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Resumo 
 
A bacia hidrográfica do ribeirão do Areia Dourada localiza-se inteiramente no 
município de Marabá Paulista/São Paulo, extremo oeste paulista e abrange 
aproximadamente 46km² do território municipal. Localiza-se sobre rochas 
sedimentares do Grupo Bauru, como as formações Santo Anastácio e 
Adamantina que apresentam em suas composições características arenosas e 
deficiência em material pelítico (Stein, 2000). Esses atributos naturais tornam a 
bacia em questão suscetível ao desenvolvimento de processos erosivos; além 
do desmatamento predatório ocorrido em toda sua extensão deixar o solo 
desprotegido da ação das águas pluviais, o que ocasiona cicatrizes erosivas 
em todos os setores da bacia. Dentro dessa perspectiva, busca-se realizar um 
inventário das características física da área a fim de elaborar o diagnóstico 
visando o zoneamento ambiental. Como componente de tal diagnóstico, avalia-
se a dissecação do relevo, a qual se constitui em elemento importante na 
análise da suscetibilidade erosiva da área. Tal análise se baseia em cartas de 
dissecação vertical e horizontal, componentes do inventário da Bacia, utilizando 
das técnicas elaboradas por SPIRINDOV (1981). As cartas elaboradas 
apontam as áreas com maior potencial para a atuação dos processos 
morfogenéticos fluviais, permitindo, em pesquisas futuras, identificar usos e 
manejos inadequados da terra, bem como ordenar as ocupações de forma 
mais adequada a essa dinâmica. 
 
Palavras-Chaves: Alta bacia do ribeirão do Areia Dourada; Carta de 
dissecação horizontal; Carta de dissecação vertical. 
 

1. Introdução 

 

A bacia do Ribeirão do Areia Dourada, com área de 46 km² de extensão, 
localiza-se inteiramente no município de Marabá Paulista/SP, tendo como vias 
de acesso as rodovias SP 563 e BR 158 (Figura 1). Sua gestão é realizada 
pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema, encontrando-
se sobre a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) - 22 de 
acordo com a divisão hidrográfica do Estado de São Paulo (Lei nº 9.034/94).  

 



 

Figura 1: Localização da alta bacia do Ribeirão do Areia Dourada, Marabá 
Paulista/São Paulo/Brasil. 

 

Localizada sobre formações sedimentares mesozóicas do Grupo Bauru, 
mais especificamente as formações Santo Anastácio e Adamantina, com 
predomínio de solos arenosos em toda sua extensão. Esses atributos naturais 
tornam a bacia em questão suscetível ao desenvolvimento de processos 
erosivos, além do desmatamento predatório ocorrido em toda sua extensão 
diminuir a proteção do solo a ação de agentes exógenos, apresentando 
cicatrizes erosivas em todos os setores da referida bacia (Sudo, Godoy e 
Freire, 1991 ;Stein, 1999; Guedes et al., 2009). 

Segundo levantamento do IPT (1980) sobre a geologia da bacia local 
ocorre falhas geológicas de Sul sentido Centro, com início a partir na nascente 
do ribeirão Areia Dourada, e posteriormente tomando sentido Centro ao Norte 
até sua foz. Essas falhas geológicas foram responsáveis pela formação do 
ribeirão Areia Dourada, com a margem esquerda mais elevada em relação a 
direita, sobre essas circunstâncias esse setor apresenta anomalias associadas 
à rede de drenagem, se manifestando principalmente “no caráter assimétrico 
das bacias e na distribuição de feições de planação ligadas à dinâmica fluvial” 
(Stein, 1999 p.170). 

