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CARACTERIZAÇAO DA DRENAGEM E DO RELEVO DE TRªS

SOLOS DO ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS AÉREAS
E CARTAS PLANIALTIMtTRICAS

Autor: Rubens Angulo Filho
Orientador: Valdemar Antonio Dem€trio

RESUMO
Com base na interpretação de fotografias

aereas

verticais na escala 1:35.000, fez-se caracterização de três
los do Estado de São Paulo e determinou-se a variação dos

so
Índi

ces de relevo obtidos de cartas planialtim�tricas em escalas di
ferentes.
A irea de trabalho localiza-se, entre os parale
°

los zzº OO'S e 22 ° 30 1 S e os meridianos 47 00'WG e 48 ° 00'WG; nesta
irea foram estudados os seguintes solos:
a) Latossolo Vermelho-Amarelo;
b) PodzÓlico Vermelho-Amarelo;
e) Litossolo.
Cada

unidade de solo foi representada por

três

amostras circulares de 10 km 2 .
Dos decalques das redes de drenagem feitos sobre
as fotografias a�reas verticais, nas amostras circulares

foram

.xv.
foram determinados os Índices quantitativos dos padrões de drenagem
(densidade de drenagem, freqüência de rios e razão de textura).
Os Índices de relevo ( declividade média, amplit�
de altimétrica máxima e comprimento médio das vertentes)

foram

obtidos das amostras circulares decalcadas sobre as seguintes ca�
tas planialtimétricas: a) carta planialtimétrica na

escala

1:10.000 com equidistincia vertical de Sm, do Instituto Geogrifi�o e Cartográfico (IGC); b) carta planialtimétrica

na

escala

1:50.000 cai equidistincia vertical de 20m, do IBGE. Posteriormen
te, os valores dos Índices de relevo obtidos das duas cartas

fo

ram comparados para a determinação de sua variação.
A interpretação dos dados obtidos, com o
rial e métodos empregados nas condições do estudo,

mate-

permitiram

obter as seguintes conclusões:
efi-

- os índices de drenagem utilizados foram
cientes na diferenciação dos solos estudados;
- os índices d e relevo, também foram

eficientes

na discriminação dos três solos estudados;
- as cartas em escala maior e que têm maior cap�
cidade de detalhar o relevo das á�eas em estudo são mais

confi

áveis para caracterizar quantitativamente o relevo; além

disto,

para diferenciar solos que se encontram em relevo acidentado seme
lhante, a utilização das cartas planialtimétricas que

detalham

mais o relevo fornecerão resultados mais dignos de confiança;
- as características qualitativas das redes

de

drenagem nao foram eficientes na diferenciação dos três solos es-

.xvi.
tudados;
- a caracterização quantitativa e anilise

dos

índices de drenagem e relevo, utilizando-se apenas as m�dias e er
ro padrão das m�dias, foi suficiente para mostrar diferenças
tre os solos analisados.

en

.À'Vii.

CHARACTERIZATION OF DRAINAGE AND OF RELIEF TROUGH
AERU\IL PHOTOGRAPHS AND PLANIALTIMETRIC CHARTS FOR THREE

SOilS OF THE SAO PAULO STATE

Author: Rubens Angulo Filho
Adviser: Valdemar Antonio Dem�trio

SUMMARY
Based on the interpretation of vertical aerial
photographs

on a 1:35000 scale, the characterization was made of

the drainage standards for three different soils of the São

Paulo

State and the variation was detcrmined for the relief indiccs
obtained from planialtimetric charts on differeht scales.
The experiment area is sutuated between parallels
°
22 ° 00 1 S and 22 30 1 S, and meridians 47 ° 00'WG and 48 ° 00'WG. The

following soils of this area w ere studied:
a) Red-Yellow Latosol
b) Red-Yellow Podzolic
e) Litosol
Bach soil unit was represented by

samples of 10 km 2 .

three circular

From tracing the drainage networks on the vertical
aerial photographs, the quantitative indices for the drainage
standards wcre determined for the circular samples (drainage density,

.xviii.
frequency of rivers and ratio of texture).
The relief indices (mean declivity, maximum
altimetric amplitude and mean length of slope) were obtained
from the circular samples traced on the following planialtimetric
charts: a) planialtimetric chart on a 1:10000 scale with Sm
of vertical equidistance, by the Instituto Geogrifico e
Cartogrifico; b) planialtimetric chart on a 1:50000 scale with
20m of vertical equidistance, by IBGE. Subsequently, the values
for the relief indices obtained from the two charts werc compared
to determine their variation.
The interpretation of the data obtained with
the material and methods utilized in the study led to the
following conclusions:
- the drainage indices utilized were shown to
be efficient for differentiating the soils undqr study;
the relief indices were also efficient in
discriminating the three soils studied;
- that charts on larger scale, which provide
greater detailing of the relief of the arcas under study, are
more reliable to characterize the relief quantitatively, in
addition, to differentiate soils with similar relief, the
utilization of more detailed planialtimetric charts provide more
reliable results;
- the qualitative characteristics of the drainage
networks were not efficient in differentiating the three soils
under study;

.xix.
- the quantitativo characterization and
analysis of the drainage and relief indices, utilizing only the
mean values and standard error of means, was sufficient to
demonstrate the differences between the studied soils.

1. INTRODUÇÃO
Dentre as alternativas vi5veis para o aumento <la
produtividade, uma das mais irnporta11tes� o manejo a�Equado dos
solos agrícolas. A racionalização do manejo dos solos requer
conhecimento de suas caracteríiticas, o que� conseguido

o

atra

v�s do levantamento pedo16gico.
Para este tipo de trabalho, a

fotointerp1·etação

tem-se revelado do mais alto valor corno processo de

coleta

de

dados, pois as imagens fotogrãficas substituíram, quase que com
pletamente, as outras bases c artovrificas no mapeamento dos so
los, apresentando como rrincipal vantagem a riqueza de detalhes
do terreno, que permite ao pedÓlogo

localizar e traçar os limi

tes dos solos com precisão e economia de tempo.
Entre os elementos de interesse que podem ser o�
servados na fotografia a�rea, que se correlacionam com os solos
sobre os quais s� encontram, a rede de drenagem

tem

sido

.2 .
um

mais

eficazes

Além dos Ínàices retirados da rede de

drenagem,

o de mais fácil interpretação, além de ser

'dos

para a caracterização das unidades de solo.
os de relevo, que são obtidos a partir de cartas planialtimétrisolos.

cas têm-se mostrado muito eficazes na diferenciação de
Assim sendo, com base nas hipóteses
(1960)

de

que

melhantes e que

solos
solos

semelhantes
diferentes

FROST

de

apresentam

padrões se

apresentam

padrões

diferentes, e de CHRISTOFOLETTI (1969) que diz que a movimenta
ção do relevo age como fator importante na densidade da

drena

gem, pois as áreas de relevo mais movimentado possuem trama mais
densa dos canais que

as ireas de relevo suave, o

que

inferir que áreas de relevo diferentes possuem solos

permite
diferen

tes, elaborou-se este trabalho que tem os seguintes objetivos:
. testar a eficácia.de alguns Índices de

drena
solos:

gem e de relevo, na diferenciação das três unidades de
Latossolo Vermelho-Amarelo, Podzólico Vermelho-Amarelo e

Litos

solo;
. comparar os resultados dos Índices

de rele-

vo que foram obtidos de cartas planialtirnétricas em escalas di
ferentes (1:10.000 e 1:50.000).

•3•

2. REVISÃO DE LITERATURA
2,1. FOTOGRAFIAS AÉREAS. VERTICAIS NO LEVANTAMENTO DE SOLOS
As fotografias aereas verticais constituem exce
lente ferramenta de trabalho para o levantamento de solos. A li
, teratura especializada mostra grande número de trabalhos onde os
autores evidenciam a utilidade

das-fotografias aéreas,

ressal

tando as vantagens e restrições a que estão sujeitas.
Para SIMONSON (1950)

1

o maior avanço em levanta

mento de solos nas duas décadas ·anteriores a 1950, foi a utili
zaçao de fotografias aéreas.
Segundo QUACKENBUSH (1960),a evolução do uso da fotografia
aérea foi simultâneo ao desenvolvimento do material e equipame�
to fotográfico, mas somente no século XX, com o apoio da aero náutica, progrediu até o ponto de permitir a obtenção de imagens
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da superfície terrestre, por meio de fotografias tomadas de aeronaves.
GOOSEN(1968) disse que a visão panor�rnica que as
fotografias aéreas proporcionam, como um meio de documentação e
pesquisa dos fenômenos da paisagem, não tem rival a um custo com
parável. Admite ainda que, embora o trabalho de campo não

seja

substituído completamente pela fotografia aérea, o rendimento e
a exatidão dos trabalhos são altamente favorecidos. O autor tam
b�m admitiu que a utilização da fotointerpretação é mais impor
tante em levantamentos de reconhecimento do que

em levantamen

tos detalhados.
A fotografia aerea, para AMARAL e AUDI (1972), �
presenta-se como material de trabalho indispensável no levanta
mento de solos; oferecendo ganho de tempo, precisão d e

limites

e real visão global da paisagen1 com riqueza de detalhes. Ela se_"!:_
ve nao s6 como base cartogr5fica preliminar, auxiliando os tra
balhos de campo no traçado de roteiros mais interessantes, como
também possibilita a separaçao das unidades de solo diretamente
sobre as fotografias.
LUEDER (1959) con�luiu que, em mapeamentos de r�
conhecimento, o esforço de trabalho, usando a fotointerpretação,
corresponde a um décimo do que seria necessário sem sua utiliza
çao; e para os levantamentos detalhados a economia de tempo va
ria de dez a noventa por cento.
BASTOS (1966) comenta trabalho descrito por VERA (1964),
referente ao Projeto Aerofotogramétrico OEA-CHlLE, no qual 120.000 km2
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de terras agrícolas tiveram os seus solos levantados a nível de
talhado num período de 18 meses. O autor faz a observação que as
informações obtidas neste curto espaço de tempo, sem o

uso

técnicas aerofotogramêtric� e fotointerpretativas, levaria

de
um

tempo superior ao de uma vida humana.
Apesar das vantagens apresentadas pelas

-

fotogr!

fias aereas nos levantamentos de solos, o trabalho de campo nao
pode ser substituído completamente, conforme advertem BOMBERGER

-

e DILL (1960). Segundo estes autores, as fotografias aereas mos
tram

apenas a superfície do solo, que muitas vezes não está vi

sível. Salientaram porém a presença de padrões, tais como os de
relevo, drenagem, erosão, vegetação, que permitem ao fotointêr
prete fazer

inferências sobre a distribuição dos solos e seu ma

terial de origem.
COLWELL (1952) d�finiu fotointerpretação como

o

ato de examinar imagens fotográficas de objetos com a finalida
de de- identificá-los e avaliá-los quanto a sua significância, e�
quanto que SUMMERSON (1954), d e maneira ampla, definiu-a

como

sendo a previsão do que não pode ser visto. Esta afirmativa po�
sui maior afinidade com a interpretação fotográfica

de

pois a fotografia afrea mostra somente a superfície do
e não as variações que ocorrem em profundidade,

solos i
terreno

caracterizando

uma unidade de solo. Mas os variados aspectos de ocorrência

na

superfície, tais como vegetação, formas topográficas, drenagem,
erosão, tonalidade fotográfica e uso da terra, podem
presença de solos diferentes.

indicar a
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RABBEN (1960) explicou a larga utilizaçiio da fo
tografia aérea baseado em três fatos fundamentais:
a) e ada fotografia aérea representa uma grande á
rea da superfície terrestre, sendo aproximadamente de 20 km 2 na
escala 1:20.000 e 33 km 2 na escala 1:25.000;
b) os pares estereoscópicos proporcionam imagens
tridimensionais da superfície terrestre e dos objetos sobre ela
localizados;
c) as fotografias aéreas proporcionam um caráter
permanente das imagens, possibilitando medições e melhores con
dições de trabalho.
Segundo RABBEN (1960), há duas maneiras para
estudar imagens aerofotográficas. Uma totalmente empírica,
consiste no exame minucioso

se
que

d� todo material fotográfico exis

tente, sem se omitir nada. Outra maneira, é utilizar-se de pro
babilidades, isto é, o intérprete pesquisa somente as áreas nas
quais os objetos de interesse podem ser encontrados, desprezan
do grande numero de fotografias que nao têm probabilidades

de

conter as informações desejadas. Isto é "pesquisa lÓgica 11 ,

uma

combinação de visão geral e estudo intensivo, que exige maior e�
periência, já que o intérprete deve decidir onde os estudos te
rão melhores resultados, mas é mais produtiva em relação ao tem
po e esforços dispendidos. Comenta ainda que, para identificar ob
jetos nunca vistos anteriormente, ou para entender o significa
do de objetos já identificados, o· intérprete utiliza o "princí-
pio da convergência de evidências", desenvolvido

por Colwell :
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"podem existir vários indícios sobre a identidade de um

objeto

desconhecido; nenhum destes indícios� infalível, mas se todos,
ou a maioria dos indícios apontar para a mesma conclusão, esta

-

sera provavelmente correta 11 • Assim, RABBEN (1960) acredita

que

a fotointerpretação é na realidade uma arte de probabilidades e
refere-se ao termo

11

chave de interpretação 1 ', como auxiliar

do

int�rprete, no sentido de organizar as informações presentes em
imagens fotogrjficas a6reas, guiando-o para a identificação cor
reta dos objetos desconhecidos.
Para FROST (1960), a interpretação de solos

em

fotografias aéreas pode ser feita utilizando-se três importantes
.
.
pr1nc1p1os:

..

a) solos semelhantes ocorrem com padrões semelhantes;
b) solos diferentes aJnesentam padrões diferentes;
c) correlações de características da imagem

foto

gráfica com propriedades do solo observadas no campo e no labo
rat6rio, podem ser inferidas por fotointerpretação.
FROST (1960) salientou ainda a importância do es
tudo de aspectos regionais mostrados em mosaicos fotográficos ,
antes de examinar o detalhe, a fim de que grandes feições regi�
nais possam ser relacionadas aos fatores ambientais como

fisio

grafia, geologia e clima. Acredita que o estudo de solos no con
texto regional habilita o cientista do solo

i posterior inter-

tpretação de fotografias de regiões desconhecidas.O estudo de fotografias aéreas é geralmente fei
to em duas etapas, conforme sugeriram RABBEN (1960),RAY (1963)e

•8•

RICCI E PETRI (1965). A primeira consiste na observaçio, coleta
de dados, medição e identificação das imagens
nas fotografias aéreas. A segunda consiste

tridimensionais

na indução e ou declu

ção de fenBmenos ou de relações, incluindo a aplicação das

in

formações obtidas na solução de problemas.
Shultz e Cleaves ,_ citados por RAY (1963), afirm�
ram ser a forma fisiogrifica o elemento mais importante para

a

fotopedologia; contudo, a drenagem e o relevo podem fornecer 1n
formações de mesma import�ncia.
Segundo LUEDER (1959), com exceçao da forma

fi-

siogrifica, o mais seguro indicador das condições do terreno
a drenagem superficial, sendo porém imprescindível a experiên eia do fotointérprete no estabelecimento das correlações

entre

imagem fotogrifica e aspectos do terreno.
DUNBAR (1959), ao discutir alguns aspectos foto
interpretativos em solos de regiões tropicais, referiu-se parti
cularrnente a certas ireas do Brasil onde alguns latossolos argl
losos têm aparência de solos com textura arena-barrenta nas fo
tografias aéreas, apresentando: porosidade relativamente eleva
da, ângulo de repouso moderadamente Íngreme e padrão de

drena

gem esparso, pouco integrado, Ele associou este fato� ação in
tensa do intemperismo e erosão.
Para BURINGH (1960) , em levantamentos de solos sem
fotointerpretação, aproximadamente 20% das observações de campo
são gastas para identificação e classificação dos solos e o res
tante do tempo

para localizar os limites dos solos; com auxilio
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de fotointerpretação, grande parte destes limites seriam

demar

cados nas fotografias, sendo necessárias apenas algumas verifi
cações de limites no campo.
Para a fotointerpretação empregada em levantame�
tos de solos, existem três métodos preconizados por GOOSB"J (1968):
a) "Análise de padrões" de FROST (196 0), que co�
siste no e�tudo dos padrões indicativos das condições

ciais e de subsuperficie, como a fisiografia, drenagem,

supcrf!
aspec

tos de erosão, vegetação, tonalidade fotográfica e uso da terra.
Após conhecimento das condições ambientais dos solos estudados,
o fotointérprete divide as unidades principais da paisagem em�
nidades menores e examina os padrões locais, em estereoscopia;
i'

b) "Análise fisiográfica", citada por BURINGH (1960),
que necessita de conhecimento profundo de processos fisiográficos e
._seus reflexos na interpretação das fotografias aéreas. O terre
no é classificado segundo unidades fisiográficas, as quais cor
respondem a uma associação Única de _solos;
c) "Análise de elementos", desenvolvida por BURINGH
(1960), que apresenta como vantager, a utilização por pedólogos
com pouca experiência em fotointerpretação.

