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Resumo 
  

Neste trabalho procurou-se compreender e quantificar os processos erosivos na bacia do riacho 

Manoel Felix, no distrito de São Gonçalo do Bação, em Itabirito (MG). Na região ocorre o gnaisse 

Funil, unidade pertencente ao Complexo Bação (Quadrilátero Ferrífero), que se encontra 

intensamente degradado pela erosão por voçorocas. Na bacia, com relevo colinoso, predominam 

latossolos vermelho-amarelos, com horizontes superficiais areno-argilosos, pouco erodíveis, sobre 

saprolitos areno-siltosos, muito erodíveis. Trabalhos de campo e a interpretação de fotografias 

aéreas de diferentes datas (1951, 1977 e 1986) permitiram o cadastramento e a caracterização das 

feições erosivas e de seus respectivos estágios de evolução. Foi identificada apenas uma voçoroca 

ativa (voçoroca Mangue Seco), selecionada para determinação da taxa de avanço e para o 

monitoramento hidrossedimentológico, que incluiu a coleta diária de dados: pluviométricos; de 

vazão do sistema de drenagem interna; de sedimentos transportados; e do nível do lençol freático. O 

acompanhamento da evolução remontante da voçoroca, avaliado por fotogrametria e por 

monitoramento trimestral por estacas, indicou que a voçoroca, com forma inicialmente linear e que 

evoluiu mais lentamente entre 1951 e 1977, passou a adquirir forma mais anfiteátrica e a avançar 

mais rapidamente entre 1977 e 1986. Este incremento e a mudança de forma pode ser explicado 

pela superação de um nível de base local, ainda bem evidente. De 1986 para cá, as taxas de avanço 

tem decrescido, possivelmente em função da diminuição das áreas de contribuição à montante. Os 

principais processos erosivos atuantes na voçoroca são: erosão hídrica superficial (laminar; em 

sulcos; em alcovas de regressão; e por salpicamento); escorregamentos rotacionais que envolvem 

todo o talude; escorregamentos planares nos setores com rocha alterada; queda de blocos de solo; 

rastejos, nos sopés dos taludes com exfiltração do lençol freático, que podem resultar em pequenos 

escorregamentos rotacionais. Os processos de erosão são mais intensos no período chuvoso, mas os 

rastejos e pequenos escorregamentos são também freqüentes na estiagem, quando o lençol freático 

atinge a cota máxima, já que a recarga, estimada em 183,6 mm/ano, se intensifica nos meses de 

junho, julho e agosto. O transporte de sedimentos se correlaciona melhor com os dados 

pluviométricos; com os dados de vazão, a correlação é pior, talvez porque nos meados do ano o 

fluxo de base, de menor erosividade, é mais presente. Comprovou-se que os taludes mais ativos da 

voçoroca são aqueles sob exfiltração do lençol freático, que dificulta a regeneração vegetal. Isto 

talvez explique porque a voçoroca não tem avançado apenas de acordo com o aclive topográfico, 

mas também na direção N, que sofre maior influência dos fluxos subterrâneos. Voçorocas 

modificam totalmente o regime hidrossedimentológico de pequenas bacias hidrográficas. Seu 
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controle, que exige a utilização de obras estruturais, é essencial para a recuperação destas regiões 

degradadas pela erosão 
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Abstract 
 

The objective of this paper is to understand and quantify the erosive processes on the environment 

of the Manoel Felix creek, on the São Gonçalo do Bação district, in Itabirito (MG). The gnaisse 

Funil occurs on the region, unit that belongs to the Bação Complex (Quadrilátero Ferrífero), which 

is intensely degraded by water erosion. In the catchment, with mountain terrain, red-yellow oxisol 

are abundant, with sandy-clay superficial horizons, less fragile, on top of sandy-silty saprolites, very 

fragile.  

