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O Mapa Geológico apresentado no DESENHO 2 é a representação cartográfica da 

integração dos dados obtidos nestas importantes referências bibliográficas, complementados com 

dados de trabalhos de âmbito mais local existentes sobre a área. O texto descritivo sobre a 

geologia é resultado de pesquisa bibliográfica nos trabalhos mais recentes e com maior inserção 

no contexto regional. 

4.1.1 Bacia do Paraná 

4.1.1.1 Considerações de ordem tectônica 

A área estudada situa-se na borda nordeste da Bacia do Paraná, unidade geotectônica 

estabelecida por subsidência sobre a Plataforma Sul-Americana a partir do Siluriano/Devoniano 

Inferior e atingiu sua máxima expansão entre o Carbonífero Superior e o final do Permiano. Na 

região mais profunda desta Bacia, que engloba a porção do Pontal do Paranapanema no Estado 

de São Paulo, a espessura total de sedimentos e lavas basálticas pode ultrapassar 5.000 metros 

(ALMEIDA, 1980; IPT, 1981b). 

A Bacia do Paraná, após atravessar longo período de relativa estabilidade, cujo apogeu, 

no Permiano, é marcado pela deposição dos sedimentos do Subgrupo Irati (HACHIRO et al., 

1993), começa a registrar os primeiros sinais dos intensos processos tectônicos que culminariam, 

no início do Cretáceo, com o extravasamento das lavas basálticas da Formação Serra Geral 

(SOARES & LANDIM, 1973; RICCOMINI et al., 1992; CHAMAMI et al. 1992 e FERNANDES & 

COIMBRA, 1993). 

Em termos de estruturas regionais, RICCOMINI (1995, 1997) apresenta uma série de 

alinhamentos estruturais na área geográfica da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo 

(FIGURA 4.1), cinco deles passando pela área da UGRHI do Tietê/Jacaré. Podem ser 

considerados em dois feixes distintos: o primeiro de direção aproximada WNW e o segundo NNW. 

No primeiro, aparecem os alinhamentos de Barra Bonita, do Tietê e de São Carlos – Leme, 

enquanto que no segundo (de direção NNW), são indicados os alinhamentos de Ibitinga-Botucatu 

e do Rio Moji-Guaçu (que se alinha com a porção baixa deste rio e passa por São Carlos, 

aproximadamente). 

Outra estrutura destacada na área da UGRHI é o Domo de Jacaré-Guaçu, situado a oeste 

da cidade de Boa Esperança do Sul, entre o Rio Jacaré-Pepira, a sul, e o Ribeirão Boa 

Esperança, afluente da margem esquerda do Rio Jacaré-Guaçu, a norte. Tal estrutura configura-

se como um anticlinal cujo eixo mergulha no sentido noroeste (IPT 1981b). 

SILVA & CAVAGUTI (1992) registram a existência de um horst na cidade de Bauru, no 

qual o topo da Formação Teresina estaria alçado, de modo que não ocorre a coluna completa do 

Mesozóico, com ausência (em subsuperfície) das formações Botucatu e Serra Geral na maior 

parte da cidade, mais especificamente na porção centro-sudoeste. 
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LEGENDA 
Unidades Geológicas 11. Alinhamentos Estruturais: 13. Altos Estruturais: 

A – Rio Paranapanema 
B – Tietê 
C – Ibitinga – Botucatu 
D – Rio Mogi – Guaçu 
E – Ribeirão Preto – Campinas 
F – Rifaina–São João da Boa Vista 
G – São Carlos – Leme 
H – Barra Bonita – Itu 
I – Guapiara 
J – Cabo Frio 
12. Manifestações Alcalinas: 

1. substrato pré-cambriano, em parte 
recoberto por sedimentos cenozóicos 

2. terrenos paleozóicos e mesozóicos da 
Bacia do Paraná, subjacentes aos 
derrames superiores da Formação Serra 
Geral 

3. rochas vulcânicas da Formação Serra 
Geral 
4. sills de diabásio 
5. contato aproximado entre 2 e 3 
6. depósitos rudáceos da região de Franca-

Pedregulho 
7. grupos Caiuá e Bauru, não diferenciados 
8. Formação Marília, Grupo Bauru 
9. Formação Itaqueri 
10. Formação Rio Claro e depósitos 
correlatos 

1 – Taiúva 
2 – Aparecida do Monte Alto 
3 – Jaboticabal 
4 – Piranji 
5 – Ipanema/Araçoiaba da Serra 

6 – Domo de Anhembi–
Piapara 
7 – Estrutura de Pitanga 
8 – Domo de Artemis 
9 – Horst Pau d’Alho 
10 – Domo de Jibóia 
11 – Domo de Jacarezinho 
12 – Domo da Neblina 
13 – Domo de Jacu 
14 – Estrutura Dômica de 

Carlota Prenz 
15 – Domo de Rio Grande 
16 – Domo de Jacutinga 
17 – Domo de Guarda 
18 – Astroblema de 
Piratininga 
19 – Domo de Jacaré–Guaçu 

FIGURA 4.1 - Unidades geológicas e principais alinhamentos estruturais da área geográfica 
da Bacia do Paraná no Estado de São Paulo. Mapa menor: relações dos alinhamentos com 
fraturas sintéticas (R), antitéticas (R’), e de tração (T), em relação a um binário 
transcorrente dextral de direção E-W (Y) (segundo RICCOMINI 1997, modificado). 
 

4.1.1.2 Coluna estratigráfica 

Conforme já citado, ocorrem na área da UGRHI apenas as unidades da Bacia do Paraná 

pertencentes ao Grupo São Bento (formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral) e as unidades 

de rochas sedimentares que ocorrem como cobertura das lavas basálticas. O QUADRO 4.1 
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apresenta a coluna estratigráfica para as rochas do Grupo São Bento (Mesozóico) e do Grupo 

Passa Dois (Permiano), ambos da Bacia do Paraná. 

Deve-se registrar que as unidades do Grupo Passa Dois, individualizadas em formações 

na porção central e sul da Bacia do Paraná, são assim consideradas apenas até a região do vale 

do Rio Paranapanema no Estado de São Paulo, cedendo lugar, para norte, à Formação 

Corumbataí (IPT, 1981b), conforme destacado no QUADRO 4.1. 

QUADRO 4.1 – Coluna litoestratigráfica de parte da Bacia do Paraná (IPT, 1981b). 
GRUPO FORMAÇÃO TIPOS DE ROCHAS 

Serra 
 

Geral 

Rochas vulcânicas toleíticas dispostas em derrames basálticos, com coloração cinza a 
negra, textura afanítica, com intercalações de arenitos intertrapeanos, finos a médios, 
apresentando estratificação cruzada tangencial. Ocorrem esparsos níveis vitrofíricos 
não individualizados. 

Botucatu 
Arenitos eólicos avermelhados de granulação fina a média, com estratificações 
cruzadas de médio a grande porte. Ocorrem restritamente depósitos fluviais de natureza 
areno-conglomerática e camadas localizadas de siltitos e argilitos lacustres. 

SÃO 
 

BENTO 

Pirambóia 
Depósitos de arenitos finos a médios, avermelhados, síltico-argilosos, com estratificação 
cruzada ou plano-paralela, com níveis de folhelhos e arenitos argilosos variegados e 
raras intercalações de natureza areno-argilosa. 

Rio 
do 

Rasto 

Depósitos de planícies costeiras compreendendo arenitos 
muito finos a médios, esverdeados a avermelhados e, 
subordinadamente, argilitos e siltitos avermelhados. 

Teresina 

Depósitos possivelmente marinhos prodeltáicos, 
compreendendo folhelhos e argilitos cinza escuros a 
esverdeados ou avermelhados, finamente laminados, em 
alternância com siltitos e arenitos muito finos, presença de 
restritas lentes de calcários oolíticos e sílex. 

Serra 
Alta 

Depósitos essencialmente marinhos incluindo siltitos, 
folhelhos e argilitos cinza escuros a pretos, com 
laminação plano-paralela. 

  Formação Corumbataí (SP): 
Depósitos possivelmente 
marinhos de planícies de maré, 
incluindo argilitos, folhelhos e 
siltitos cinza, arroxeados ou 
avermelhados, com 
intercalações de bandas 
carbonáticas, silexitos e 
camadas de arenitos finos. 

PASSA 
 

DOIS 

Irati(*) 
Siltitos, argilitos e folhelhos sílticos de cor cinza clara a escura, folhelhos 
pirobetuminosos, localmente em alternância rítmica com calcários creme silicificados e 
restritos níveis conglomeráticos. 

(*) Subgrupo, para HACHIRO et al. (1993). 
 

Os sedimentos arenosos da Formação Pirambóia afloram na área da UGRHI 

(SCHNEIDER et al., 1974; SOARES 1973, apud MATOS 1995), principalmente na região de 

Ribeirão Bonito, em duas manchas principais, ao longo das sub-bacias do Baixo e Médio Jacaré-

Guaçu. Manchas menores são observadas a leste e sudeste, geralmente junto aos vales das 

drenagens, onde já foram erodidas as unidades superiores (DESENHO 2). 

Esta Formação é composta por uma sucessão de camadas arenosas de coloração 

avermelhada a esbranquiçada, que atingem 270 m de espessura em superfície, podendo 

apresentar espessuras da ordem de 350 m em subsuperfície, no extremo noroeste do Estado de 

São Paulo (TABELA 4.1). 

Os arenitos da Formação Botucatu afloram em uma expressiva área nas sub-bacias dos 

rios Jacaré-Guaçu e Jacaré-Pepira, que se estende desde a região de Itirapina, a leste, até as 

proximidades da barragem de Ibitinga, a oeste, onde aqueles rios se afunilam para desaguar no 

Rio Tietê (reservatório de Ibitinga). Dali para oeste, os arenitos ainda encontram-se recobertos 

pela capa representada pelos basaltos da Formação Serra Geral e pelos sedimentos do Grupo 
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Bauru. A Formação Botucatu é constituída por arenitos avermelhados com estratificação cruzada 

tangencial de médio a grande porte, de granulação fina a média, com grãos bem selecionados e 

bem arredondados, em geral foscos e apresentando alta esfericidade. A espessura total das 

exposições, no Estado de São Paulo, pode chegar a 100 m; entretanto, em sondagens, esses 

valores provavelmente excedem a 200 m (IPT 1981b). 

TABELA 4.1 – Espessuras das formações Pirambóia e Botucatu em poços na UGRHI (DAEE, 1998). 
NO MUNICÍPIO PIRAMBÓIA BOTUCATU NO MUNICÍPIO PIRAMBÓIA BOTUCATU 
1 Agudos  215* m 25 Ibaté 84 m 94 m 
2 Araraquara  263* m 26 Ibitinga - 140 m 
3 Araraquara 83 m 160 m 27 Igaraçu do Tietê 100 m 98 m 
4 Araraquara - 72 m 28 Igaraçu do Tietê  236 m 
5 Areiópolis 107 m 67 m 29 Itirapina  67* m 
6 Bariri  176 m 30 Itirapina 111 m - 
7 Barra Bonita  227* m 31 Jaú 96 m 104 m 
8 Bocaina  229* m 32 Jaú 32 m 171 m 
9 Bauru  162* m 33 Lençóis Paulista  258* m 
10 Bauru 120 m 130 m 34 Lençóis Paulista  263* m 
11 Bauru  58* m 35 Macatuba 88 m 76 m 
12 Bauru  87* m 36 Macatuba 135 m 94 m 
13 Bauru  251* m 37 Mineiros do Tietê  150* m 
14 Bauru 59 m - 38 Nova Europa  83* m 
15 Bauru 150 m  39 Nova Europa - 92 m 
16 Bauru 207 m  40 Ribeirão Bonito  85* m 
17 Boa Esp.do Sul 48 m 48 m 41 Ribeirão Bonito 90 m 19 m 
18 Bocaina  229 m 42 Ribeirão Bonito 65 m - 
19 Boracéia  42 m 43 São Carlos - 88 m 
20 Brotas 126 m 34 m 44 São Carlos  256* m 
21 Dourado 111 m 155 m 45 São Carlos  217* m 
22 Gavião Peixoto  139,5* m 46 São Carlos 146 m 118 m 
23 Gavião Peixoto 86 m 78 m 47 São Carlos  224* m 
24 Ibaté 104 m 192 m 48 São Manuel  259 m 

(*) Inclui as formações Botucatu e Pirambóia. 
 

