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Resumo 
 

A área da presente pesquisa compreende os paralelos 21º20'S a 22º30'S e meridianos 

49º36W a 52º02W, foi uma das últimas fronteiras de expansão da atividade agropecuária 

do Estado de São Paulo - Brasil.  

Situa-se no relevo de reverso de Cuesta do Planalto Ocidental Paulista, com altitudes 

médias que decrescem de leste a oeste. Nas proximidades do paralelo 21ºS, o Relevo 

Residual de Marília – Echaporã, sustentado por arenitos calcificados Cenozoicos da 

formação Marília, Grupo Bauru da Bacia Sedimentar do Paraná. Os topos achatados a 

650 metros em relação ao nível do mar e vertentes escarpadas, drenam as águas para as 

bacias hidrográficas do Rio do Peixe e Aguapeí, sendo também interflúvio para as áreas 

de drenagem dos rios Tietê e Paranapanema. 

Tendo seu curso consequente em relação ao mergulho das camadas sedimentares ENE – 

WSW, o relevo do médio curso do Rio do Peixe caracteriza-se como ondulado a 

suavemente ondulado. Extensos espigões tabuliformes, recortados por vales laterais 

profundos, fazem divisa da bacia hidrográfica a norte com o Rio Aguapeí e sul com o 

Paranapanema e Santo Anastácio. A medida que se aproxima da foz com o Rio Paraná, 

no paralelo 22º30'W, o relevo torna-se suave com rampas longas e baixos declives. 

Diversos autores destacam a fragilidade da região em relação ao desenvolvimento de 

processos erosivos como ravinas e voçorocas devido às características físicas do relevo e 

ao uso e ocupação inadequados nas áreas urbanas e rurais. Tais processos levam à 

perda de solo fértil, comprometimento de obras civis e ao assoreamento dos canais 

fluviais. 

A presente pesquisa busca analisar as transformações na morfologia fluvial do Rio do 

Peixe ocorrida em período de 106 anos. Os dados de referência são da extinta Comissão 

Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo em sua expedição de 1906, quando toda 

extensão da bacia hidrográfica ainda estava livre da ocupação urbana e exploração 



agrícola intensiva. Os exploradores realizaram descrições da paisagem que circunda o rio 

(vegetação, relevo, solo e população indígena) e também perfis transversais no seu canal 

a fim de verificar largura, profundidade e descarga, os quais são refeitos pela presente 

pesquisa.  

 

Introdução  

 

A velha comissão Geográfica e Geológica teve a seu cargo o estudo da fisiografia, 

da fauna, da flora, da geologia e do clima do Estado, tornando-se a ‘celula mater’ 

dos atuais Serviço Florestal, Instituto de Botânica, Departamento de Zoologia, 

Museu Paulista e Instituto Astronômico e Geofísico
1
 (LEFEVRE, 1950, p. 41). 

A área da presente pesquisa que compreende os paralelos 21º20's a 22º30's e 

meridianos 49º36W a 52º02W foi uma das últimas fronteiras de expansão da atividade 

agropecuária do Estado de São Paulo. A expedição ao rio do Peixe foi realizada 

anteriormente, a priori do processo de instalação das ferrovias Alta Sorocabana e Alta 

Paulista na região administrativa de Presidente Prudente. 

O conhecimento do rio do Peixe estava então circumscripto às suas cabeceiras, 

pelas medições de terras particulares e pelas incursões dos sertanejos que iam às 

batidas ou dadas aos índios (CGG, 1913: p.2)
2
. 

A proposta dessa comissão era obter conhecimento a cerca das áreas ainda 

inexploradas do estado, visando futura ocupação através da abertura de ferrovias e 

atividades agrícolas.  