Consiste na análi

se sistemática dos elementos relacionados com as condições
solo de uma região, baseada na relação existente entre

de

caracte

rísticas da superfície do terreno e condições do solo. Utilizan
do-se a convergência de evidências, separam-se as unidades ped�
lógicas identificadas pela mudança em um ou �ais elementos.
GOOSEN ( 196 8 ) explicou que o objetivo da análise

de
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fotografias aereas em levantamentos de solos, é chegar

a

uma

classificação da superfície do terreno que, através de trabalhos
de campo subseqtlentes e análises de laborat6rio, possa ser tra
duzido em unidades de mapeamento. Comentou a i nda que a diferen
ciação entre os métodos e sua utilização é relativamente

arti

ficial, pois na prática pode ocorrer uma combinação dos tris mé
todos, dependendo da maneira como é feito o levantamento. Em um
trabalho generalizado pode ser necessária uma ampla análise fisiográfica preliminar para se determinar

a divisão fisiográfica da

paisagem. Feito isto, pode-se estudar em detalhe áreas de amos
tragem, através da análise dos elementos. Isto resultou no esta
belecimento de chaves para mapear as demais partes da área

por

meio da análise de padrões. Assim, nenhum procedimento sistemá
tico pode ser preconizado, no eitado atual dos

co�1ccimentos,

aos técnicos de fotointerpretação.
Os princípios propostos pelo método da

"análise

de elementos II foram utilizados por FRANÇA ( 1968), Mt\RG-IEITI (1969),
FADEL (1972), LEÃO (1972), VASQUES FILHO (197 2),
SOUZA (1975), KOFFLER (1976a), FREIRE (1977),

GEVAERD

(1974),

DEMSTRIO (1977),

CARVALHO (1977), SILVA (1977), NOGUEIRA (1979), POLITANO (1980),
ANGULO FILHO (1981), MANECHINI (1981),

VAL�RIO

FILHO (1984),

VETTORAZZI (1985) entre outros, sobre fotografias aéreas verti
cais, estabelecendo-se parâmetros para a identificação de algu
mas unidades de solo nas condições brasileiras .

. 11.

2,2, 0 PADRAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL: TIPOS J CARACTERISTICAS
N

E SIGNIFICADOS

A análise da rede de drenagem permite a compreeE
sao e elucidação de numerosas questões geomorfolÓgicas,

porque

os cursos d'água são processos morfoge��ticos bastante atuantes
na esculturação da paisagem terrestre. A sua import�ncia na ge�
morfologia clássica e nos estudos cartográficos e aerofotogram�
tricos pode ser mostrada pelo fato da drenagem encontrar-se in
timamente relacionada, como fator analítico, à erosão, outro e
lemento fisiográfico e geomorfol6gico de extraordinária

impor

tância (CHRISTOFOLETTI, 1969).
Os padrões de drenagem auxiliam na fotointerpre
tação porque podem ser usados como critérios na identificação de
fen6menos geol6gicos, hidrol6gicos, geomorfolÓgicos e pedol6gi
cos

pai� segundo LUEDER (1959), o padrão de drenagem, com exce

çao do relevo, é o mais consistente e confiável indicador

das

condições do terreno, disponível ao fotointérprete.
Para PARVIS (1950), a relativa· facilidade com que
· os sistemas de drenagem podem ser observados em fotografias aé
reas, facilita o reconhecimento de padrões de drenagem, o estu
do analítico de seus elementos e a avaliação de sua significân
cia na interpretação de solos e de substratos rochosos.
SOUZA (1975) comentou que as dificuldades

para

.delimitar unidades de solo no campo, devido à falta de acesso ,
podem ser perfeitamente contornadas, utilizando-se os

aspectos
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visíveis nas fotografias a�reas. Dentre os padrões que permitem
a diferenciação de solos, as redes de drenagem, juntamente

com

o relevo, são os que mais se destacam, com vantagem para as re
des de drenagem, que são mais facilmente registradas e

medidas

em fotografias aereas.
WEG (1966) subdividiu os padrões de drenagem em:
(1) padrões erosionais, que são formados por algum processo de
gradante de erosão, e cujos modelos se repetem em freqU�ncia ;
(2) padrões deposicionais, os desenvolvidos por processos construcionais de deposição, estando muito relacionados ao

padrão

do canal; (3) padrões especiais, todos aqueles que não sao elas
sificados pelos critérios anteriores.
Para BLOOM (1970), padrão de drenagem diz respe!
to aos aspectos especificas do arranjamento bidimensional
sualizado assumido pela imagem fotográfica da rede de

e ca

drenagem

e estabelece cinco tipos de arranjamento: caótico, dendrítico ,
retangular, treliça e radial.
PARVIS (J950) classificou os padrões de drenagem
em dois grupos: básicos e modificados, e apresentou seis padrões
de drenagem básicos: dendrí tico, · treliça, radial, paralelo, anu
lar e retangular. Utilizando de algumas modificações destes seis
padrões básicos, classificou e descreveu cerca de trinta

tipos

ou modelos.
Segundo HORTON (1945), o desenvolvimento de
cias hidrográficas e de suas redes de_drenagem deve
tido em termos de infiltração, deflÚvio e erosao, em

ba

ser discu
terrenos
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recentemente expostos. No entanto, pode haver interferªncia

de

estruturas geológicas ou distúrbios geológicos, posteriormente.
Deste modo, quando ocorrem afastamentos das leis dos números

e

dos comprimentos de rios em condições normais de topografia,cl_i
ma, geologia, solo, etc., esses afastamentos podem estar condi
cionados ao controle de estruturas geológicas.
Para FRANCA (1968), o termo padrão de

drenagem

tem sido usado na literatura para expressar a manéira pela qual
os curs?s d' água se arranjam ou se distribuem numa detenninada á
rea de drenagem, segundo modelo ou

configuração de um

objeto
Se

familiar, que empresta o nome para classificação do padrão.

os rios se distribuem a semelhança de tronco, galhos e ramos de
urna árvore, o padrão é chamado dendrítico ou arborescente; se p�
de ser comparado aos ramos de urna videira é denominado

padrão

em treliça e assim por diante.
Segundo LUEDER (1959) , a diferenciação dos

pa

drões de drenagem com base exclusiva em termos designativos, t�
rá valor limitado se a classificação do padrão não for complet�
da com a descrição de certas características, variáveis

dentro

de cada padrão, e que podem indicar aspectos significativos. A�
sim, sugeriu as seguintes características para descrever o pa drão de drenagem: grau de integração, densidade, grau de unifor
m idade, orientação, grau de controle, ângulos de confluência,
angularidade, tipo ou modelo.
O termo anomalia foi acrescentado por RICCI e PETRI
(1965), na lista de características descritivas, para representar qual
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quer configuração que nao se adapta àquela dominante, apresent�
da por todos os outros rios da área. LUEDER (1959)

recomendou

que os termos descritivos sejam aplicados somente ã drenagem de�
trutiva, isto é, cujo padrão é criado por erosão hídrica.
VETTORAZZI (1985) observou que, na região do rio
Ribeira de Iguape, as características descritivas do padrão

de

drenagem não foram eficientes na diferenciação entre as unida des de solo estudadas.
Para LUEDER (1959), a justificativa principal da
análise de drenagem superficial é que fornece

indicações sobre

a razao infiltração/deflÚvio, capacidade de infiltração, perme�
bilidade e textura dos materiais que ocorrem em uma área. Em g�
ral, um padrão de drenagem bem desenvolvido indica a ocorrência
de baixa infiltração e materiais relativamente impermeáveis, e�
quanto que uma drenagem superficial escassa indica

infiltração

e permeabilidade altas. Como sempre, existem exceções e
especiais, mas como regra geral é muito eficiente.

casos

Esclareceu

também que o padrão de rlrenagem não é influenciado apenas

pela

composição do material� havendo outros fatores, como a topogra
fia do terreno.
Os padr6es de drenagem, segundo RAY (1963),

po

dem ser aplicados na interpretação geológica. Áreas onde a

re

sistência

ã erosão é mais ou menos uniforme, como em muitos de

pósitos sedimentares ou manto s de intemnerismo sobre embasamen
tos sem estrutura pronunciada, o padrão de drenagem é comumente
dendrítico ou dendrÍtico modificado. Onde existe maior controle
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estrutural, desenvolv em-se padr õ es em treliça, anular, r e tangular
etc. Também c omenta que, sendo pronunciada a sensibilidade da dre
nagem à direção geral e dire ções de mergulh o, as mudanças num p a
drã o de drenagem, ou desvio·s de uma norma estab ele c i da, p od e m for
n e cer informaçõ e s mui to imnortantes.
Ainda segundo RAY (1963), a densidade de drenagem
em um dado ambien te climático está relacionada principalmente com a resi�
tên c ia à erosão dos materiais presentes, aumentando a densidade à medida que
diminui a resistência à erosão. E xaminando fotografias aéreas, afirmou
que folhelhos e outras rochas similares de granulação fina t ende m a a
presentar drenage m de textura fina, enquanto que rochas sedimentares de
granulação grossa, como arenitos, tendem a apresentar drenagem de textura
grosseira • Entretanto, admitiu que podem existir muitas e xceções.

FRANÇA

(1968) afirmou que muitas das exceções são devidas à natureza dos solos

que

se desenvolvem sobre essas rochas.
ZINKE (1960) considerou plausível

que

o

solo

deri

vado de um tipo de rocha relativamente impermeável, conduzirá a maiores pro
pqrçoes de deflúvio e, consequentemente, a um maior desenvolvimento de sua
rede de drenagem superficial,
DUNBAR ( 1959), ao discutir os p roblemas de inter
•�retaçã o fotográfica em rigiões tro p icai� e subtrop i cais,

aler

tou para o fato que solos latossÓlicos, c om ele vado t e or de ar
gila, p o dem apresentar redes d� dr�nagem c om característi cas s�
melhantes às que ocorrem em solos de classe textural areia bar
·renta.
Citando trabalho de Jenkis et ali i, RAY {19 63) es
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...
clareceu que as fotografias aereas mostram a drenagem

efetiva

do Derfil 7 independentemente da textura ou composição granulométrica

do

solo. Ainda se reportando a esses autores, lembra que o calcá rio origina solo de partículas finas, porém agregadas, resultan
do perfis permeáveis e bem drenados internamente e, conseqtlent�
mente, as fotos aéreas mostram uma rede de drenagem superficial
de textura grosseira.
As afirmativas de DUNBAR (1959) e RAY (1963) fo
ram confirmadas por FRANCA (1968) e FADEL (1972), ao verifica -
rem que solos argilosos dos grandes grupos Latossol Roxo e

La

tossol Vermelho Escuro, graças à sua estrutura porosa, apresen
taram-se mais permeáveis que solos arenosos do grande grupo Pod
zÓlico Vermelho-Amarelo variação Laras,
ESPfNDOLA e GARCIA (1978)

encontraram

maiores

variações no Índice densidade de drenagem para os solos

com

B

textural, em comparação aos solos com B latossÓlico.
Para HORTON (1945), além de outros fatores
precipitação e relevo, dois

-s-ao

como

importantes nos processos�

erosão hídrica, responsáveis pela gênese de sistemas hidrográfi
cos e suas bacias de drenagem, são a resistência dos solos

ã e

rosao e sua capacidade de infiltração; sendo que, se considera

do um longo período de tempo, em qualquer área sujeita ã erosao
por água corrente, acabará prevalecendo a resistência do solo e

da rocha subjacente à erosão.
Estudando a erodibilidade dos solos do Estado de
São Paulo, FREIRE e PESSOTTI (1974) concluíram que, de

maneira
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geral, os Latossóis são mais resistentes à erosão do que os S o
los PodzÓlicos, e que, dentre estes Últimos, a erodibilidade a�

-

menta a medida que aumenta o gradiente textural entre os horizon
tes A e B. Resultados semelhantes foram obtidos por LOMBARDI NE
TO e BERTONI (1975).
S egundo S TRAHLER (1957), a densidade de drenagem
deve ser vista como uma expressao do espaçamento entre os cànais.
Em geral, baixa densidade ele drenagem ocorre em regioes com

densa

cobertura vegetativa e onde o relevo é pouco pronunciado; em ou
tras condições ocorrerá, provavelmente, alta densidade de

dre

nagem.
Para RAY e FISCHER (1960), as informações
titativas obtidas de fotografias aéreas proporcionam

quan
medidas

relativas ou absolutas, Úteis para caracterizar formas do terre
no em termos objetivos, mais consistentes do que os termos sub
jetivos comumente utilizados (suavemente ondulado, por exemplo),
que podem levar a erros de interpretação.
Segundo GARCIA (1982), dentre os vários parâmetros

foto

interpretativos utilizados, a rede de drenagem assume grande des
taque, uma vez que sua genese está ligada a certas condiçres que
também determinam a natureza do solo. A determinação de Índices
quantitativos da rede de drenagem possibilita o estabelecimento
de inferências de natureza diversa e evita a subjetividade

das

características puramente descritivas.
STRAHLER (1964) afirmou que a densidade de dren�
gem,,é um importante indicador da escala linear de elementos

fi--
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siogr�ficos em topografia de erosao fluvial, foi introduzida na
literatura hidrológica americana por Horton em 1932. A "densid�
de de drenagem" (D) foi definida como a razão entre o comprime�
to total de rios dentro de uma bacia de drenagem e a área dessa
bacia, sendo expressa pela equaçao:
.

LT

D =�--

,

onde LT é o comprimento de rios e A é a área da bacia.
Ainda segundo STRAHLER (1964), Horton introduziu
também o termo freq üê11eia de rios (F), para expressar quantitati
vamente uma rede hidrográfica. A freqüência de rios foi defini
da pela equaçao:
F =

-.
A

onde N é o numero total de rios e A é a área da bacia.
Citado por STRAHLER (1964). Melton analisou deta
lhadamente as relaç6es entre densidade de drenagem e freqü�ncia
de rios, sendo que ambas medem a textura da drenagem, mas

cada

uma tratando de aspectos distintos. Assim, é perfeitamente pos
sível construir duas bacias de drenagem hipotéticas, apresenta�
do os mesmos valores de densidade de drenagem mas com

diferen

tes freqüências de rios; por outro lado, é possível existir duas
bacias com mesma freqüência e diferentes densidades.

.

dissecadas por rios, utilizou um Índice semelhante ao da
qüência de rios de Horton, ao qual denominou razão de
a fim de expressar o espaçamento entre os canais de

-

reg1oes

SMITH (1950), estudando a topografia de

fre-

textura,
drenagem.
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Este Índice é calculado pela equaçao:
T

N

=

J_J

onde N é o numero de crênulas na curva de nível escolhida

e

P

é o comprimento do perímetro da bacia, expresso em milhas. Corno
trabalhava com mapas topográficos, e considerando que os canais
menores geralmente não são representados mesmo em bons mapas,mas
apenas indicados por crênulas ou inflex5es das curvas de nível,
recomendou escolher a curva de nível com o maior n�mero de crê
nulas, dentro da bacia de drenagem.
O mesmo autor estabeleceu um valor médio ponder�
do para caracterizar a textura topográfica, tomando-se em consi
deração o tamanho de cada bacia. A razão de textura média

pode

ser determinada pela expressao:
Tm

=

I: (A x T)

r

A

onde Tm é o valor médio ponderado da razao de textura, T a

ra

zão de textura e A a area de cada bacia. Propôs também o estabe
lecimento de limites para os valores da textura média,para clas
sificar a textura topográfica em classes - grosseira, fina e mé
dia - sendo respectivamente: menos de 4,0; entre 4,0 e 10,0;

e

mais de 10,0. Além disso, estudou cornuarativamente razão de te�
tura e densidade de drenagem, concluindo que existe um relacio
namento em função logarítmica entre essas características quan
titativas.
Para FRANÇA (1968), os sistemas de drenagem

pu-
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deram ser melhor estudados em manas básicos de drenagem obtidos
de fotografias aéreas, e introduziu modificações na razão de tex
tura (T) e razão de textura média (Tm), considerando o valor

N

das equações como sendo o ·número total de rios da bacia, e adap
tou a classificação da textura topográfica de Smith ao
métrico, transformando o perímetro

sistema

em quil6metros. Os valores

obtidos são: Tm menor que 2,5 km; Tm entre 2,5 e 6,2 km;· e
maior que 6,2 km para as classes grosseira, média e fina,

Tm
res

pectivamente.
STRAHLER (1957) propos como requisito para

que

duas bacias de drenagem sejam comparáveis, que elas devam

ser

geometricamente semelhantes. Se existir a similaridade geométri
ca, todos os correspondentes números adimensionais, como

angu

los e razoes entre medidas de comprimento, serão iguais;

ainda

assim existirão várias diferenças significativas entre elas.
FRANCA (1968) a plicou os princípios da
quantitativa de Strahler a solos

análise

e chegou âs seguintes conclu

soes:
1) a composição e as características do

padrão

de drenagem variam, em primeiro lugar, com a natureza do solo e
depois, com a posição

topográfica e com a natureza e profundi

dade do substrato rochoso;
2) a análise e a interpretação do padrão de dre
nagem permitiram a distinção entre os solos estudados; entretan
to, os outros padrões devem ser considerados;
3) a relação entre razão de textura média e densi
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dade de drenagem de amostras circulares demonstrou ser o indice

mais

consistente e de grande utilidade na fotointerpretação de solos;
4) a s características quantitativas baseadas
medições simples, exatas e reproduzíveis, podem ser

em

utilizadas

na descrição do padrão de drenagem, permitindo comparações e in
terpretaçõ�s mais concretas,desde que sejam superadas certas di
ficuldades ida amostragem;
5) u�a descrição de características do

padrão,

por mais detalhada que seja, sempre permanecerá um tanto

vaga

para permitir a identificação e delimitação de solos por

foto

interpretação, a não ser em trabalhos conduzidos a um nível

de

generalização muito grande.
RAY e FISCHER (1960) estudaram a

significância

da densidade de drenagem com respeito à litologia,

utilizando

fotografias aéreas. Os comprimentos dos rios foram relacionados
com as áreas de bacias hidrográficas e amostras circulares de 10 krn2•
Concluíram que amostras circulares fornecem determinações

de

densidade de drenagem mqis consistentes, para qualquer tipo

de

rocha, do que as amostras representadas

por

pequenas

bacias.