Relativo ao relevo, a exemplo do que ocorre com quase toda a região 
oeste do Planalto Ocidental Paulista, na bacia do rio Santo Anastácio 
“predominam colinas suavemente onduladas entremeadas por esparsos 
morrotes residuais rebaixados pela erosão” (Ab’Saber 1969 apud Carvalho, 
1997 p.12) subordinados a uma drenagem drendrítica. Com altitudes que 
variam entre 515 metros na cabeceira, consideradas de erosão devido às suas 
feições erosivas, e 250 metros na foz, em um nível intermediário ocorre 
sucessão de interflúvios ondulados em colinas relacionados à densidade de 
drenagem e, por conseguinte, a processos erosivos de modo geral; 
frequentemente ocorrem rupturas estruturais onde há presença de extratos 
areníticos superficiais, encontrando-se níveis de terraços entre 340 e 360 
metros (Sudo, 1980). 



Associado as formas de relevo, Carvalho (1997) destaca que são 
encontrados quatro classes de solos: Glei pouco húmico e Aluviais, onde o 
relevo é plano com declividade entre 0 e 3%; Latossolo vermelho amarelo, 
vermelho escuro e vermelho escuro podzólico nas colinas convexas com 
vertentes longas (250 a 500) ou muito longas (superiores a 500m) em 
declividade entre 3 e 8%; `Podzólico vermelho-amarelo e vermelho escuro em 
vertentes médias (100 a 250m) e retilíneas ou mistas (convexa/reta), com 
declividade de 3 a 8%, e; solos Litóticos associados as rupturas estruturais, 
com declividade de 8 a 20%.   

Segundo Sudo, Godoy e Freire (1991), na bacia do rio Santo Anastácio 
a erosão laminar manifesta-se de forma generalizada, já a erosão linear 
encontra-se nas encostas com predomínio de sulcos e ravinas, sendo as 
voçorocas menos significativas em relação ao ravinamento dos fundos de vale 
e das cabeceiras de erosão. O referido autor atribui esses processos não 
apenas à predisposição natural da bacia, como também ao uso inadequado de 
implementos agrícolas, que provocam a compactação e a destruição da 
estrutura do solo, diminuindo a capacidade de infiltração da água da chuva, as 
estradas vicinais mal projetadas que canalizam enxurradas para as terras 
agrícolas adjacentes, o preparo inadequado do solo agrícola à espera da chuva 
que se estende de outubro a março, e ao uso exagerado uso das áreas de 
pastagens em relação à quantidade de cabeças, com sulcamentos por pisoteio 
do gado iniciando novas erosões. 

De acordo com o balanço hídrico, de 1971 a 1990, realizado por 
Carvalho (1997) na bacia do rio Santo Anastácio, o clima se caracteriza como 
tropical úmido com duas estações bem definidas: verão quente e chuvoso, que 
se inicia em outubro e se prolonga até março; e um inverno ameno, com 
precipitações bastante reduzidas, de abril a setembro. Ainda segundo o estudo, 
em uma média dos 20 anos analisados, no município de Marabá Paulista as 
precipitações atingiram uma média total de 1292 mm, com máximas marcadas 
em janeiro e dezembro, chegando a 180 mm, e mínimas entre 40 e 50 mm nos 
meses de maio a agosto, com um excedente hídrico de 211 mm. 

Boin (2000), em estudo sobre chuvas e erosão no oeste paulista, 
classificou a porção do Pontal do Paranapanema, a qual compreende a alta 
bacia do ribeirão Areia Dourada, com impacto pluvial forte, principalmente na 
primavera, estação que apresenta volume maior de chuvas com pluviosidade 
média de 400 mm, sendo em dezembro o mês mais chuvoso, de 175 a 200 
mm. Esse fenômeno ocorre devido a participação mais efetiva da massa Polar 
Continental, que se aproveita do vale do rio Paraná, atraído pela massa tropical 
continental. De acordo com as características físicas e da pluviosidade, esse 
setor apresente risco a erosão pluvial de muito forte a forte. 

A partir dessas considerações iniciais, no presente artigo apresenta-se o 
levantamento da dissecação do relevo da alta bacia do ribeirão do Areia 
Dourada a partir de procedimentos técnicos desenvolvidos por Spiridonov 
(1981), tais levantamentos permitem avaliar a ação dos processos 
gravitacionais, bem como o nível de entalhamento dos rios. 