A Formação Serra Geral aflora principalmente na porção sudoeste da UGRHI do Tietê-

Jacaré, região ao longo do vale do Rio Tietê, numa faixa que se estende desde São Manuel e a 

barragem de Barra Bonita, a sudeste, até a jusante da barragem de Ibitinga, então já com 

reduzida expressão em área. Outra faixa expressiva de afloramento situa-se ao longo da bacia do 

Rio Jacaré-Guaçu, em faixa nem sempre contínua mas que se estende para oeste desde a cidade 

de São Carlos até a barragem de Ibitinga (DESENHO 2). 

As rochas eruptivas desta formação constituem um conjunto de derrames de basaltos 

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

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

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

típicas de dunas e outros indicando deposição subaquosa. Os derrames são constituídos por 

rochas de coloração cinza escura a negra, em geral afaníticas. Nos derrames mais espessos, a 

zona central é maciça, microcristalina e apresenta-se fraturada por juntas subverticais de 

contração (disjunção colunar). 
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Na parte superior dos derrames, com espessuras que podem alcançar 20 m (LEINZ et al. 

1966, apud IPT, 1981b), aparecem vesículas e amígdalas (estas parcial ou totalmente 

preenchidas por calcedônia, quartzo, calcita, zeólitas e nontronita), além de grandes geodos que 

podem ocorrer na sua parte mais profunda. A porção basal dos derrames também pode 

apresentar tais características, porém em espessura e abundância sensivelmente mais reduzidas. 

A espessura máxima da formação foi medida em sondagem em Cuiabá Paulista (Pontal do 

Paranapanema, SP), indicando quase 1.700 m de derrames (ALMEIDA, 1986). A TABELA 4.2 

apresenta as espessuras dos derrames obtidas em poços na área da UGRHI Tietê-Jacaré. 

TABELA 4.2 – Espessura da Formação Serra Geral em poços tubulares profundos (DAEE, 1998). 

NO MUNICÍPIO ESPESSURA (m) NO MUNICÍPIO ESPESSURA (m) 
1 Agudos 41 25 Ibaté 102 
2 Araraquara 124 26 Ibitinga 290 
3 Araraquara 8 27 Igaraçu do Tietê 102 
4 Araraquara 354 28 Igaraçu do Tietê 118 
5 Areiópolis 180 29 Itirapina 0 
6 Bariri 197 30 Itirapina 0 
7 Barra Bonita 182 31 Jaú 330 
8 Bocaina 80 32 Jaú 381 
9 Bauru 165 33 Lençóis Paulista 183 
10 Bauru 0 34 Lençóis Paulista 152 
11 Bauru 20 35 Macatuba 30 
12 Bauru 0 36 Macatuba 114 
13 Bauru 159 37 Mineiros do Tietê 0 
14 Bauru 0 38 Nova Europa 241 
15 Bauru 0 39 Nova Europa 185 
16 Bauru 0 40 Ribeirão Bonito 0 
17 Boa Esp.do Sul 0 41 Ribeirão Bonito 0 
18 Bocaina 80 42 Ribeirão Bonito 0 
19 Boracéia 206 43 São Carlos 105 
20 Brotas 0 44 São Carlos 149 
21 Dourado 0 45 São Carlos 0 
22 Gavião Peixoto 182 46 São Carlos 55 
23 Gavião Peixoto 28 47 São Carlos 52 
24 Ibaté 32 48 São Manuel 123 

 

4.1.2 Bacia Bauru 
A designação de Bacia Bauru como unidade tectônica distinta da evolução da Bacia do 

Paraná, para os sedimentos existentes sobre a extensa capa formada pelas rochas vulcânicas, foi 

proposta por FERNANDES (1992) e FERNANDES & COIMBRA (1992), embora a denominação 

de “Bacia Bauru” para os sedimentos existentes sobre as camadas de basaltos já tenha sido 

utilizada anteriormente, mas não proposta formalmente (e.g. FÚLFARO et al., 1982; IPT, 1989). 

Esta Bacia desenvolveu-se no Cretáceo Superior (entre 90 e 65 milhões de anos atrás, 

aproximadamente), na porção centro-sul da Plataforma Sul-Americana, por subsidência termo-

mecânica ocasionada pelo espesso manto de derrames basálticos (RICCOMINI, 1995, 1997; 

FERNANDES & COIMBRA, 1996; FERNANDES, 1998). Ela acumulou uma seqüência sedimentar 
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essencialmente arenosa, atualmente com espessura máxima próxima de 300 m, numa área de 

aproximadamente 370.000 km2 (FIGURA 4.2). 

 
 

 

FIGURA 4.2 - Localização da Bacia Bauru, distribuição das principais estruturas regionais e 
províncias de rochas alcalinas relacionadas à sua evolução (FERNANDES, 1998). 
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No contexto regional e tectônico, a Bacia Bauru é limitada pelo Alto de Paranaíba, a 

nordeste; pelo Arco de Ponta Grossa e lineamentos associados, a sul-sudeste; pelo Arco de 

Assunção, a oeste; pela Antéclise de Rondonópolis, a norte-noroeste; e pela Serra do Mar, 

importante feição estrutural situada em toda a borda leste-sudeste de sua área de ocorrência 

(FIGURA 4.2). 

A sedimentação na Bacia Bauru ocorreu em duas fases principais, a primeira em 

condições essencialmente desérticas e, a segunda, em clima semi-árido, embora com maior 

presença de água. A estas fases compreendem, respectivamente, depósitos de lençóis de areia 

secos com dunas eólicas (com interdunas úmidas), e depósitos de sistemas fluviais e leques 

aluviais com pantanal interior bem definido (FERNANDES, 1998). A FIGURA 4.3 ilustra o modelo 

de evolução da porção norte da Bacia Bauru, a partir do Triássico/Jurássico. 

 

 

FIGURA 4.3 – Modelo de evolução da porção norte da Bacia do Paraná a 
partir do Triássico/Jurássico, com subsidência e formação da Bacia Bauru, 
sedimentação e posterior soerguimento e erosão (FERNANDES, 1998). 

 

4.1.2.1 Coluna estratigráfica 

As unidades sedimentares existentes acima dos derrames basálticos da Formação Serra 

Geral, reconhecidas por inúmeros autores desde o início do século, já foram objeto também de 

diversas propostas de denominações, em função do avanço do seu conhecimento e da sua 

cartografia geológica. 
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As unidades Bauru e Caiuá foram representadas em mapa pela primeira vez por 

FLORENCE & PACHECO (1929, apud FERNANDES 1998) e têm sido, desde então, objeto de 

inúmeros estudos de caráter litológico, sedimentológico, paleontológico, litoestratigráfico e 

cartográfico, principalmente a partir da década de 1970. 

SOARES et al. (1980), em trabalho de revisão estratigráfica, propõem a elevação, da 

então Formação Bauru, à categoria de Grupo, que seria constituído pelas formações Caiuá, Santo 

Anastácio, Vale do Rio do Peixe e Marília. Tal conceituação é bastante aceita, tendo sido adotada 

no Mapa Geológico do Estado de São Paulo na escala 1:500.000 (IPT, 1981b). 

Contudo, já em 1992, FERNANDES elevou a Formação Caiuá à categoria de Grupo, 

composto pelas formações Goio Erê e Rio Paraná, e manteve no Grupo Bauru, as formações 

Santo Anastácio, Vale do Rio do Peixe e Marília, além da Formação Uberaba (de HASUI 1968, 

apud FERNANDES 1992), e de um conjunto de rochas analcimíticas, então denominadas 

Analcimitos Taiúva. FERNANDES & COIMBRA (1994) adotam a mesma subdivisão em 

formações, mas deslocam a Formação Santo Anastácio do Grupo Bauru para o Grupo Caiuá. 

Em trabalho de revisão litoestratigráfica e cartografia geológica (escala 1:1.000.000) na 

parte oriental da Bacia Bauru (em área que engloba todo o Planalto Ocidental no Estado de São 

Paulo e as áreas de ocorrência da Bacia Bauru no Paraná e Triângulo Mineiro), FERNANDES 

(1998) propôs, para a Bacia Bauru, a deposição em duas fases: a primeira em condições 

essencialmente desérticas e a segunda em clima semi-árido. 

São representantes do clima desértico (primeira fase de sedimentação) as três unidades 

do Grupo Caiuá (formações Rio Paraná, Goio Erê e Santo Anastácio) e a Formação Vale do Rio 

do Peixe, esta incluída no Grupo Bauru e que compreende a maior parte dos sedimentos da 

Formação Adamantina (de SOARES et al., 1980, e IPT, 1981b). A segunda fase de sedimentação 

(clima semi-árido, com maior presença de água) é representada pelas demais unidades do Grupo 

Bauru, ou seja, as formações Araçatuba, Uberaba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e 

Marília (FERNANDES, 1998). O QUADRO 4.2 apresenta as relações estratigráficas entre as 

unidades propostas. A FIGURA 4.4 ilustra as relações estratigráficas. 

O Grupo Bauru é composto pelas formações Vale do Rio do Peixe, Araçatuba, Uberaba, 

São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Marília (QUADRO 4.2). Na área de abrangência da 

UGRHI do Tietê-Jacaré, ocorrem apenas as Formações Vale do Rio do Peixe (Adamantina) e 

Marília. 

A Formação Vale do Rio do Peixe corresponde, na área da UGRHI - TJ, aos sedimentos 

da Formação Adamantina (de ALMEIDA et al., 1980). É a unidade geológica que apresenta a 

maior área de exposição na Bacia do Tietê/Jacaré, contornando-a desde o extremo sudoeste, na 

região de São Manuel, pelas cabeceiras dos afluentes da margem esquerda do Rio Tietê, até o 

extremo noroeste, nas proximidades da barragem de Ibitinga, de onde segue para leste-nordeste, 

até a região de Araraquara (DESENHO 2). 
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Grupo Caiuá Grupo Bauru 
Krpa: Formação Rio Paraná 
Kgoe: Formação Goio Erê  
Ksta: Formação Santo 

Anastácio 

Kvpx: Formação Vale do Rio do Peixe 
Karç: Formação Araçatuba 
Kppr: Formação Presidente Prudente 
Ksrp: Formação São José do Rio Preto 
Kech: Membro Echaporã (Fm Marília) 

Kube: Membro Uberaba 
Ksga: Membro Serra da Galga 
Kpta: Membro Ponte Alta 
Ktu: Analcimitos Taiúva 

FIGURA 4.4 - Relações estratigráficas entre as unidades da parte oriental da Bacia Bauru 
(FERNANDES, 1998). 

QUADRO 4.2 – Unidades litoestratigráficas dos grupos Bauru e Caiuá e correlações com as 
definições anteriores ( FERNANDES, 1998). 

GRUPO FORMAÇÃO MEMBRO Correspondência 
 Analcimitos 

Taiúva 
 Coimbra et al. 1981; Coutinho et al. 1982. 

  Ponte Alta Mb. Ponte Alta (de Barcelos & Suguio 1987) 
 Marília Serra da 

Galga Mb. Serra da Galga (de Barcelos & Suguio 1987). 

  Echaporã Mb. Echaporã (de Barcelos & Suguio 1987); Fm. Marília 
(Almeida & Barbosa 1953). 

 Presidente 
Prudente 

 Parte da litofácies Taciba (Soares et al. 1980); parte da unidade 
Ka5 (Fm. Adamantina, de Almeida et al. 1980). 

BAURU São José do 
Rio Preto 

 Parte da litofácies S.J.do Rio Preto (de Suguio et al.1977); 
parte da Fm S.J.do Rio Preto (de Suguio 1981). 

 Uberaba  Parte da Fm. Uberaba (de Hasui 1968). 
 

