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Resumo 

 

A interferência da sociedade na natureza, tanto em ambientes urbanos quanto rurais, quando ocorrida 
de modo desordenado sob o aspecto ambiental, sem práticas conservacionistas nem manejo ambiental 
adequado, pode proporcionar paisagens degradadas, meios morfodinâmicos instáveis e vulneráveis às 
manifestações erosivas, principalmente lineares, como sulcos, ravinas e voçorocas. Nesse contexto, o 
objetivo principal foi caracterizar os processos erosivos lineares presentes na paisagem das áreas 
rurais do município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, Brasil, através da elaboração de 
documentos cartográficos - mapa geomorfológico, de hipsometria, clinográfico, de uso da terra e 
cobertura vegetal, esboço simplificado das principais classes de solos e, em especial, o mapa de 
vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares. O presente estudo pode orientar propostas 
de recuperação nas áreas que indicam alta e muito alta vulnerabilidade ambiental às feições erosivas 
lineares, com a possibilidade de aplicação de métodos experimentais, como técnicas de monitoramento 
e controle. 
 

Introdução 

 

 Diante das transformações sociais, econômicas e ambientais, no atual momento histórico de 

desenvolvimento tecnológico e científico, tem-se enfatizado a análise dos processos morfodinâmicos 

(tempo histórico) em relação aos morfogenéticos (escala geológica), onde ocorrem intensamente as 

interações entre a sociedade e o ambiente físico na qual essa está inserida. 

 Na morfogênese, destaca-se o tempo profundo ou distante, produzido pela Geologia, cujos 

estudos buscam interpretar a origem das formas do relevo, isto é, o “tempo que escoa”. Já na 

morfodinâmica, o tempo a se considerar é o histórico ou o “tempo que faz”. É o tempo das 

irregularidades, dos episódios catastróficos, dos eventos esporádicos, dos ritmos e das variabilidades, 

em que não somente a natureza, como também a dinâmica antropogênica é um agente esculturador do 

relevo (SUERTEGARAY; NUNES, 2001).  

 A interferência da sociedade na natureza, tanto em ambientes urbanos quanto rurais, quando 

ocorrida de modo desordenado sob o aspecto ambiental, sem práticas conservacionistas nem manejo 
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ambiental adequado, pode proporcionar paisagens degradadas e meios morfodinâmicos instáveis e 

vulneráveis às manifestações erosivas, principalmente lineares, como sulcos, ravinas e voçorocas.  

 O termo “erosão” se refere a um: 

 
Conjunto de processos que atuam na superfície terrestre, levando à remoção de 
materiais minerais e rochas decompostas. Quando a água constitui o agente 
essencial o processo de dissolução torna-se muito importante. Os principais agentes 
de remoção física e transporte durante os processos de erosão são os seguintes: 
eólico, fluvial, marinho e glacial. (SUGUIO, 1998, p. 276). 

 

 Na perspectiva do geógrafo e do geólogo, é a “[...] realização de um conjunto de ações que 

modelam uma paisagem” (GUERRA; GUERRA, 2009, p. 229).  

 O processo erosivo é um fenômeno que existe há milhões de anos (erosão geológica ou 

natural). Isso é, antecede ao aparecimento do homem na Terra e tem participação essencial na 

formação do modelado da superfície terrestre, dos solos aluviais e das rochas sedimentares (WEILL; 

NETO, 2007). Todavia, muitas atividades praticadas pela sociedade desencadeiam e intensificam as 

etapas erosivas naturais (erosão acelerada, antrópica ou antropogenética), acarretando desequilíbrios 

e degradações na paisagem. 

 Nesse sentido, o objetivo principal do trabalho foi caracterizar os processos erosivos lineares 

presentes na paisagem das áreas rurais do município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, 

Brasil, através da elaboração de documentos cartográficos - mapa geomorfológico, de hipsometria, 

clinográfico, de uso da terra e cobertura vegetal, esboço simplificado das principais classes de solos e, 

em especial, o mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares. 