Em 1886, a recém-criada CGG
3
, vinculada à Secretaria de Agricultura, Comércio 

e Obras Públicas, sob chefia do Naturalista Orville Derby, o qual atribui incumbência ao 

Engenheiro Theodoro Sampaio para expedição ao então promissor vale do rio 

Paranapanema, onde já havia pioneiros ocupando o alto e médio curso desenvolvendo a 

agricultura, pecuária e comércio. Sendo assim levantou-se o crescimento dos municípios, 

suas atividades econômicas e problemas enfrentados, levantamento topográfico e 

coordenadas geográficas, além de aspectos da vegetação, qualidade do solo e 

navegabilidade do rio até a foz do Paranapanema com o rio Paraná. Também recolheram 

materiais e informações dos indígenas que habitavam a área e desenvolveram planilhas 

inferindo os gastos necessários para a adequação do rio para navegação de transporte. 
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 Esses órgãos de pesquisa do Estado de São Paulo sofrem reorganizações após 1950, havendo mudança de nomes e estrutura institucional. 
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 Essa referência disigna-se a: COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA. Exploração do Rio do Peixe. São Paulo, Typ. Brazil de Rothschild & 

Cia., 2ª Ed, 1913, 16p. mapas e fotos. 
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 Para saber mais detalhadamente a respeito da Comissão Geográfica e Geológica ver: LEFVRE, Valdemar. Breve notícia sobre a Comissão 

Geográfica e Geológica, ao transcurso de seu LXXX aniversário. Revista do Instituto Geográfico e Geológico, v. 18, n.1, pp. 3-31, jan/mar 

1966. 



O relatório da Expedição foi publicado em 1889 com o título “Exploração dos rios 

Itapetininga e Paranapanema”, contendo uma carta geral dos vales dos rios em escala 

1:200.000 e vinte e três cartas do Paranapanema e duas do Itapetininga em escala 

1:50.000. 

Além do relatório, de 1886 a 1905 essa instituição publicou 23 cartas topográficas 

e geológicas em escala 1:100.0004, que segundo (FARRAN & CINTRA, 2003) tratou-se 

do primeiro mapeamento sistemático do Brasil, recobrindo ¼ do território paulista. A 

metodologia empregada para o mapeamento consistiu na determinação de pontos 

estratégicos para demarcação das coordenadas por geodésica e, posteriormente, 

estabelecimento de triangulação.    

Em página oficial do Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo5, 

destaca-se a importância da CGG no contexto estadual e nacional:  

[...] a CGG, órgão criado ainda à época da Província de São Paulo, tornou-se 

referência na administração pública paulista como marco inicial da atividade 

científica oficial, lançando as raízes da atuação de mais de uma dezena de 

Institutos de Pesquisa atualmente existentes. A Comissão, inicialmente organizada 

em torno de cientistas estrangeiros, tornou-se abrigo de vários destacados 

técnicos nacionais de renome em suas respectivas áreas, tais como 

Theodoro Fernandes Sampaio, João Pedro Cardoso, Valdemar Lefèvre, Luíz 

Fructuoso da Costa e Luiz Francisco Gonzaga de Campos. As explorações 

dos principais rios da Província, o levantamento topográfico na escala 1:100 000, o 

registro fotográfico das viagens e trabalhos de campo, o registro dos dados 

meteorológicos e climatológicos, os inventários botânicos, entre outros legados da 

CGG, estão revestidos de caráter pioneiro e consolidados como patrimônio 

científico e cultural do povo paulista e brasileiro (grifo nosso). 

Vale destacar que a CGG possuía o periódico Boletim da Comissão Geográfica e 

Geológica, cuja primeira edição data de 1889. Até 1904 foram publicados os Boletins de 

nº 1 a 15, abordando a geografia, geologia, botânica e meteorologia e 11 Boletins avulsos 

exclusivamente sobre dados climatológicos (LEFEVRE, 1966, p. 10).  