Quanto à significância geológica ·de densidade de drenagem. con
sideraram os dados ainda insuficientes. porém ficando claro que
a permeabilidade do solo e da rocha subiacente tem

influência

fundamental; quanto mais alta for a permeabilidade. tanto

mais

baixa será a densidade de drenagem.
FRANCA (1968) aplicou

a

metodologia

de Ray e

Fischer em estudo de solos, obtendo resultados mais significati
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vos para densidade de drenagem determinada em amostras circula
res. As seguintes vantagens foram verificadas para amostras cir
culares:
1) elimina .a influência da área, uma vez que todas as medições de comprimento de rios são referidas à mesma
rea circular de 10 km 2

a-

;

2) a área circular de amostragem pode ser deslo
cada, dentro da área de ocorrência de uma unidade de solo,

sem

consideração dos limites de bacias hidrográficas, procurando a
. branger unicamente a maior �roporção e a maior homogeneidade po�
síveis da unidade que está sendo amostrada.
O trabalho de FRANÇA C-1968) foi comprovado
diversos pesquisadores como MARCHETTI (1969),

por

FADEL (1972),

VASQUES F I LHO (1972), LEÃO (1972), GEVAERD (1974), que estabel�
ceram Índices caracterizando diversos solos bnasileiros.

Todos

estes autores utilizaram o método de amostragem circular de 10 km2
apenas para densidade de drenagem. SOUZA (1975), KOFFLER

(1976),

FREIRE (1977) , DEM:eTRIO (1977), CARVALHO (1977) , S ILVA

(1977),

NOGUEIRA (1979), POLITANO (1980), ANGULO FILHO (198 1), MANECHINI
(1981),

VALÉRIO FILHO (1984), entre outros, estenderam esse método

para os outros Índices relacionados com área e perímetro (densi
dade de drenagem, freqüência de rios, razão de textura e textu
ra topográfica), tendo concluído que podem ser utilizados

para

evidenciar diferenças entre solos.
RAY e FISCHER (1960) demonstraram que as medidas
de densidade de drenagem podem tornar-se inconsistentes se -forem
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comparadas fotografias de escalas diferentes. Isto se deve à pe!_
da gradativa na habilidade de se detectar pequenos cursos d 'água
quando a escala torna-se·meno r. Observaram

que a relação entre.

a variação da escala e a diminuição na densidade de drenagem
uma função linear, sugerindo que um simples fator de

conversao

pode permitir a determinação da densidade de drenagem a

partir

de diferentes escalas.
KOFFLER (1976a), utilizando imagens aerofotográ
ficas (escalas 1:25.000 e 1:60.000) e orbitais (SKYLi\B e LANDSAT-1)
no estudo de padrões de drenagem de três tipos de solos, verifi
cou que os resultados concordaram com os estudos obtidos

por

SOUZA (1975). Concluiu que em imagens do LANDSAT outros padrões
de interpretação convencional podem assumir maior

importãncia,

como feições tonais e texturais; e que as características
padrões de drenagem foram condicionadas, principalmente,

dos
pêla

natureza e propriedade dos solos, existindo uma tendência de a
proximação dos valores de cada carac�erística quantitativa, re
duzindo a separabilidade dos três tipos de solo, à medida que a
escala das fotografias diminui.
Ainda KOFFLER (1976b), utilizando-se de amostras
...
circulares com areas que variam de 10 a 100 km 2 , como
sugeriu
BURINGH (1960), sobre fotografias aéreas verticais

de

escala

1:60.000, analisou o efeito do tamanho da amostra na caracteri
zação quantitativa de um padrão de drenagem e a sua

comparaçao

com outros, podendo ser efetuadas através dos Índices de densi
dade de drenagem, freqüência de rios e comprimento médio dos ca
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nais, independentemente do tamanho das amostras circulares, des
de que sejam representativas.
DEMÉTRIO (1977), trabalhando com solos do Municí
pio de Piracicaba, sobre fotografias aéreas, utilizoú-se de
mostras circulares com áreas de 3 km 2 , 10 km 2 e 20 km 2

,

a

respec

tivamente, para fotografias aéreas de escalas 1�8.000, 1:25.000
e 1:60.000; e concluiu que o s istema de amostragem circular mos
trou-se eficiente e prático para a análise quantitativa do

pa

drão de rlrenagem nas três escalas de foto�rafias aéreas conside
radas. Este autor concluiu que existe uma tendência de anroxi�a
ção dos valores das características quantitativas. à medida que
a escala das fotografias diminui, mas a densidade de

drenagem,

freqüência de rios e razão de textura, diferem entre si nas es
calas extremas, ou seja, 1:8.000 e 1:60.000.

2.3, CARACTERÍSTICAS DO RELEVO RELACIONADAS A SOLOS
Pa�a BELCHER (1945), os principais elementos in
dicadores das diferenças em solos e formações geológicas, obtidos em fotografias aéreas sao : 1) geologia;

. 2)

declividade;

3) drenagem superficial; 4) cor e tonalidade dos solos; 5)

co

bertura vegetal; 6) erosão; e 7) uso da terra.
Segundo AVERY (1977), os fatores mais

importa�

tes a serem considerados na evolução da paisagem, associados aos
solos

são : 1) topografia; 2) padrões de drenagem; 3) erosão lo

cal; 4) vegetação natural; e 5) trabalho do homem.
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Os aspectos do relevo influem de forma direta na
evolução do perfil de solo e vice-versa; portanto, ao interpre
tar a evolução das formas do relevo pode dizer-se que, ao mesmo
tempo, se está interpretando a evolução do corpo dos

solos

em

conjunto, afirmou MONTOYA (1983).
Conforme citação de VIEIRA (1975), o relevo ou to
pografia que denota a configuração da superfície da Terra, é um
importante fator no processo evolutivo do solo. A sua influência
na formação do solo e no desenvolvimento do perfil é

marcante.

Dokuchaev, eminente ge6logo russo, um dos iniciadores da pedolo
gia moderna, foi quem atribuiu importincia, pela primeira

vez,

ao estabelecer correlação entre o solo e o relevo� Segundo ele,
a topografia poderia modificar o perfil do solo de três

manei-

ras:
a) facilitando a a bsorção e retenção de água

de

precipitação,pelo solo - relação de umidade;
b) influenciando no grau de remoçao de partículas
do solo pela erosão; e
c) facilitando a movimentação do material em sus
pensão ou em solução, para outras áreas.
Segundo GOOSEN (1968), o relevo desempenha

um

importante papel na determinação da natureza e amplitude dos dis
tintos processos que formam o solo, tais como: erosão e · drenagem.
Para CHRISTOFOLETTI (1969), a movimentação

do

relevotambém age como fator importante na densidade, dedrenagem pois as
ireas de relevo mais movimentado possuem trama mais densa

dos
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canais, que nas áreas de relevo

suave.

Ainda CHRISTOFOLETTI (1980) atestou que um aume�
to nos valores de decliv1àade do terreno, provoca um aumento nos
valores de textura topográfica e densidade de drenagem.
Diversos autores, entre os quais HORTON

(1945),

SMITH (1950)
' e STRAHLER (1957), têm demonstrado que existem fortes relacionamentos entre as características da rede de -drena
gem e as condições topográficas, e que, muitas vezes, variações
no comportamento da drenagem refletem alterações das

condições

topográficas de uma região.
Para RAY (1963), cada padrão de relevo está asso
ciado com um processo geomÕrfico específico de erosao ou deposi
çao e reflete a origem e o caráter geral da paisagem; e que a e
volução das feições topográficas do relevo, associadas

com

os

processos de erosão e deposição, também propiciam uma base exce
lente para uma estratificação da paisagem pela origem das

suas

formas e tipos de matérial superfici�l.
Segundo $J!ITH e AANDAHL (1957), as unidades
solo nao ocorrem ao acaso na paisagem; elas possuem um

de

padrão

de distribuição que está relacionado ã forma do terreno, ao ma
terial de origem do qual o solo se formou, a influência das pl3E_
tas que nele vivem e da maneira pela qual o homem o tem utiliza
do. Geralmente as diferentes unidades de solo têm um padrão

de

distribuição que se repete, o qual está associado com o relevo.
Para AMARAL e AUDI (1972), sendo o relevo um dos
principais agentes formadores do solo, deve-se esperar com

sua
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variação, diferenças nos solos. A recíproca, porém, nao é verda
<leira, pois o solo pode variar, mesmo sem variar o relevo, devi
do � possíveis variaç6e� n�s demais fatores de formação do solo.
No trabalho de SILVA (1977), o autor atribuiu ao
relevo, em primeiro lugar, e ao controle geológico, em seguida,
o grau de desenvolvimento das redes de drenagem, através da al
teração da relação infiltração/def1Úvio.
Para ANGULO FILHO (1981), as características

do

padrão de drenagem foram condicionadas pela natureza e proprie
dades dos solos estudados, pela natureza e profundidade do subs
trato rochoso, posição que ocupam no relevo regional e, também,
pela vegetação e uso da terra em. cada período considerado, modi
ficando as características de drenagem.
BRIDGES e DOORNK.AMP (1963), analisando comparati
vamente o mapa de superfícies �orfo16gicas com o mapa de solos,
concluíram que, na maior parte da área estudada, as quebras

e

mudanças do relevo coincidem com os _limites de grupos de solos;
onde mudanças menores do relevo coincidem com mudanças do mate
rial de origem, eles também coincidem com os limites de solos.
HILWIG e KARALE (·1973) constataram que tanto

os

elementos do relevo como das vertentes são caracterizados por u

.

ma alta relação com as condições de solo e uma alta coincidência
com os limites dos solos. Concluíram que o mapeamento de

solos

baseado em análise fisiográfica de documentos fotográficos, mos
tra unidades de mapeamento que consistem de unidades taxonômicas
simples, nos quais o arranjo tridimensional e geográfico dos so
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los está claramente expresso.
Segundo CHRISTOFOLETTI (1980), quanto maior a den
sidade de drenagem em um·a ã'rea com relevo semelhante, menores e
mais inclinadas serão as vertentes.
O relevo é considerado como um dos critérios mais
importantes da fotopedologia, sendo muito utilizado para

estu

dos de solos em fotografias aéreas convencionais por apresenta
rem a vantagem da observação da terceira dimensão, através
emprego de pares estereoscópicos, segundo citação de

AUSTIN (1951), LUEDER (1959),

ROURKE

do
e

SOIL CONSERVATION SERVIC E (1966),

AMARAL e AUDI (1972).
Para AVERBECK e SANTOS (1969), a variação na declivida

de geralmente implica em variação do solo. O relevo, a declividade e as formas de erosão resultam, na fotografia aerea, em di
ferenças no padrão e na textura

fotográfica.

ROURKE e AUSTIN (1951) consideraram que a

dife

rença de declividade das encostas determina a variação na quan
tidade de energia refle!ida, provocando modificações na tonali

dade, em função da maior ou menor declividade do terreno.

CURTIS et alii ( 1965) propuseram urna classifica
çao do relevo para fins de estudos de solo, baseada nos itens que
caracterizam a paisagem, como: aspecto local e altitude relati
va da região.
Vadnais, citado por WONG et alii (1977),

anali

sando a contribuição dos fatores do relevo na classificação

de

associações de solos, utilizou amostras circulares para quanti-
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me-

ficação de 16 fatores do terreno dentre eles a declividade
dia, relevo local, Índice de rugosidade e niimero médio de

ver-

tentes e encontrou combinaç6es positivas destes fatores com

as

associações de solos estudadas.
WONG et alii (1977) utilizaram cartas topográfi
cas para a realização de medidas quantitativas dos fatores

de

relevo (declividade média, relevo amostral, relação relevo/elevação), através de amostras quadradas

para estudos de diferen

ciação de solos, sendo que o método de Wentworth para
da declividade mostrou-se de grande eficiincia.

cálculo

KOFFLER (1982)

também utilizou o método de Wentworth para cálculo de declivid!
de média do terreno e recomenda este em vez do STRABLER (1956),
por ser de mais fácil aplicação e por apresentar resultados

se

melhantes.
MARCHETTI (1969) concluiu que os Índices de rel�
vo, declive máximo da encosta e razão de declive, mostra�am--se
dignos de confiança para a distinção entre solos.
Para VALÉRIO FILHO (1984) os Índices de

relevo

(declividade média, relevo local médio e comprimento médio

da

vertente) foram mais eficazes que os Índices de drenagem na dis
criminação dos solos, sendo que os dois primeiros Índices

de

monstraram maior eficácia que o comprimento médio da vertente.
Analisando Índices de relevo na diferenciação de
solos com B latossÓlico e B textural, LEÃO (1983) encontrou re
sultados positivos para os Índices amplitude altimétrica
zão de relevo, evidenciando assim, aptidão destes Índices

e ra
para
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a distinção dos solos estudados.
Peltier, citado por WONG et alii (1977), ap6s analisar a declividade m&dia atrav�s de 70 cartas

topográficas

pelo método de Wentworth, .concluiu que a declividade média esta
va relacionada com a média local do relevo e a textura m6dia da
topografia.
POLITANO (1980) concluiu que os Índices de rele
vo foram tão eficazes quanto os da rede de drenagem, para a di
ferenciação de duas classes de Solos Podz61icos Vermelho-Amare
los.

2.4,

VERIFICACÃO DA PRECISÃO DAS CARTAS PLANIALTIMETRIC/\S

Segundo HENRIKSEN (1980), a prec1sao vertical
verificada sobre cada projeto com o n�mero de pontos-testes determinado pelo tamanho do projeto, m.as deve ser no m.Ínimo

20.

Um maior número de testes é feito em áreas de relevo suave, onde os intervalos de contorno (curvas) são maiores. As elevações
no campo sao obtidas por estidia·transversal, nivelamento trigo
nométrico ou níveis de precisio, e deve ter a precisão de

10%

do intervalo de contorno. De acordo com o "Nat ionaJ Man Accuracy
Standards" dos EUA, no projeto, 90% das elevações testadas sobre o mapa
devem coincidir com as elevações de campo dentro de metade
intervalo de contorno. Na determinação da precisão vertical,

do
o

erro vertical aparente pode ser diminuído assumindo-se um deslo
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camento horizontal dentro de wn erro horizontal permissível pa
ra um mapa na escala que está sendo testada.
ANGULO FILHO et alii (1983), concluíram que a de
limitação das classes de declive serve de parimetro para a veri
ficação da aproximação entre a carta obtida por restituição ae
rofotogramétrica e a carta obtida por métodos de campo. A análi
se estatistica acusou, para a maior parte dos casos, diferenças
significativas entre ambas as cartas estudadas, sendo mais acen
tuadas em superficies topograficamente homog�neas, por não
ver termo de comparaçio no modelo estereoscópico quando
tuído. DEM�TRIO (1984) confirmou estas observaç&es,

ha

resti

concluindo

que o deslocamento horizontal das curvas de nível restituídas é
mais evidenciado em regiões de relevo suave e uniforme, pois di
ficulta a percepção estereoscópica.
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3. MATERIAL E METODOS
3,1, MATERIAL
3.1.l, DESCRIÇÃO E LOCALIZACÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO
3.1.1.1. Localização geoiráfica
A primeira irea de estudo, de o nde fo ram retira
das as amostras circul ares correspondentes ao Latossolo Vennelho
Amarelo e Podzólico Vermelho-Amarel o, segundo OLIVEIRA
(_1982) e que passará

e.t

a ser denominada de Á�ea A 7 encontra-se en

47 ° 30'WG,

tre os paralelos 22° 00' S e 22° 30'S e os meridianos 47º 00'WG e

abrangendo total ou parcia lmente os seguintes municípios,
mostra a Figura 1: Aguai, Araras, Artur Nogueira, Casa

como

Branca,

Conchal , Cordeir6polis, Corumbataí, Leme, Limeira,

Moji-Guaçu,

Moji-Mirim, P irassununga, Rio C l aro, Santa Cruz da

Conceiçio e

Santa Gertrudes.
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Esta area situa-se no centro--oe ste do Est ado d e São
Paulo, int eiramente in serida n a Depre ssão P eriférica e na

s ua

quase totalidad e na Zona do M�dio Ti�te.