 O município de Presidente Prudente está localizado no Extremo Oeste do Estado de São 

Paulo, Brasil, e é sede da 10ª Região Administrativa. Sua área territorial é de 562,795 km² e sua 

população é de 207.610 habitantes, sendo 4.235 rural e 203.375 urbana (IBGE, 2010). É composto, 

além da cidade de Presidente Prudente, por quatro Distritos urbanos: Montalvão, Floresta do Sul, 

Eneida e Ameliópolis (Figura 1). 



 

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. 

 

Métodos 

 

 O presente trabalho baseou-se na caracterização geomorfológica e geológica de acordo com 

os dois primeiros níveis de abordagem propostos por Ab’Saber (1969): Compartimentação Topográfica 

e Estrutura Superficial da Paisagem. 



 Em relação aos procedimentos utilizados na elaboração do mapeamento geomorfológico, as 

principais referências foram: Tricart (1965), compreendendo a 6ª unidade taxonômica 10-2 e Ross 

(1992), correspondente ao 5º táxon. Em ambos, foram feitas adaptações para a área de estudo. 

 O mapa geomorfológico foi realizado por meio da fotointerpretação de feições geomorfológicas 

representativas - drenagem, divisores de água, topos das colinas, planícies aluviais e alvéolos, 

cabeceiras de drenagem em anfiteatro e morfologias das vertentes (côncava, convexa ou retilínea) e 

dos fundos de vales (em berço ou em “V”) - a partir de pares estereoscópicos de fotografias aéreas na 

escala 1:25.000, abrangendo as faixas 4, 5, 6 e 7, em um total de 57 fotos produzidas pela BASE 

Aerofotogrametria e Projetos S.A., cujo voo é de setembro de 19953. A legenda foi baseada no mapa 

geomorfológico do perímetro urbano de Presidente Prudente-SP (NUNES et al., 2006). 

 Os mapas de clinografia e de hipsometria, bem como os perfis topográficos, foram elaborados 

no software SPRING 5.1.5®4 (Sistema de Processamento de Informações Georeferenciadas), por meio 

da base digital planoaltimétrica fornecida pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-SP na 

escala 1:10.000. As classes de declividade foram definidas com base em Cunha (2001), realizando 

adequações para as características da área estudada. A amplitude altimétrica no município de 

Presidente Prudente-SP é de 200 metros, sendo que o ponto com maior altitude se encontra a 480 

metros e o menor a 280 metros. Dessa forma, a altimetria foi dividida em dez classes hipsométricas. 

 O mapa de uso da terra e cobertura vegetal foi feito no SPRING 5.1.5®, por intermédio das 

imagens de 2009 do satélite ALOS (Advanced Land Observing Satellite), sensor AVNIR-2 (Advanced 

Visible and Near Infrared Radiometer type 2), cuja resolução espacial é de 10 metros. A legenda foi 

adaptada do sistema de classificação da cobertura e do uso da terra proposto pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2006).  

 Com base nos mapas geomorfológico e clinográfico do município de Presidente Prudente-SP, 

nos perfis topográficos e nos trabalhos de campo, com o levantamento de pontos de amostragem dos 

solos, foi elaborado no CorelDRAW X4®5 e georeferenciado no Global Mapper 11®6 o esboço 

simplificado das principais classes de solos.  

 Diante das alterações dos atributos pedológicos pela ação antrópica da área de trabalho, 

optou-se pela adaptação das nomenclaturas dos solos predominantes propostas por Trentin (2011) 

(Quadro 1).  
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Classes de solos propostas por Trentin 
(2011) 

Classes de solos adaptadas para a área de 
estudo 

Solos rasos a bem desenvolvidos em colinas de 
rochas vulcânicas 

Solos desenvolvidos 

Solos rasos a bem desenvolvidos em rochas 
areníticas 

Solos rasos a desenvolvidos 

Solos rasos de altitudes elevadas Solos rasos 

Solos hidromórficos Solos hidromórficos 

Quadro 1. Adaptação das nomenclaturas das classes de solos propostas por Trentin (2011) para a área 
de estudo. 