Araçatuba 
 Parte da litofácies Araçatuba (de Suguio et al. 1977); parte da 

Fm. Araçatuba (de Suguio 1981); Fm Araçatuba (de Zaine et al. 
1980); parte da unidade ka3 da Fm Adamantina (de Almeida et 
al. 1980). 

 

Vale do Rio 
do Peixe 

 Litofácies Ubirajara (de Soares et al. 1980); parte da litofácies 
Araçatuba (de Suguio et al.1977); parte da Fm Araçatuba (de 
Suguio 1981); parte da litofácies Taciba (de Soares et al. 1980); 
unidades Ka1 a Ka4 e parte da Ka5 da Fm Adamantina (de 
Almeida et al. 1980). 

 
CAIUÁ 

Santo 
Anastácio 

 Fm. Santo Anastácio (de Stein et al. 1979; Soares et al. 1980; 
Almeida et al. 1980; Fernandes & Coimbra 1994). 

 Rio Paraná  Fm. Rio Paraná (de Fernandes & Coimbra 1994). 
 Goio Erê  Fm. Goio Erê (de Fernandes & Coimbra 1994). 

 
 

A Formação Vale do Rio do Peixe (Adamantina) é constituída predominantemente por 

estratos de arenitos com espessura inferior a um metro, maciços ou estratificados, aos quais se 

intercalam, subordinadamente, lamitos arenosos de aspecto maciço. 
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Os sedimentos desta Formação apresentam espessura preservada e bastante regular de 

aproximadamente 100 m, obtida em poços perfurados para água subterrânea, havendo a 

indicação de espessuras de 154 m e 170 m, em Potirendaba e Rancharia, respectivamente, 

ambas no Estado de São Paulo (FERNANDES 1998). Na área da UGRHI estas espessuras são 

possivelmente menores, por tratar-se de área de borda da Bacia Bauru (TABELA 4.3). 

TABELA 4.3 – Espessuras dos sedimentos do Grupo Bauru na área da UGRHI-13 (DAEE, 1998). 

NO MUNICÍPIO ESPESSURA (m) NO MUNICÍPIO ESPESSURA (m) 
1 Agudos 100 9 Bauru 133 
2 Araraquara 82 10 Bauru 100 
3 Bauru 65 11 Gavião Peixoto 20 
4 Bauru 60 12 Ibaté 58 
5 Bauru 80 13 Lençóis Paulista 12 
6 Bauru 86 14 Nova Europa 28 
7 Bauru 60 15 São Carlos 40 
8 Bauru 113 16 São Carlos 50 

 

A Formação Marília é representada na área da UGRHI pelo Membro Echaporã, 

aparecendo apenas em seu flanco sudoeste, nos interflúvios das cabeceiras dos afluentes da 

margem esquerda do Rio Tietê, na região das cidades de Bauru, Agudos e Borebi, e numa 

pequena mancha a sul da cidade de São Manuel. Estes sedimentos podem atingir 180 m de 

espessura (ALMEIDA et al., 1980); entretanto, as espessuras máximas na área da UGRHI devem 

situar-se em torno de 150 m, pois ela tem ocorrência entre as cotas 550 e 700 m, 

aproximadamente (TABELA 4.3, DESENHO 2). 

O Membro Echaporã é formado por estratos tabulares de aspecto maciço, com espessura 

de até pouco mais de 2 m, com intercalações de lamitos arenosos na sua porção superior. Os 

arenitos são de cor bege a rosa, claros, finos a médios (imaturos), e podem apresentar frações 

grossas e grânulos, além de cimentação intensa, nódulos carbonáticos e níveis conglomeráticos 

com discreta granodecrescência ascendente. As intercalações lamíticas têm cor marrom e 

espessuras em geral centimétricas a decimétricas, raramente atingindo um metro. Os níveis 

conglomeráticos às vezes exibem estratificação cruzada de médio porte, e os seixos são de 

quartzo, quartzito e arenito silicificado, além de fragmentos de nódulos carbonáticos e de lamitos. 

Estes sedimentos tiveram deposição em porções distais de leques aluviais, por fluxos de lençol, 

com intervalos de exposição em que se formaram pavimentos detríticos. O Membro Echaporã 

contém registros fossilíferos de répteis (dinossauros, crocodilos), restos de peixes e de moluscos. 

Seus contatos com as rochas da Formação Vale do Rio do Peixe são graduais e interdigitados, e 

geralmente é recoberta por depósitos colúvio-eluviais quaternários. 

4.1.3 Formação Itaqueri 
Os sedimentos da Formação Itaqueri já foram considerados como pertencentes à 

seqüência do Grupo Bauru (SOARES et al., 1980) e também como pós-Bauru (COTTAS & 
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BARCELOS 1981; PONÇANO et al., 1982). São admitidos com idade do Cretáceo ao Terciário 

(IPT, 1993; MELO, 1995). 

Ocorre na porção sudeste da UGRHI, numa mancha que se estende desde as serras de 

Itaqueri e de São Pedro, nas cabeceiras do Rio Jacaré-Pepira, a leste, até as proximidades de 

Jaú, a oeste (estendendo-se até Bocaina, pelo flanco norte, e até a região de Mineiros do Tietê, 

pelo sul). Outra pequena mancha ocorre na Serra do Cuscuzeiro, a sudeste de São Carlos 

(DESENHO 2). 

A Formação Itaqueri constitui-se de um pacote de até 120 metros de espessura, de 

camadas alternadas de arenitos com cimento argiloso, folhelhos e conglomerados, estes situados 

tanto na base quanto no interior do pacote. Os arenitos são de granulação variada, podem ser 

argilosos e apresentar intensa silicificação. Os clastos dos conglomerados são de composição 

variada, provenientes de fora da bacia de deposição (IPT, 1993). 

Estes sedimentos foram acumulados em ambiente de elevada energia, sujeitos a 

mudanças bruscas de velocidade das águas, possivelmente em depósitos de leques aluviais em 

clima de acentuada aridez (IPT, 1993). 

4.1.4 Depósitos Cenozóicos 
São representados, na área da Bacia do Tietê/Jacaré, pelas coberturas sedimentares da 

Serra de São Carlos e pelos depósitos quaternários (DESENHO 2). 

As Coberturas da Serra de São Carlos são observados na região de São Carlos, ocupando 

o topo do divisor de águas do Rio Jacaré-Guaçu, na UGRHI-13 e o Rio Mogi-Guaçu (UGRHI-9), e 

estende-se desde o sudeste de São Carlos até a região a oeste de Ibaté. Apresenta 

prolongamento para norte, no interflúvio onde se localiza a rodovia que liga São Carlos a Ribeirão 

Preto, até um pouco a norte da localidade de Água Vermelha. 

Tratam-se de arenitos conglomeráticos provenientes das serras vizinhas, cuja deposição é 

sincrônica da escavação da Depressão Periférica, em regime de transporte curto e violento, sob 

um agente de grande competência e com regime intermitente que permitiu a deposição 

contemporânea de seixos e argilas (CHRISTOFOLETTI & QUEIROZ NETO, 1966 apud IPT, 

1981b). 

Os depósitos quaternários constituem-se essencialmente por depósitos aluvionares, colúvios 

e elúvios, cuja distribuição é governada pelos grandes cursos d’água e pela evolução do relevo. 

Na área da UGRHI, são indicados no mapa geológico da UGRHI do Tietê-Jacaré  

depósitos aluvionares mais expressivos, presentes nos vales dos rios Jacaré-Guaçu, Jacaré-

Pepira e Boa Esperança (DESENHO 2). Não aparecem junto ao vale do Rio Tietê, uma vez que 

acham-se encobertos pelas águas dos reservatórios. De resto, depósitos aluvionares existem 

junto à grande maioria dos cursos d’água da área da UGRHI, mas em dimensões não 

representáveis na escala. 
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Os depósitos coluvionares característicos, em geral areno-silto-argilosos, avermelhados, 

com linha de seixos na base, ocorrem freqüentemente a meia encosta, enquanto que os depósitos 

eluviais e solos residuais arenosos são mais freqüentes nas áreas colinosas e topos de interflúvio. 

Tais depósitos são bastante significativos nas áreas dos arenitos das formações Pirambóia e 

Botucatu, pela facilidade com que estes sedimentos se alteram e podem ser movimentados. 

4.1.5 Distribuição das Principais Unidades Geológicas nas Sub-Bacias da UGRHI-TJ 
A TABELA 4.4 apresenta a distribuição percentual em área das principais formações 

geológicas por sub-bacia da UGRHI-TJ, descritas nos itens anteriores. A FIGURA 4.5 e o 

DESENHO 2 apresentam a distribuição espacial destas formações na UGRHI-TJ. 

Observa-se que na sub-bacia 1, ocorrem, basicamente, as Formações Vale do Rio do 

Peixe (55,1%) e Serra Geral (33,0%). Na sub-bacia 2, também predominam as Formações Serra 

Geral (56,3%) e Vale do Rio do Peixe (34,8%). Na sub-bacia do Rio Bauru (3), ocorrem três 

unidades geológicas representadas pelas Formações Vale do Rio do Peixe (58,5%), Marília 

(27,7%) e Serra Geral (13,6%). Na sub-bacia 4, predominam as Formações Vale do Rio do Peixe 

(52,4%), Botucatu (23,9%) e Serra Geral (13,6%). Na sub-bacia do Médio Jacaré-Guaçu (5), 

ocorrem, principalmente, as Formações Botucatu (33,0%), Serra Geral (27,6%), Vale do Rio do 

Peixe (18,2%). A Formação Pirambóia (9,6%) e as Coberturas da Serra de Santana (8,4%) 

também apresentam áreas expressivas nesta sub-bacia. Na sub-bacia 6, predominam as 

Formações Botucatu (54,1%) e Serra Geral (21,7%), além das Coberturas da Serra de Santana 

(13,7%). Na sub-bacia 7, também predominam as Formações Botucatu (58,0%) e Serra Geral 

(17,1%), além de ocorrências das Formações Itaqueri (10,2%) e Vale do Rio do Peixe (8,9%). Na 

sub-bacia 8, predominam as Formações Botucatu (51,2%), Itaqueri (30,5%) e Serra Geral 

(16,1%). Finalmente, na sub-bacia 9 (Rio Jaú), ocorrem duas unidades geológicas, representadas 

pelas Formações Itaqueri (50,2%) e Serra Geral (48,8%). 

TABELA 4.4 - Distribuição percentual em área das unidades geológicas por sub-bacia da UGRHI-TJ. 
SUB-BACIA UNIDADES GEOLÓGICAS (% DA ÁREA DAS SUB-BACIAS) LAGOS 

 Qa(*) TQi KTi Km Ka JKsg JKb TrJp (%) 
1 – Rio Tietê/Rio Claro 0,5 0,0 3,6 0,5 55,1 33,0 1,1 0,0 6,2 

2 – Rio Tietê/Rio Lençóis 0,0 0,0 1,8 5,3 34,8 56,3 0,0 0,0 1,8 

3 – Rio Bauru 0,0 0,0 0,0 27,7 58,5 13,6 0,0 0,0 0,3 

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

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

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

7 – Baixo-Médio Jacaré-Pepira 5,9 0,0 10,2 0,0 8,9 17,1 58,0 0,0 0,0 

8 – Alto Jacaré-Pepira 2,1 0,0 30,5 0,0 0,0 16,1 51,2 0,0 0,1 

9 – Rio Jaú 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0 49,8 0,0 0,0 0,0 

(*) Qa– Sedimentos Aluvionares; TQi- Coberturas da Serra de Santana; Kti– F. Itaqueri; Km- F. Marília; 
     Ka- F. Adamantina (Vale do Rio do Peixe); JKsg- F. Serra Geral; JKb – F. Botucatu; e TrJp- F. Pirambóia. 