Localização da área estudada no Estado de São Paulo
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l - Piraçununga
6 - Alaras
2 - Santa Cruz da Conceição 7 - Casa Branca
3- Leme
8 - Aguaí
4 - Corumbataí
9 - Moji,Guaçu
5 - RioOaro
10 - Concha!

11 - Moji-Mirim
12 - Santa Gertrudes
13 - Cordeirópolis
14 - Limeira
15 - Artur Nogueira

· Figura 1 - Local ização da área de onde foram retiradas as amostras circu
lares de Latossolo Vermelho-Amarelo e PodzÓlico Vermelho-Amare
lo.
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Localização da quadrícula de São Carlos no estado
<le São Paulo.

1 • lbol�
2 • S4o Corlo1
l • o .. cohodo
4 - PlrOÇWAUftQO
5 • Oroto1
6 • lllroplno
7 • Anolondlo
8 • Sonlo Cruz do Concol�8o
9 - (l'\t\,llí\bOtC!Í
10 • Rio Cloro
11 - Sonto Gutrudes
12 - S3o Pedro
15-lpeÚno
14 - Chorqueodo

Figura 2 - Localização da área de onde foram retiradas as amostras circu
lares de Litossolo.

-

A outra area de estudo, de onde foram retiradas as
amostras circulares de Li tos solo segundo OLIVEIRA e PRl\DO (1984) ,
e que doravente

será

denominad a de Área B, está
°

compreendida

°

entre os paraleros 22 oü'S e 22 30'S e os meridianos

47 ° 30 1 WG e

°

48 00'WG, abrangendo total ou parcialmente os seguinte s municí
pios como mostra a Figura 2: Analândia, Brotas, Charqueada, Corumba taí, De scalvado, Ibati, Ipeiina, Itirapina,

Pirassununga,

Rio Claro, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, São Carlos e
São Pedro.

-

E stas areas, segundo ALMEIDA (1964),

encontram-

.35,
se nas regiões denominadas de Depressão Periférica

(Sub-região

médio Tietê) e "Cuestas 11 Basálticas.

3.1.1.2. Relevo
A topografia da Área A caracteriza-se por

apre-

sentar, segundo OLIVEIRA et alii (1982), em cerca de 85% da

com

rea uma sucessão de baixas colinas de formas suavizadas e
topos

a-

subaplainados, ligeiramente abaulados, mantidos geralmen

te nas cotas 580-680 metros, com relevo suave a suave

ondulado

e declives que, na sua maior parte, raramente atingem 5% e

me

nos de 3% nos topos; este relevo caracteriza a á rea de Latosso'lo Vermelho-Amarelo.
O solo PodzÓlico Vermelho-Amarelo encontra-se nu
ma faixa de 8 a 10 km de largura que se estende desde

Pirassu

nunga at� Leme, onde o relevo se torna mais movimentado. Os cór
regos que drenam para o ribeirão do Arouca, correndo sobre
mentos do permo-carbonifero, imprimiram maior densidade

sedi

i rede

de drenagem e maior vigor aos entalhes. AÍ o relevo� tipicame�
te suave ondulado dissecado ou ondulado dissecado com ·aeclives
da ordem de 7 a 15% nas partes baixa e média das vertentes.

Os

topos das colinas, contudo, apresentam-se esbatidos, com decli
ves inferiores a 5%.
Da área B o relevo que interessa ê aquele

ónde

se encontra o Litossolo; e segundo OLIVEIRA e PRADO (1984), es-
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te relevo se caracteriza por ser intensamente dissecado

pelos

seguintes cursos d'âgua: rio Passa Cinco, rio Corumbataí e

Ri

beirão Claro; geralmente abaixo da cota 630 metros; quando eles
atingem os sedimentos da formação Corumbataí, o relevo torna-se
mais movimentado, -com aumento da declividade das vertentes, que,
em algumas áreas , chegam a ultrapassar 12%. Ocorrem nessas ver
tentes os Litossolos substrato sedimentos finos do permo-carbo
nÍfero (Li1) e os PodzÔlicos Vermelho-Amarelos das unidades San
ta Cruz (PV1) e Olaria (PV6).

3.1,1.3. Geologia
De acordo com o "Mapa Geológico do Estado de São
Paulo", quadrícula de Campinas, elaborado pelo convênio

entre

DAEE e UNESP, em 1982, verificou-se que nas duas ireas de estu
do encontram-se as mesmas formaç6es geológicas e que sao as se
guintes:
a) Plioceno-Pleistoceno: depósitos coluviais

e

Formação Rio Claro;
b) Oligoceno

Mioceno: depósitos de cimeira;

c) Triissico - Cretáceo (Grupo São Bento): Forma
ção Serra Geral, Formação Botucatu e Formação Pirambóia;
d) Permiano (Grupo Passa Dois): Formação Corumba
taí e Formação Iratí,
e) Carbonífero - Permiano (Grupo Tubarão); Forma
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çao Tatuí, Formação Aquidauana e Formação Itararf.
Dentre todas as formações geol6gicas citadas, se
rao descritas a seguir aquelas que predominam nas áreas onde fo
ram retiradas, respectivamente, as amostras circulares de Latas
solo

Vermelho-Amarelo, Podz6lico Vermelho-Amarelo e Litossolo.
- Formação Aquidáuana:
Segundo SCHOBBENHAUS et alii (1984), a denomina-

çao dada a essa unidade deve-se a Lisboa (1909), que

realizou

estudos ao longo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, no Ma
to Grosso do Sul. Almeida (1948, 1954) redescreveu a
Aquidauana como sendo um

pacote

de arenitos

formação

com cimento fer

ruginoso, folhelhos vermelho, conglomerados e níveis de

tili

to. Ocorre na borda ocidental da bacia do Parani, em Mato

Gros

so, Goiás e Mato Grosso do Sul;
- Formação Itararé:
Para SCHOBBENHAUS et alii (1984), a formação Ita
rar� apresenta grande diversidade litol6gica, predominando,

no

entanto, os clisticos grossos que ocorrem em toda a seção.

As

variações laterais de fácies

sao uma das características

marcantes desse pacote sedimentàr. Diamictitos passam

ma1.s

lateral

mente para folhelhos várvicos, ritmitos e arenitos.
Em São Paulo, a seqü�ncia � constituída de sedimentas arenosos com diamictitos caracterizados pela cor

vermelho

tijolo. Os arenitos mostram granulometria desde grossa a

muito

fina, com abundante matriz argilosa, com estratificação cruzada
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planar, de pequeno e médio porte. Os diamictitos

contêm seixos

e matacões, os quais diminuem em direção ao topo, passando para
lamitos arenosos e sÍltico-argilosos. Segundo Andrade
(1971), esta seqüência começa a ocorrer a partir do Rio

e Soares
Moji

Guaçu, em direção ao norte. Ao sul do rio Piracicaba desaparecem
as características vermelhas da

seqüência e dominam os elásticos

grosseiros, arenitos, conglomerados e diamictitos, com

desen

volvimento subordinado de siltitos. Normalmente, apresentam

es

tratificação plano-paralela e cruzada do tipo planar e acanala
da;
- Dep6sitos coluviais:
Formação do período Plioceno-Pleistoceno, carac
teriza-se por dep6sitos coluviais de espigão, areias com matriz
argilosa, cascalhos de limonita e quartzo na base;
- Formação Corumbataí:
Segundo SCHOBBENHAUS et alii ( 1984), a designa
çao Corumbataí ê adotada nos estados de Goiás, Mato Grosso, São
Paulo e parte do Paran�, para indicar a seção compreendida des
de o topo da Irati atê a base da Piramb6ia. Florance e

Pacheco

(1929) verificaram que, nestes estados, a parte superior da for
mação Corumbataí corresponde em parte, à formação Rio do Rasto.
Sua espessura, em superfície, atinge valores da ordem de 250 rn.
A formação Corumbataí caracteriza-se por possuir
arenitos muito finos, siltitos, larnitos e folhelhos, níveis

de

calcários oolÍticos e coquina e cores lilis e cinza indicam am-
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biente deposicional oxidante;
- Formação Piramb6ia:
A formação

caracteriza-se,

Piramb6ia

segundo

SCHOBBENHAUS et alii (1984), pela ocorr�ncia de arenitos esbra�
quiçados, amarelados e avermelhados, médios a muito finos, sÍltico-argiiosos, grãos polidos, subangulares e

subarredondados

com seixos· de argila. Na porção mais inferior da formação Piram
bóia ocorre uma camada de 1 a 2 m de espessura, de cor

averme

l h ada, arena-argilosa, com seixos de sílex; ocorrem tamb�m

in

tercalações de siltitos e folhelhos nos arenitos Piramb6ia

com

espessuras v ariando de alguns milímetros até 1 m.

Estratificaçifo

plano paralela é freqüent� nos arenitos Piramb6ia.
_A formação Piramb6ia distribui-se de maneira con
tínua nos estados de São Paulo , GoiEs, Mato Grosso e

nordeste

do Paran5, não tendo sido identificada nos estados do Rio Gran
de do Sul e Santa Catarina.

3.1.1.4. Clima
A Tabela 1 apresenta os dados de temperatura mé
dia e precipitação pluv ial mensal de quatro localidades <la Área
A, enquanto a Figura 3 apresenta os balanços hídricos correspo�
dentes, calculados segundo método de Thornthwaite e Mather •- 1955" .
11

Observa-se pelos dados, que a distribuição

plu-

vial segue o regime típico das zonas tropicais de baixa altitu-
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de, ou seja, verao chuvoso e inverno seco. O regime térmico

do

ar, por sua vez 1 acompanha de perto as estações do ano, variando
gradativamente com elas.- As médias do inverno chegam em junho e
julho a valores inferiores a
fevereiro.

1s º c,

superando

22 ° c

em janeiro

e

Os dados de temperatura e precipitaç�o apresent�
dos permitem identificar, segundo o sistema de Koppen, um

clima

do tipo Cwa, ou seja, clima mesotfrmico de inverno seco.
Segundo OLIVEIRA et alii (1975), os regimes

hí

drico, e térmico dessa região são, respectivamente, o �dico e o
hipertérmico.
Para a Ãrea B, os dados de temperatura média
precipitação mensal encontram-se na Tabela 2, enquanto a

e

Figu

ra 4 apresenta os diagramas dos balanços hídricos correspond en
tes, calculados segundo método de "Thorthwaite e Mather !I - 1955.
Observa-se pelos dados que a distribuição

das

chuvas é semelhante para as quatro localidades, ocorrendo um p�
ríodo chuvoso, que se estende de outubro a março, e outro seco,
de abril a setembro. A passagem de um período para outro

se <li

abruptamente.
O regime térmico, por sua vez, acompanha de

pe�

to as estações do ano, variando gradativamente com elas.
Estes dados de precipitação e temperatura

perml_

tem identificar dois tipos de clima, segunc10 o sistema de Kêippen:
para São Carlos e áreas serranas, um clima Cwb, ou sej2, temper�
do com inverno seco e temperatura do·m�s mais quente inferior a
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º

Abril .•••
Maio ••••
Junho••••
Julho ••••
Agosto •••
Setembro..
Outubro.•
Novembro.
Dezembro .

1.358

139
126
232

55

56
33
28
39

53

229

21,9
20.2

133

147

l.376

28
59

24

21 ,4

22,0

238
206
i69
61
46
36

mm

Precip.

20,1
l S, l
17,0
16,7
18,6
20.l
20,8

156

•Dado� fornecido� pela Seção de Ciünatulugia Agricola, !AC.
• •Períodos: Prtcípitação 1889-1942
Temperatura 1928-1937

19,5

19,2
20,5
20,4
21,6

16,9

15,6

18,7
18,0
17,2

22,6

22,5

241

21,9

200

ºe

mm

ºe
21,6

Temp.

1940-1974

º

Lirneira

22 34' s.-41 25'wG.

Prccip.

22,6

ANO

1

Temp.

l 955-1972

Mar\·o.•••

Janeiro •••
Fevereiro .•

Mês

°

Araras

22 15' S.-47 20 WG.

°
°

Rio Claro

.

...._ .,,

18,5

23,0

L264

216

145

)()0
') / (

21,3

!9,8

16,7
16,9
18,4

l 8,1

214
185
133
64
44
46
17
27
73

mm

Precip. ••

23,2
23,4
21,8
20,6

ºe

Temp. ••

22 25's.-4 7 33'wc.

º

Tabela 1 - Dados de temperatura e precipitação de quatro lo
calidades da Área A. (Fonte OLIVEIRA ex. a.J!.,U, 1982).
°

1

°

Casa Branca

20,l

22,l

l 7,8
19,8
20,8
21,7

16,5

22,5
22,6
22,l
20,4
18,0
16,6

ºe

Temp.

!.607

295

192

44
37
31
79
168

44

293
198
168
58

mm

Precip.

1%5-1915

21 47 S.-47 o4'wc.

.i:,.
N
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22 o C. Para as demais, cujas temperaturas do mes mais quente sao
°

superiores a 22 c, o clima, ainda temperado, é Cwa.
Segundo OLIVEIRA et alii (1975), os regimes

hí

dricos e térmicos dessa regi ão são, respectivamente, o Údico

e

o hipertérmico, nas áreas inferiores a 1000 metros, e o ténnico,
nas mais elevadas.

3.1. 1. 5. Vegetação primí tiva e uso atual da terra
Na Área A nota-se, segundo OLIVEIRA et alii (1982),
uma correspond�nci a estreita entre a qualidade do solo e seu

a

proveitamento. Nos solos de textura argilosa provenientes de ma
teriais oriundos de rochas

básicas e sedimentos do �ermo-carbQ

nífero, a vegetação original, a julgar pelos reduzidos remanes
centes, era representada princi:nalmente pela ma ta subpercnifÓlia.
Essa vegetação, contudo, praticamente inexiste, substituída que
foi, em decorr�ncia do relevo pouco movimentado e da

qualidade

das terras, por agricultura representada, em ordem de importância
espacial, pela cana-de-açucar, citros, algodão, café e, em

-

me-

nor proporçao, pôr culturas anuais.
Nas areas onde predominam os solos arenosos

ou

de textura média, apesar do relevo suave ondulado, persiste

a

maior reserva de vegetação natural da região representada por cerrados·

e

cerradões, em parte preservados devido às limitações

impostas

pelos solos e, em parte, por se encontrarem em reservas ecológ!
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Figura 4 - Balanço hídrico sepundo método de "Thornthwai te e ivlather - 1955"
para quatro localidades da Área B. (Fonte: OLIVEIRA e PRAD0,1984)

20,7

ANO

149
44
44
29
20
25
53
126
132
199
1.252

20.4

1.343

37
19
25
52
126
157
217

41

46

155

205

226

23,0
23,0
22.5
20,8
18,2
16,8
16.6
18,0
19,8
21,0
22,0
22 .5

251
217

mm

oc

mm

ruo Oaro
612 metros
22015 1S. - 4 7º35'W.G.
Ternp.
Predp.

(1)

Dados fornecidos peia Seção de Climatologia Agrícola, !AC.
(2) Estimada segundo PINTO et alü (1972).
(3) Atlas pluviométricos do Estado de S:io Paulo: l94J-l9i0 <]972\.

Março

Abril
Maio
Junho
Julho
A.gosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

ºC
23,2
23,2
22,8
21,1
18,6
17,2
17 ,1
18,4
20,4
21,5
22,4
22,8

Janeiro
Fevereiro

Mês

600 metros
21º58'S. - 47025'W.G.
Precip.
Temp.

Piraçununga

19 ,5

21,9
21.9
21,4
19,8
17 ,4
16,1
15 ,9
17,2
19 ,2
20,2
21.0
21.5

oc

1.442

260
213
170
63
47
41
23
27
56
129
164
249

mm

São Carlos
810 metros
22001 'S. - 47º 54'W.G.
Temp.
Precip.

-

18,0

J 8,5
l 9 ,4
20,0

17 ,6

20.S
20,6
20,0
18,4
16,0
14 ,7
14,4
15,7

oc

1.447

65
50
42
25
30
65
120
150
240

155

280
225

mm

Itaquerl d.a Serra
l .000 metros
2Z030'S. - 47050'W.G.
Temp.<2)
Precip. P)

Tabela 2 - Dados de temperatura e PreciPitação nara quatro localidades da
Área B. (Fonte: OLIVEIRA e PRADO, 1984)

u,

.r.:,.