Elaboração: Melina Fushimi. 

 

 As associações dos solos basearam-se nas características das classes do 1º nível categórico 

(ordens) e do 2º nível categórico (subordens) propostas pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA, 1999): 

 ▪ Solos desenvolvidos – associação Latossolos Vermelhos; 

 ▪ Solos rasos a desenvolvidos – associação Argissolos Vermelhos; 

 ▪ Solos rasos – associação Neossolos Regolíticos; 

 ▪ Solos hidromórficos – associação Planossolos e Gleissolos. 

 O mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares foi elaborado no 

SPRING 5.2®, em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), resultante da correlação 

entre as variáveis da paisagem geomorfologia, clinografia, classes de solos, uso da terra e cobertura 

vegetal, espacializadas em mapas temáticos7 e incluídos nos Planos de Informações (PI) (Figura 2). As 

classes temáticas - baixa, média, alta e muito alta vulnerabilidade - foram atribuídas baseadas nos 

trabalhos de Tricart (1977) e Ross (2006), realizando-se adaptações para as características ambientais 

da área de estudo.  

 

Figura 2. Esquema metodológico referente à elaboração do mapa de vulnerabilidade ambiental, 
resultante da correlação entre as variáveis da paisagem (mapas temáticos). 
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 Além disso, foram levantados e analisados quatro pontos representativos de amostragem, 

buscando inter-relacionar os elementos da paisagem e sua vulnerabilidade ambiental às manifestações 

erosivas lineares. 

 Trabalhos de campo foram realizados com o objetivo de verificar e atualizar as informações 

mapeadas, compreender a dinâmica da paisagem e identificar as feições erosivas lineares (sulcos, 

ravinas e voçorocas), previamente constatadas em imagens do satélite ALOS e do Google Earth®8, 

datadas do ano de 2009 e 2010, respectivamente. Por fim, amostras de solos foram coletadas e 

posteriormente enviadas ao Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos da FCT/UNESP para 

análises texturais, adaptadas do Manual de métodos de análise de solos (EMBRAPA, 1997). 

 

Resultados 

 

 Com referência à geomorfologia da área estudada, foi elaborado o mapa geomorfológico do 

município de Presidente Prudente-SP (Figura 3) (NUNES; FUSHIMI, 2010), no qual foram identificados 

três compartimentos de relevo, que aproximadamente se associam com as seguintes formações 

geológicas e pedológicas:  

 1. Topos suavemente ondulados das colinas convexizadas, com ocorrência dos topos para as 

médias altas vertentes de solos desenvolvidos (associação Latossolos Vermelhos) e, em alguns 

setores, solos rasos a desenvolvidos (associação Argissolos Vermelhos). Em outros pontos, solos 

rasos (associação Neossolos Regolíticos) e afloramento dos arenitos flúvio-lacustres da Formação 

Adamantina; 

 2. Domínio das vertentes côncavas, convexas e retilíneas, com ocorrência de solos rasos a 

desenvolvidos (associação Argissolos Vermelhos) e solos rasos (associação Neossolos Regolíticos). É 

frequente o afloramento dos arenitos flúvio-lacustres da Formação Adamantina; 

 3. Planícies aluviais e alvéolos, com o predomínio de solos hidromórficos (associação 

Planossolos e Gleissolos) e materiais sedimentares e manufaturados de origem tecnogênica. Em 

alguns pontos, tem-se o afloramento dos arenitos flúvio-lacustres da Formação Adamantina. 

 Para melhor compreender a morfodinâmica da paisagem das áreas rurais do município de 

Presidente Prudente-SP, foram feitos mapas de clinografia (Figura 4), de hipsometria (Figura 5), de uso 

da terra e cobertura vegetal (Figura 6), o esboço simplificado das principais classes de solos (Figura 7) 

e, sobretudo, o mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares (Figura 8). 
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Figura 3. Mapa geomorfológico do município de Presidente Prudente-SP. 
Fonte: Nunes e Fushimi (2010). 