 



30 
 

Relatório no 40.674 
 

1

2

4

8

6

5

7

3 9

Unidades Geológicas
Sedimentos Aluvionares
Coberturas da Serra de S. Carlos
F.Itaqueri
F.Marília
F.Adamantina (V. do R. do Peixe)
F.Serra Geral
F.Botucatu
F.Pirambóia

Lagos/Reservatórios
Sub-bacias
Limite da UGRHI-TJ SUB-BACIAS DA UGRHI-TJ

1- Rio Tietê/Rio Claro
2- Rio Tietê/Rio Lençóis
3- Rio Bauru
4- Baixo Jacaré-Guaçu
5- Médio Jacaré-Guaçu
6- Alto Jacaré-Guaçu
7- Baixo-Médio Jacaré-Pepira
8- Alto Jacaré-Pepira
9- Rio Jaú

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ -JACARÉ - CBH - TJ
FEHIDRO - IPT

9 0 9 18 Kilometerskm
Escala Gráfica

49º00'
22º45' 22º45'

48º30'

22º30'
48º15'

22º15'
47º45'

22º00'
47º45'

21º45'
48º00'

21º45'
49º00'

N

EW

S

LEGENDA

 
FIGURA 4.5 – Mapa geológico simplificado com a distribuição das principais 
unidades geológicas nas sub-bacias da UGRHI-TJ. 
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4.2 Geomorfologia 

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

Paulista e das Cuestas Basálticas, segundo a subdivisão geomorfológica do Estado de São Paulo 

(IPT, 1981c). 

4.2.1 Considerações sobre as Fontes de Dados 
As características do relevo regional da Bacia do Tietê-Jacaré foram levantadas a partir de 

duas importantes referências bibliográficas: Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, 

escala 1:1.000.000 (IPT, 1981c), e Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, escala 

1:500.000 (ROSS & MOROZ, 1997). No primeiro trabalho, os compartimentos geomorfológicos 

foram definidos a partir de sistemas de relevo (unidades do relevo e os elementos que compõem 

as unidades) e, no segundo, a delimitação dos compartimentos está baseada na aplicação dos 

conceitos de morfoestrutura e morfoescultura como suporte técnico-conceitual para a análise 

morfogenética. 

Para a apresentação do Mapa Geomorfológico da Bacia (DESENHO 3) foram 

considerados os limites do mapa de sistemas de relevo (IPT 1981c), mencionando-se na legenda 

os aspectos da análise morfogenética que complementam a caracterização geral do relevo (ROSS 

& MOROZ, 1997). 

4.2.2 Planalto Ocidental 
Este Planalto, definido como uma das províncias geomorfológicas do Estado de São Paulo 

por ALMEIDA (1964) corresponde, geologicamente, aos derrames basálticos que cobrem as 

unidades sedimentares do final do ciclo de deposição da Bacia do Paraná e às coberturas 

sedimentares que, por sua vez, foram depositadas na Bacia Bauru, acima desses basaltos. 

Caracteriza-se por apresentar um relevo “monótono”, levemente ondulado, de colinas. A 

densidade de drenagem apresenta fortes variações entre os sistemas de relevo reconhecidos e 

até mesmo no interior de um mesmo sistema. De modo geral, as cabeceiras de curso d’água 

exibem uma maior ramificação da drenagem e, conseqüentemente, densidades médias até altas. 

O Planalto Ocidental abrange apenas parte da Bacia, sendo mais expressivo ao longo do 

extremo oeste da URGHI-TJ, onde ocorrem as formações Marília (setores restritos) e Vale do Rio 

do Peixe, que também aparece no extremo norte da área da Bacia. 

4.2.3 Cuestas Basálticas 
Esta província geomorfológica apresenta-se sob a forma de diversos planaltos e transições 

interplanálticas que correspondem às cabeceiras dos rios Jacaré-Pepira e Jacaré-Guaçu, 

configurando um vasto interflúvio, que avança sobre a Depressão Periférica. Embora não 

delimitados no mapa geomorfológico, são assim caracterizados: 
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a) Planalto de Torrinha: abrange a área do município de Torrinha e está modelado sobre 

basaltos, com extensa cobertura de rochas da Formação Itaqueri, configurando um 

relevo de colinas médias. As altitudes variam entre 700 m e 900 m; 

b) Planalto de São Carlos: abrange a região de São Carlos e Ibaté e também está 

modelado sobre basaltos, embora sua cobertura sedimentar seja considerada mais 

jovem que a Formação Itaqueri. Configura um relevo de morros arredondados e colinas 

médias. 

Quanto à constituição litológica, tem-se que esta província é dominada por derrames de 

rochas eruptivas básicas, sobrepostos, extensos de várias dezenas até mais de uma centena de 

quilômetros, e espessos de várias dezenas de metros. Os derrames recobriram depósitos das 

formações Pirambóia e Botucatu, basicamente formados por arenitos de origem 

predominantemente eólica. Lentes de arenitos eólicos, sobre os basaltos, encontram-se muitas 

vezes intercaladas nos derrames. 

Em relação às características da rede de drenagem destaca-se o Rio Tietê de grande 

importância para a bacia. Segundo ALMEIDA (1964), o Rio Tietê é um curso d’água primitivo 

conseqüente, ou seja, seu eixo principal tem a mesma direção do caimento das camadas 

rochosas. Seu traçado foi evoluindo com o tempo, conforme a resistência do substrato litológico, 

evolução das cabeceiras e “de epigênese imposta pelo soerguimento epirogênico, fenômeno 

marcante no trecho em que atravessa a província das cuestas. Os rios Jacaré-Guaçu e Jacaré-

Pepira destacam-se como importantes afluentes do Tietê. Quanto às formas de origem fluvial 

verificam-se junto a estes cursos d’água planícies fluviais e baixos terraços relativamente 

extensos, causados por acumulações a montante de soleiras basálticas. No caso do Tietê, essas 

formas não mais se observam, pois essas mesmas soleiras foram locais privilegiados para a 

implantação de barragens. 

4.2.4 Sistemas de Relevo Presentes na UGRHI 
Ocorrem os seguintes sistemas de relevo nas duas províncias morfológicas descritas 

anteriormente: 

a) Planícies Fluviais (111): as planícies são terrenos planos, de natureza sedimentar 

fluvial quaternária, geradas por processos de agradação (deposição de sedimentos), 

que correspondem às áreas sujeitas a inundações periódicas. Os terraços fluviais 

também são áreas planas ou levemente inclinadas, poucos metros mais elevados que 

as planícies fluviais e, portanto, quase sempre livre de inundações. As planícies fluviais 

apresentam declividades inferiores a 2% e posicionam-se em diferentes níveis 

altimétricos. São formadas por sedimentos fluviais arenosos e argilosos inconsolidados 

e os solos são do tipo Glei Húmico e Glei Pouco Húmico. O potencial de fragilidade 

destas planícies é muito alto por serem áreas sujeitas a inundações periódicas, com 
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lençol freático pouco profundo e sedimentos inconsolidados sujeitos a acomodações 

constantes. As Planícies Fluviais são observadas em trechos dos Rios Jacaré-Guaçu e 

Jacaré-Pepira; 

b) Colinas Amplas (212): o sistema de relevo predominante na UGRHI corresponde às 

Colinas Amplas, que são observadas na maior parte das sub-bacias do Alto e Baixo 

Jacaré-Guaçu (onde predominam sedimentos da Formação Botucatu), Baixo/Médio 

Jacaré-Pepira (dispostas sobre sedimentos das formações Vale do Rio do Peixe e 

Botucatu) e ao longo de todas sub-bacias que envolvem diretamente o Rio Tietê, 

correspondendo aos sedimentos da Formação Vale do Rio do Peixe e aos basaltos da 

Formação Serra Geral. Neste sistema de relevo predominam interflúvios com área 

superior a 4 km2, topos extensos e aplainados, e vertentes com perfis retilíneos a 

convexos. Geralmente a drenagem é de baixa densidade e apresenta padrão 

subdendrítico. Os vales são abertos com presença de planícies aluviais interiores 

restritas, podendo ocorrer eventualmente, lagoas perenes ou intermitentes; 

c) Colinas Médias (213): abrangem parte das bacias do Alto Jacaré-Pepira e as 

cabeceiras do Rio Jaú e correspondem aos sedimentos das formações Pirambóia e 

Itaqueri. Quando ocorrem na sub-bacia do Baixo Jacaré-Guaçu, correspondem aos 

sedimentos da Formação Vale do Rio do Peixe e aos basaltos da Formação Serra 

Geral. Suas características principais identificam interflúvios com áreas de 1 a 4 km2 , 

topos aplainados, vertentes com perfis convexos a retilíneos. Drenagem de média a 

baixa densidade, padrão sub-retangular, vales abertos a fechados, planícies aluviais 

interiores restritas, presença eventual de lagoas perenes ou intermitentes; 

d) Morros Amplos (221): relevo característico da sub-bacia do Médio Jacaré-Guaçu, 

estando associado às formações Pirambóia, Botucatu, Serra Geral e Itaqueri. Neste 

sistema de relevo os interflúvios apresentam área superior a 15 km2, com topos 

arredondados a achatados. As vertentes apresentam perfis retilíneos a convexos. 

Drenagem de baixa densidade, padrão dendrítico, vales abertos, planícies aluviais 

interiores restritas;  

e) Morrotes Alongados e Espigões (234): ocorrem localmente na Bacia, destacando-se 

em determinadas áreas do extremo sudoeste, associados à Formação Marília 

(sedimentos mais resistentes). Também ocorrem em certas porções junto ao Rio Tietê, 

próximo ao município de Bariri, na sub-bacia do Rio Jaú e nas cabeceiras do Rio 

Lençóis, associados a litologias diversas (formações Vale do Rio do Peixe, Serra Geral, 

Botucatu e Itaqueri). Normalmente, predominam interflúvios sem orientação 

preferencial, topos angulosos a achatados, vertentes ravinadas com perfis retilíneos. 

Drenagem de média a alta densidade, padrão dendrítico, vales fechados; 
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f) Morros Arredondados (241): ocorrem localmente em algumas cabeceiras de tributários 

do Rio Jacaré-Guaçu e estão associados aos sedimentos das formações Itaqueri e 

Botucatu. São constituídos de topos arredondados e localmente achatados, vertentes 

com perfis convexos a retilíneos, localmente ravinados. Exposições locais de rocha. 

Presença restrita de espigões curtos. Drenagem de média densidade, padrão 

dendrítico a subdendrítico, vales fechados; 

g) Mesas Basálticas (311): ocorrem em setores restritos do Médio/Baixo Jacaré-Guaçu e 

Alto Jacaré-Pepira e estão associados à Formação Pirambóia. As mesas basálticas são 

representadas por morros testemunhos isolados (peões e baús), topos aplainados a 

arredondados, vertentes com perfis retilíneos, muitas vezes com trechos escarpados e 

exposições de rocha. Drenagem de média densidade, padrão pinulado a subparalelo, 

vales fechados; 

h) Encostas Sulcadas por Vales Sub-paralelos (511): ocorrem restritamente no município 

de São Carlos na região das nascentes do Rio Jacaré-Guaçu. Caracterizam-se por 

interflúvios lineares, de topos angulosos a arredondados e vertentes de perfis retilíneos. 

Drenagem de média densidade, padrão subparalelo a dendrítico, vales fechados; 

i) Encostas não Escarpadas com Canions Locais (512): ocorrem restritamente na sub-

bacia do Alto Jacaré-Guaçu. Caracterizam-se por vertentes com perfis retilíneos a 

convexos e trechos escarpados. Drenagem de média densidade, padrão pinulado, vales 

fechados, localmente formando canions, vales principais com fundos chatos; 

j) Escarpas Festonadas (521): correspondem aos basaltos da Formação Serra Geral e 

ocorrem ao longo da margem esquerda do Rio Jacaré-Pepira (desde Santa Clara, no 

município de Brotas, até Pedro Alexandrino, no município de Bocaina). Apresentam-se 

desfeitas em anfiteatros separados por espigões, topos angulosos, vertentes com perfis 

retilíneos. Drenagem de alta densidade, padrão subparalelo a dendrítico, vales fechados. 