.
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cas estaduais. A agricultura é representada especialmente

por

citros e cana-de-açucar que, progressivamente vai invadindo tam
bém essas áreas, porém o reflorestamento é o seu principal uso.
Nas partes-�midas, representadas pelas planícies
aluvionais mal drenadas, ocorrem vegetações de campo higr6filas,
enquanto nas áreas melhor drena�as pr6ximo i calha dos rios pr�
dominava a mata ciliar, agora restrita a uma estreita faixa des
contínua �s margens do Moji-Guaçu.
Da mesma forma que na Área A, a distribuição

da

vegetação natural da Área B, segundo OLIVEIRA e PRADO (1984), a
presenta estreita relação com a composição granulométrica,

es

pessura e classe de solos.
Como conseqfi�ncia da predominincia de solos mui
to profundos, excessivamente drenados ou nmito permeiveis

e de

baixo potencial nutricional, a vegetação primitiva mais comum�
ra representada pelos campos cerrados, cerrados e cerradões. Es
tes, não obstante o contínuo avanço da cultura canavieira, ain
da persistem, em extensas áreas contínuas nos planaltos deprimi
dos da serra de Santana e de Campo Alegre e em manchas

menores

esparsas, remanescentes da crescente ocupação do solo com refl�
restamentos, culturas de

citros e de cana-de-açucar,

princi-

palmente.
Observa-se que há maior predominincia de
dos nos solos de

cerra

textura mais grossa: areias quartzosas profun

das e latossolos de textura média, enquanto os cerradões predo
minam nos solos de textura relativamente mais argilosa.
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Nos solos profundos, de textura argilosa, a veg�
tação primária predominante era a mata tropical subcaducifÓlia, da

qual

restam apenas esparsos e reduzidos testemunhos. Em áreas de li
tossolos substrato basalto, onde o declive acentuado facilita o
escoamento superficial da chuva, a menor reserva de

agua

ln-

fluencia também o tipo de vegetação, que nestas condições

cor

respondem�s matas decíduas de aspecto mais seco que as

encon

tradas em solos profundos e menos declivosos,
Ao longo das margens de alguns cursos d'água, a
parecem matas ciliares, enquanto nas planícies de inundação

do

ribeirão do Lobo, rio Itaqueri e ribeirão do Feijão, predominam
campos higr6filos.
Por essa região fazer parte de importante

bacia

leiteira, as pastagens ocupam expressiva área, preferencialmen
te de solos pobres e de textura arenosa. O reflorestamento tam
bém ocorre em extensas áreas de solos arenosos e pobres. A

ex

ploração de cana-de-açucar, café e milho desenvolveu-se em

so

los de melhores propriedades físicas e químicas, além da facill
dade para a mecanização; entretanto, nota-se acentuada expansão
da cultura canavieira, invadindo· áreas de pastagens e de cerra
dos.

3.1.1.6. Solos
Do exame das cartas de solos do levantamento pe-
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dol6gico semi-detalhado do Estado de São Paulo, quadrículas
Araras e São Carlos (ireas A e B), realizadas

de

respectivamente

por OLIVEIRA et alii (1982) e OLIVEIRA e PRADO (1984),

consta

tou-se a presença dos seguintes solos: Latossolo Roxo; Latossolo
Vermelho Escuro; Latossolo Vermelho-Amarelo; PodzÓlico VennelhoAmarelo; Terra Roxa Estruturada; Areias

Quartzosas

Profundas;

Litossolos; Solos Hidromórficos; Cambissolos e Solos Concrecio
nários. Entretanto, devido� posição topogrifica eJo. tamanho da
unidade de mapeamento pedológico, que permitisse retirar as
mostras circulares de 10 km 2

,

que eram de interesse para

a
éste

estudo, somente os seguintes solos foram estudados:
a) Latossolo Vermelho-Amarelo
O Latossolo Vermelho-Amarelo corresponde, segun

i Unidade Laranja Azeda (LV3),

que

é a mais extensa da quadrícula de Araras, perfazendo 46�9%

dos

do OLIVEIRA et alii (1982),

latossolos e 21,1% da irea total.
Esta unidade se encontra principalmente entre os
°

°
°
paralelos 2 2 00 'S e 2 2 30 'S e os meridianos 4 7 00 "VíG e 4 7 ° 1 5 'WG,

nas cotas 580 a 710 metros.
Esta unidade recebe a seguinte classificação:
- Latossolo Vermelho-Amarelo álico, A

moderado,

textura média, relevo suave ondulado.
- Typic Haplorthox (USA).
- Orthic Ferralsol (FAO).
- Solo ferralítico fortemente dessaturado no
(Fr).

B

.49,
Os solos d e sta unidad e apr e s e ntam as

s e guint e s

características:
1. horizonte A mode rado;
2. textura �édia no horizont e B, com te or de argila sup e rior a 25% ou, se entre 20

e

presenta teor de areia fina superior

25%, aao

de

areia grossa;
3. car�tér iilico ou distr6fico;
4. ausência de acréscimo escalonado d e argila, e �
tre os horizont e s A1, A3, B e B2;
1
5. horizonte B2 apédico ou com e strutura subangu
lar fraca;

6. ausência de rnosqu e amento a m e nos <lE; 100 cm;
7. cor 7,5 YR ou mais v e rmelha no horizonte B2.

Ainda

segundo OLIVEIRA et a lii (19-82), esta

u

nidade apresenta as seguint e s caratt e rísticas morfol6gicas:
- Horizonte A - Subdivide -se

em

A 1 ou Ap

sendo que a espessura raramente ultrapassa 40 cm. A estrutura

do

A1 é em geral granular p e qu e n a e média fraca e a do A 3, subang�
lar média fraca ou mesmo moderada/fraca. O horizonte Ap apres e �
ta, em consequência do manejo, ausência de unidades estruturais
bem definidas. O que se observa são fragmentos, lembrando estru
tura subangular fraca.
A consistência é ligeíramente dura ou mais

bran
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da, friivel, ligeiramente pl�stica e ligeiramente pegajosa.
A coloraçio mais comum é a bruno-avermelhado-escura, seguida de bruno-avermelhada, ambas

centradas no

matiz

SYR e com relação valor/croma superior a 3,5/3,5;
- Horizonte B - Em decorrência da espessura

dos

horizontes A, B 1 e B2 , não foi observada, nos trabalhos de cam
po, presença de horizontes B3 .

O subhorizonte B1 apresenta, em geral, estrutura
subangular média fraca, enquanto o B2 é em geral apédico ou com
estrutura subangular fraca.
A textura mais comum é a arena-barrenta, ocorre�
do, também, textura barrenta, ao passo que a consistência é se
melhante ido horizonte A.
A cor mais comum é a vermelho-amarelada, centra
da no matiz SYR e com variação valor/croma, 4/5 e 4/6.
As características analíticas desta unidade
solo sao apresentadas na Tabela 3.

de
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Tabela 3 - Médias, seguidas dos respectivos erros padrões, de resultados de
amostras da camada superficial (a) e subsuperficial (b), de vá
rias características da unidade Laranja Azeda (1).
(Fonte: OLIVEIRA et aLi..J,, 1982) .
CARACTERfSTICAS

CAMADA

MÉDIA

±

a

4,8
4,6

±

pH

b

e

b

1 ,1
0,6

a

1, 3

b

0,4

a
b

CTC ( e.rng/100 g de argila)
V (%)

(%)

S (e.rng/100g de TFSA)
3

Al + (e .mg/100 g de TFSA)

±
±
±

0,5
O,1

0,7
0,8

±

0,2
O,1

a
b

23,5
11,7

±

a

23,8
11,7

±

9,3
4,4

±

a
b

rn (%)

a
b

Argila (%)
Silte (%)
Areia fina (%)
Areia grossa (%)

(1) Unidade de mapeamen�o LV3.

0,2
O,1
0,2
0;1

a

b

RC (e.mg/100g de argila)

±
±

ERRO PADRÃO

a

b

±
±
±

2, 5
0,9
9,0
2,1

±

2,0
0,5

48
68

±
±

14,2
5,2

22
27

±

2,1
1,2
1
1

±

a
b

3

±

4

±

a
b

46
46

±

4
2

a

29
23

±
±

5

b

±

2
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b) PodzÓlico Vermelho-Amarelo
Segundo OLIVEIRA et alii (1982), a unidade
ria (PV,3) *

Ola

que é a principal unidade de solo da área estudada,
ú

possui inclusão da u�idada Santa Cruz (PV4)* e unidade Serrinha
(PVS)*.
Ainda segundo OLIVEIRA et alii (1982), a unidade
Olaria é a mais extensa na quadrícula de Araras, entre

aquelas

da classe dos P odzÓlicos Verm elho-Amarelos com 40,5%, correspo�
de a 4,7% da área total.
Esta unidade rece be a seguinte classificação:
- P odzÔlico Ver melho-Amarelo argila de atividade
b aixa, distrÓfico ou âlico , A moderado, textu
ra argilosa ou média/argilosa.
- Typic Paleudult (USA).
- Dystic Nitosol (FAO).
- Solo ferra1Ítico forte ou medianamente dessatu
rado

11

lessiv é" (Fr).

Os solos desta unidade apresentam as

segui ntes

caracterí sticas:
1. argila de ativ idade baixa;
2. caráter álico ou distrÓfico;
3. textura argilosa ou média/argilosa;
4. discreta diferenciação de horizontes;
* Observação: na carta de solos do levantamento semidetalhado do Estado de
São Paulo, quadrícula São Carlos, as unidades assinaladas re
cebem, respectivamente, a seguinte notação: PV6, PV1, PV2.
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5. �spessura dos horizontes A + B � 150cm e
6. substrato: sedimentos finos do permocarboníf�
ro.
Ainda segundo OLIVEIRA et alii (1982), a unidade
Olaria apresenta as seguintes características morfol6gicas:
- Horizonte A - Subdivide-se em A1 ou Ap e A3• A
espessura e em geral inferior a 50cm, A cor do horizonte A e pr�

-

-

dominantemente bruno avermelhado-escura, variando entre as nota
ções 4YR 3/4 e SYR 3/4; cores ligeiramente avermelhadas (2,SYR)
ou mais amareladas (7,SYR) tamb�m ocorrem, porém são menos

co-

muns.
Essa unidade é muito culti1rnda, daí ser

difícil

encontrar soloi com estrutura não perturbada na camada

superf!

cial. Quando ocorre, é do tipo granular média no A1 e
lar média fraca ou fraca/moderada no A3. Nos terrenos

subang�

tados, observa-se a predominãncia de torrões pequenos e
no horizonte Ap.

agricul
m�dios

-

A textura e geralmente argilosa; contudo em

alou

guns pontos foi constatada textura média (arena-barrenta)

muito argilosa. Observou-se um uonto com textura arenosa no Ap,
o qual foi considerado como variaçao da unidade.
A consistência da amostra Úmida é em geral

friá

vel, raramente firme, e a da amostra molhada, plástica e pegajo
sa.
A transição do horizonte A para o B é gradual

e
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plana, raramente abrupta, �uando ocorre, essa transição não é se
guida de mudança textural abrupta;
- Horizonte B - É em geral espesso, com mais de
150cm. Subdivide-se em B1t, B 2 t e B3.
A cor mais comum é a bruno-avermelhado-escura ,
com matiz variando de 2,SYR a SYR com relação valor /croma de 3/3
a 3/4. Em geral é pequena a variação de cor ao longo do ~ hori
zonte B, especialmente entre os subhorizontes B1 e B2, manten
do-se o matiz e variando o croma e/ou valor de meia a uma unidade. Colorações bruno-avermelhada (6YR) e

vermelho-amarela-

da (7,SYR) foram encontradas ocasionalmente.
A estrutura do B2t é subangular média mod�rada,
mais raramente prismática que se rornne em subangular moderada
forte. A consistência da amostra Úmida e firme ou friável e, a
da amostra molhada, plástica e pegajosa, enquanto a cerosidade

-

.. .

e, no m1n1mo, fraca, sendo geralmente moderada e comum.
O horizonte B3 apresenta menor expressão de es
trutura, consistê.ncia muito f riável da amostra Úmida e cerosi
dade fraca ou mesmo ausente, sendo, neste Último caso, um ver
dadeiro horizonte B latossÓlico ou Óxico.
O horizonte B 1t apresenta, em geral, caracterís
ticas morfológicas semelhantes ao B2, variando apenas no menor
grau de expressao da estrutura e da cerosidade.
As características analíticas desta unidade
solo sao apresentadas na Tabela 4.

de
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Tabela 4 - Médias seguidas dos respectivos erros padrões, de resultados de
amostras da camada superficial (a) e subsuperficial (b), de varias características da unidade Olaria.
(Fonte: OLIVEIRA·u a,,VJ.,, 1982).
CARACTERÍSTICAS
pH

CAMADA

5,3
4,8

±
±

0,3
0,3

1,5
0,8

±
±

0,4

4,2
2,2

±
±

1,4
0,5

a

0,6
1,2

±
±

0,4
0,4

a

20,6
9,6

±

2,5
0,9

52,1
37,5

±

12,4
5,5

±

a
b

e

a

(%)

b

s(e.mg/100g

de TFSA)

a
b

A1 3 + (e.mg/100g de TFSA)
CTC(e.mg/100g de argila)

b

b
V(%)

a
b

RC(e.mg/100g de argila)

a
b

m(%)

a
b

Argila (%)

a
b

Silte(%)

a
b

Areia Fina(%)

a
b

Areia Grossa(%)

MÉDIA ± ERRO PADRÃO

a
b

±
±
±

O, 1

0,8
8,0
2,3
0,6

18
38

±
±

9
10

42
63

±

8

±

5

12
7

±

3

±

1

36
23

±

6

±

4

10
6

±

4

±

3
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Como foi, dito esta unidade possui inclusão da u
nidade Santa Cruz (PV4), que segundo OLIVEIRA et alii (1982) se
diferenciam por esta apresentar menor relação textural, ausência
de mudança textural abrupta e maior espessura;
c) Litossolo
Para OLIVEIRA e PRADO (1984), os litossolos

têm

como principal característica a pequena espessura do solum, in
ferior a 40 cm, e a ausência de horizonte diagn6stico de subsu
perf{cie ou, se existente, é muito pouco espesso.
Em conseqüê ncia da imaturidade, apresentam gera!
mente teores relativamente elevados de minerais prim5rios menos
resistentes ao intemperismo e minerais de argila do grupo

das

esmectitas, o que lhes confere elevados valores de capacidade de
troca de cátions da fração argila.
A textura é bastante variada e esti

estreitamen

te relacionada com a natureza do substrato.
A classificação do litossolo em estudo é a

se

guinte:
- Litossolos eutróficos e distróficos, A
do, textura indiscriminada, sustrato

modera

sedimen

tos finos do permiano (Li-1);
- Typic Udorthent;
- Lithosols (FAO);
- Lithosols (Fr).
Além de litos solo, a área possui inclusões de Pod
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zÓlico Vermelho-Amarelo, sendo

a u nidade Santa Cruz (PV1) a pri�

cipal, além da unidade Serrinha (PV2) e de Solo Hidromórfico.
Segundo OLIVEIRA e PRADO (1984), a �nidade Santa
Cruz recebe a seguinte classificação:
- PodzÓlico Vermelho-Amarelo, argila de ativida
de baixa, �brupto ou com relação textural acentuada, distrÓfico
ou álico, A moderado, textura média/argilosa, média/muito argi

losa ou argilosa;
As características morfológicas clesta unidade são:

- Horizo nte A - Apresentam
mesmo proeminente, com espessura que raramente

l.ml

horizonte A moderado ou

ultrapassa 30 cm, e tex

tura bastante variável, encontrando-se desde arenosa até argilc
sa; contudo, n� irea estudada, predominam os solos com

textura

média. A cor mais comum no horizonte A1 ou Ap é a bruno - escura
com notações Munsell 7,SYR 4/2 a 4/4, predominando as Últimas.
A diferença de cor entre a amostra seca e a Úmida e em geral

a

centuada, sendo a seca bem mais clara, com duas a três unidades
a mais em matiz e uma e meia a mais em croma. A ocorrência de A

proeminente é rara devido ã insuficiência de espessura.

