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Resumo 

O aumento populacional urbano das duas últimas décadas presenciado na maioria das cidades 
brasileiras, principalmente da região Sudeste, tem provocado problemas nas infraestruturas. Isto 
porque, a intensificação da ação antrópico associada aos altos índices pluviométricos, 
proporcionam o aumento do escoamento superficial e, consequentemente, seu poder abrasivo, 
tornando-se um dos responsáveis dos problemas ambientais urbanos. Sendo assim, este 
trabalho tem por objetivos analisar a influência do escoamento superficial no desenvolvimento de 
processos erosivos em ambientes de expansão urbana. Com o intuito de alcançar o objetivo 
proposto, foi confeccionada a carta de escoamento superficial denominado Flow, elaborada no 
Software Arc Gis 9.3 e correlacionada com a carta de uso e ocupação da terra, possibilitando 
assim, com o auxílio do arcabouço teórico-metodológico da Teoria Geral dos Sistemas, 
identificandar a importância da urbanização, por meio da impermeabilização do solo, na 
concentração e intensificação do escoamento superficial, refletindo nas áreas onde tal 
impermeabilização não é efetiva, proporcionando o desenvolvimento de sulcos, ravinas e 
voçorocas, além de identificar as regiões de maior fragilidade ao escoamento superficial, 
contribuindo para ações preventivas dos órgãos públicos responsáveis, diminuindo os impactos 
ambientais. 
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1. Introdução 

 

 O crescimento econômico do Brasil nas últimas décadas, juntamente com o 

desenvolvimento industrial e tecnológico, vem proporcionando ao país o aumento e crescimento 

das cidades. Esta tendência, do aumento das cidades mediante o crescimento econômico, foi 

observada na Inglaterra desde a Revolução Industrial no século XVIII e nas regiões onde tal 

revolução se desenvolvesse. 

 No Brasil, o desenvolvimento urbano ocorreu a partir da segunda metade do século XX, 

a partir da década de 1960, com os planos de governo do período militar, os quais visavam à 

construção de obras de infraestrutura como rodovias, ferrovias, portos, produção energética, etc. 

(SANTOS, 1996), (SANTOS e SILVEIRA; 2001). Além disso, um fato inegável é que o aumento 

das concentrações humanas, por meio das cidades, associadas ao desenvolvimento tecnológico 

e científico, reduziram as taxas de mortalidade e aumentaram a expectativa de vida, 

proporcionando o aumento vertiginoso da população brasileira e esta, contribuindo para o 

crescimento urbano (tanto em número de população, quanto de cidades) (SANTOS, 1996), 

(SANTOS e SILVEIRA; 2001). 

 A expansão da malha urbana e a criação de novas estruturas antrópicas ocorreu sobre 

um estrato (geológico, pedológico e geomorfológico) natural, ou seja, onde a paisagem, 

anteriormente era dominada por córregos, morros, vegetação, vales e etc., passam a exibir 

prédios, avenidas de fundo de vale, ruas pavimentadas... Descaracterizando-a e alterando a 

dinâmica morfogênica. (JORGE, 2011). Segundo Jorge (2011, p. 131), a “geomorfologia é a 

ciência das formas de relevo e dos processos que as criam”. Estando estes sob as estruturas 

urbanas, surge a preocupação de estudá-los mediante uma nova ótica, a ação antrópica. Os 

ambientes urbanos são caracterizados por uma intensa metamorfose, tendo suas paisagens 

constantemente modificadas e distantes da forma natural. Deste modo, os padrões aplicados 

aos meios urbanos, não podem ser os mesmo utilizados em meios naturais. 

 Ação antrópica sobre a morfogênese do relevo e sua dinâmica, irá ganhar destaque nas 

duas últimas décadas do século XX, tendo como referência o trabalho de Dov Nir (1983), 

intitulado Man, A Geomorphological Agent, o qual apresenta o homem como agente 

geomorfológico, responsável não apenas pela transformação da paisagem, mas na morfogênese 

do relevo, alterando a concepção do tempo geológico e, consequentemente, a relação espaço-



 

tempo da dinâmica geomorfológica. Concomitante, com as ações dos elementos físicos, como o 

clima, a vegetação, o substrato geológico e a declividade, estão a ações humanas. 