4.2.5 Distribuição dos Sistemas de Relevo nas Sub-bacias da UGRHI-TJ 
A TABELA 4.5 apresenta a distribuição percentual em área dos sistemas de relevo 

descritos nos itens anteriores em relação às sub-bacias da UGRHI-TJ. A FIGURA 4.6 e o 

DESENHO 3 apresentam a distribuição espacial destes sistemas de relevo na UGRHI-TJ. 

Verifica-se que, na sub-bacia 1 (Rio Tietê/Rio Claro), predominam os sistemas de relevo 

de Colinas Amplas (62,0%) e Médias (26,1%). Na sub-bacia 2, predomina o sistema de Colinas 

Amplas (90,8%), com ocorrência restrita de Morrotes Alongados e Espigões (5,4%).  Também na 

sub-bacia 3, predominam amplamente as Colinas Amplas (97,1%),  com áreas reduzidas de 

Morrotes Alongados e Espigões (2,4%). 

Na sub-bacia 4 (Baixo Jacaré-Guaçu) ocorrem, principalmente, os sistemas de relevo de 

Colinas Amplas (52,6%) e Médias (31,8%). Na sub-bacia 5, predominam as Colinas Amplas 
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(43,4%) e Morros Amplos (34,0%). Destaca-se também, a ocorrência significativa nesta sub-bacia, 

do sistema de Escarpas Festonadas (9,1%). 
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FIGURA 4.6 - Mapa geomorfológico simplificado apresentando a distribuição 
dos principais sistemas de relevo nas sub-bacias da UGRHI-TJ. 
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Na sub-bacia 6 ocorrem, principalmente, as Colinas Amplas (67,8%) e Médias (14,7%), e, 

subordinadamente, as Encostas Não-Escarpadas com Canions Sub-paralelos (5,6%). Na sub-

bacia 7, predominam as Colinas Amplas (58,95) e Médias (24,0%), também merecendo destaque 

os sistemas de Planícies Fluviais (6,2%), Morrotes Alongados e Espigões (6,1%) e Escarpas 

Festonadas (4,7%). 

A sub-bacia do Alto Jacaré-Pepira (8) apresenta o predomínio de Colinas Médias (65,7%) 

e Amplas (19,9%), além de ocorrência significativa de Escarpas Festonadas (8,9%). Finalmente, 

na sub-bacia 9 ocorrem, principalmente, as Colinas Médias (53,9%) e o sistema de Morrotes 

Alongados e Espigões (33,7%). 

TABELA 4.5 – Distribuição percentual em área dos sistemas de relevo por sub-bacia da UGHRI–TJ. 

SUB-BACIA SISTEMAS DE RELEVO  (% DA ÁREA DAS SUB-BACIAS) LAGOS 
 111(*) 212 213 221 234 241 311 511 512 521 (%) 

1 – Rio Tietê/Rio Claro 0,2 62,0 26,1 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 
2 – Rio Tietê/Rio Lençóis 0,0 90,8 2,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 
3 – Rio Bauru 0,0 97,1 0,2 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
4 – Baixo Jacaré-Guaçu 2,8 52,6 31,6 9,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,0 0,1 
5 – Médio Jacaré-Guaçu 2,1 43,4 6,8 34,0 0,0 2,7 1,8 0,0 0,0 9,1 0,1 
6 – Alto Jacaré - Guaçu 1,7 67,8 14,7 3,5 0,2 4,1 0,0 0,9 5,6 1,0 0,5 
7 – Baixo-Médio Jacaré-Pepira 6,2 58,9 24,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 
8 – Alto Jacaré-Pepira 1,5 19,9 65,7 0,0 2,8 0,0 1,1 0,0 0,0 8,9 0,1 
9 – Rio Jaú 0,0 12,3 53,9 0,0 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(*) Sistemas de Relevo: 111- Planícies Fluviais; 212- Colinas Amplas; 213- Colinas Médias; 221- 
Morros Amplos; 234- Morrotes Alongados e Espigões; 241- Morros Arredondados; 311- Mesas 
Basálticas; 511- Encostas Sulcadas por Vales Sub-paralelos; 512- Encostas Não-Escarpadas com 
Canions Locais; e 521- Escarpas Festonadas. 

 

4.2.6 Modelo Digital de Elevação e Carta de Declividade da UGRHI-TJ 
Com intuito de caracterizar melhor o relevo da área de estudo, foi elaborado o Modelo 

Digital de Elevação – MDE e a Carta de Declividade da UGRHI do Tietê-Jacaré. O MDE foi 

produzido utilizando-se o programa de Sistema de Informação Geográfica – SIG ARC/INFO, 

versão 7.1.2 para ambiente Windows-NT. Neste MDE, considerou-se uma malha de amostragem 

(grid) de 100 m, as curvas de nível espaçadas de 50 m, os pontos cotados e o sentido da rede de 

drenagem, obtidos a partir da base planialtimétrica digital na escala 1:250.000 (DESENHO 1). A 

FIGURA 4.7 ilustra o resultado cartográfico obtido. 

A partir deste modelo digital de elevação,  também foi produzido o Mapa de Declividade da 

UGRHI-TJ, utilizando as rotinas disponíveis no SIG ARC/INFO. As classes de declividade 

consideradas foram 0 a 3%, 3 a 6%, 6 a 12%, 12 a 20% e maior que 20% (FIGURA 4.8). A 

TABELA 4.6 apresenta a distribuição percentual em área das classes de declividade em relação a 

cada sub-bacia da UGRHI- TJ. 
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Figura 4.7 - MDE 
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Figura 4.8 - Declividade 
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Observa-se que as sub-bacias possuem uma distribuição semelhante, em termos de área, 

para as classes de declividade de 0 a 3% e de 3 a 6%. As sub-bacias 5, 6 e 8 (Médio,  Alto 

Jacaré-Guaçu e Alto Jacaré-Pepira, respectivamente) apresentam as áreas mais expressivas de 

terrenos com declividade acima de 6%. A sub-bacia do Rio Jaú (n0 9) também  possui uma área 

significativa de terrenos com declividade de 6 a 12% (21% de sua área total). 

Quando analisadas em conjunto, as TABELAS 4.5 e 4.6 mostram uma boa aderência entre 

a tipologia dos sistemas de relevo e a distribuição das classes de declividade, com as sub-bacias 

com predomínio de sistemas de relevo mais acidentados, também apresentando predominância 

de declividades mais acentuadas. Além disto, a carta de declividade detalha os sistemas de relevo 

quanto ao comportamento frente aos processos da dinâmica superficial (erosão, 

escorregamentos, inundações, etc.). 

TABELA 4.6 – Distribuição percentual em área das classes de declividade nas sub-bacias 
da UGRHI – TJ. 

CLASSES DE DECLIVIDADE (% da área da sub-bacia) LAGOS SUB-BACIA 0-3% 3-6% 6-12% 12-20% >20% Área (%) 
1- Rio Tietê/Rio Claro 62,4 22,4 8,7 0,2 0,0 6,2 
2-Rio Tietê / Rio Lençóis 55,7 27,8 13,9 0,8 0,0 1,8 
3-Rio Bauru 53,9 32,3 13,3 0,3 0,0 0,3 
4-Baixo Jacaré-Guaçu 59,0 28,4 11,0 1,3 0,2 0,1 
5-Médio Jacaré-Guaçu 41,5 32,8 21,5 3,9 0,2 0,1 
6-Alto Jacaré-Guaçu 49,7 27,8 16,4 5,3 0,3 0,5 
7-Baixo-Médio Jacaré-Pepira 57,2 25,5 13,9 3,2 0,2 0,0 
8-Alto Jacaré-Pepira 40,7 28,6 21,0 7,0 2,7 0,1 
9-Rio Jaú 45,1 32,6 21,2 1,1 0,0 0,0 

 

4.3 Pedologia 

4.3.1 Considerações sobre as Fontes de Dados 
A caracterização das classes pedológicas encontradas na porção da UGRHI Tietê-Jacaré 

situada a oeste do paralelo 480 realizou-se com base nos levantamentos executados pelo 

PROJETO RADAMBRASIL (Secretaria Geral, Ministério de Minas e Energia), folhas SF-23/24 – 

Rio de Janeiro/Vitória (Volume 32), publicados em 1983 em escala 1:1.000.000. Para o restante 

da área (a leste do paralelo 48o) também foram utilizados os levantamentos do mesmo projeto, 

porém ainda não publicados e portanto os dados foram coletados a partir do Mapa Pedológico 

1:500,000 (Relatório IPT 26.989, de 1988). Vale salientar que foram utilizadas as bases 

pedológicas originais que foram elaboradas em escala 1:250.000. 

4.3.2 Unidades Pedológicas da UGRHI – TJ 
 De acordo com o Relatório IPT 26.989, 1988, os solos da UGRHI-TJ, analisados do ponto 

de vista do desenvolvimento pedológico, no que se refere à profundidade e à organização do 

perfil, formam dois conjuntos principais, a saber: 
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a) solos pedologicamente desenvolvidos: caracterizados por apresentarem horizontes 

superiores com alteração pronunciada dos minerais originais e desenvolvimento 

pedogenético bastante influenciado pelas condições climáticas da região, com tendência à 

latossolização ou podzolização dos perfis. Estes solos, com horizonte B latossólico ou com 

horizonte B textural, são representados pelas associações pedológicas de Latossolo Roxo, 

Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Vermelho-Amarelo; Terra Roxa Estruturada e 

Podzólico Vermelho-Amarelo; 

b) solos caracterizados por apresentar alteração incompleta dos minerais constituintes do 

substrato pedogenético, cujo desenvolvimento condiciona-se a situações específicas do 

meio em que se encontram, tais como: ambientes com drenagem interna deficiente, áreas 

de alta declividade, planícies fluviais e substrato essencialmente quartzoso. Os principais 

solos com estas características, encontrados na área da Bacia são: Areias Quartzosas, 

Planossolos e Litólicos, além dos Hidromórficos, não passíveis de serem representados na 

escala 1:250.000. 

Os tipos de solos estão diretamente relacionados ao relevo regional e ao substrato 

rochoso. Esta influência manifesta-se através da interação entre as formas de relevo e a dinâmica 

da água. Assim, em relevos de colinas e planícies, há uma tendência à infiltração da água onde, 

ao entrar em contato com o substrato, favorecerá o desenvolvimento de solos mais profundos 

(Latossolos), enquanto que em relevos de alta declividade, a ação do escoamento superficial 

sobrepõe-se à infiltração, levando à formação de solos rasos (Litólicos). 

Também é grande a correspondência entre as características texturais e mineralógicas dos 

perfis de solo com a composição do substrato geológico, evidenciando a influência deste fator nos 

processos de desenvolvimento pedológico, conforme destacado a seguir: 

a) tendência geral de desenvolvimento de perfis latossólicos em superfícies aplainadas e de 

boa drenagem interna, e de perfis podzólicos em vertentes de maior declividade. Áreas de 

ocorrência de latossolos distribuem-se, preferencialmente, em relevos de colinas amplas 

associadas a planaltos, enquanto que os podzólicos ocorrem em relevos de transição 

interplanáltica, caracterizados por colinas médias; 

b) ocorrência predominante de Latossolo Roxo, Terra Roxa Estruturada e Latossolo 

Vermelho-Escuro, com características de textura argilosa a muito argilosa, resultantes da 

decomposição de rochas basálticas da Formação Serra Geral, distribuídas nas províncias 

geomorfológicas das Cuestas Basálticas e Depressão Periférica. As Areias Quartzosas 

distróficas mantém íntima subordinação com arenitos da Formação Botucatu, conforme 

pode ser constatado em extensa área entre São Carlos e Itirapina, no extremo leste da 

Bacia; 
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c) diferenciação no teor de ferro dos minerais constituintes do substrato rochoso: perfis de 

latossolos e podzólicos quando de coloração vermelho escura resultam, em geral, de 

rochas ricas em ferro (rochas básicas da Formação Serra Geral) ou de outras rochas em 

zonas de contato com esta Formação, caso contrário adquirem coloração amarelada 

(rochas das Formações Botucatu, Pirambóia e Itaqueri). Perfis de solos provenientes de 

rochas das formações areníticas do Grupo (Bacia) Bauru (formações Marília e Vale do Rio 

do Peixe – oeste da UGRHI - TJ), apresentam coloração vermelho escura nos latossolos e 

coloração vermelho-amarela nos podzólicos. Provavelmente, essa tendência deve-se aos 

processos pedogenéticos de desenvolvimento desses solos, conduzindo a uma maior 

acumulação de sesquióxidos de ferro nos latossolos, em relação aos podzólicos. 