A estrutura é geralmente composta de granula r

e

subangular moderada e a consistência é dura, firme, plástica

e

pegajosa, ã excesao dos horizontes com pouca argila, cuja

con

sistência é friável.
A transição do horizonte A para o B é abrupta
plana. Não foi registrada a presença do horizonte A2;

e
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- Horizonte B - O horizonte B subdivide-se em B1t ,
B2t e B3, sendo a espessura total raramente superior a 100 cm.
A cor varia bastante, especialmente no matiz ten
do sido registrada notação desde 2,SYR até 7,5YR, sendo as rela
ções valor/croma 4/4 e 4/5 as mais comuns. As diferenças de cor
entre os horizontes B 1 e B2 são pouco acentuadas; todavia, o B3
é geralmente mais avermelhado ou de croma mais elevado.
A estrutura do horizonte B2t é bem desenvolvida,
geralmente do tipo subangular média ou grande forte e a cerosi
dade, sempre presente, é comum ou abundante e moderada ou forte.
No horizonte B3, a estrutura é menos desenvolvi
da e a cerosidade, ou não é evidente na observação de campo, ou
é fraca e pouca.
A consist�ncia da amostra seca ao longo do hori
zonte B é muito dura ou mais acentuada, especialmente nos hori
zontes B 1 t e B2 t, enquanto a consistência da amostra Úmida é fir
me, e a da amostra molhada, plistica e pegajosa.
Ainda segundo OLIVEIRA e PRADO (1984), as carac
terfsticas analíticas deste solo são apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5 - Características Analíticas da Unidade Santa Cruz. (Fonte: OLIVEIRA..
e PRA.00, 1984).
HORIZONTE
e
ESPESSURA

pH

e

s

A1

3+

% e.mg/100g

TFSA

CTC

V

rri

Ar
gi
la

Sil- Areia
te

Areia

Fina Grossa

e.mg/100g

A1 - O - 15 5,1 1,4

2, 8

1, 1

B2t 50 - 70 5,0 0,7

1, O

A1 - O - 20 5, 1 0,6
B2t 60 - 80 5, 0 0,7

argila

%

28,5

40

28

25

5

47

23

5,4

15 ,8

12

85

50

9

33

8

4,4

0,7

26,5

43

14

38

14

36

12

0,9

4,9

23,8

11

85

55

11

3()

4

,

3,1,2. MATERIAL CARTOGRAFICO
3. 1 . 2 . 1 . Cartas utilizadas para a caracterização da área A
a) Cartas pl an ial ti métri c as d o IBGE (Sup erintendê�
ei a d e Cartografia), na es c ala 1:50.0 0 0:
- Folha R io Capetinga (SP), SF-23-Y-A-II-2, ed itada

em

1971 .
- Folha Araras (SP), SF-23-M-II-3, editada em 1969.
- Folha Leme (SP), SF-23-M-II-1, e d i ta da e m 1971.
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b) Cartas planialtim6tricas do Pla n o Cartográfi
co do Es tado de São Paulo, Projeto Macro-Metr§_
pole, Instituto Geogrâf ico e Cartográfico (IGC),
na escala 1 :10.000 editadas em 1979:
- Folha Fazenda .Amazonas, SF-23-Y-A-II-2-SO-A
- Folha Fazenda Paineiras, SF-23-Y-A-II-2-SO-B
- Folha Bairro Caju, SF-23-Y-A- II-2-SO-C
- Folha Capão do Maracujá, SF-23-Y-A-II-2-SO-D
- Folha Fazenda Santa Inácia, SF-23-Y-A-II-1-SO-E
- Folha Fazenda Peroba, SF-23-Y-A-II-1-SO-F
- Folha Bom Jesus de Iguape, SF-23-Y-A-II-2-SO-E
- Folha Fazenda Sete Lagoas, SF-23-Y-A-II-2-SO-F
- Folha Fazen da A ng�lica, SF-23-Y-A-11-3-NO-A
- Folha Fazenda Bom Jesus, SF-23-Y-A-11-3-NO-B
- Folha Fazenda Rafatân ia, SF-23-Y-A-II-2-SE-A
- Folha Faze n da Querência, SF-23-Y-A-II-2-SE-C
- Folha C6rrego Fundo, SF-23-Y-A-II-2-SE-E
e)

Carta de S olos do
S emidetalhado

L evantamen to

Pedo16gico

do Es tado de São Paulo: Quadrl

cula de Araras� na escala 1:100.000 e editada
em 1981.
d) Mapa Geol6gico da folha de Campinas , Convên io
DAEE/UNESP, na escala 1:250.000 e editada
1982.

em
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3.1.2.2. Cartas utilizadas para a caracterização da área B
a) Cartas p_lanialtimétricas do I BGE (Superinten dência de Cartografia), na escala 1:50 .000:
- Folha Corumbataí (SP) - SF-23-Y-A-I-2 , editada
em 1971 .
� Folha Rio Claro (SP) - SF-23-M-I-4, editada em
1969.
b) Cartas planialtimétricas do Plano

Cartográfico

do Estado de São Pau lo, Projeto Macro-Metrópole,
I nstituto Geográfico e Cartogr�fico (IGC), na
escala 1:10.000 editadas em 1979:
- Folha Fazenda S. Luiz do Cuscuzciro - SF-23-Y-A-l-2-SO-D
- Folha Fazenda Santo Urbano - SF-23-Y-A-I-2-SE-C
- Folha Coru mbataí I - SF-23-Y-A-I-2 -SE-F
- Folha Corumbataí II - SF-23-Y-A-I-2-SE-E
- Folha Fazenda Sant'Ana de_ Baixo - SF-23-Y-A-I-4-NO-B
- Folha B airro Ferraz - SF-23-Y-A-I-4-NE-A
e) Carta de S olos do Levantamento Pedol6gico S e

m�d_eta 1 hado

do Estado de São Paulo: Quadrícula

de 6ão Carlos, na escala 1:100 .000 e

editada

em 1981 .
d) Mapa Geol6gico da fol h a de Campinas, Co nvênio
DAEE/UNESP, na escala 1:250 .000 e editada
1982.

em
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3.1,3. MATERIAL FOTOGRAFICO
Foram utilizadas fotografias aereas

verticais

pancromáticas, provenientes da cobertura aerofotogramétrica

do

Estado de São Paulo (1978), executada pela Terrafoto Atividades
de Aerolevantamentos S.A. para a Secretaria do Planejamento

do

Estado de São Paulo. As c6pias empregadas na fase de interpret�
ç ão fotográfica deste trabalho pertencem ao Planalsucar e apresentam as seguintes características:
- Escala aproximada: 1:35.000;
- Dimensões: 23 cm x 23 cm;
- Área coberta por fotografia: cerca de 64,8 km2

;

- Recobrimento aproximado: 60% entre fotografias
na faixa de vôo e 30 % entre fotografias de fai
xas adjacentes.

3,1,4. EQUIPAMENTOS
A visão estereoscópica foi obtida através de um
estereosc6pio de espelhos marca WILD, modelo ST-4, com orular de
três aumentos.
Foram utilizados equipamentos simples de medição
e desenho como escalímetro, régua de precisão, curvímetro e com
passo.
O traç ado de informações obtidas das diversas!
magens foi efetuado sobre folhas transparentes de poliéster es
tável (''ultraphan").
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3.2. METODOS
3.2.1, SELECAO DAS ÁREAS DE ESTUDO

Para se atingir um dos objetivos deste

traba-

lho, que é o de comparar os parâmetros de relevo obtido s de car
tas planialtimétricas em escalas diferentes, selecionaram-se�
reas que se encontravam representadas nas duas cartas e nos ma
pas pedológicos do levantamento semidetalhado do Estado de

São

Paulo.
Portanto, o primeiro critério foi o de selecio
nar áreas facilmente identificadas nas três cartas citadas; is
to foi feito com o auxílio dos mapas de solos_ e do Inventário Car
tográfico do Estado de São Paulo que foi eJaborado pela Secret�
ria da Ind�stria, Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado

em

1981.
Finalmente, com base nos critérios citados che
gou-se a area de estudo, que está compreendida entre os parale
los 22° 00'S e 22 ° 30'S e os meridianos 47 ° 00'WG e 48° 00 1 WG. Pos
teriormente, com auxílio de fotoíndices da região, foram

esco

lhidas as fotografias aéreas de ocorrência das respectivas uni
dades de solo, e que deveriam, portanto, conter as informações
desejadas, segundo o método de "pesquisa lógica" sugerido

por

RABBEN (1960) e que consta de duas etapas: na primeira é efetua
da a observação, coleta de dados, medição e identificação
�

objetos registrados nas fotografias aereas; a segunda

dos

envolve
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indução e ou dedução de informaç6es, que são aplicadas na

solu

çâo do problema.
A identificação das fotografias que recobrem as
áreas de interesse específico, dentro da área de estudo, foi fei
ta através de exame do

fotoíndice e da carta de solos da

gião, resultando na seguinte seleçio:
a) Latossol'o Vermelho-Amarelo

(LV3):

- LV-1 - fotografias: 2223 a 2224
faixa de vôo: 04A
data: 29-07-78
- LV-2 - fotografias: 2281 a 2283
faiía de v5o: OSA
data: 08-07�78
- LV -3 - fotografias:. 2224 a 2226
faixa de vôo: 04A
data:·29-07-78
b) PodzÓlico Vermelho-Amarelo (PV3 + PV 4):
- PV-1 - fotografias: 2326 a 2328
faixa de vôo: 06
data: 28-07-78
- PV-2 - fotografias: 2324 a 2326
faixa de vôo: 06
data: 28-07-78

re
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- PV-3 - fotografias: 2326 a 2328
faixa de vôo: 06
data: 28-07-78
c) Litossolo:
- Li-1 � fotografias: 2261 a 2263
faixa de vôo: OS
data: 10-07-78
Li-2 - fotografias: 2321 a 2323
faixa de vôo: 06
data: 28-07-78
- Li-3 - fotografias: 2263 a 2265
faixa de vôo: OS
data: 10-07-78

3,2,2, OBTENCAO DOS MAPAS BÁSICOS DE DRENAGEM
Por,meio de exames estereoscópicos das

fotogra

fias selecionadas foram traçados, sobre papel transparente,

os

canais de drenagem bem definidos, quer fossem cursos d'igua pe�
manentes ou temporários, conforme sugeriram

STRAHLER ( 19 S 7),

LUEDER (1959) e RAY (1963), e as depressões Úmidas, indicadoras
do grau de integração segundo LUEDER (1959). Cada conjunto

de

fotografias foi montado de·acordo com o métódo de "matchlines",
descrito p elo SOIL SURVEY STAFF (1962).
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Os decalques das redes de drenagem foram feitos
conforme sugestão de RAY (1963), paTa facilitaT o exame de ceTtas características da drenagem, como tendências ou modificações
do padrão, nfimero e comprimento de rios e tributirios, com a e
liminação da exuberincia de detalhes proporcionada pelas

-

foto-

grafias aereas.

3.2:3. ANÁLISE DAS REDES DE DRENAGEM
De acordo com BURINGH (1960 ), o estudo realiza
do foi do tipo "análise de elementos". Os elementos

analisados

referem-se às características descritivas e quantitativas

dos

padrões de drenagem.
Nos mapas de drenagem das áreas amostradas
feita a contagem do numero e medição do comprimento total

foi
dos

canais da rede de drenagem.
A partir destes dados e dos valores da área

da

amostra e de seu perímetro, foram calculados os valores de den
sidade de drenagem, freqüência de rios e razão de textura.
A caracterização quantitativa dos

padrões

drenagem foi restringida aos elementos disponíveis em

de

amostras

circulares, conforme método desenvolvida por RAY e FISO-IER (1960)
e ampliado por SOUZA (1975).
A densidade de drenagem (D) de cada amostra cir
cular foi obtida segundo adaptação da fórmula
por RAY e F I SCHER (1960) e é a seguinte:

de HORTON (1945)

.67.

D

=

Lt

onde Lt � o comprimento total de rios e A f a irea da

amostra

circular.
A freqüência de rios (F) foi calculada segundo a
adaptação' de SOUZA (1975) da fórmula de HORTON (1945):
F =

onde N � o n�mero total de rios e A f a area da amostra

circu

lar.
A razao de textura (T) tamb&m foi calculada se
gundo SOUZA (1975), que adaptou a definição de SMITH (1950) mo
dificada por FRANÇA (1968):
T =

p

onde N � o n�mero total de rios e P � o perímetro da
circular.

amostra

-

Neste trabalho, nas fotografias aereas selecionadas foram estudadas 3 amostras circulares de 10 km 2

,

represe�

tativas da rede de drenagem de cada unidade de solo estudada.

3,2,4. ANALISE DOS INDICES DE RELEVO
As amostras circulares de 10 km 2

,

demarcad�s so

bre as fotografias aéreas na escala 1:35.000 para a obtenção dos
Índices de drenagem, foram transferidas nas devidas

proporçoes
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para as cartas planialtimétricas nas escalas 1 : 1 O. 000 e 1: 50. 000,
sobre as quais foram determinados os seguintes Índices de rele
vo: declividade média (dw). amplitude altimétrica máxima (Hm)

e

comprimento médio das vertentes (Cvm).
A declividade média (dw) foi obtida segundo

o

método de,WENTWORTH (1930), adaptado por KOFFLER (1982) que, as
sim como VALÉRIO FILHO (1984), obtiveram com este método

resul

tados satisfatórios, e o preconizam para amostragem circular, por
apresentar valores consistentes e de mais r ápida aplicação

que

o de STRAHLER (1956).
O método de WENTWORTH (19 30) adaptado por KOFFLER
(1982) para o cálculo da declividade média baseia-se no

numero

de curvas de nível interceptadas por linhas dispostas nas

dire

çoes Norte-Sul, Leste-Oeste, Noroeste-Sudeste e Nordeste-Sudoes
te e respectivas paralelas, dentro da amostra circular transfe
rida para a carta planialtimétrica, con forme indica a Figura S.
O cálculo da declividade média (dw} é efetuado

dw =

pela fórmula:

636,6

onde E é a equidistincia vertical das curvas de nível em metros;
N é o número médio de curvas interceptadas por quilômetro ;

e

636,6 é uma constante gerada pela transformação da fórmula ori
ginal para o sistema métrico decimal.
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Figura S - Modelo da amostragem de WEl\1TWORlli (1930) adaptado por
KOFFLER (1982).
O segundo Índice

de re 1 evo medido foi a arnpli_

tude altimétrica máxima (Hm ) , conforme sugestão de Gm.ISTOFOLE1TI
(1980), e que corresponde� diferença altimétrica entre a alti
tude da desembocadura e a média dos pontos mais elevados

entre

os canais de primeira ordem do trecho superior da bacia consid�
rada, devendo-se considerar no mínimo dez pontos cotados.
Este Índice é semelhante ao relevo local médio,
sugerido por GARCIA (1982) e ut_ilizado por VALÉRIO FILHO (1984)
que é obtido pela diferença entre a mais alta e a mais baixa e
levação da área.
A amplitude altimétrica máxima foi obtida

para

cada amostra circular decalcada sobre as cartas planialtimétri
cas nas escalas 1:10.000 e 1 :50.000.
A F ioura 6 representa esquematicamente a leitu
ra da amplitude altimétrica máxima.

. 7 O.

'Hm= Amplitude Altimêtrica
Máxima

Figura 6 - Representação esquemática do sistema de leitu ra da amplitude altimétrica máxima. (Fonte: VALERIO FILHO, 1984).
O terceiro Índice

do relevo analisado

comprimento médio da vertente (CVm) que, conforme o "Soil
vation S ervice 11 (1948), influencia o processo de

e

o

Conser

erosao dos so

los, uma vez que a velocidade de escoamento s uperficial da água
pluvial aumenta com o comprimento da vertente, aspectos

estes

também considerados por TOY (1977) e QUEIROZ NETO (1978).
O comprimento méàio das vertentes foi obtido con
forme procedimento de VALÉR I O FILHO (1984), o qual consiste

em

medir, com auxílio de �ma escala graduada, a distincia entre os
pontos de cotas mais elevadas e o canal de drenagem; neste tra
balho procurou-se medir somente os comprimentos das linhas

que

eram normais aos canais de drenagem e, por cálculo, obteve-se o
comprimento médio da vertente em metros, das leituras possíveis
realizadas em cada amostra circular de 1 0 km 2

•

A s medidas do comprimento médio das

vertentes

foram feitas para todas as amostras circulares delineadas sobre
as cartas planialtimétricas nas escalas 1 :10.000 e 1 :50.000,

con-
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forme mostra a Fig ura 7.

CANAL Dt DP.U,L<GEll

Figura 7 -· Rerresentação esquemática da forma de leitura do comprimento mé
dio da vertente. (Fonte: VALtRIO FILHO, 1984).