A carta de dissecação horizontal possibilita quantificar a distância que 
separa os talvegues das linhas de cumeada, permitindo avaliar o trabalho de 
dissecação elaborado pelos rios sobre a superfície terrestre, auxiliando na 



“avaliação da fragilidade do terreno à atuação dos processos morfogenéticos, 
indicando setores onde o interflúvios mais estreito denotam maior 
suscetibilidade à atuação destes” (CUNHA, MEDENS e SANCHES, 2003 
p.419). 

A carta de dissecação vertical tem como objetivo quantificar, em cada 
setor e cada sub-bacia hidrográfica, a altitude relativa entre a linha de cumeada 
e o talvegue, classificando as áreas segundo o desnível em relação ao canal 
fluvial. Dessa forma, é possível analisar o grau de entalhamento realizados 
pelos cursos fluviais e, principalmente, identificar e comparar os diferentes 
estágios desse entalhamento no interior da área estudada. Este tipo de 
comparação auxilia na avaliação da velocidade do fluxo do escoamento 
superficial, visto que setores com maior desnível altimétrico indicam que o 
escoamento será mais rápido, pois o nível de base, representado pelo talvegue 
mais próximo, encontra-se em um patamar altimétrico mais baixo e com isso 
exerce uma acentuada força de atração comandada pela gravidade (CUNHA, 
MENDES e SANCHES, 2003).  
  
2. Objetivo 
 

Contribuir para o planejamento ambiental da alta bacia do ribeirão Areia 
Dourado através da avaliação da dissecação do relevo por meio da elaboração 
das cartas de dissecação vertical e horizontal do relevo. 
 
3. Metodologia 
 

3.1. Carta de dissecação horizontal 

 

A carta de dissecação horizontal foi elaborada aplicando técnicas 
desenvolvidas por Spiridonov (1981), com adaptações propostas por Mauro, et 
al. (1991). Essa carta possibilita a identificação da distancia que separa os 
talvegues das linhas de cumeada das bacias, permitindo que se avalie o 
trabalho de dissecação elaborado pelos rios sobre a superfície de interesse, 
auxiliando na avaliação da fragilidade do terreno à atuação dos processos 
morfogenéticos, indicando setores onde os interflúvios mais estreitos denotam 
maior suscetibilidade à atuação destes. 

Para a confecção desta carta, traçaram-se os limites da alta bacia do 
ribeirão Areia Dourada e em seguida delimitaram-se todas as sub-bacias, 
partindo-se das maiores para as de menores extensões. Desta forma, ficaram 
estabelecidas as áreas segundo a distância da linha de cumeada e o fundo de 
vale. Para esta carta o ábaco foi deslocado entre o talvegue e os divisores de 
águas de modo que os limites das classes registradas no ábaco se ajustassem 
perfeitamente a já mencionada distância, assim obteve-se o limite das classes 
na carta.  

Seguindo as orientações acima citadas, foram aplicadas as seguintes 
classes e medidas no ábaco (Quadro 1). 

 



Quadro 1: Classes e medidas do ábaco da dissecação horizontal da alta bacia do 
ribeirão Areia Dourada, Marabá Paulista/SP. 

Classes de dissecação vertical Medidas do ábaco 

  < 50 m 1 mm 

  50 - 100 m 1 - 2 mm 

  100 - 200 m 2 - 4 mm 

  200 - 400 m 4 - 8 mm 

  400 - 800 m 8 mm - 1,6 cm 
 

3.2. Carta de Dissecação Vertical 

 

A carta de dissecação vertical é elaborada segundo método 
desenvolvido por Spiridonov (1981). Esta carta indica a altitude relativa entre os 
topos e o talvegue, mostrando quanto o canal fluvial conseguiu entalhar 
verticalmente. Ainda para Cunha (2001), essa carta permite identificar e 
comparar os diferentes estágios de entalhamento no interior da área de estudo, 
auxiliando na 