 



 

Figura 4. Mapa clinográfico do município de Presidente Prudente-SP. 

 



 

Figura 5. Mapa de hipsometria do município de Presidente Prudente-SP. 
 



 

Figura 6. Mapa de uso da terra e cobertura vegetal do município de Presidente Prudente-SP. 

 



 

Figura 7. Esboço simplificado das principais classes de solos do município de Presidente Prudente-SP. 
 



 

Figura 8. Mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares do município de 
Presidente Prudente-SP. 

 



▪ PONTO 1 - BAIXA VULNERABILIDADE AMBIENTAL AOS PROCESSOS EROSIVOS LINEARES 

 

Figura 9. Localização do Ponto 1 no mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos 
lineares do município de Presidente Prudente-SP.  

Elaboração: Melina Fushimi. 

  

 O Ponto 1 está localizado próximo ao Distrito de Floresta do Sul. Destaque para a presença de 

matas residuais de encostas e ciliares, proporcionando a estabilidade do meio morfodinâmico e baixa 

vulnerabilidade ambiental, apesar do curso d’água (córrego da Onça) do fundo de vale em berço 

apresentar-se assoreado. Observa-se nas proximidades um porto de areia (Figura 10).  

 Por outro lado, a Oeste do Ponto 1, ao longo das vertentes côncavas e íngremes (declividades 

acima de 20% para a região de Presidente Prudente-SP), os solos são rasos (associação Neossolos 

Regolíticos), predominando gramínea e consequente pastagem, apontando muito alta vulnerabilidade 

ambiental com sulcos erosivos (Figura 10). 



 

Figura 10. Fundo de vale com mata ciliar (baixa vulnerabilidade) e vertente com sulcos (muito alta 
vulnerabilidade).  

Foto: Dos autores, trabalho de campo, 2012. 

 

▪ PONTO 2 - MÉDIA VULNERABILIDADE AMBIENTAL AOS PROCESSOS EROSIVOS LINEARES 

 

Figura 11. Localização do Ponto 2 no mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos 
lineares do município de Presidente Prudente-SP.  

Elaboração: Melina Fushimi. 

 

 O Ponto 2, situado próximo ao Distrito de Eneida, apresenta topos amplos e declividades 

suaves, indicando média vulnerabilidade ambiental. Porém, possui potencial à alta vulnerabilidade, 



caso não sejam implantadas medidas adequadas de planejamento ambiental, pois os solos são 

desenvolvidos e arenosos (associação Latossolos Vermelhos) e o uso da terra é a pastagem (Figura 

12). 

 

Figura 12. Pastagem em topos amplos.  
Foto: Dos autores, trabalho de campo, 2012. 

 

▪ PONTO 3 - ALTA VULNERABILIDADE AMBIENTAL AOS PROCESSOS EROSIVOS LINEARES 

 

Figura 13. Localização do Ponto 3 no mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos 
lineares do município de Presidente Prudente-SP.  

Elaboração: Melina Fushimi. 

 



 Mantendo como referência o Distrito de Eneida, a paisagem do Ponto 3 é descrita por colinas 

onduladas, afloramento dos arenitos em alguns setores de topos estreitos, solos rasos a desenvolvidos 

(associação Argissolos Vermelhos) nas vertentes côncavas, com declividades entre 5 a 15% e fundos 

de vales em berço com solos hidromórficos (associação Planossolos e Gleissolos). Relacionados ao 

uso da terra pela pastagem, são identificados processos de voçorocamento (alta vulnerabilidade 

ambiental) na média-baixa vertente (Figura 14).   