Field studies and the interpretation of aerial photographs from different periods (1951, 

1977) and 1986) allowed the recording and characterization of the erosive features and its 

respective evolution stages. Only one active gully (Mangue Seco gully) was identified, which was 

selected to determine the increase rate and for hydrossedimentologic monitoring, which includes the 

daily gathering of pluviometric data; internal drainage system data; transported sediments and the 

level of water. Checking the evolution from the gully with photos and trimonthly pole measuring 

indicated that the gully, with and linear form and slowly developing at the beginning, around 1951 

and 1977, took a more amphitheatrical and increased speed between 1977 and 1986. This increase 

and change of form can be explained by surpassing a local base level that was more evident. From 

1986 to now, the increase rates have diminished, possibly because of fewer areas that contribute to 

the volume area available. The main erosive processes that act on the voçoroca are: superficial 

hydrical erosion (laminated; in cavities; in regression blocks e by sprinkling); rotational slides that 

evolve the whole area; plain slides on the sectors with altered rocks; fall of soil blocks; crawling, ate 

the base of the area with exfiltration of water that might result in small rotational slides. The erosion 

processes are more intense during the rainy season, but the crawling and slides are also frequent 

during dry season, when the water level reaches it’s high, given that the recharge, estimated in 

183,6mm/year, intensifies at the middle of the year. The transportation of sediments relates better 

with the pluviometric data; with the output data, the relation is worse, maybe because at the middle 

of the year the base flow, less erosive, is bigger. It is proven that the more active areas of the gully 

are those under the exfiltration of water, which makes vegetal recovery more difficult. That might 

explain why the gully hasn’t advanced only according with the topographic increase, but also in 

direction N, which suffers greater influence from underground flows. The gullies entirely modify 

the hydrological pattern and the pattern of transportation of small sediments in small 

microenvironment. Controlling it, which demands the construction of structural pieces, is essencial 

to the recovery of these erosion degraded regions. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. INTRODUÇÃO DO TEMA 

A erosão é um processo natural importante na modelagem do relevo e na constante 

renovação dos solos. No entanto, um desequilíbrio no sistema geomorfológico, que pode ter sua 

origem a partir de episódios naturais e/ou por ações antrópicas, culmina com a aceleração na 

atuação dos processos erosivos, causando danos irreversíveis à paisagem e, por vezes, à economia 

de áreas atingidas por esses fenômenos. 

A dinâmica geomorfológica do Complexo Metamórfico do Bação tem sido objeto de estudo 

há vários anos em função, principalmente, da concentração de processos erosivos, sobretudo por 

formas de erosão acelerada, como as voçorocas. 

A área da bacia do riacho Manoel Félix se posiciona na parte oeste do Complexo do Bação 

(Quadrilátero Ferrífero) e é caracterizada por uma grande incidência de processos erosivos, 

manifestados por uma conspícua erosão laminar e pela ocorrência de mais de 10 voçorocas de 

grandes dimensões, algumas atingindo centenas de metros de comprimento e dezenas de metros de 

largura e profundidade (Costa & Sobreira 2001). Estudos preliminares (Bacellar 2000) sugerem que 

o voçorocamento é natural e recorrente em toda a região do Complexo Bação, pois este fenômeno já 

ocorreu durante o Quaternário Superior. 

A incidência dos processos erosivos no Complexo do Bação tem causado graves problemas 

sociais e ambientais, com prejuízos econômicos ao poder público e para a população em geral 

(Parzanese 1991, Sobreira 2000). Residências em situação de risco, a destruição de estradas 

municipais e de terras agriculturáveis e o assoreamento dos fundos de vale e de reservatórios são 

alguns dos problemas ambientais que ocorrem na região em conseqüência do voçorocamento e, em 

menor grau, da erosão laminar. 

  Diferentemente da erosão laminar, cujo controle é por demais conhecido na literatura 

técnica (Bertoni & Lombardi Neto 1985), as propostas de controle da erosão por voçorocas nem 

sempre são tecnicamente bem sucedidas (DAEE/IPT 1990). Outras vezes, as medidas propostas não 

são economicamente viáveis, principalmente longe das grandes zonas urbanas, onde o valor da terra 

é relativamente baixo. 
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Estudos preliminares de fotointerpretação (Costa e Sobreira 2001), realizados em todo o 

Complexo do Bação, mostraram que o voçorocamento tem maior concentração nas bacias do rio 

Maracujá, na porção leste (distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto), e do rio Carioca, na 

porção oeste (distrito de São Gonçalo do Bação, em Itabirito). Na bacia do riacho Manoel Felix, 

tributária da bacia do rio Carioca, os problemas mais graves estão relacionados aos processos 

erosivos por voçorocas, provocando danos ambientais e sociais e prejuízos financeiros, além de 

dificultar o processo de desenvolvimento sustentável. Ainda segundo estes autores, tais voçorocas 

se distribuem de forma e intensidades muito variáveis, por razões ainda pouco conhecidas. 

