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Este trabalho tem por objetivo geral caracterizar a evolução morfopedológica 

e as dinâmicas do processo de formação das rampas de colúvio na bacia 

hidrográfica do Rio Bonito, assim como suas relações com a evolução do 

relevo, e os processos pelos quais este se desenvolveu. 

A área de estudo (fig.1) situa-se num domínio de contato entre duas grandes 

províncias geomorfológicas do Estado de São Paulo, que são a Depressão 

Periférica e o Planalto Ocidental.

A bacia do rio Bonito tem suas nascentes ocorrendo nas escarpas da Cuesta 

de Botucatu, localmente denominada de Serra do Pardinho.

Para o trabalho foram digitalizadas cartas do IBGE 1:50000 que contribuíram 

para uma melhor compreensão e visualização das relações existentes entre a 

drenagem, os interflúvios, tectônica, aplainamento, compartimentação 

topográfica assim como o padrão da drenagem.

As cartas foram um grande suporte para os trabalhos de campo, onde 

facilitou o processo de compartimentação (fig.2) da área em diferentes 

patamares. 

Patamar entre 400 – 500 metros de altitude corresponde à área da várzea do 

rio do Peixe, quando comparada com a carta de hierarquia fluvial veremos que 

está de encontro com a calha principal do rio assim como sua planície de 

inundação.

Um outro patamar encontrado é o de 500 – 600 metros de altitude que ocupa 

a maior parte da área da bacia, uma área mais plana, englobando também uma 

faixa da planície de inundação da bacia.

Os patamares de 600 – 700 metros, começamos a encontrar relevo mais 

dissecado (Foto 3). Já o patamar de 700 – 800 metros, aparece principalmente 

nos morros testemunhos: Morro do Bofete “U”, Morro do Gigante, e a Serra do 

Limoeiro.

O restante da área compreendido pelo patamar de 700 – 1000 metros (Foto 

4) são observados somente em topos de morros, e topo da Serra.

Um outro fator muito importante e observado em campo, são as “Stone-lines” 

(Foto 1 e 2), que segundo Ruellan (1952 apud Bigarella et al, 1994: 212) foi um 

dos primeiros autores a chamar a atenção para a importância de se estudar 

processos paleoclimáticos, para explicar o modelado das vertentes. Na área 

porém o transporte e a deposição de material ocorreu em diferentes estágios e 

foram encontradas nos patamares de 600, 700 e 800 metros de altitude.
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Fonte: Neves, Fernanda Volpon (fotos tiradas em trabalho de campo: 20 – 21 – 22/04/07).

Foto 3: Morros testemunhos

Foto 4: Patamares e  vertente dissecada.

Foto 2: Stone-lines de Botucatu próximo à superfície e 
recoberta por camada delgada de colúvio

Foto 1: Seixos bem rolados, baixo curso do rio

Fig 1: Carta de Localização e caminhamento

Fig 2: Carta de Compartimentação topográfica