Além dos boletins, no período de Orville Derby6 publicou-se 2 mapas de 

progresso dos trabalhos de reconhecimento do estado, 14 folhas topográficas e 5 folhas 

geológicas (LEFEVRE, 1966, p. 10). 
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     Folhas geológicas de São Roque, Rio Claro, Campinas, Jundiaí e Itu, 287 amostras de rochas, minerais e fosseis do Estado de São Paulo 

e mais de 200 fotografia das expedições ao sertão (MEZZALIRA, Sérgio. Medalhas conferidas ao Instituto Geográfico e Geológico e aos seus 

técnicos. Revista do Instituto Geográfico e Geológico, v.19, n. único, pp. 15-25, jan/dez 1967. 
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     Disponível em <http://www.igc.sp.gov.br/institucional/missao.html> acesso 20 de outubro de 2012 – grifo 

nosso. 
6       Em 1905 Orville Derby pede dimissão devido às pressões que o mesmo recebia no sentido de tornar as atividades da CGG mais 

pragmáticas no sentido do levantamento de informação para ocupação do sertão (interior do estado). Em seu lugar assume o engenheiro da Escola 

Politécnica João Pedro Cardoso, o qual imediatamente cria as Expedições ao Sertão Paulista, sob tutela do então Secretário da Agricultura Dr. Carlos 

Botelho e Governador do Estado Jorge Tibiriça. 

http://www.igc.sp.gov.br/institucional/missao.html


Em detrimento das Expedições ao Extremo Sertão realizadas em 1905 aos vales 

dos rios do Peixe, Aguapeí, Tietê e Paraná, no ano de 1906 são publicadas o recorde de 6 

edições do Boletim, o qual delimita as isoietas do estado, suprindo certas demandas pelo 

conhecimento do clima para o desenvolvimento da agricultura. 

De acordo com pesquisa feita diretamente nos volumes7, até 1906 os textos 

abordam principalmente descrições meteorológicas do estado e secundariamente 

descrições da vegetação natural com detalhamento de certas espécies e breves 

apontamentos acerca da geologia do Estado e descrições sobre costumes e línguas dos 

povos indígenas remanescentes.  

Após a saída de Derby, no período de João Pedro Cardoso (1905 – 1930) 

publicou-se 10 mapas geográficos, 1 geológico, 11 diversos e 23 folhas topográficas, 11 

relatórios contendo ilustrações e mapas, 7 Boletins e entre outros (LEFEVRE, 1966, pp. 

10-11). 

 

Objetivos 

Comparar os dados obtidos pela Comissão Geográfica e Geológica (1906) com 

dados atuais visando compreender as dinâmicas e transformações ocorridas no canal 

principal em decorrências do uso/ocupação das terras. 

 

Metodologia 

Os trabalhos de campo das expedições ao sertão foram realizados entre 1905 e 

1906 e os relatórios publicados nos anos seguintes e distribuídos a diversos setores da 

sociedade, inclusive na Europa. Acompanham os relatórios, cartas do chefe da Comissão 

Geográfica e Geológica e chefe das expedições ao então Presidente da Província Jorge 

Tibiriçá, textos dos engenheiros e cientistas que realizaram os trabalhos em campo, os 

mapas dos rios e fotografias do andamento dos trabalhos. 

Figueiroa (1987, pp. 146-147), problematiza a criação e transformações ocorridas 

na CGG no contexto histórico da ciência, da política e da economia no final do século XIX 

e início do século XX, engloba o papel das expedições ao Sertão no tocante a importantes 

transformações que vinham ocorrendo àquela instituição em meados de 1905 e destaca o 

decreto estadual nº 1278 de 26 de março desse mesmo ano, que dá as diretrizes aos 

trabalhos em campo.  