 Segundo Jorge (2011), a ação antrópica sobre a morfodinâmica do relevo presente nos 

ambientes urbanos é caracterizada pela Geomorfologia Urbana, sendo esta, de acordo com 

Goudie e Viles (1997 apud JORGE, 2011, p. 131) “uma compreensão da relação existente entre 

fatores do meio físico e os impactos provocados pela ocupação humana”. Guerra e Marçal 

(2006, p. 30) salientam, também, o trabalho dos autores referidos, destacando que, 

[...] a Geomorfologia Urbana procura compreender a relação existente entre a 
combinação dos fatores do meio físico (chuvas, solos, encostas, redes de 
drenagem, cobertura vegetal etc.) e os impactos provocados pela ocupação 
humana, que induzem e/ou causam a detonação e aceleração dos processos 
geomorfológicos, muitas vezes assumindo um caráter catastrófico. (GUERRA 
E MARÇAL, 2006, p. 30). 

 Deste modo, as contribuições da Antropogermorfologia Urbana ou Geomorfologia 

Urbana mostram-se essenciais ao planejamento urbano, tendo em vista que, 

[...] o processo de ocupação antrópica altera a configuração geomorfológica – 
com a inserção de novos volumes (casas e caminhos), ele também altera a 
drenagem e redesenha as bacias hidrográficas além de outras modificações 
paisagísticas notáveis, cujo resultado só poderá ser o dano ambiental e o 
risco ao patrimônio” (SANTOS FILHO, 2011, p. 241) 

 A capacidade de alteração da paisagem pela ação antrópica é tão significativa, que 

Peloggia (1998) relaciona os efeitos ao sexto (formas de processos atuais), quinto (tipos de 

vertentes) e até quarto táxon (tipos de forma de relevo), segundo a classificação taxonômica do 

relevo de Ross (1992), propondo, também um novo período geológico para caracterizar esta 

época de intensa ação antrópica sobre o relevo, o Quinário ou Tecnógeno. Assim, o uso do 

primeiro termo refere-se a um período posterior ao Quatenário e o segundo, por ser este período 

caraterizado pela presença da técnica nas ações humanas. 

 Para Oliveira (1990 apud PELOGGIA, 1997, p. 263), alguns autores utilizam-se do termo 

Antropógeno para “indicar o período geológico mais recente, marcado pela evolução do homem”. 

Nesse, os processos ditos Antropogênicos estariam indicando o período de suas ocorrências, 

podendo ou não, estarem relacionados às atividades humanas. Assim, salienta que para 

identificar um período ligado à ação humana sobre os ambientes naturais, melhor seria empregar 

o termo tecnógeno (originado pela técnica), pois este, 

[...] destaca a importância em se considerar que os eventos resultantes da 
ação humana refletem uma „ação técnica‟ e, neste aspecto sua adoção tem 



 

larga vantagem sobre a do antropogênico, pois a técnica, conjunto dos 
processos por meio dos quais os homens atuam na produção econômica e 
qualquer outra que envolve objetos materiais, surge com o homem. 

(OLIVEIRA, 1990 apud PELOGGIA, 1997, p.263) 

 Deste modo, “todo evento tecnogênico (origem) seria antropogênico (período), o inverso 

não sendo necessariamente verdadeiro” (OLIVEIRA, 1990 apud PELOGGIA, 1998, p.34).  

Portanto, Quinário ou Tecnógeno seria: 

[...] o período em que a atividade humana passa a ser qualitativamente 
diferenciada da atividade biológica na modelagem da biosfera, 
desencadeando processos (tecnogênicos) cujas intensidades superam em 

muito os processos naturais. (OLIVEIRA, 1990 apud PELOGGIA, 1997, 
p.263). 

 Este período tem início na chamada Revolução Neolítica, marcando as profundas 

transformações da natureza impressas pelo homem, a partir da produção agrícola e pastoril, 

seguindo até as mais intensas e modernas industrializações hoje vivenciadas, o que define o 

Holoceno como época de transição entre o Quaternário (Pleistoceno) e o Quinário ou 

Tecnógeno. 