Considerando estas características, observam-se seis grandes grupos de solos na UGRHI 

do Tietê-Jacaré, descritos a seguir: 

a) Latossolo Roxo e Terra Roxa Estruturada: correspondem a solos com horizonte B 

latossólico (espesso e homogêneo) e coloração vermelha. A textura argilosa e muito 

argilosa deve-se à pedogênese sobre materiais de alteração de rochas básicas da 

Formação Serra Geral. O Latossolo Roxo ocorre em relevos de colinas amplas, em 

ambiente que favorece a lixiviação de bases e apresenta alto teor de óxidos de ferro; 

enquanto que a Terra Roxa Estruturada está associada a relevos mais movimentados 

(colinas médias/ serras), geralmente, em áreas de cabeceiras de drenagem ou próximas 

aos fundos de vales. São solos argilosos a muito argilosos, com alto teor de óxidos de 

ferro e distinguem-se do Latossolo Roxo por apresentarem certa concentração de bases 

nos horizontes inferiores e estrutura prismática (ou em blocos) bem desenvolvida, 

enquanto que o Latossolo Roxo mostra-se com estrutura granular e micro-agregada. O 

Latossolo Roxo, por ser profundo, muito poroso e de textura homogênea ao longo do perfil, 

torna-se mais resistente à erosão; são solos favoráveis à mecanização agrícola e 

suscetíveis à compactação, recomendando-se a redução do tráfego de veículos, além de 

se evitar a aração e a subsolagem, quando o solo estiver muito úmido; 

b) Latossolo Vermelho-Escuro textura média e Latossolo Vermelho-Amarelo textura média: 

são solos semelhantes aos anteriores, diferenciando-se, principalmente, pela constituição 

granulométrica mais arenosa. Distribuem-se em extensas áreas de relevo pouco 

movimentado, constituído por colinas amplas, ou nos topos aplainados de relevos mais 

movimentados, como as colinas médias e os morros; 

c) Podzólico Vermelho-Amarelo abrupto e não abrupto textura média: compreendem solos 

minerais não hidromórficos, com horizonte B textural. São solos bem a moderadamente 

drenados e relativamente profundos. A relação textural entre os horizontes superiores é 
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muito variável, observando-se áreas com predominância de solos com baixa gradiência 

textural; 

d) Areias Quartzosas: são solos arenosos, pedologicamente pouco desenvolvidos, 

constituídos, essencialmente, por minerais de quartzo, excessivamente drenados, 

profundos e com estruturação muito frágil. O desenvolvimento desses solos é muito 

influenciado pelo substrato arenítico pobre em minerais ferromagnesianos, limitando-se, 

dessa forma, a áreas de ocorrência das formações Botucatu e Pirambóia; 

e) Solos Litólicos e Cambissolos: os solos Litólicos caracterizam-se por serem pouco 

desenvolvidos e apresentarem pequena espessura, normalmente com 20 a 40 cm de 

profundidade. Os Cambissolos constituem-se de solos com horizonte B incipiente, 

apresentando um certo grau de evolução, porém não suficiente para alterar 

completamente os minerais primários de fácil intemperização, como feldspatos e micas. Na 

UGRHI – TJ, estes solos encontram-se associados e condicionados a relevos muito 

movimentados, em vertentes de alta declividade. Ocorrem, principalmente, associados a 

relevos de escarpas e serras restritas, subordinadas às diferentes litologias existentes; 

f) Planossolos: Solos que apresentam horizonte B textural, mudança textural abrupta entre 

os horizontes superficial e subsuperficial, horizonte superficial de textura arenosa ou média 

e subsuperficial de textura argilosa. São solos que geralmente ocorrem nos terraços de 

rios ou riachos, no terço superior da vertente, portanto,  podem apresentar ou não 

hidromorfismo. 

Em função da escala adotada no mapa pedológico síntese elaborado para a UGRHI – TJ 

(DESENHO 4), estes solos foram agrupados em diversas associações pedológicas, descritas a 

seguir. A TABELA 4.7 apresenta a distribuição percentual em área destes principais 

compartimentos pedológicos por sub-bacia da UGRHI-TJ, enquanto que a FIGURA 4.9 mostra, 

esquematicamente, a distribuição espacial destes solos na área da UGRHI. 

1. Areias Quartzosas, distróficas, A fraco e moderado (AQd) associadas a Latossolo 

Vermelho-Amarelo distrófico, A moderado, textura média. Inclusões: Latossolo Vermelho-

Escuro distrófico, A moderado, textura argilosa e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico, A 

moderado, textura arenosa/média. A distribuição das Areias Quartzosas limita-se a 

superfícies aplainadas, subordinadas ao arenito das formações Botucatu e Pirambóia, 

localizadas na maior parte da sub-bacia  do Alto Jacaré-Guaçu (52,8% da área) e, 

parcialmente, na sub-bacia do Alto Jacaré-Pepira (11,0% da área); 
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TABELA 4.7 – Distribuição percentual em área dos principais compartimentos pedológicos 
por sub-bacia da UGHRI – TJ. 

SUB-BACIA COMPARTIMENTOS PEDOLÓGICOS (% DA ÁREA DA SUB-BACIA) LAGOS 

 AQd 
(*) 

LEa/
LR LEa LRd LRe LVa LVd Pla PVa/ 

LEa PVa Re TRe (%) 

1 – Rio Tietê/Rio Claro 0,0 6,7 18,0 1,5 27,3 0,0 0,1 0,5 4,6 32,7 0,0 2,3 6,2 

2 – Rio Tietê/Rio Lençóis 0,0 3,2 43,5 3,1 38,6 3,8 0,0 0,0 1,0 1,8 0,0 3,2 1,8 

3 – Rio Bauru 0,0 0,0 83,5 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,0 0,0 0,0 0,3 

4 – Baixo Jacaré-Guaçu 0,0 11,6 39,7 0,0 4,2 0,0 11,0 3,1 3,5 23,3 3,5 0,0 0,1 

5 – Médio Jacaré-Guaçu 0,0 10,8 27,8 4,5 0,0 0,0 38,3 2,0 7,8 0,2 8,5 0,0 0,1 

6 – Alto Jacaré - Guaçu 52,8 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 13,8 0,7 0,0 0,5 

7 – Baixo-Médio Jacaré-Pepira 0,0 15,4 40,0 0,0 0,1 1,4 24,5 4,2 0,0 3,0 11,5 0,0 0,0 

8 – Alto Jacaré-Pepira 11,0 3,1 0,0 0,0 0,0 13,1 38,3 0,0 7,4 19,9 7,1 0,0 0,1 

9 – Rio Jaú 0,0 34,2 0,0 0,0 12,2 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,7 23,5 0,0 

(*) - Compartimentos pedológicos: Aqd – Areias Quartzosas; LEa/LR – Associação Latossolo Vermelho-Escuro 
e Latossolo Roxo; LEa – Latossolo Vermelho-Escuro álico; LRd- Latossolo Roxo distrófico; LRe- Latossolo 
Roxo, eutrófico; LVa – Latossolo Vermelho-Amarelo álico; LVd – Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico; 
Pla- Planossolos; PVa/LEa- Associação Podzólico Vermelho-Amarelo e Latossolo Vermelho-Escuro; PVa- 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico; Re – Litólicos eutróficos; e Tre – Terra Roxa Estruturada eutrófica. 

 

2. Associação de Latossolo Vermelho-Escuro álico, A moderado e proeminente, textura 

média, argilosa e muito argilosa e Latossolo Roxo eutrófico e distrófico, A moderado e 

proeminente, textura argilosa e muito argilosa (LEa e LR). Inclusões de: Podzólico 

Vermelho-Amarelo, álico, A moderado, textura arenosa/média, Latossolo Vermelho-

Amarelo, álico, A moderado, textura média e argilosa e Solos Litólicos eutróficos e 

distróficos, A moderado, textura indiscriminada. Estão associados às zonas de contato de 

rochas basálticas da Formação Serra Geral com arenitos pertencentes às formações Vale 

do Rio do Peixe e Botucatu. Estas associações pedológicas são evidenciadas em relevos 

de morros amplos, morrotes e espigões alongados e ocorrem, principalmente, nas sub-

bacias do Rio Jaú (34,2% da área), Baixo-Médio Jacaré-Pepira (11,6%) e Médio Jacaré-

Guaçu (10,8%); 

3. Latossolo Vermelho-Escuro álico, A moderado, textura média (LEa), associado a Latossolo 

Vermelho-Amarelo álico, A moderado, textura média e argilosa. Inclusões de: Areias 

Quartzosas álicas, A moderado, Podzólico Vermelho-Escuro distrófico e eutrófico, A 

moderado, textura arenosa/média e média e Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e 

eutrófico, A moderado, textura arenosa/média e média. Na UGRHI-TJ, estes solos 

encontram-se subordinados à ocorrência de arenitos pertencentes às formações Marília, 

Vale do Rio do Peixe, e Botucatu, em extensas áreas de relevo pouco movimentado, 

constituídos por colinas amplas com topos aplainados e vertentes com baixa declividade, 

destacando-se nas sub-bacias do Baixo e Médio Jacaré-Guaçu (39,7% e 27,8% das sub-

bacias, respectivamente), na sub-bacia do Baixo-Médio Jacaré-Pepira (40,0%), na sub-
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bacia do Rio Bauru (83,5% da sub-bacia) e na sub-bacia do Rio Tietê/Rio Lençóis (43,5%, 

TABELA 4.7); 
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FIGURA 4.9 - Mapa pedológico simplificado apresentando a distribuição das 
principais associações de solo nas sub-bacias da UGRHI-TJ. 
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4. Latossolo Roxo distrófico (LRd)  e eutrófico (LRe), A moderado, e A chernozêmico, textura 

muito argilosa e argilosa. Inclusões: Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, álico, A 

moderado, textura média, Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, A moderado, textura 

argilosa e média, Terra Roxa Estruturada distrófica e eutrófica, A moderado, textura muito 

argilosa e argilosa. Este tipo de associação de solo ocorre, predominantemente, na sub-

bacia do Rio Bauru (11,6% de sua área), na sub-bacia do Alto Jacaré-Guaçu (9,1%), na 

sub-bacia do Rio Tietê/Rio Lençóis (38,6%) e Rio Tietê/Rio Claro (27,3% de sua área); 

5. Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo álico (LVa), A moderado, textura média, 

Latossolo Vermelho-Escuro álico, A moderado, textura média e Podzólico Vermelho-

Amarelo álico, distrófico, A moderado, textura arenosa/média e média. Inclusão de: 

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico, abrupto, A moderado, textura arenosa/média. 