O artigo 2 atribui diretamente às expedições ao Tietê e Paraná. Destacamos o 
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     BOLETIM DA COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA – periódicos, Biblioteca do Instituto de Geociências, Universidade de São 

Paulo. 



parágrafo 1º nas alíneas b, c, d e e, onde há importantes descrições técnicas acerca do 

levantamento a ser feito nos rios: 

§ 1º […] b) Serão levantadas as duas margens do rio simultaneamente e as barras 

dos affluentes em ambas as margens, annotando-se também a posição de todas 

as ilhas e suas dimensões principaes; 

c) Os levantamentos das duas margens serão amiudadas vezes ligados entre si, a 

fim de obter-se a largura do rio; 

d) Deverão ser tomadas as secções transversaes do rio nos pontos mais 

convenientes, sendo também medida a correnteza das águas em geral; 

e) O comprimento das corredeiras será medido com a trena pela margem, e a sua 

altura determinada com o aneróide; 

Ao conferir os Relatórios do rio Tietê e Paraná8, encontra-se detalhado 

mapeamento e diversas seções transversais com medidas de largura e profundidade, 

publicadas em formato gráfico (desenho em escala), porém não há detalhado registro de 

medida de fluxo e dados de vazão9. Tais valores são encontrados no Relatório do Peixe, 

cuja lei não indicava explicitamente as medidas de vazão e fluxo.  

O artigo 3 § 1º alíneas c a g do decreto nº 1278 menciona a expedição ao Peixe 

nos seguintes aspectos: 

c) O caminho deverá, em regra, acompanhar o curso do rio que for artéria 

principal, podendo, entretanto, delle afastar-se o respectivo traçado, nos trechos 

em que se tornar impraticável o terreno marginal, ou onde convier, para melhor 

acompanhar a topographia da zona; 

d) A medida que for sendo aberto o caminho, ir-se-á procedendo o levantamento e 

nivelamento por meio de tacheometros, effectuando-se, assim, as duas operações 

simultaneamente; 

e) Serão levantadas todas as barras de ribeirões e córregos affluentes, fazendo-se 

um esboço cuidadoso do terreno próximo, com annotações sobre a vegetação, 

etc.; 

f) De distância em distância, serão tomados os perfis transversais do leito do rio, 

medindo-se a sua capacidade, assim como a dos seus principais afluentes, 

ampliando-se também a topografia, se for possível, por excursões laterais, quer 

pelo curso dos afluentes, quer perpendiculares à direção geral, sempre, porém, 

que possam ter lugar sem prejuízo do escopo principal, que será penetrar o mais 

possível o sertão; 
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 COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA. Exploração do rio Tietê: barra do rio Jacaré Guassú ao rio Paraná. São Paulo, 3ª 

ed., 1930, 18p. mapas e fotos. 
 COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA. Exploração do rio Paraná: I. Barra do rio Tietê ao rio Parnahyba; II Barra 

do rio Tietê ao rio Paranapanema. São Paulo, 2ª ed., 1911, 24p. mapas e fotos. 
9
 Os 24 desenhos dos perfis transversais da expedição do rio Tietê apontam somente largura e profundidade, diferentemente da 

expedição do rio do Peixe que aponta também fluxo e vazão. Na p. 3 do relatório do Tietê há menção em relação à descarga do 

rio, o que significa que foram feitas medidas relativas à descarga (fluxo e vazão), porém não publicadas no relatório (CGG, 1930, 
p.3). 



g) o caminho deverá ter 3 metros de largura [...] (Decreto nº 1278 de 23 de março 

de 1905 apud FIGUEIRÔA1987, p. 147). 

Além da questão da ocupação das terras inabitadas e exploração dos potenciais 

recursos naturais, as expedições da Comissão refletem o crescimento da economia 

cafeeira, cujo manejo equivocado exauria rapidamente as terras e gerava necessidade 

por novas terras férteis para derrubada da mata e plantio. 

Havia certa preocupação estratégica, pois os engenheiros da comissão 

detalhavam os saltos dos rios visando o aproveitamento do potencial hídrico para futura 

geração de energia. Tendo em vista a navegabilidade, descreviam com cuidado o leito 

dos rios, as características de fundo, se de areia, cascalho ou fundo rochoso, sua 

profundidade, velocidade de fluxo e sinuosidade.  