 A relação entre os sistemas físicos e sociais, apresentada pela geomorfologia 

antropogênica (NIR, 1983) e abarcada pela Geomorfologia Urbana, é de suma importância à 

gestão urbana e ambiental, pois, desta forma é possível compreender a intensidade de ação do 

homem sobre o meio físico e “compreender em que medida essas transformações do meio 

ambiente, causadas pelo homem, podem ser responsáveis pela aceleração de certos processos 

geomorfológicos.” (GUERRA e MARÇAl, 2006, p. 29)”. Ou seja, em que medida o desmatamento 

para a ocupação urbana das vertentes, a impermeabilização dos solos, a canalização e 

concentração dos cursos d‟água, bem como os diversos tipos de uso e ocupação do terra, 

podem contribuir para a ocorrência anormal de processos erosivos como sulcos, ravinas, 

voçorocas e, até mesmo, movimentos gravitacionais, nos diversos ambientes geomorfológicos. 

 As intensas modificações e transformações da paisagem em áreas urbanas, como 

aterros e cortes topográficos, canalização de drenagens e, consequentemente, alteração do 

nível de base das mesmas, proporcionam uma evolução geomorfológica acelerada, alterando a 

dinâmica natural da paisagem, levando ao desenvolvimento dos processos erosivos. 

(CHRISTOFOLETTI, 2008) 

 O desenvolvimento de tais processos em ambientes naturais está, frequentemente, 

associado ao desequilíbrio do sistema, ocasionando cicatrizes na paisagem. Quando estes se 



 

desenvolvem em ambientes antropizados, ocasionam os impactos ambientais. Ainda, quando os 

ambientes antropizados são ocupados, como nos ambientes urbanos, além dos impactos 

ambientais há o risco à vida da população ali instalada (GERRA e MARÇAL, 2006) 

 A ação humana torna-se, portanto, fator chave na morfodinâmica dos ambientes 

naturais, à medida que o homem ocupa áreas impróprias ao assentamento urbano como, 

encostas íngremes, fundo de vale e, também, quando impermeabiliza o solo, modificando os 

padrões de infiltração, escamento superficial e vazão das drenagens, além de interferir no ciclo 

hidrológico. 

 

A ampliação das áreas urbanizadas, devida à construção de áreas 
impermeabilizadas, repercute na capacidade de infiltração das águas no solo, 
favorecendo o escoamento superficial, a concentração das enxurradas e a 

ocorrência de ondas de cheia. (CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 424) 

 

 Com isso, o estudo e análise da concentração do escoamento superficial mostram-se de 

suma importância, principalmente em ambientes urbanos, tendo em vista a impermeabilização 

do solo pelas estruturas urbanas tais como, ruas asfaltadas, calçadas de concreto, casas, etc. 

 Estas estruturas modificam as características naturais do escoamento por meio de 

obstáculos, como as sarjetas, lombadas e canaletas, concentrando-os em locais específicos e 

aumentando a quantidade do fluxo, tanto pela canalização como pelas águas que antes 

infiltravam, mas agora com a impermeabilização passam a compor o escoamento superficial.  

 Tal fato é presenciado em ambientes urbanos que se constituem sobre bacias 

hidrográficas e as consequências sendo conhecidas pelas populações, muitas vezes de forma 

drástica. 

 Com o aumento do escoamento superficial, uma maior quantidade de água é escoada 

até as drenagens, nos fundos de vales, muitas vezes, ultrapassando a carga possível de ser 

suportada pelo rio, ocasionando as enchentes, muito presentes nas grandes e médias cidades 

brasileiras.  

 Além disso, antes das águas chegarem ao fundo de vale, durante o escoamento 

superficial, essas ganham força e velocidade, aumentando seu poder abrasivo e originando 

diversos problemas urbanos como degradação do asfalto e intensificação dos processos 

erosivos, criando sulcos e ravinas, se tal escoamento passar por áreas não impermeabilizadas 



 

totalmente. A estes fatos deve-se somar, também, o aumento da velocidade das drenagens, as 

quais aumentam o poder erosivo das encostas, podendo ocasionar desmoronamentos. 

 Esses fatores, se associados com maiores declividades, podem provocar desastres de 

maior intensidade, como deslizamento de encostas, desmoronamento de pontes, avenidas e 

casas, que além de trazer prejuízos aos cofres públicos, podendo ocasionar até a perda de vidas 

humanas. 

 Assim, o objetivo deste trabalho é analisar e identificar a influência do escoamento 

superficial no desenvolvimento de processos erosivos em ambientes de expansão urbana, 

visando contribuir com o planejamento urbano ambiental, a fim de adotar medidas mitigadoras 

para que tais problemas não ocorram, ou se ocorrerem, seja da menor intensidade possível. 