 

 

Figura 14. Processos de voçorocamento na média-baixa vertente.   
Foto: Dos autores, trabalho de campo, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▪ PONTO 4 - MUITO ALTA VULNERABILIDADE AMBIENTAL AOS PROCESSOS EROSIVOS 

LINEARES 

 

Figura 15. Localização do Ponto 4 no mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos 
lineares do município de Presidente Prudente-SP.  

Elaboração: Melina Fushimi. 

  

 No Ponto 4, ao Sul do Distrito de Ameliópolis, as vertentes são íngremes (15 a acima de 20%), 

com solos rasos (associação Neossolos Regolíticos) e os fundos de vales encaixados sem mata ciliar. 

O uso intensivo da terra pela pastagem acelera as feições erosivas lineares, além do pisoteio do gado 

romper os terraços artificiais (terraceamento). Desse modo, o meio morfodinâmico apresenta-se 

fortemente instável e a paisagem degradada, com sulcos e ravinas em avançado estado de erosão 

zoógena (muito alta vulnerabilidade ambiental) (Figura 16).   



 

Figura 16. Paisagem degradada com a presença de sulcos e ravinas intensificados pela erosão 
zoógena. 

Foto: Dos autores, trabalho de campo, 2012. 

 

Conclusões 

 

Com base na inter-relação dos elementos ambientais que compõem a paisagem, o presente 

trabalho objetivou caracterizar os processos erosivos lineares (sulcos, ravinas e voçorocas) presentes 

nas áreas rurais do município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, Brasil, através da 

elaboração de documentos cartográficos: mapa geomorfológico, de hipsometria, clinográfico, de uso da 

terra e cobertura vegetal, esboço simplificado das principais classes de solos e, sobretudo, o mapa de 

vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares. 

Em geral, as poucas áreas que indicam baixa vulnerabilidade ambiental estão espacializadas 

nas médias em direção às baixas vertentes e nos fundos de vales (em berço, com solos hidromórficos 

– associação Planossolos e Gleissolos), relacionadas, principalmente, à vegetação de porte 

remanescente (matas de encostas e ciliares), influenciando na estabilidade do meio morfodinâmico. 

A classe de média vulnerabilidade, cujo meio morfodinâmico é integrade, está elencada aos 

solos com textura arenosa (solos desenvolvidos – associação Latossolos Vermelhos), os quais são 

especialmente vulneráveis à erosão. Tais solos estão localizados preferencialmente nos topos 

suavemente ondulados das colinas convexizadas, com declividades médias de 0 a 10%. 

Predominante em relação às demais (baixa, média e muito alta), a classe de alta 

vulnerabilidade e meio morfodinâmico integrade está nas vertentes com formato côncavo, mais 

especificamente nas médias-baixas vertentes e com a presença de solos rasos a desenvolvidos 

(associação Argissolos Vermelhos). 

Os meios morfodinâmicos fortemente instáveis e de muito alta vulnerabilidade são 

caracterizados por paisagens degradadas, vertentes íngremes e com declividades acentuadas acima 



de 20%. A maior parte da cobertura vegetal original (mata) foi removida e, atualmente, tem-se o 

predomínio de gramínea (braquiária), onde o uso da terra é intensivo pela pastagem. Nesse sentido, os 

focos erosivos são intensificados pela erosão zoógena por meio do pisoteio do gado, compactando o 

solo, com consequente diminuição da infiltração e aceleramento do escoamento superficial.  

Assim, na morfodinâmica da paisagem é possível compreender as relações entre os 

compartimentos de relevo, suas feições geomorfológicas, planos de declividades, caracterização das 

classes de solos e cobertura vegetal com o uso do espaço geográfico (relação sociedade-natureza). Na 

área de trabalho, essa materialização é observável pelo surgimento de manifestações erosivas 

lineares, decorrentes de ações agrícolas sem planejamento ambiental adequado. 

O presente estudo poderá ser utilizado como ferramenta para orientar propostas de 

recuperação nas áreas indicadas como alta e muito alta vulnerabilidade e envolver métodos 

experimentais, como técnicas de monitoramento e controle. 
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