Ocorre na sub-bacia do Alto Jacaré-Pepira (13,1%) e na sub-bacia do Rio Tietê-Rio 

Lençóis (3,8% da sub-bacia), no extremo sul da UGRHI-TJ, no município de São Manuel; 

6. Latossolo Vermelho-Amarelo álico, distrófico, A moderado e proeminente, textura média e 

argilosa (LVd), associado a Latossolo Vermelho-Escuro álico, distrófico, A moderado, 

textura média e argilosa. Inclusões: Latossolo Roxo eutrófico e distrófico, A moderado, 

textura argilosa e muito argilosa; Podzólico Vermelho-Amarelo, álico, A moderado, Tb 

textura arenosa/média, Litólico eutrófico e distrófico, A moderado, textura indiscriminada, 

Cambissolo eutrófico e distrófico, A moderado, textura indiscriminada e Areias Quartzosas 

álicas, A moderado. Esta associação pedológica está relacionada aos arenitos das 

formações Pirambóia, Botucatu e Itaqueri, em relevos de transição colinas amplas/colinas 

médias e morros amplos, distribuindo-se, principalmente, nas sub-bacias do Alto Jacaré-

Pepira (38,3%), Médio Jacaré-Guaçu (38,3%), Rio Jaú ( 29,4%), Baixo-Médio Jacaré-

Pepira (24,5%) e Alto Jacaré-Guaçu (23,1%); 

7. Planossolo, álico, A moderado e proeminente, textura arenosa/média e arenosa/argilosa 

(Pla), associado a Solos Orgânicos álicos, textura indiscriminada e Glei Húmico, álico e 

distrófico, A proeminente, textura argilosa. Inclusões de Glei Pouco Húmico, álico e 

distrófico, A moderado, textura argilosa e Solos Aluviais eutróficos, A moderado, textura 

indiscriminada. Caracteristicamente, são solos que apresentam processos de hidromorfia, 

notando-se colorações variadas nos horizontes subsuperficiais, com predomínio de cores 

brunadas e acinzentadas, refletindo a condição de solos mal drenados. Esta situação de 

drenagem interna deve-se, fundamentalmente, à topografia praticamente plana em que 

estes solos se encontram. Esta associação pedológica ocorre em áreas restritas de 

várzea, apresentando maior expressão nas sub-bacias do Baixo e Médio Jacaré-Guaçu 

(3,1% e 2,0% de suas áreas, respectivamente) e na sub-bacia do Baixo-Médio Jacaré-

Pepira (4,2%); 
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8. Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo álico, abrupto e não abrupto, A moderado, 

textura arenosa/média, média/argilosa e arenosa/argilosa e Latossolo Vermelho-Escuro, 

állico, A moderado, textura média (PVa e LEa). Inclusões de Podzólico Vermelho-Escuro 

eutrófico, A moderado, textura média/argilosa. A associação pedológica revela áreas com 

predominância de solos com mudança textural abrupta e áreas com predominância de 

solos com baixa gradiência textural. Respectivamente, os primeiros (solos com horizontes 

abruptos) correspondem, na Depressão Periférica, aos arenitos das formações Itaqueri e 

Pirambóia, em relevo de colinas médias, morrotes e morros amplos e morros 

arredondados. Eles ocorrem, principalmente, nas sub-bacias do Médio Jacaré-Guaçu 

(7,8% da sua área) e do Alto Jacaré-Pepira (7,4%). Os solos com baixa gradiência textural 

correspondem aos arenitos das formações Marília e Vale do Rio do Peixe, em relevos de 

colinas amplas, médias e morrotes ao longo do Rio Tietê, ocorrendo, particularmente, na 

sub-bacia do Rio Tietê/Rio Claro (4,6% da área da sub-bacia, TABELA 4.7); 

9. Podzólico Vermelho-Amarelo álico, abrupto e não abrupto, A moderado, textura 

arenosa/média, média/argilosa e arenosa/argilosa (PVa), associado a Podzólico Bruno-

Acinzentado, álico, abrupto, A moderado, textura média/argilosa e média/muito argilosa. 

Inclusões de: Solos Litólicos eutróficos e distróficos, A moderado e chernozêmico, textura 

média e argilosa e Latossolo Vermelho-Amarelo, álico, A moderado, textura média. 

Ocorrem, principalmente, nas sub-bacias  do Rio Tietê/Rio Claro (32,7%), Baixo Jacaré-

Guaçu (23,3%) e Alto Jacaré-Pepira (19,9%); 

10. Solos Litólicos eutróficos e distróficos, A chernozêmico e moderado, textura média e 

argilosa, fase pedregosa e não pedregosa (Re), associados a Podzólico Vermelho-

Amarelo eutrófico e distrófico, abrupto e não abrupto, A moderado, textura arenosa/média 

e média/argilosa e Terra Roxa Estruturada eutrófica, A moderado, textura muito argilosa. 

Inclusões de afloramentos de rocha e Cambissolo distrófico e eutrófico, A moderado, 

textura argilosa. Estão condicionados aos relevos movimentados, em posições de 

vertentes de alta declividade. Ocorre, principalmente, nas sub-bacias do Baixo-Médio 

Jacaré-Pepira (11,5%), Médio Jacaré-Guaçu (8,5%) e Alto Jacaré-Pepira (7,1%); 

11. Terra Roxa estruturada eutrófica, A moderado, textura muito argilosa (TRe), associada a 

Latossolo Roxo eutrófico, A moderado, textura muito argilosa e argilosa. A Terra Roxa 

Estruturada ocorre em associação com o Latossolo Roxo em áreas de substrato basáltico, 

porém associadas a relevos relativamente mais movimentados, particularmente na sub-

bacia do Rio Jaú (23,5% da sub-bacia) e, mais restritamente, nas sub-bacias do Rio 

Tietê/Rio Lençóis (3,3%) e do Rio Tietê/Rio Claro (2,3% da sub-bacia; TABELA 4.7 e 

FIGURA 4.9). 
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4.4 Hidrometeorologia 

 Esse tópico foi desenvolvido procurando-se apresentar a caracterização climática da 

UGRHI Tietê-Jacaré, situando-a no contexto do Estado de São Paulo. A maior ênfase foi dada 

para a dinâmica das chuvas, elemento considerado de grande importância em estudos dessa 

natureza. 

 As considerações acerca do clima na Bacia do Tietê-Jacaré foram elaboradas, 

principalmente, com base em trabalhos existentes, elaborados por SETZER (1966),  MONTEIRO 

(1973) e SANT’ANNA NETO (1995). É importante ressaltar a existência de dificuldades para a 

análise geográfica do clima, que passam pela inconsistência e falhas dos dados, que geralmente 

se verificam nas séries históricas disponíveis. 

4.4.1 Conceitos fundamentais 
 Para discorrer sobre as condições climáticas nas quais se insere a Bacia do Tietê-Jacaré, 

faz-se necessário entender quais são os fatores que exercem influência sobre o clima e quais os 

mecanismos atmosféricos envolvidos, para então se identificar como ocorrem as variações 

climáticas no Estado de São Paulo. 

 Atuam sobre o território paulista as principais correntes de circulação atmosférica da 

América do Sul, que são as massas tropicais Atlântica e Continental e a Polar Atlântica, 

complementadas pela Equatorial Continental, proveniente da Amazônia Ocidental. 

 A atmosfera está sempre em movimento, em função, basicamente, de diferenças no 

balanço da radiação, das latitudes (baixas e altas) e da heterogeneidade da superfície terrestre 

(continentes e oceanos), que produzem diferenças na pressão atmosférica. Esse movimento 

denomina-se circulação atmosférica, e ocorre nas direções horizontal e vertical. 

A circulação geral explica a existência de grandes zonas climáticas, e as diferenças no 

balanço de radiação entre os continentes e oceanos altera consideravelmente a circulação na 

atmosfera, especialmente junto à superfície terrestre (TUBELIS, 1983). Dentro da circulação 

atmosférica geral tem-se, entre outras, a circulação secundária e, nela, ocorrem os sistemas 

produtores de tempo (massas de ar e frentes e as correntes perturbadas), que originam as 

variações semanais e diárias no tempo. As massas de ar são volumes de ar de estrutura 

homogênea (temperatura e umidade) e horizontal, que se deslocam e têm origem em diferentes 

latitudes. Podem ser Tropicais, Polares, Equatoriais (QUADRO 4.3), formadas tanto sobre os 

continentes como sobre os oceanos. Essas massas de ar sofrem modificações térmicas e 

dinâmicas ao deslocarem-se da sua origem (AYOADE, 1986) e, de acordo com a temperatura que 

apresentam ao atingir uma região, são classificadas como quentes ou frias. 

 As frentes são zonas que limitam massas de ar com propriedades e características 

diferentes. As regiões polares são dominadas por massas de ar frio e, os trópicos, por massas de 
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ar quente, atuando uma contra a outra. O ar frio desloca-se para o norte e o ar quente para o sul, 

e a descontinuidade entre esses sistemas forma a Frente Polar. 

 As perturbações atmosféricas (ou Correntes Perturbadas) são extensas ondas de ar 

inseridas na circulação geral da atmosfera, que alteram as condições do tempo dominante (massa 

de ar que ocorre na região). Os principais sistemas produtores de tempo são os ciclones e 

anticiclones das latitudes médias, os ciclones tropicais e as monções (AYOADE, 1986). No Brasil, 

estão relacionadas ao deslocamento da Frente Polar, da Convergência Intertropical e da Massa 

Polar Marítima, e podem ser de norte, leste, sul e oeste (TUBELIS, 1983). 

 O termo ciclone é utilizado para descrever centros de baixa pressão em relação às áreas 

circundantes; e anticiclones correspondem aos centros de alta pressão em relação às áreas 

circundantes. 

QUADRO 4.3 – Principais massas de ar. 

Circulação Geral Circulação Secundária 
Equatorial Atlântica (Ea) 
Equatorial Continental (Ec) 
Equatorial Pacífica (Ep) 

Sistema Equatorial 

Equatorial Norte (En) 
Tropical Atlântica (Ta) 
Tropical Continental (Tc) Sistema Tropical 
Tropical Pacífica (Tp) 
Polar Antártica (Pan) 
Polar Atlântica (Pa) Sistema Polar 
Polar Pacífica (Pp) 

 

 Dessas Correntes Perturbadas, as que atuam mais diretamente sobre o território de São 

Paulo são as Correntes Perturbadas de Oeste e as de Sul. As Correntes Perturbadas de Oeste 

correspondem às Linhas de Instabilidade Tropical (LIT) ou Instabilidades Tropicais (IT), originadas 

na Massa Equatorial Continental. Ocorrem no interior do Brasil entre meados da primavera a 

meados do outono, sendo mais freqüentes no verão. Provocam chuvas intensas, localizadas, 

acompanhadas de trovoadas e algumas vezes granizo, conhecidas como chuvas de verão. As 

Linhas de Instabilidade, que se formam no Mato Grosso, são as que atingem o Estado de São 

Paulo. 

 O Sistema de Correntes Perturbadas de Sul é representado pela Frente Polar, devido à 

invasão do anticiclone polar. Essa frente tem orientação noroeste-sudeste, deslocando-se de 

sudeste para nordeste ou leste. Essas invasões ocorrem por todo o ano, sendo mais freqüentes e 

extensas no inverno, onde os anticiclones polares penetram no continente sul americano, 

atingindo as cinco regiões brasileiras. A região sudeste é totalmente atingida pela Frente Polar. 
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Os principais sistemas da circulação secundária no Brasil são apresentados no QUADRO 

4.4 e na FIGURA 4.10. 

QUADRO 4.4 – Principais características da circulação secundária no Brasil. 

Sistema Principal Subsistema Origem Características 
Polar Atlântica (Pa) 

Polar (P) Polar Pacífica (Pp) Formada na região subantártica. Fria e úmida. 

Equatorial Atlântica (Ea) Zona dos alíseos de sudeste. 

Duas correntes:  
-superior – quente e 
seca, separada da 
inferior por inversão 
térmica; 
-inferior – mais úmida 
e menos quente. 

Equatorial (E) 

Equatorial Continental (Ec) Planície Amazônica. 
Bastante úmida, com 
grande instabilidade 
no verão. 

Tropical Atlântica (Ta) Anticiclone Subtropical do 
Hemisfério Sul. 

Quente e úmida; 
bastante estável na 
porção leste; mais 
instável na porção 
oeste.  Tropical (T) 

Tropical Continental (Tc) 
Sul do Trópico e Leste dos Andes. 
Forma-se principalmente em fins 
do outono ao início da primavera. 

Quente e seca, e 
bastante estável. 

 

4.4.2 Clima no Estado de São Paulo 
Em função de avanços e recuos das massas de ar tem-se, ao longo do ano, diferentes 

características climáticas. Os anos de pluviosidade mais elevada estão diretamente relacionados 

com a atividade das massas polares; os anos mais secos resultam de maior atuação das massas 

intertropicais; e os de pluviosidade média correspondem a um equilíbrio entre os dois sistemas. 