 

2. Caracterização da Área de Estudo 

 A bacia hidrográfica do Córrego do Castelo (Figura 1) situa-se na cidade de Bauru-SP, 

sendo limitada pelas coordenadas geográficas 22° 17‟S e 22º 18‟S e 49° 3‟W e 49° 6‟W, sobre 

formações geológicas pertencentes ao Grupo Bauru, localizado no compartimento 

geomorfológico do Planalto Ocidental, o qual se insere na Bacia Sedimentar do Paraná, no 

Estado de São Paulo. 

 A maior parte do território do Estado de São Paulo se encontra na unidade geológica da 

Bacia Sedimentar do Paraná. Esta, segundo IPT (a. 1981), constitui uma unidade geotectônica 

estabelecida sobre a Plataforma Sul-Americana, a partir do Devoniano, ou até mesmo do 

Siluriano. 

 
Figura 1: Localização da área de estudo em destaque modificada da base cartográfica vetorizada; 
Destaques em vermelho do Estado de São Paulo – Região Administrativa de Bauru (SP) – Área Urbana. 
Elaboração: Leonardo Thomazini; Orientação: Cenira Maria Lupinacci da Cunha 



 

 Segundo o mesmo autor (p.46), “a subsidência dessa bacia, mesmo com caráter 

oscilatório, permitiu a acumulação de grande espessura de sedimentos, lavas basálticas e sills 

de diabásio”, que juntamente com uma inclinação homoclinal das camadas paleozóicas e 

mesozóicas em direção ao interior da bacia, à oeste do Estado de São Paulo, permitiram a 

formação de um grande grupo geológico, o Grupo Bauru, recobrindo as lavas basálticas do 

Planalto Ocidental. 

 Para Almeida Filho (2000), na bacia do Rio Bauru, onde se insere a Bacia do Córrego do 

Castelo, são encontradas as Formações Adamantina e Marília em proporções semelhantes. Esta 

última se encontra nas regiões mais altas, recobrindo a Formação Adamantina, que por sua vez, 

aparece nas “porções mais rebaixadas dos vales dos principais rios, onde já foi removida pela 

erosão”. (IPT. a, 1981, p. 73) 

 Já a Formação Marília, “depositou-se em um embaciamento localizado ao término da 

deposição Bauru, em situação parcialmente marginal, repousando geralmente sobre a formação 

Adamantina”, localizando-se “entre os médios vales dos rios Tietê e Paranapanema.” (IPT. a, 

1981, p. 77). 

 Assim, tanto Ross et. al. (1997) como IPT (b.,1981) afirmam que o Planalto Ocidental 

Paulista, onde se insere a área estudada, abrange cerca de 50% de todo o território paulista, 

sendo que para Ross (1997, p.42) “neste planalto pode-se identificar variações fisionômicas 

regionais”, diferenciando algumas fisionomias dentro do Planalto Ocidental. 

 Apresenta, também, entalhamento médio dos vales, inferior a 20 m, extensos interflúvios 

na ordem de 1.750 e 3.750 m e declividades médias das vertentes predominando valores entre 2 

e 10%,  

[...] esta unidade apresenta um nível de fragilidade potencial baixo, nos 
setores aplanados dos topos das colinas, entretanto face às características 
texturais dos solos, os setores de vertentes pouco mais inclinados são 
extremamente susceptíveis aos processos erosivos, principalmente quando 
se desenvolvem escoamentos concentrados. (ROSS, 1997, p.42). 

 A baixa densidade de drenagem provavelmente deve-se as condições lito-pedológicas já 

que, segundo Santos e Castro (2006), o clima dominante é tropical úmido, tipo Cwa na 

classificação de Koëppen, com 



 

duas estações bem definidas, uma seca (maio-setembro) e outra chuvosa 
(outubro-abril), o que lhe atribui características de mesotérmico de inverno 
seco. A precipitação anual fica ao redor de 1500 mm, a temperatura média 
do mês mais frio é de 20° C e a do mês mais quente de 27°C. (SALOMÃO, 
1994 apud SANTOS e CASTRO, 2006, p. 49) 

 Os meses mais chuvosos são janeiro e fevereiro e o mais seco é agosto que se 

caracteriza como o período de maior estiagem (Figura 2) 

 
Figura 2: Pluviograma Acumulado Médio Mensal.  
Fonte: SIGRH. Município Bauru, posto bacia Bauru,  
Localização: 22°19'49°02'Bauru 
 

 Deste modo, a Bacia do Córrego do Castelo, no período chuvoso, recebe grande 

quantidade de água pluvial ocupando as áreas de várzea, ocasionando enchentes, destruindo 

obras públicas como ruas, pontes e até mesmo algumas casas dos moradores que se 

assentaram em áreas impróprias a ocupação urbana, como observado in loco. Além do aumento 

do escoamento superficial, estas condições pluviométricas influenciam diretamente na formação 

dos processos erosivos lineares da região (ROSS & MOROZ, 1997). 