3.2.5, ANÁLISE ESTATÍSTICA
Devido à pequena amostragem

nao foi possível apli

car a este trabalho nenhum teste estatístico param6trico. Ao se
tentar a aná lise estatística nao param6trica ocorreu outro pro
blema que foi não evidenciar diferenças entre valores que visi
velmente são diferentes. Segundo CAMPOS (1983), isto ocorre

PºE

que, em g eral.estes testes não levam em consideração a mag nitude

dos dados, pois é muito comum transformar os dados, de ·valores
para simples ordens ou sinais e, em muitos casos, isto se
duz num desperdício de informações. Este fator foi

tra-

comprovado

por MANECHINI (1981), VALÉRIO FIL H O (1984) e VETTORAZZI (1985).
Desta forma optou-se por uma estatística
ples, utilizando somente a comparação entre médias e erro

sim
pa-

• 7 2.

drão da média.
As f6rmulas utilizadas foram as seguintes:
L X

- média aritmética: m =

- variancia: s 2

=

LX 2

n
-

(Ix) 2
n

n - 1

s

- erro padrão da média: s (m) =

- estimativa por intervalo

=

m

±
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4. RESULTADOS
4,1, CARACTERÍSTICAS DAS AMOSTRAS CIRCULARES
q,},l, GEOLOGIA
Do mapeamento geológico do Estado de São

Paulo

em escala 1:250.000, quadrícula de Campinas, e que foi executa
do em convênio entre o Departamento de Ãguas e Energia Elétrica
e a UNESP, em 1982, foram demarcadas as amostras circulares dos
três solos estudados para se determinar as suas formações geolf
gicas.
De acordo com a Figura 8, nas amostras de Latas
solo Vermelho-Amarelo, destacam-se as seguintes formações geol§
gicas:
a) F ormação Aquidauana (Carbonífero Permiano);
b) Formação Itararé (Carbonífero Permiano);
c) Depósitos coluviais (Plioceno-Pleistoceno).
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As formações geol6gicas que predominam nas amos
tras circulares de PodzÓlico Vermelho-Amarelo e Litossol,

sao

as formações Corumbataí e Pirambóia, como mostram as Figuras

9

e 10.

4.1,2,

SOLOS
Das cartas de solos do Levantamento Semidetalha

do do Estado de São Paulo em escala 1:100.000, quadrículas de�
raras e São Carlos, elaboradas respectivamente por OLIVEIRA

et

alii (1982) e OLIVEIRA e PRADO (1984), foram demarcadas as amo�
tras circulares para se determinar quais os solos e respectivas
unidades que compunham as amostras, como mostram as Figuras 11,
12 e 13.

4 ,2 , f\rvDSTRAS CIRCULARES REPRESENTATIVAS DA DRENAGEM E DO RELEVO
As Figuras 14 a 16 representam as amostras circu
lares da drenagem, dos três solos estudados, obtidas pela inte!
pretação das fotografias aéreas verticais na escala 1 :35.000.
A s Figuras 17 a 25 correspondem is amostras ci!
culares extra Ídas das cartas pl anial timétr icas na escala 1: 1 O.000
e as Figuras 26 a 28 são das amostras circulares obtidas
cartas planialtimétricas na escala 1:50.000.

das
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4, 3, CARACTERÍSTICAS DAS REDES DE DRENAGEM
4,3,l, COMPOSIÇÃO DA REDE DE DRENAGEM
4.3.1 .1. Número de rios
O nümero de rios observados, suas respectivas or
dens, o número total de rios, o valor médio e s eu respectivo er
·ro padrão, para as amostras circulares representativas dos

so

los em estudo, encontram-se na T abela 6.
4. 3.1.2. Comprimento total de rios
O comprimento total de rios, o valor m6dio e seu
respectivo erro padrão, para as amostras circulares dos

solos

em estudo, encontram-se na Tabela 7.

-

4 ,3,2, CARACTERÍSTICAS DO PADRAO DE DRENAGEM
4. 3. 2. 1 . Características descritivas do padrão de drenagem
A Tabela 8 fornec e um resumo das

características

descritivas dos padrões de drenag�m dos solos estudados.
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TOcv - fupósito
s coluviais

1
1
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1
1

� PCo

[J]

P Ci

- FORM.\Ç.ÃO �UIDAU
ANA

- fDRl'1AÇÃO ITARARE

lV- 1

2.Skm

tv-2

l V-3

Figura 8 - Repres
entação das fonna
ções geoIÔgicas que
constituem as amos
tras de Latossolo
Vennelho-Amarelo.
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- FORMAÇÃ_O CORLNBATA1

- ·· -·

- FORMAÇt\O PTRAMBÚIA
Pc

Pv- 1

Pc
2,5km

PV-2
Pc

PV-3

Figura 9 - Representação das fonnações geológicas que constituem as amos
tras de PodzÓlico Vermelho-Amarelo.
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- FDRM4ÇÃO CORUMBATA1

Pc

- FORM.\Ç.ÃO PIRA.MBÕIA

Li ·1

2,5km

Pc

li-2

li-3

Fi gura 10 - Representação das fonnações geológicas que constituem as
amostras circulares de Litossolo.

;79_

LV3

LV -1

2,5km

LV:l

_____._/·
lV-2

LV3

LV -3

Figura 11 - An�stras cirrulares de Latossolo Vennelho-Arnarelo, retiradas
da Carta de Solos do Levantamento Pedológico Semidetalhado
do Estado de São Paulo: QuadrÍrula de Araras.
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PV3+PV4

PV-1

PV3 < l'V4
2,5km

PV-2

PV3 •PV<I

PV-3

Figura 12 - Amostras circulares de PodzÓlico Vennelho-Amarelo, retira
das da Carta de Solos do Levantamento Pedológico Semi d.et�
lhado do Estado de São Paulo: Quadrícula de ATaras.
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li-1

li-2

li-3

Figura 13 - Amostras Circulares de Litossolo, retiradas da Carta de
Solos do Levantamento Pedológico semidetalhado do Esta
do de São Paulo: Quadrícula de São Carlos.
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1km

LV-1

LV-2

LV-3

Figura 14 - .Amostras Circulares LV-1, LV-2 e LV-3 (10 km2 ) da rede de dre
nagem em Latossolo Vermelho-Amarelo - Escala 1:35.000.
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, 1km

P V-3

Figura 15 - Amostras Circulares PV-1, PV-2 e PV-3 (10 km2 da rede de
drenagem em PodzÓlico Vermelho-Amarelo. Escala 1:35.000.
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Figura 16 - Amostras Circulares Li-1, Li-2 e Li-3 (10 km2 ) da rede de
drenagem em Litossolo. Escala 1:35.000.
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1km

LV-1

Figura 17 - Amostra Circular, LV-1 (10 km2 ), do :-eJ.evo em Latossolo
Vennelho-Amarelo. Escala 1:10.000.
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1km

LV-2

Figura 18 - Amostra Circular, LV-2 (10 km2 ), do relevo em Latossolo
Vennelho-.Amarelo. Escala l:10.000.
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•

.____1km

,r 3 (10 km 2 ) ' do relevo em Latosso 1 o
Figura
19 - Í\mostra e·ircular ' 1Jv·

luarelo • E�scala 1:10.000
Vennelho -J-\,;._

.

j
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1km

Figura 20 - Amostra Circular, PV-1 (10 km2 ), do relevo em PodzÓlico
Vennelho-Amarelo. Escala 1:10.000.

_ . 89.
.

1km

Figura 21 - Amostra Circular, PV-2 (10 km�), do relevo cm PodzÓlico
Vennelho-Amarelo. Escala 1:10.000.

1
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1 km ________,

ra 22 - Amostra Circular, PV-3 (10 km2), do relevo em PodzÓlico
·
Figu
Vermelho-Amare 1 o. Esca 1 a 1·10.000.
·
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1km

Figu ra 23 - Amostra e·ircu:i_ar Li-1 (10 km2) , do relevo em L1tossolo.
Escala 1 : 1 O. 000. '
.
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1km

Li-2

Figura 24 - Amostra Circular, Li-2 (10 km2), do relevo em Litossolo.
Escala 1:10.000.

1km

ll-3

Figura 25 - Amostra Circular, Li-3 (10 km2 ), do relevo em Litossolo.
Escala 1:10.000.

·.94.

1,5km

L V-1

L V-3

Figura 26 - Amostras Circulares, LV-1, LV-2 e LV-:5 (1 O 1<rn 2), do relevo
em Latossolo Vennelho-.Amarelo. Escala 1: 50. 000.
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1,5km

PV-l

Figura 27 - Amostras Circulares , PV-1,. PV-2 e PV. 3 , (lO km··?) , do relevo
Escala ·1 ··
. 50. 00. O ,
.
em Pod zo-lico Ve11nel110-A1mrelo.
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'--

Figura 28 - Amostras

e.11.·ollares'

'1,5
nkm
m

. 3 , (1 O 1011 2 ) ' do
L1· 1 , L1• - 2· e· L1-.

relevo em Litossolo. Escala 1 : 50. O 00 •
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Tabela 6 - Número de rios observados cm cada ordem e o total para as a1rios
tras circulares; médias e respectivos erros padrões,
-----

SOLO

Número ele rios
em cada ordem

ORDEM

Amostras Circulares
LV-1

1y,,,.2

LV-3

Média ± Erro
Padrão da Média

Latossolo

1 i;l

14

4

11

9 $ 666

Vermelho

2?

3

1

3,000

+

1, 155

Amarelo

3?

1

o

5
2

1,000

:!:

O ,577

14

4

11

9,666

:!:

2,963

PV-1

PV-2

PV-3

Total

(Nt)

-L

2:963

PoclzÓlico

1?

79

80

81

80,000

+

0 ) 577

Vermelho

2?

25

22

21

22,666

±

1 , 201

Amarelo

3?

5

5

6

5,333

+

0,333

79

80

81

80,000

:t

O ,577

Total

Litossolo

(Nt)

Li-1

Li-2

Li-3

1?

195

253

224

224,000

+

16,743

2?

53

79

59

63,666

±

7,860

3<}

19

19

14

17,333

±

1,666

195

2S3

224

224,000

Total

(Nt)

± 16,743
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Tabela 7 - Comprimento tota] de nos para as amostras circulares; médias e
respectivos erros padrões.

o

L

o

AMJSTRA

COI 1PRlr-ffNTO
1

CIRCULAR

TOTAL (Lt) em km

Latossolo

LV-1

4,340

Vermelho

LV-2

5,800

Amarelo

LV-3

10,850

PodzÔlico

PV-1

22,800

Vermelho

PV-2

23,500

Amarelo

PV-3

22,750

Li-1

47,250

Li-2

57,420

Li-3

45,210

Litossolo

MtDIA

Erro
Padúio da Média
±

6,996

±

1 ,972

23/)17

±

0,242

49,960

±

3,776

.99.

Tabela 8 - Características descritivas elas redes de drenagem, dos tres solos estudados, segundo LUEDER (1959), tipo ou modelo segLu1d.o
PARVIS (1950).
FúDZÕLICO
LITOSSOLO
VERMELHO
A\rIARELO
----------------- -·-------------------------------·-

CARACTER!STICAS

DESCRITIVAS

Grau de Integração
Densidade

LATOSSOLO
VERJ1'vfüLHO
AMARELO

pouco integrado
baixa

integrado

integrado

,.. 1 4

rnem_.c,

alta ,_

Grau de
Unifo nniclade

pouco unifonne

pouco 1.,n1J:orn r:�

po:.:co rnüfonne

Orientação

pouco orientado

pouco orientado

pouco orj C:lltado

-·
nao controlado

não controlado

rn"io controlr-1dc

Grau de contro]e

aproximndamcntc
retos
AnE,ulari<lacle
Tipo ou modelo

baixa
subparalelo

1

retos e 2gudos

retos e agt�c1os -

baixa

baixa

dendrítico
modificado

dendrÍtico

-----------------------------------------·--------
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4.3.2.2. Características Quantitativas do Padrão
de Drenagem.
As características quantitativas do padrão de dre-
nagem, o valor médio e erro padrão da média, para as 2mostras cir
c ulares representativas dos solos em estudo encontram-se na Ta
bela 9.

4,4, CARACTERfSTICAS DO RELEVO
4,q,l, CARft.CTERfSTICAS QUANTITATIVAS DOS PARAMETROS

RELEVO

As características quantitativas dos

paiimctros

de relevo, o valor médio e erro nadrão
,1
�d1' a"'-· , IJ ::1e� .r � a �r
da "1e"
l

.... ' .

tras circulares representativas dos solos em estudo
se nas Tabelas 1 O e 11 •

·-

D r-

amos-

encontram-

± s

cm)

:t s (rn)

m

± s

cm)

�uão de
Textura (T)

íii

Freqüência de
Rios (F)

m

Dênsidade de
Drenagem (D)

QUANfITATIVAS

CARAwi:.R!STI C.\S

0,860

1,080

1,100

:'. 0,2ú3

0,::SO

:: 0,296

0,400

7.i40

7,050

8,000

7,900

2,300

2,280

A il O S T R AS
fV-1
LV-3

= e, 1%

C,5S0

L,.\ • L�

1,250 0,560

0,967

1,400

o,697

0,430

LV-1
2,270

eIR
PV-3

7,220

0,058

8,100

:: 0,0,l9

7,140

:t

S,000

:': 0,025

2,350

fV-2

5,740

4,520

Li-3

19,980

::

19,980
1,495

22,SiO

1,674

25,300 22,400
22,400 ::

19,500

4,993 :: 0,378

4,720

L A R E s
Li-1
Li-2

17,SSO

eu

Tabela 9 - Características quantitativas do padrão de drenagem, valor médio e erro padrão da média, das
amostras circulares representativas dos solos em estudo.

o
r--'

µ

=

s (:íi)

±

s cm)

±

s cm)

Compri�ento médio
de vertente (C\m)

m

�litude alti�êtrica
maxima (Hm)

m

Declividade média (dw)

QUA'l'fITATIVAS

CARA.CTER!STICAS

10í7,090

5 7, soo

4 .� 4')

L\'-1

±

±

906,743
-

973,420

46,330

41,500

5,580

5,910

LV-2

T R A

6,390

LV-3

s

89,405

729,720

5,600

40,000

0,587

A i•l o

±

±

±

605,320

63,330

68,500

8,800

u L

29,736

694,030

5,Y32

70,000

0;·494

8,120

PV-3

e I R e

9,760

PV-2

634,$60

604,330

51,500

8,520

PV-1

s

±

168,290
317,020

360, 160

±

97,500

16,210

16,470

Li-2

124,140

s

156,COO

17,290

Li-1

A R E

±

76,517

422,600

17,084

119,000

0,714

14,860

Li-3

Tabela 10 - Características quantitativas dos par&�etros de rele\·o, valor médio e erro padrão da média, das &�ostras cir culares dos solos em estudo (Carta pla,�ialtimétrica E= 1:í0.000).

f-1
o
tv

± $ (íii.)

íii.

± s (ríi)

Comprimento médio de
vertente (CVm)

íii.

Amplitude al timétrica
máxima (Hm)

$ (íii) .

:::

±

742,550

2,754

50,000

0,609

::: 92,060

993,870

47,500

50,500

924,880

1038,220

42,000

5,490

6,600

5,380

4,500

Declividade média (dw)

m ±

LV-3

LY-2

o s

LY-1

A M

QUA.i\'TITATIVA.S

CARACTER!sn éAs

609,300

54,500

639,970 ±

609,520

61,670 ±

66 ,soo

8,320 ±

8,990

8,910

e
PV-2

s

PV-1

T R A

culares dos solos em estudo (Carta planialt:i.métrica E= 1:50.000).

e u

7,070

PV-3

R

30,560

701,090

3,655

64,000

0,627

I

409,290

139,000

13,420

Li-1

L A R E

13,100

Li-2

o, 188

12,770

Li-3

382,540::: 87,301

219,750 518,600

112,670 = 13,953

91 ,soo 107,soo

15,097:::

s

Tabela 11 - Características quantitativas dos parâmetros de relevo, valor médio e erro padrão da média, das amostras cir

o

l/-1

f-1,
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5, D I SCUSSP.D DOS RESUL T PDOS

5.1,

(ARACTERISTICAS IDAS AMOSTRAS CIRCULARES
5,1,l, lATOSSOLO VERMELHO-AMARELO
Às figuras 8, 11 e 14 representam, respectiva -

mente, as amostras circulares da geologia, solo e rede de

dre

nagem superficial do Latossolo Vermelho-Amarelo.
Analisando as figuras observa-se que existe uma
maior correlação entre a rede de drenagem traçada com

auxílio

da fotografia afrea e o mapa geol6gico do que com o mapa de so
los. Isto pode ser exemplificado pelas amostras: LV-1 onde

a

rede de drenagem, que indica uma _inclusão de outro solo, coin
cide com a irea que correspondei Formação Aquidauana; e

LV-3

onde os longos rios, .típicos dos lat·ossolos, ocorrem na

area
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correspondente aos dep6sitos Coluviais, sendo que a rede

de

drenagem mais ramificada esti dentro da área da Formação Itara
rf. Observa-se tamb€m que o mapa de solos não detecta estas di
ferenças.

5,1,2, PODZÕLICO VERMELHO-AMARELO
Ao se correlacionar as Figuras 9, 12 e 15,

que

representam as amostras circulares da geologia, solo e rede de
drenagem do Podz6lico Vermelho-Amarelo, observa-se nas amostras
PV-1 e PV-2 que a área de ocorrência da Formação Pirambóia cor
responde,

na amostra das redes de drenagem, a uma area com pou

cos rios. As Figuras 20 e 21 ajudéJF1 na análise, mostrando

que

estas áreas correspondem a divisores de água. Nov2.rnente o

mapa

de solos não i t�o sensível a estas diferenças, como o da geol�
gia.