 A distribuição das chuvas no Estado de São Paulo está, portanto, associada ao domínio 

das massas tropicais (continental e marítima) e polares, com correntes de sul e leste; à disposição 

do relevo e à proximidade ou não do mar. 

 Devido a essas características, conforme MONTEIRO (1973) e SANT’ANNA NETO (1995), 

cerca de 70 a 80% das chuvas no Estado de São Paulo são originadas dos sistemas extra 

tropicais, através da Frente Polar Atlântica. 

O Estado de São Paulo recebe grande quantidade de chuvas, com índices anuais que 

variam de 1.100 a 2.000 mm. Existem pequenas manchas isoladas com índices inferiores a 1.100 

mm e, outras, associadas às áreas serranas do Litoral, com os índices mais elevados do País, em 

torno de 4.500 mm (MONTEIRO, op. cit.). 

 As chuvas concentram-se, de maneira geral, de outubro a março, com diferenciações 

quanto ao trimestre mais chuvoso; o período de menor pluviosidade ocorre de abril a setembro, 

com o trimestre mais seco distribuído entre junho e agosto, como acontece em praticamente todo 
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o Estado. Isto ocorre porque a Massa Polar Atlântica (dominante) favorece a dissipação das 

frentes para o nordeste do país. 

 As precipitações no Estado de São Paulo diminuem do litoral para o Interior, em função da 

continentalidade, não prevalecendo essa constatação para aquelas áreas com relevo mais 

elevado, como as linhas de cuestas e a Serra da Mantiqueira (SANT’ANNA NETO, 1995). 

 

  
FIGURA 4.10 – A circulação secundária no Brasil (MONTEIRO, 1973). 

4.4.3 Caracterização climática da UGRHI do Tietê-Jacaré 
 De acordo com SETZER (1966), com base na classificação climática proposta por 

Köeppen, existem na UGRHI - TJ dois tipos climáticos (QUADRO 4.5 e FIGURA 4.11), com 

domínio do tipo Cwa e pequenas áreas de ocorrência do Cwb: 
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a) o clima Cwa é quente e úmido, com inverno seco. Apresenta no mês mais seco totais 

de chuvas inferiores a 30 mm; temperaturas médias superiores a 220 C no mês mais 

quente, e temperaturas menores que 18 0C, no mês mais frio; 

b) Cwb é temperado úmido com estação seca. Os totais de chuvas no mês mais seco são 

menores que 30 mm; a temperatura média no mês mais quente é inferior a 22 0C e, no 

mês mais frio, é menor que 18 0C. 

QUADRO 4.5 – Classificação climática segundo Koeppen (SETZER, 1966). 

Tipo Climático Símbolo Total de chuva 
no período seco

Temperatura média 
(oC) no mês mais 

quente 
Temperatura média 

(oC) no mês mais frio 

Quente com 
inverno seco Cwa Menos de 30 mm Acima de 22 oC Abaixo de 18 oC 

Temperado com 
inverno seco Cwb Menos de 30 mm Abaixo de 22 oC Abaixo de 18 oC 

 

 
FIGURA 4.11 – Tipos climáticos do Estado de São Paulo, segundo MONTEIRO (1973). 
Legenda no QUADRO 4.6. 
 

MONTEIRO (1973), em seu trabalho sobre a dinâmica das chuvas no Estado de São 

Paulo, identificou para o Estado nove unidades climáticas (QUADRO 4.6). A UGRHI - TJ 

corresponde, em sua maior parte, à unidade V, denominada Serra de São Carlos, que é 
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caracterizada por clima tropical com períodos secos e úmidos, e está sob maior atuação das 

massas equatoriais e tropicais. 

 SANT’ANNA NETO (1995), analisando a variabilidade espacial das chuvas no período de 

1971-1993, identificou três grandes conjuntos. O primeiro com chuvas médias anuais superiores a 

2.000 mm; o segundo com médias anuais entre 1.500 e 2.000 mm; e o terceiro com chuvas 

anuais entre 1.100 e 1.500 mm. A UGRHI do Tietê-Jacaré está inserida no segundo conjunto, que 

abrange entre outras áreas, a linha de cuestas passando por Fartura, Botucatu, São Pedro, São 

Carlos e Cássia dos Coqueiros-Altinópolis. No Estado, esse terceiro conjunto corresponde a 26,2 

% do seu território. 

Conforme mapa de isoietas de médias anuais (FIGURA 4.12), também observa-se na 

UGRHI um comportamento semelhante de distribuição das chuvas, com valores que variam em 

torno de 1.200 a 1.600 mm, sendo os maiores valores registrados na região de São Carlos, pela 

influência do relevo (cuestas) e, os menores, a leste de Bauru, nas vizinhanças de Pederneiras. 

Com base na classificação climática proposta por MONTEIRO (1973) e nas análises dos 

dados obtidos em 394 postos pluviométricos (1971-1993), além de considerar a dinâmica 

atmosférica e a configuração do relevo, SANT’ANNA NETO (1995) apresentou uma carta síntese 

da variação têmporo-espacial das chuvas, definindo oito “unidades regionais” e 25 “subunidades 

homogêneas” para o Estado de São Paulo. 

QUADRO 4.6 – Classificação climática segundo MONTEIRO (1973). 
Feições Climáticas individualizadas nos Climas Regionais segundo as 

Unidades Geomorfológicas Climas 
Zonais 

Climas 
Regionais 

Litoral Planalto 
Atlântico 

Vale do 
Paraíba Mantiqueira Depressão Planalto 

Ocidental 
Climas 
úmidos das 
costas 
expostas às 
massas mT 
A1 

I 
Norte 

Bacia Superior 
Paraíba 

III 
Vale do 
Paraíba 

IV Serra 
(Borda do 
Planalto) 

   
 
 
Climas 
controlados 
por Massas 
Equatoriais e 
Tropicais 

Climas 
Tropicais 
alternadamen
te secos e 
úmidos 
A2 

   

Contrafortes 

V 
Setor Norte 

VI 
Percée 
do Tietê 

Norte 
Serra de São 
Carlos 

VII S. de 
Botucatu 

VIII Oeste 

Bacia Paulista-
na 

 
Climas 
controlados 
por Massas 
Tropicais e 
Polares 

Climas úmi-
dos da face 
oriental e 
subtropical 
dos continen-
tes domina-
dos por mas-
sa  mT B 

II 
Centro 
 
Sul 

Bacia do 
Paranapanema 

   IX 
Sudoeste 
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FIGURA 4.12 – Isoietas das precipitações médias anuais na área de influência da 
UGRHI do Tietê-Jacaré. 
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Dentre estas unidades, a UGRHI-TJ está compreendida na unidade Cuestas Basálticas, 

subunidade São Carlos/São Pedro; e na unidade Oeste, subunidade Vale Médio do Rio Tietê. 

a) Unidade Cuestas Basálticas – corresponde à região mais elevada do centro oeste 

paulista, localizada entre a Depressão Periférica e o Planalto Ocidental. Nela está 

inserida a subunidade São Carlos/São Pedro, com altitudes entre 700 e 900 metros, que 

apresenta totais de chuvas médias anuais entre 1.500 e 1.800 mm. As chuvas máximas 

anuais registradas foram de 2.000 mm. Cerca de 40 a 50% das chuvas anuais localizam-

se no trimestre mais chuvoso. 

b) Unidade Oeste, subunidade Vale Médio do Rio Tietê – localizada na região central do 

Estado, onde está situada a cidade de Bauru, registra altitudes entre 300 e 500 metros e 

totais de chuvas médias anuais entre 1.300 e 1.500 mm. Tem como características forte 

estiagem no inverno e grande variação de ano para ano. Cerca de 75 a 80% das chuvas 

ocorrem no período mais chuvoso, e 20 a 25% no período mais seco. 

Na UGRHI do Tietê-Jacaré, como na maior parte do Estado, o período mais chuvoso 

ocorre de outubro a março, sendo o trimestre mais chuvoso de dezembro a fevereiro. O período 

mais seco vai de abril a setembro, com o trimestre mais seco entre junho e agosto.  
 Quanto à variação temporal, SANT’ANNA NETO (op. cit.) afirma que num período de 23 

anos (1971-1993), 12 anos se mostraram dentro do padrão normal (habitual), seis apresentaram-

se chuvosos e cinco secos, para a subunidade São Carlos/São Pedro; e na subunidade Vale 

Médio do Tietê, nove anos com padrão normal, nove chuvosos e cinco secos, como pode-se 

observar no QUADRO 4.7. 

O autor citado utilizou os seguintes valores de precipitação anual para definir os anos 

secos e chuvosos: 

- anos normais/habituais: 1.423 a 1.628 mm; 

- anos com tendência a chuvosos: 1.628 a 1.730 mm; 

- anos chuvosos: superiores a 1.730 mm; 

- anos com tendência a secos: 1.320 a 1.423 mm; 

- anos secos: inferiores a 1.320 mm. 

Quanto às temperaturas, estas são condicionadas pela altitude e latitude de cada lugar. No 

Estado de São Paulo, as temperaturas diminuem de norte/noroeste para sul/sudoeste, sendo mais 

baixas nas porções serranas e aumentam em direção a baixada litorânea. 

Assim, na UGRHI-TJ, as temperaturas médias anuais variam de 21 a 23 oC; as médias 

máximas em janeiro situam-se entre 29 a 32 oC; e a média das mínimas em julho de 11 a 13 oC 

(IPT, 1987). Na porção da Serra de São Carlos, as temperaturas são mais baixas, ficando entre 1 

e 2 oC abaixo da média da UGRHI, tanto para os valores de máximas como para os de mínimas. 



55 
 

Relatório no 40.674 
 

4.4.4 Considerações finais 
 SANT’ANNA NETO (1995) observou um aumento de cerca de 10% na pluviosidade do 

Estado, em 53 anos analisados. Acrescenta que a tendência de elevação dos totais pluviais não 

ocorre de maneira uniforme em todo o território paulista. Na região de São Carlos o 

comportamento das chuvas manteve-se com tendência estável, com um índice de 5%, enquanto 

que, na região de Bauru, ocorre uma tendência significativa de aumento de chuvas, entre 15 e 

25%. A tendência de aumento positiva foi considerada, pelo autor citado, como aquela que 

ultrapassa 15%. 

Assim como o clima exerce influência sobre as atividades humanas, acredita-se que ações 

antrópicas inadequadas provocam alterações nas condições climáticas, interferindo no ciclo 

hidrológico e na disponibilidade de água superficial, através de desmatamentos em grandes 

extensões, das queimadas, da urbanização e industrialização, do desencadeamento de processos 

erosivos e assoreamento dos corpos d’água, etc. 

Estudos detalhados sobre os atributos do clima possibilitam o gerenciamento dos recursos 

hídricos, o planejamento regional, a produção econômica, etc., de forma mais adequada, com a 

finalidade de prevenir e minimizar efeitos adversos do clima. 

QUADRO 4.7 - Distribuição temporal das chuvas nas subunidades São Carlos/São Pedro e 
Vale Médio do Tietê (1971-1993), adaptado de SANT’ANNA NETO (1995). 

Ano Subunidade São 
Carlos/São Pedro 

Subunidade Vale Médio do 
Rio Tietê 

1971 Tendência a seco Tendência a seco 
1972 Tendência a chuvoso chuvoso 
1973 Chuvoso Tendência a seco 
1974 Habitual Tendência a chuvoso 
1975 Tendência a seco Habitual 
1976 Chuvoso Tendência a chuvoso 
1977 Habitual Tendência a chuvoso 
1978 Habitual Habitual 
1979 Habitual Tendência a seco 
1980 Tendência a chuvoso Tendência a chuvoso 
1981 Habitual Habitual 
1982 Habitual Chuvoso 
1983 Chuvoso Chuvoso 
1984 Seco Tendência a seco 
1985 Seco Habitual 
1986 Habitual Tendência a chuvoso 
1987 Habitual Tendência a chuvoso 
1988 Habitual Habitual 
1989 Tendência a seco Habitual 
1990 Habitual Habitual 
1991 Tendência a chuvoso Habitual 
1992 Habitual Seco 
1993 Habitual Habitual 
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