 

3. Método e Técnicas 

 A presente pesquisa está respaldada no arcabouço teórico-metodológico da Teoria 

Geral dos Sistemas, a qual considera a bacia hidrográfica, sob a ótica da visão holística, um 

sistema aberto capaz de influenciar, outros sistemas, por meio de trocas energéticas, bem como 

ser influenciado, constituindo a relação output – input, respectivamente. Segundo Bertalanffy 

(2010): 

O sistema aberto define-se como um sistema em troca de matéria com seu 
ambiente, apresentando importação e exportação, construção e demolição 

dos materiais que o compõem. (Bertalanffy, 2010, p. 186) 
 



 

 A Teoria Geral dos Sistemas, alvitrada pelo biólogo Ludwig Von Bertalanffy em 1901, 

fundamentada na 2ª (segunda) Lei da Termodinâmica, “visava tanto a investigação científica dos 

sistemas em várias ciências quanto sua aplicação tecnológica e, ainda, a própria filosofia dos 

sistemas, sentido de promover a discussão desse novo paradigma científico.” (RODRIGUES, 

2001, p.72). 

 Relacionada aos estudos geomorfológicos por Chorley (1962 apud CHRISTOFOLETTI, 

1979), a Teoria Geral dos Sistemas compreende os objetos de estudo como um conjunto de 

elementos (objetos) que se relacionam entre si. Cada elemento pode ser estudado 

individualmente e cada conjunto pode ser considerado um sistema e estudado como tal. Assim, 

“um Sistema é um conjunto de unidades com relações entre si. A palavra „conjunto‟ implica que 

as unidades possuem propriedades comuns. O estado de cada unidade é controlado, 

condicionada ou dependente do estado das outras unidades”. (MILLER, 1965 apud 

CHRISTOFOLETTI, 1979, p.1). 

 Para Chorley e Hagget (1975, p. 33) as análises sistêmicas em geomorfologia partem de 

três concepções distintas, porém “interligadas marginalmente”, onde o: 

 
[...] sistema simplificado de modelo conceitual pode ser enfocado quer pela 
tradução em tempo e/ou espaço para produzir um sistema análogo natural, 
quer pela dissecação em partes supostamente integrais, que são 
examinadas em termos de sistema físico, quer por uma concepção ampla, 
sendo o fenômeno estruturado desde o início no sistema geral completo. 

(CHORLEY E HAGGET, 1975, p. 33). 
 

 Assim, tais implicações mostram-se oportunas à uma análise fidedigna e necessárias ao 

alcance do objetivo proposto. 

 

3.1. Técnicas 

 Para atingir o objetivo proposto, foi confeccionada a carta de Escoamento Superficial 

(Flow), seguindo o método de fluxo múltiplo (multiple flow) e realizando o mapeamento de 

Transferência de Fluxo Distribuída ou Fluxo Distribuído, o qual calcula áreas contribuintes de 

fluxos superficiais a montante, de uma bacia hidrográfica, tendo o fator declividade como 

principal parâmetro dos cálculos, por ser este, a principal variável-controle na determinação das 

zonas de saturação (RAMOS et. al., 2003 apud FONTES, 2009). 

 Assim, Fontes (2009, p.150) salienta que, 

 

[...] tal método gera uma espacialização das áreas de contribuição que 
corresponde à tendência do percurso do escoamento em condições naturais. 
Oferece também recursos para verificar o fluxo diante de barreiras artificiais e 



 

incorpora influências de movimentações de terra em função da urbanização 

se estiverem descritas na base topográfica. (FONTES, 2009, p.150) 
 

 Tendo em vista que a base cartográfica utilizada nessa pesquisa, fornecida pela 

Prefeitura Municipal de Bauru/SP (Figura 4), possui as alterações antrópicas do relevo, mediante 

ao processo de urbanização, o resultado ratificou as considerações de Fontes (2009.), 

mostrando-se de grande valia para a realização do objetivo. 