“[...] avaliação da velocidade do fluxo do escoamento 
superficial, visto que setores com maior desnível 
altimétrico indicam que o escoamento será mais 
rápido, pois o nível de base representado pelo 
talvegue mais próximo encontra-se em um patamar 
altimétrico mais baixo e com isso exerce uma 
acentuada força de atração comandada pela 
gravidade.” (p.122) 

 

Assim como a carta de dissecação horizontal, dividiu-se a base 
cartográfica em sub-bacias hidrográficas correspondentes a cada canal fluvial. 
Feito isso, procurou-se ligar o ponto de intercessão da curva de nível no 
talvegue até o divisor de água mais próximos através de uma linha 
perpendicular. De acordo com a equidistância das curvas de nível determinou-
se as classes de dissecação vertical que foram identificadas por cores 
aplicadas as seguintes classes (Quadro 2).  

 

Quadro 2: Classes da dissecação vertical da alta bacia do ribeirão Areia Dourada, 
Marabá Paulista/SP. 

Classes de dissecação vertical 

  40 - 60 m 

  60 - 80 m 

  80-100 m 

  > 100 m 
 

 



Resultados 
 
 
 Como resultados dos procedimentos acima detalhados, foram 
elaboradas as cartas de dissecação horizontal (Figura 2) e dissecação vertical 
(Figura 3) da alta bacia do ribeirão Areia Dourada, Marabá Paulista, São Paulo, 
Brasil. 
 

  
Figura 2: Carta de dissecação horizontal da alta bacia do ribeirão Areia Dourada, 
Marabá Paulista/SP. 

 

Conforme se verifica na dissecação horizontal (Figura 2), no setor de 
cabeceira do ribeirão Areia Dourada destaca-se pela diferença entre a margem 
esquerda, onde ocorre dissecação mais acentuada, em relação a margem 
direita, onde a dissecação é amenizada pela rede de drenagem menos densa. 
Essa diferença relaciona-se as variáveis locais; na margem esquerda, segundo 
levantamento de Stein (1999), há maior presença da Formação Santo 
Anastácio, sendo esta litologia menos permeável, dificultando a infiltração e, 
portanto, criando as condições para uma drenagem mais ampla se estabelecer. 
 Na porção média da bacia essa diferença entre as margens é 
amenizada, apresentando maior extensão da Formação Santo Anastácio 
também na margem direita, com aumento significativo da rede de drenagem 
neste setor, o que condiciona maior dissecação do relevo. Na margem 
esquerda há um desnível mais acentuado com presença de rupturas estruturais 
abruptas nas bordas das áreas de topo, os quais apresentam cimeira local; 
conforme segue a jusante, aumenta significativamente a rede de drenagem, 



condicionante de maior dissecação horizontal relativo ao trabalho mais 
presente dos canais. 
 No baixo curso há significativa diferença entre a rede de drenagem da 
margem direita, onde ocorre menor densidade de drenagem e dissecação 
horizontal do relevo, neste setor os topos amplos e as vertentes suavizadas; já 
na margem esquerda há maior densidade de drenagem, aumentando 
dissecação horizontal do relevo e a predisposição ao desenvolvimento de 
processos morfogenéticos. 
 Na foz da bacia, há maior dissecação horizontal na margem direita, onde 
distância entre a linha de cumeada e o fundo de vale vai se estreitando, 
aumenta a dissecação horizontal do relevo, enquanto a margem esquerda se 
mantem em uma constante de 200 – 400 metros. 
 
  

 
Gráfico 1: Classes de dissecação horizontal da alta bacia do ribeirão Areia 

Dourada, Marabá Paulista, São Paulo, Brasil.  
 