O levantamento topográfico contribuía para a identificação de locais ideais para 

plantio de café, como áreas elevadas e topos de vertentes, e também colaborava para 

distinção de terras do governo e terras privadas, facilitando novas demarcações, àqueles 

pioneiros da agricultura de café e gado e comerciantes de áreas urbanas que habitavam 

as proximidades das cabeceiras dos rios Aguapeí e Peixe em áreas dispersas uma da 

outra. 

As expedições deram origem às Cartas Gerais do Estado em escala 1:2.000.000, 

contendo informações sobre agricultura, comércio, indústria, colonização e divisas 

municipais, bem como às cartas Planta Geral dos vales percorridos – Peixe, Aguapeí, 

Tietê e Paraná em escala 1:1.000.000 ou 1:500.000, e detalhamento dos mesmos em 

diversas folhas em escala 1:50.000.  

Na exploração ao Peixe registou-se dados meteorológicos e fluviométricos em 

pontos do alto ao baixo curso, até a barra do Peixe com o rio Paraná. Foram feitos seis 

perfis transversais do rio10, medindo profundidade, largura e vazão, velocidade de débitos 

e um mapeamento completo do curso do rio. 

A Expedição ao rio do Peixe compreendeu-se em duas etapas. A primeira, 

segundo consta em texto de João Pedro Cardoso em CGG (1913), partiu de São Paulo a 

21 de maio de 1905 com destino a Campos Novos. A 19 de junho de 1905 iniciaram o 

levantamento da planta da vila e a 26 de junho deram início à estaca zero da picada na 

margem esquerda do córrego Barroca, cujo caminho final era a Fazenda do Mirante. 

“Situada nas cabeceiras do córrego Arrependido, a expedição, sob chefia do engenheiro 

Generaldo Machado, logrou picada margeando esse rio, por então terras desconhecidas 

até chegar à margem do Peixe” (CGG, 1913, pp. IV-V).  
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 As ilustrações dos perfis seguem em Anexo. O penúltimo e último perfil, feitos, respectivamente, nas áreas meândricas do baixo curso e na foz do 

rio do Peixe com o Paraná, não pode ser medido pela presente pesquisa devido ao reservatório da UHE Sérgio Motta ou Porto Primavera. 



No dia 28 de agosto de 1905 chega a primeira empreitada ao rio do Peixe, onde 

foi realizada seção transversal, porém não publicada nas cartas do relatório da Expedição 

Rio do Peixe. Essa seção localizada na confluência do rio do Peixe com o córrego 

Arrependido anotou-se largura de 9 metros, 0,85 de profundidade média e 0,316 e 

velocidade média de fluxo. 

A primeira campanha da expedição teve fim somente em 9 de novembro de 1905, 

quando a turma chega, através de picadas que beiravam o Peixe, ao Ribeirão Panela e 

recebe ordens para regressarem à cidade de São Paulo. 

Até as proximidades do Panella o rio corre sobre um leito arenoso fazendo curvas 

rápidas e sob uma cupola formada pelo arvoredo exuberante das margens, a qual 

pouco deixa os brilhantes raios do sol illuminarem a superfície calma e prateada 

das águas. 

Ao chegar ao Panella encontra-se a primeira depressão formada por uma 

pequena cachoeira e uma corredeira (CGG, 1913, p.V). 

Imagem 1: localização dos córregos Arrependido, Panela e Fazenda e Fazenda do Mirante 

A segunda etapa da Expedição ao Peixe teve início em junho de 1906 com a 

partida do chefe Gentil de Moura, dos engenheiros Guilherme Wendel e Mario Ayrosa e 

do médico Octaviano Ferreira da Costa, saindo de São Paulo a Campos Novos.  