 

 
Figura 4: Base cartográfica da bacia hidrográfica do Córrego do Castelo 
Fonte: Thomazini, 2010 
 

 O procedimento metodológico baseia-se numa matriz gerada a partir da base 

cartográfica, a qual é inserida no software ArcGis para gerar o Modelo Digital do Terreno (MDT) 

pela ferramenta Topo to Raster – Spatial Analyst, tendo como base as curvas de nível, 

drenagens e os pontos cotados, salvo em formato GRID na raiz do computador (diretório C:). 

 Cabe ressaltar, que foram feitos diversos testes na realização do MDT e que, diante da 

escala da base cartográfica e dos resultados obtidos, o MDT gerado com células 1x1m, ou seja, 

cada pixel equivale a 1m² na realidade, mostrou-se satisfatório, apresentando maiores detalhes. 

 Após o MDT gerado, esse é adicionado no programa Arc View para modelar os fluxos de 

escoamento (Flow), por meio da ferramenta Hidrotools. Durante a interpolação dos dados, há a 



 

opção de três tipos de fluxos: Fluxo Simples (single flow), Fluxo Múltiplo (multiple flow) e Dinf ou 

D∞. 

 Segundo Fontes (2009), o fluxo simples seleciona, na matriz do terreno (Grid gerado 

pelo MDT), apenas a célula de declive mais íngreme para a orientação do fluxo a jusante, 

tornando-se um método simplista possível de generalizações, fugindo das condições reais. 

 Já o fluxo múltiplo “calcula a área de contribuição considerando a distribuição 

proporcional do escoamento do fluxo entre todas as células a jusante de uma célula central” 

(FONTES, 2009, p. 150). Assim, esta proposta tende a minimizar os erros gerados pelo método 

do fluxo simples visto que, em condições naturais, o escoamento superficial tende a seguir 

diferentes orientações. Dessa forma, esse foi o método escolhido para a confecção desta carta. 

Além do mais, como salienta Fontes (2009, p. 151), 

 

O modelo que apresenta o escoamento de forma mais dispersa também 
responde de maneira mais adequada à realidade de ambientes quentes e 
úmidos, de muita água e relevo com concavidades de vertentes, que 
concentram os fluxos, e convexidades, que dispersam o fluxo, como é o caso 
do Brasil. 

 

 O material gerado foi novamente salvo no formato GRID e exportado para o software 

ArcGIS 9.2, o qual gerou uma escala de 5 intervalos variando proporcionalmente entre o número 

de pixels existentes.  

 Com o intuito de melhor representar o escoamento superficial e conhecendo as 

características da área, foram realizados diversos testes reclassificando os valores obtidos. 

 Assim, a carta foi dividida em 7 classes (Tabela 2), onde os pixels pertencentes a 1ª 

classe recebem contribuições de 0 a 50 pixels a montante. Considerando que cada pixel possui 

1m², este receberá a contribuição de até 50m² de escoamento superficial. Seguindo o raciocínio, 

cada m², na 2ª classe, irá receber uma contribuição de 50 a 100 m² de escoamento. Isso 

sucessivamente até a 7ª classe, onde as áreas incluídas nessa classe irão receber contribuições 

acima de 500 m², caracterizando as maiores concentrações de escoamento superficial. 

 



 

 
Tabela 1: Intervalo das classes da carta de escoamento 
superficial (Flow). 

 Após obtida a carta de Escoamento Superficial, foi associada com a carta de Uso e Ocupação da 

Terra, apresentada por Thomazini (2010), com o intuído de identificar as regiões de maior intensidade do 

escoamento superficial que, juntamente com o uso, tornam-se propícias ao desenvolvimento de 

processos erosivos. 

 

4. Análise dos Resultados 

 Segundo a Carta de Escoamento Superficial (Figura 5), a concentração do escoamento 

superficial é mais intensa na média bacia à jusante, coincidindo com a região de adensamento 

urbano, segunda a carta de Uso e Ocupação da Terra (Figura 6), justificando as áreas de menor 

escoamento, presentes na mesma região, proporcionadas pela construção dos loteamentos 

urbanos e alteração do curso original do escoamento devido aos arruamentos. 