�As Figuras 10, 13 e 16 correspondem as

amostras

circulares da geologia, solo e rede de drenagem do Litossolo. A
nalisando-se estas figuras percebe-se que, neste caso ,

ocorre

um maior relacionamento entre os atributos das amostras.
Correlacionando as amostras Li-1, Li-2 e Li-3 da
geologia e rede de drenagem , verifica-se que a área onde se en-
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contra a Formação Piramb6ia, como no caso do Podzólico

Verme-

lho-Amarelo, corresponde a uma área de cotas mais altas (diviso·
·
res de água) onde ocorre uma maior densidade de rios de primeira
ordem. Associando-se as amostras da geologia com as de solo
serva-se que também há uma correlação, principalmente nas

ob

amos

tras L i-2 e Li-3 onde a área de ocorr�ncia da F ormação Piramb6ia
se relaciona com as inclusões de PodzÓlico Vermelho-Amarelo (PV·-2).
J

r:::: 2·
:;) 1

•

E

fivlOSTRAS CIRCULARES REPRESENTATIVAS DA DRENAGEM

RELEVO

DO

As Figuras 14 a 16 representam as amostras cir
culares da drenagem que foram obtidas segundo FRANÇA ( 1968), de
Latossolo Vermelho-Amarelo, PodzÓlico Vermelho-Amarelo e Litosso
l o, respectivamente, a partir da interpretação das fotografias
afreas verticais na escala 1:35.000. Analisando-se as
citadas, verificam-se diferenças nas redes de drenagem

figuras
traça

das, tanto no aspecto de tino ou modelo como na densidade

das

mesmas.
As Figuras 17 a 25 e 26 a 28r que

correspondem

is amostras circulares representativas do relevo, extraidas das
cartas planialtim6tricas na �scala 1:10.000 e 1:50.000, respe�
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tivamente, mostram claramente as diferenças na posição

topogr�

fica dos tr�s solos estudados, Mostram também as diferenças

de

detalhes entre as carta"s planial timétricas utilizadas neste tra
balho.

5 ,3.,

Ji.NALI SE DAS REDES DE DRENAGEM

5i3,l. COMPOSICAO DA REDE DE DRENAGEM
5.3.1 .1. Número de rios

-

Como mostra a Tabela 6, o numero total de

rios,

assim como os rios de 1 é:, 2{1 e 3:C: ordens, ap-resentaram uma tendên
cia a aumentar em proporçao inversa ao vnlor da relação

infil

traçao/deflÚvio e na razão direta da erodibilidade dos solos,

CO!.?:_

cardando com as observações de HORTON (1945), LUEDER (1959), DE
M:ÉTRIO (1977), ANGULO FILHO (1981) e 1v1ANECHINI (1981). Estas ob
servações concordam com as de FREIR� e PESSOTTI (1974) e

LOM

BARDI NETO e BERTONI (1975) que, estudando solos do Estado

de

São Paulo, concluiram que os Latossolos são mais resistentes
erosao do que os solos PodzÓlicos,

5.3.1.2. Comprimento total de rios
Da mesma forma, n a análise da Tabela 7, o compr�
mento total de rios apresentou a tend�ncia de aumentar, em pro
porção inversa ao valor da relação infiltração/deflÚvio e na ra
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zao direta da erodibilidade dos solos, concordando novamente com
os autores citados no item anterior.

'

,

5,3,2. ANALISE DAS CARACTERISTICAS DO PADRÃO DE DRENAGEM
5.,3.2.1. Características descritivas do padrão de
drenagem
A anilise descritiva do padrão de drenagem, Tabela 8, elaborada com os elementos propostos

por PARVIS

(1950) e LUEDER (1959), apresentou valor limitado na diferencia
çio entre os solos estudados, concordando portanto com as obser
vações efetuadas por MANECHINI (1981) e VETTORAZZI (1985);

isto

� devido Ü maneira subjetiva com que estas características

sao

estabelecidas, e confirmam as observações de HORTON (1945), STP..J-J-1
LER (1957) e FRANÇA (1968).
A maior diferenciação entre os solos estudados, no
tocante �s características descritivas, foi obtida na densidade:
baixa para Latossolo Vermelho-Amarelo, m�dia para Podz6lico Ver
melho-Amarelo e alta para Litossolo; no grau de integração obte
ve-se pouco integrado para Latossolo Vermelho-Amarelo e integra
do para os outros dois solos; quanto ao tipo ou modelo também hou
ve diferença entre o Latosso lo Vermelho-Amarelo, subparalelo,pa�
sanda a dendrítico para os demais solos. Para as outras caracte
rísticas não houve distinção entre os três solos.
Fica evidenciado, portanto, que essa caracteriza-
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çao f muito subjetiva e deve ser completada com Índices
cos, mais consistentes e reprodu zíveis, como sugerem

-

.

numer1DEMÉTRIO

(1977) e ANGULO FILHO (1981).

5.3.2.2. Características quantitativas do padrão
de drenagem
A caracteri zação quantitativa foi efetuada atra
v6s dos Índices densidade de drenagem, freqüência de rios e

ra

zao de textura.
Estes Índices não foram submetidos a nenhum tes
te estatístico, param�trico ou não-para1n6trico, devido� pouca�
mostragem e falta de aleatoriedade, que foi causada pela necessi
dade de se trabalhar em 5reas que possuíssem a carta.de solos do
levantamento

semidetalhado do Estado de São Paulo, a carta pla-

nialtim6trica na escala 1:10.000 do levantamento cartogrifico do
Estado de São Paulo e a carta planialtim6trica

na

escala

de

1:50.000 publicada pelo IBGE. Deste modo optou-se por apresentar
os dados como constam da Tabela 9, calculando-se as m6dias

e os

erros padrões da m�dia e elaborando o gr�fico da Figura 29,

que

6 um resumo dos Índices de drenagem e que mostra

perfeitamente

que existem diferenças de valores obtidos para os três so]os es
tudados.
Alfm disso, durante a elaboração deste

trahalho

foi tentada a utilização dos testes não-paramétricos de Friedrnann e Krus kal Wallis e das Comparações MÚltinlas, que não foi sensível para di
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ferenciar os tr�s solos, concordando com as observações de MANEC HIN I (1981) e VETTORAZZ I (1985).
Portanto, os resultados obtidos

concordam

SOUZA (1975), que afjrma que os Índices numericos obtidos em

com
a

mostras circulares servem nara diferenciar solos.
No entanto, as afirmativas de HORTON (1945)
STRAHLER (1964), de que haveria necessidade de utilizar dois
dices, a densidade de drenagem e a freqü�ncia de rios

e
ll1-

conjun-

tamente, nao foi confirmada, pois quaisquer dessas característi
cas, tomadas isoladamente, serve para diferenciar os solos estu
dados.
entre

Al6m disso, v5rios pesquisadores,

eles

CA?VJ\LHO (1977),

FADEL (1972), SOUZA (1975), KOFFLER (1976b),

DEMÉTRIO (1977), ANGULO FILHO (1981) e VALI:RIO FIL!lO (1 984), ve
rificaram a grande efici�ncia do Índice densidade de drenagem na
diferenciação entre solos.
A razão d e textura tamb6m

ou

ser um bom Índi

ce, concordando com as observações de SOUZA (1975)

e

KOFFLER

(1976a), autores que estenderam a determinação deste Índice �s a
mostras circulares, utilizadas posteriormente por DEMÉTRIO (1977),
NOGUEIRA ( 1979), POLITANO (198 O), ANGULO F ILHO (1981) e MANECHINI
(1981).
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5,4, ANÁLISE DAS CARACTERISTICAS DO RELEVO
5,4,1, CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS DOS PARÂMETROS DE
RELEVO

Os parâmetros de relevo foram pesquisados por al_
guns autores entre eles MARCHETTI(J969), POLITANO (1980),

LEÃO

(1983) e VALERIO FILHO (1984), os quais, através de Índices rela
tivos aos atributos do rélevo têm demonstrado a contribuição des
tes na diferenciação entre solos.
Dentre os autores citados, VALERIO FILHO

(1984)

utilizou três Índices, declividade média, relevo local médio

(ou

amplitude altimétrica máxima) e cornl')rimento médio da vertente, po�
síveis de serem obtidos através de amostras circulares de

10 km 2

delineadas sobre cartas planialtimétricas.
No presente estud� os tr�s Índices citados foram
determinados

para cada amostra circular dos três solos estudados

e obtidos das cartas planialtimétricas

em

escala 1:10.000

e

1:50.000,

como mostram as Tabelas 1 0 e 11.
Pelos mesmos m otivos citados anteriormente,
foram determinadas as médias e os erros padrões das médias para
três parâmetros de relevo estudados. Estes valores

so
os

encontram-se

resumidos na Figura 30.

5.4.1.1 � Declividade m�dia
Os resultados encon�rados, Tabelas 10 e 11 e Fi-
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gura 30, indicam que existem diferenças entre os três solos anali
sados (Latossolo Verme1ho-Amarelo, PoclzÓJico Verme]ho-Amare1o

e

Litossolo), e que a razão.destas diferenças são as condições

da

relação

infi1tração/def1�vio, permeabilidade e resistência

dos

materiais de origem, que estariam corre1acionados com as declivi
dades midias determinadas.
Os resultados obtidos concordam

com WONG ct a1ii

(1971) e demonstram a import�ncia deste parâmetro do relevo
diferenciação dos solos. AVERBECK e SANTOS (1969),

para

CRlSTOFOLETTI

(1980), KOFFLER (1982) e VALÉRIO FILHO (1984), observaram que

a

variação de declividade geralmente implica na variação de solo, o
que concorda com os dados observados.
HORTON (19 4 5) , STRAHLER (19 57) , SMITH

e AANJAHL

rede de drenagem e as condições topográficas, donde as

var1açoes

(1957) mencionaram o relacionamento entre as características
no comportamento da rede refletem alterações das condições

da

topo

gráficas de uma região, observação esta que foi confirmada no pre
sente trabalho.

S .4 • 1 • 2. Amplitude altimêtrica máxima
Examinando as Tabelas 10 e 11

e

Figura 30, veri

fica-se que houve diferença entre os três solos estudados (Latos
soloVerrnelho-Amarelo, PodzÓlico Vermelho-Amarelo e Litossolo),

o

que evidencia a existência de relevos diferentes, concordando com
os resultados encontrados por BRIDGES e DOORNKA.MP (1963),
e AUDI (1972), LEÃO (1983) e VALÉRIO FILHO ( 1984).

AMARAL
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Os r esultados discordam d e P O L ITANO (1980)

que

n ao e n controu dif erença qua nto a este Ín dic e e nt r e os solos p or�
le e studado. Isto t a l v ez seja d evido à s emelhan ça qua nto às c a rac
teristic as morfo16gic as, pois os dois solos , Podzolizados de Lin s
e Marília, v ariação Marília e Solos Podz6licos Verme lho-Ama relo,
variação L ar a s, a p resentam horizonte B textura!.

5. 4. 1 . 3. Cornpri m ento médio das vertentes
Os resu lta dos e n c ontra dos, Tabelas 10 e 11 e Fi
gur a 30, mostram que o comnrime nto médio da v ertente tambim foi e
fici en t e n a distin ção entre os solos estudados, discordando yarcial
mente de VALBRIO PILHO (1984), onde o indice foi eficiente somente para dis
criminar o Litossolo Roxo do Latossolo Vermelho-r",marelo textura argilosa/mé dia.
Este Índice foi introduzido,por VALERIO FILHO (1984)
sentido de testar sua eficiência na diferenciação de solos, pois

no

segundo

CHRISTOP OLETTI (1980), quanto maior a densidade de drenagem em uma área

com

relevo semelhante, menores e mais inclinadas serão as vertentes, que é o caso
do Litossolo em estudo.
Ainda para CHRISTOFOLETTI (1980), as vertentes constituem
partes integrantes das bacias hidrográficas e não podem ser descritas de modo
integral sem que se f aça consideração das relações entre elas e a rede hidra
gráfica , pois é impossfvel considerar as vertentes e os rios corno entidades
separadas. Estas considerações são válidas para os três parâmetros de relevo
analisados.
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5,5, ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS PARAMETROS DE RELEVO OBTIDOS
DE CARTAS PLANIALTIMETRICAS EM ESCALAS DIFERENTES
Como suger�ram ANGULO FILHO et alii

(1983) e DEMtTRIO

(1984), a delimitação das classes de declive serve de parâmetro p�
ra a comparação entre cartas planialt imétricas. Portanto, para
presente trabalh o em que existem tr�s classes de declive,

o

como

mostram as Tabelas 10 e 11 e a Fipura 30, e que correspondem

aos

tr�s solos estudados, também é possível comparar os resultados dos
parâmetros de relevo que foiam obtidos de cartas planialtimétrica
em esca las diferentes.

5,5,1, DECLIVIDADE MEDIA
O parâmetro declividade média, obtido

seg undo

KOFFLER (1982), foi um Índice eficiente na diferenciação dos
los estudados, como ji foi demonstrado anteriormente. No

so

entanto,

qua ndo se comparam os valores obtidos das cartas planialtimétricas
em escalas diferentes, Tabelas 10 e 11 e Figura 30, observa-se que os resul:_
tados pennanecem coerentes para o Latossol_o Vermelho-Amarelo e Poclzólico Vem�
lho-Amarelo, e que diferem no Litosso1o. I sto se deve à capacidade das

duas

cartas em representar o relevo. Assim, tem-se que, a carta plani
altimétrica 1:10.000 (IGC) possui eqüidistância vertical igual

a

5 m e a carta planialtimétrica 1:50.000 (IBGE) possui eqilidistan
cia vertical de 20 m; portanto, apesar do método de determinação
da declividade média sugerido por KOFFLER (1982) possuir um

fa

tor de correção para eqüidistância vertical, ele não foi eficiente
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no caso de um relevo mais acidentado onde o niimero de curvas

de

nível � muito grande.
f._ e:>qüicação nrovâvel e qlK\ vor possuir eqUidist5ncia
tical igual a 20 m, a carta �lanialtim�trica de escala

VCI_

1:50.000

não representa com detalhe o relevo existente nas áreas mais aci
dentadas, o que não acontece na carta planialtim�trica de

escala

1 :10.000, onde a eqUidist�ncia vertical de 5 m fornece um

maior

detalhamento do relevo da área em estudo.
No entanto, isto não significa imprecisão da car
ta, pois ambas

dentro de suas respectivas categorias, estão den

tro dos padrões de precisão normalmente aceitos.

5,5,2,

AMPLITUDE ALTIMÉTRICA MAXIMA
Este Índice, obtido conforme CHRISTOFOLETTI (1980)

e VALÉRIO FILHO (1984), também apresentou a mesma tendência

nos

resultados, Tabelas 10 e 11 e Figura 30, que a declividade média.
. Isto foi devido, como foi explicado anteriormente, pela maior ca
pacidade da carta planialtimétrica na escala 1 :10.000 de

repre

sentar com detalhe o relevo.

5,5,3, COMPRIMENTO MÉDIO DAS VERTENTES
resultados deste índice, que c onstam das Tabe
VALÉRIO
las 10 e 11 e Figura 30, foram obtidos segundo sugere
os

.�18.

-

FILHO (1984). A comparaçao entre os resultados obtidos das cartas
planialtimétricas em escalas diferentes, permite que se façam
mesmas considerações já elaboradas nos Ítens anteriores e,

as

desta

forma, confirmar que houve uma diferença entre os parâmetros

de

relevo obtidos na �rea de relevo mais acidentado (Litossolo), devida� maior

capacidade de representação do relevo das

:artas

planialtimétricas em escala 1: 10.000 (eqüidistância vertical

de

5 m) em relaçio is cartas �lanialtimétricas em escala 1 :50.000 (e
qilidistância vertical de 20 m).
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6. CONCLUSOES
Os resultados obtidos, analisados e interpreta dos, permitiram tirar as seguintes conclusões:
- os Índices de drenagem utilizados (densidade de
drenagem, freqüência de rios e razão de textura), foram eficien
tes na diferenciação dos solos estudados;
- os Índices de relevo (declividade média, ampli
tude altimétrica máxima e comprimento médio das vertentes), tam
bém foram eficientes na discriminação dos três solos estudados;
- as cartas em maior escala e que têm maior capa
cidade de detalhar o relevo das área em estudo são mais

confíá

veis para caracterizar quantitativamente o relevo, além

disto,

para diferenciar solos que se encontram em relevo acidentad6 se
melhante, a utilização das cartas planialtimétricas que

deta-

.120.
lham mais o relevo fornecerão resultados mais dignos de confiai1-·
ça;
- as características qualitativas das redes

de

drenagem nao foram eficientes na diferenciação dos tr�s solos es
tudados;
- a caracterização quantitativa e análise
indices de drenagem e relevo, utilizando-se apenas as m�dias

dos
e

erro padrã6 das m�dias, foi suficiente parn mostrar diferenç� cn
tre os solos analisados.
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