Os engenheiros ficaram responsáveis pelo detalhamento por taqueômetro das 

coordenadas geográficas da região. Gentil de Moura prossegue até a fazenda Três 



Barras, situada a doze quilômetros da vila de Conceição de Monte Alegre. Gentil de 

Moura (CGG, 1913, p.1) afirma que dessa fazenda teriam que abrir picada até o Peixe, 

em ponto que ele dava navegação. 

Na segunda campanha ao Peixe foi tomada decisão de se reconhecer todo curso 

do rio por meio de navegação. Tal decisão deve-se a Gentil de Moura, chefe da 

Expedição ao rio Aguapeí em 1905, que reconhecendo à dificuldade de se prosseguir a 

picada somente pelas barrancas que beiram o rio, pede permissão ao chefe da Comissão 

João Pedro Cardoso para se descer o rio por navegação. Sendo assim, criou-se 

acampamento chamado Margem do rio do Peixe, a montante do córrego Bela Vista, atual 

divisa entre os municípios de Quintana e Borá, para construção de 16 embarcações de 

pau cedro com fundo chato, cujo tamanho variava entre 6 e 8 metros de comprimento, por 

1,20 a 0,80 de largura e por 0,45 de altura (CGG, 1913: p.2). 

Reconhecendo que o rio offerecia regulares condições de navegabilidade, 

conforme tive occasião de observar em excursões que fiz rio abaixo, em uma das 

barcas, resolvi dar auctorisação ao chefe da turma para iniciar os trabalhos de 

levantamento até sua foz no Paraná. 

Immediatamente deu-se começo ao embarque do material necessário, no dia 9 de 

Setembro, ficando a expedição prompta para partir no dia seguinte. (CGG, 1913, 

p.V). 

A descida por navegação partiu a 10 de setembro de 1906 e a 04 de outubro do 

mesmo ano atingiu a barra do Tigre, como assim era conhecido todo baixo curso e 

também a foz com o Paraná. Sendo assim foram 24 dias de levantamento, descrições e 

medições11.  
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Cabe salientar errata nos mapas do Relatório do Peixe, pois em figura do perfil transversal G-H consta a data 20-07-06, quando o correto seria 20-09-06. Essa inferência se dá pelas datas expostas no texto do 

relatório, por exemplo, em trecho que aponta a chegada da turma à beira do Peixe em 26-07-06 (CGG, 1913, pp. 1- 2). Outro indício se nota nos mapas, onde as figuras dos perfis transversais indicam as seguintes datas: perfil A-B 10-09-06, 

perfil C-D 12-09-06, perfil E-F 16-09-06, perfil I-J 27-09-06. Os perfis K-L e NA BARRA foram realizados pela expedição que percorreu o rio Paraná entre agosto a outubro de 1905. 



Imagem 2: localização Conceição do Monte Alegre, acampamento e trecho percorrido em um dia 
(destaque em vermelho). 

Cardoso (CGG, 1913, p.V) relata que a navegação transcorreu tranquila por 

quatro dias. A paisagem do rio constituía-se por “estirões grandes, leitos de areia entre 

paredões altos de grés e as margens ostentavam uma vegetação bella de exuberantes 

mattas cobertas de padrões de boas terras” (grifo nosso). 

Nota-se que a descrição da vegetação era tida como índice de fertilidade das 

terras, pois se acreditava que o porte da floresta era diretamente proporcional à qualidade 

das terras12. 

Outro trecho do relatório, em texto de Gentil de Moura (CGG, 1913: p.6) expressa 

visão semelhante acerca da relação vegetação-solos, ao apontar que mata frondosa entra 

pelo vale do Peixe, contendo grande variedade de espécies e abundância de “toda a sorte 

dos chamados padrões de terra boa”. 