 
Figura 5: Produto cartográfico que apresenta o escoamento superficial da Bacia Hidrográfica do Córrego 
do Castelo 

 

Ordem das Classes Intervalo das Classes

1ª 0 -50 m²

2ª 50 - 100 m²

3ª 100 - 200 m²

4ª 200 - 300 m²

5ª 300 - 400 m²

6ª 400 - 500 m²

7ª > 500 m²



 

 
Figura 6: Carta de Uso e Ocupação da Terra da Bacia Hidrográfica do Córrego do castelo 
Fonte: Thomazini, 2010 

 
 Ao norte e noroeste da bacia, onde predomina o uso pasto sujo, o escoamento 

superficial é mais difuso. Contudo, neste setor encontram-se duas rodovias, a SP – 294 (Rod. 

Cmdt João Ribeiro de Barros), também conhecida como Bauru – Marília e a SP – 300 (Rod Mal. 

Rondon), que liga Bauru a São Paulo, as quais concentram as águas pluviais que escoam na 

região e as despejam nas drenagens, aumentando significativamente a quantidade de água nas 

mesmas, originando, como observado in loco, grande quantidade de erosões, como a maior 

voçoroca existente na bacia, localizada no maior afluente do córrego do Castelo em seu alto 

curso na margem esquerda, como apresentada na carta geomorfológica em Thomazini (2010). 

 Na parte central da bacia, marcando a transição da zona de pasto sujo para a 

urbanização densa, o escoamento superficial começa a concentrar-se, seguindo os arruamentos 

das principais vias. 

 De acordo com as características físicas da área, de longas vertentes e extensos 

interflúvios, essa região apresenta elevada energia do relevo (THOMAZINI, 2010). Tais fatos 

imputem ao escoamento superficial uma grande quantidade de energia e, consequentemente, 

um alto poder abrasivo. No Entanto, como a maioria deste setor o solo encontra-se 

impermeabilizado, a ação erosiva do escoamento é quase nula, sendo realmente efetiva nas 



 

áreas onde a impermeabilização não está totalmente concretizada, ou seja, nas baixas 

vertentes. 

 O mesmo ocorre, nas regiões do baixo curso, porém, nesta região a urbanização é mais 

densa, sofrendo menos com a concentração do escoamento superficial. 

 Além das erosões, a concentração do escoamento superficial tem provocado avarias em 

obras urbanas como, como destruições de arruamentos, sarjetas, rompimento de tubulações e 

etc. 

 Na micro bacia do córrego Palmital, principal afluente do córrego do Castelo, localizado 

em sua margem esquerda no médio curso, é observado, em Thomazini (2010), variados tipos de 

uso da terra, com presença da expansão urbana, mas com os estruturas urbanas não instaladas 

completamente, deixando arruamentos com o solo exposto, proporcionando a concentração do 

escoamento, observado no figura 5, e grande quantidade de sulcos, ravinas e algumas 

voçorocas, como observado por Thomazini (2010). 

 

5. Considerações Finais 

 A concentração dos escoamentos superficiais tem influência direta com a formação dos 

processos erosivos, como observado.  

 Nos ambientes urbanos a concentração do escoamento superficial proporcionada pelos 

arruamentos e intensificada pela impermeabilização do solo irá atuar com maior poder abrasivo 

nas áreas onde a solo está mais exposto e, não tanto, por onde ele escoa, salve os locais onde 

os elementos urbanos estão avariados, tornando-se frágeis ao escoamento. 

 Assim, as áreas de maior fragilidade encontram-se nas baixas vertentes, próximas a 

urbanização densa e nos arruamentos principais de maior concentração do escoamento 

superficial. 

 Sendo então, tais áreas as de maior atenção do poder público à contenção de 

problemas urbanos – ambientais. 

 Cabe salientar, que a presente bacia apresenta uma avenida, recém-inaugurada, 

conhecida como Nações Norte, por ser um prolongamento da, já conhecida e importante, 

Avenida Nações Unidas, passando por toda sua extensão, desde a foz do córrego do Castelo 

até a Rodovia SP – 294 (Rod. Cmdt. João Ribeiros d Barros). 

 Esta obra de engenharia alterou o curso original do córrego, canalizando o seu leito, 

mudando seu nível de base e suas margens e que, por ser uma obra recente, seus efeitos sobre 

a dinâmica da bacia são ainda desconhecidos, sendo um fato a observar. Contudo, é certo que 

ajudará na concentração do escoamento pluvial e no aumento das cargas dos córregos, 



 

podendo, futuramente, perpetuar um dos principais problemas das cidades atualmente, as 

enchentes. 
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