 
 Em todos os setores da bacia há predominância de vertentes curtas, 50 
– 100 metros (26,76%) e de 100 – 200 metros (40,21%), a vertentes médias 
200 – 400 metros (25,52%), demonstrando a presença significativa de 
processos morfogenéticos em toda bacia, resultado do trabalho significativo de 
dissecação dos rios. Esse levantamento encontra-se de acordo com o 
realizado por Carvalho (1997) em referencia ao comprimento das vertentes da 
bacia do rio Santo Anastácio. 
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Figura 3: Carta de dissecação vertical da alta bacia do ribeirão Areia Dourada, 
Marabá Paulista/São Paulo/Brasil. 

 
Observando a Figura (3), destaca-se que no setor da cabeceira do 

ribeirão Areia Dourada, a margem esquerda apresenta maior rede de 
drenagem e topos mais estreitos; essas características condicionam áreas 
mais restritas ao desenvolvimento de processos gravitacionais; na margem 
direita, a drenagem é menos expressiva e os topos amplos e mais altos em 
relação ao nível de base local, detonando criando condições para uma maior 
presença da ação de processos gravitacionais, com maior dissecação vertical 
do setor. 
 Essa situação se mantém na porção média da bacia, com exceção da 
parte inferior deste setor, onde a presença de topos mais altos de cimeira na 
margem esquerda denota áreas mais sujeitas ao desenvolvimento de 
processos gravitacionais, apresentando áreas de topo com dissecação vertical 
>100m, o que não se verifica na margem esquerda da sub-bacia análoga. 
 No baixo curso da bacia, a situação presente no setor inferior do médio 
curso se repete, os topos de cimeira, na margem esquerda denotam áreas 
mais sujeitas ao desenvolvimento de processos gravitacionais que na margem 
esquerda. Na foz da bacia, a margem esquerda apresenta maior dissecação 
vertical, enquanto o estreitamento desse setor na margem direita diminui a 
ação dos processos gravitacionais.  



 
Gráfico 2: Classes de dissecação vertical da alta bacia do ribeirão Areia 
Dourada, Marabá Paulista, São Paulo, Brasil. 
 
 Conforme apresentado no Gráfico 2, a alta bacia do ribeirão Areia 
Dourada é caracterizada pela baixa altitude relativa, onde os desníveis verticais 
superiores a 100 metros ocorrem apenas em 2,43% de toda a área, com 
predomínio de altitudes de 40 – 60 metros (43,45%) e 60 – 80 metros 
(37,92%). Esses valores demonstram poucas áreas sujeitas a processos 
gravitacionais, devido ao baixo desnível altimétrico entre os topos e o nível de 
base local.  

Embora ocorra baixa dissecação vertical na área de estudo, destaca-se 
a porosidade dos solos, de características arenosas, presentes na alta bacia do 
ribeirão Areia Dourada, o que diminui significativamente o escoamento 
superficial, mas por outro lado torna esses solos sujeitos ao desenvolvimento 
de processos erosivos subsuperficiais como o piping, presente em todos 
setores da referida bacia, como levantado por Stein (1999). 
 
Conclusões 
 
 De acordo com as análises estabelecidas, destaca-se a grande 
diferença entre as margens do ribeirão Areia Dourada, devido as 
características naturais relacionadas à formação da bacia. 
 As cartas de dissecação do relevo da alta bacia do ribeirão Areia 
Dourada apresentaram-se eficientes enquanto analisadas junto a outros 
levantamentos realizados na referida bacia – levantamento geológico, 
hipsométrico e geomorfológico -, representando ferramentas importantes 
quanto a utilização na gestão ambiental dessa área, visto a necessidade de 
levantamentos desta natureza devido aos diversos problemas ambientais que 
degradam os recursos naturais da alta bacia do ribeirão Areia Dourada.  

Os levantamentos realizados nesta pesquisa demonstram a atuação de 
processos morfogenéticos presentes em todos os setores da bacia, destacando 
a importância destas cartas para o estabelecimento de ocupações adequadas 
a essa dinâmica. 
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