De acordo com texto de Gentil de Moura (CGG, 1913, p.4), o curso do rio se 
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 Sabe-se que o porte de uma floresta não necessariamente esteja vinculada à fertilidade do solo, pois a maior parte das florestas  

brasileiras se desenvolvem a partir da rica camada de matéria orgânica que se deposita na superfície. 



apresenta levemente correntoso durante um percurso de aproximadamente 160 

quilômetros, a partir de sua cabeceira, havendo nesse trecho um salto de cinquenta 

centímetros de altura a montante do ribeirão Panela. Após esse trecho descrito acima, o 

rio atravessa 20 quilômetros de curso acidentado passando três 3 saltos, Biguá, Quatiara 

e Guachos.   

Além do Salto Quatiara, município de Rancharia, onde desde 1938 há em 

funcionamento uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) a fio d’água não se encontra 

mais nenhum salto no rio do Peixe. Isso quer dizer que, atualmente, não existe mais no 

leito principal do Peixe o salto, a ilha e a corredeira Biguá, salto dos Guachos, corredeira 

da Lage, corredeira Taquaral, ilha do Biguá e corredeira das Conchas. 

Imagem 3: localização dos saltos e corredeiras 
 

Devem-se avaliar as causas desse fenômeno, podendo estar associada ao 

assoreamento ou a mudanças do curso principal, possibilidades não investigadas pela 

pesquisa. 

O texto de Gentil de Moura (CGG, 1913, p.4) aponta diversas medidas de largura 

em trechos que não aparecem como seção transversal impresso nos mapas13. O autor 
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aponta as seguintes medidas, conforme quadro 1. 

Para efeito comparativo, localizou-se em software Google Earth as coordenadas 

das seções medidas em 1906, levando-se em consideração a toponímia e outros dados 

presentes na carta da Comissão Geográfica e Geológica Paulista – Expedição ao Peixe.  

Aplicou-se uma aproximação da imagem em cada uma das 4 seções medidas até 

atingir a altitude de ponto de visão de 600 metros. Com a ferramenta régua criou-se linha 

perpendicular ao curso do rio e obteve-se as seguintes larguras em metros (Quadro 1). 

 

Imagem 4: linha perpendicular para medição de largura de canal 

 

As imagens Google Earth tratam-se de mosaico composto por imagens Landsat, 

Ikonos, Quickbird, Spot, em diferentes resoluções. Com a altitude do ponto de visão a 600 

metros para todas seções, pode-se observar mudança na escala de cada imagem. 

 

 

Resultados e Discussões 

O quadro 1 aponta alargamento considerável nos trechos do rio analisados. 

Quadro 1: largura do rio do peixe em metros – 1906 e 2010 



Trecho do canal Coordenadas Largura em metros 

1906 

Largura em metros 

201114
 

Confluência com ribeirão 
Arrependido – município de 
Marília 

22º18'55''S 
50º01'20''W 

10 17 

Confluência com ribeirão 
Panela – divisa de Lutécia e 
Oscar Bressane 

 22°13'21"S 
 50°14'59"W 

11 34 

Acampamento Margem do 
rio do Peixe – divisa de 
Quintana e Borá 

 22° 9'16"S 
 50°28'54''W 

14 27 

Barra do rio do Peixe – 
município de Panorama 

21º31'43''S 
51º57'55''W 

18 Barra afogada 

 

Em termos de profundidade, apontam variações, porém não ultrapassando 2 

metros de profundidade, com média de 0.40 em toda sua extensão (CGG, 1913, p.4). 

Entretanto há que se ressaltar que as medições foram feitas durante a época de estiagem 

entre maio a agosto de 190615, tendo em vista que o clima da região caracteriza-se por 

verões chuvosos e invernos secos.  

De acordo com descrição de 1906, até o acampamento Margem do Rio Do Peixe, 

o rio tem uma largura media de 10 metros por uma de profundidade que varia em alguns 

trechos de 0.20 a 0.40. O leito é composto por areia e as margens em paredões de 

arenito (CGG, 1913, p.4). 

Na maior parte do trecho que liga as cabeceiras até o referido acampamento, 

Moura (CGG, 1913, p.4) aponta que o canal é obstruído por árvores e galhos caídos, o 

que dificultara para navegação, mesmo para embarcações de pequena dimensão. 

Tal dificuldade que levara a expedição a iniciar navegação a partir da coordenada 

22° 9'16"S 50°28'54''W (acampamento Margem do rio do Peixe). A jusante passava a ter 

maior largura, de modo que as embarcações de fundo chato podiam desenvolver franca 

navegação (CGG, 1913, p.4). 

 Apontam também enchentes, de acordo com evidências nas margens, tais como 

resíduos de árvores, que chegavam a até 2 metros acima do leito, assim como descrevem 

a ocorrência de ilhotas pouco significativas.    

Até o quarto dia de descida viajávamos em um rio regularmente navegavel, apezar 

da sua pouca profundidade, em consequencia da grande estiada por que passava, 

mas que logo se avolumou pela grande quantidade de affluentes que entravam 
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 O valor da medida foi obtido pelo software Google Earth para estipulação da diferença de largura entre os períodos. De acordo com 
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 Segundo dados de CPTEC – INPE, baseado em RASMUSSON E CARPENTER (1983), Monthly Weather Review, ROPELEWSKI 

E HALPERT (1987), Monthly Weather Review. Cold episode sources ROPELEWSKI E HALPERT (1989), Journal of Climate e 
Climate Diagnostics Bulletin, o ano de 1906 sofreu fenômeno Lã Nina de forte intensidade. Diversos autores (NERY, , 2009; 
AZEVEDO, , 2006), esse fenômeno tem como principal característica a ocorrência de longas secas secas na região extremo oeste 
do estado de São Paulo. 



para o rio por ambas as margens. 

Até essa data nenhum accidente modificou o seu declive levemente correntoso. 

Do dia 15 até o dia 18, porem, nossa viagem foi constantemente interrompida, não 

só por tres saltos que encontrámos, obrigando todos a varação e cujo caminho 

tivemos de abrir por terra, como tambem por uma grande porção de corredeiras e 

cachoeiras cuja passagem ora faziam-os a meia carga, ora descarregando nossa 

bagagem. Esse trecho, felizmente, termina na confluencia do ribeirão dos 

Guachos, seguindo dahi em diante com caracter francamente navegavel.  

No dia 4 de outubro chegámos á barra do Tigre, tendo nossa viagem demorado 

mais de tres dias por causa da chuva que nos impediu de viajar […] (CGG, 

1913, p.2).  

A imagem abaixo deixa claro como as corredeiras e cachoeiras citadas pela 

expedição não estão mais presentes ao longo do canal do peixe. Com exceção do salto 

Quatiara não se observa evidências de tom esbranquiçado que revelaria uma cachoeira 

ou corredeira. 

Imagem 5: corredeiras e cachoeiras no rio do Peixe citadas em 1906 e inexistentes atualmente 

 

A construção da Usina Quatiara em 1938 e o desmatamento provavelmente 

causaram entulhamento a montante, cobrindo tais acidentes geográficos. Entretanto  

necessita-se pesquisa de maior detalhamento no campo da hidrologia. 



Após os trabalhos em campo realizados pela presente pesquisa não é possível 

reconhecer tal descrição, pois ao navegar no Peixe observa-se claramente um rio 

correntoso (fluxo médio de 0.7 m/s), largura média de 25 metros, constantemente 

apresentando bancos de areia, erosão nas margens com desbarrancamento até nas 

áreas vegetadas e surpreendentemente apresentando maior volume médio de água16. 

Novos trabalhos de campo serão realizados a fim de se obter medidas de declividade de 

canal e averiguação em campo de medidas de largura obtidas em Google Earth. 
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