Pesquisas recentes desenvolvidas no âmbito do Departamento de Geologia da UFOP 

(Sobreira & Bacellar 1999, Sobreira 1998 e 2000, Bacellar 2000, Santos 2001, Morais 2003, Melo 

2004 e Costa 2005) buscaram o entendimento dos mecanismos atuantes nestes processos e os 

fatores físicos e humanos que os influenciam. Bacellar (2000) demonstrou que as voçorocas se 

distribuem de forma heterogênea na bacia do rio Maracujá, em função de variáveis geológicas, 

geomorfológicas, o que parece se repetir na região do riacho Manoel Felix. 

Sabe-se que as voçorocas da área são muito profundas, quando se tornam de difícil e 

oneroso controle. Portanto, para melhor combater este problema, é necessário conhecer com maior 

detalhe os processos responsáveis pela gênese e evolução destas feições.  

Apesar da vasta literatura sobre processos erosivos, até o momento existem poucas 

informações a respeito da influência da variação sazonal do lençol freático sobre as taxas de 

evolução de voçorocas. Poucos trabalhos de monitoramento em campo foram realizados 

contemplando o binômio voçoroca-sistema fluvial, com ênfase na variação do lençol freático e no 

transporte de sedimentos ao longo de um ano hidrológico.  

  

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho consistiu em associar informações históricas sobre o 

avanço das voçorocas com dados de campo, para compreender o ritmo e os principais processos 

responsáveis pela evolução da erosão do tipo voçoroca, na bacia do riacho Manoel Félix. 

Como objetivos secundários, temos: 

 quantificar a taxa de avanço da erosão; 

 caracterizar o comportamento do lençol freático ao longo de um ano hidrológico, objetivando 

analisar sua influência na progressão das mesmas por erosão subterrânea e movimentos de 

massa; 
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 quantificar a carga líquida e sólida dos cursos d’água no interior da voçoroca, de forma a 

permitir a caracterização do transporte de sedimentos e sua contribuição no assoreamento dos 

canais fluviais. 

 fornecer subsídios para o entendimento dos processos atuantes na evolução da voçoroca. 

 

1.3. JUSTIFICATIVAS 

O presente trabalho está inserido em linha de pesquisa desenvolvida pelo Departamento de 

Geologia da UFOP, através de vários estudos já realizados (Sobreira 1998, Bacellar 2000, Santos 

2001, Melo 2004 e Santos no prelo). Integra o projeto de pesquisa financiado pela FAPEMIG 

“Processos Erosivos de São Gonçalo do Bação, Quadrilátero Ferrífero, MG: Evolução 

geomorfológica recente e suas implicações ambientais”, coordenado pelo professor Frederico 

Sobreira. Assim, o estudo propiciou a interação com outros trabalhos executados na bacia, que 

objetivaram: a caracterização e determinação do estágio de desenvolvimento das formas erosivas; 

histórico de ocupação na bacia; evolução geomorfológica recente; e a caracterização pedológica. 

Este estudo poderá ser útil na determinação de medidas corretivas para estas formas 

erosivas, além da contribuição para o avanço do conhecimento da inter-relação dos processos 

erosivos e de transporte sedimentar fluvial. 

Por fim, espera-se que os dados desta pesquisa possam ser extrapolados para outras regiões 

do Brasil com características geológicas e geomorfológicas semelhantes, onde o voçorocamento 

normalmente se constitui um dos mais graves problemas ambientais. 

 

1.4. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A bacia do riacho Manoel Felix, com cerca de 3 km2, se situa próxima ao bairro Mangue 

Seco, no distrito de São Gonçalo do Bação, município de Itabirito (MG), a cerca de 60 km de Belo 

Horizonte. Sua área é cortada pela ferrovia do Aço e pela estrada vicinal de acesso à rodovia 

BR040. (Figura1.1). 
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Figura 1.1 – Mapa de localização da Voçoroca Mangue Seco em Itabirito-MG.  
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS GERAIS DA REGIÃO 

 

2.1 HIDROGRAFIA 

 

O Complexo Metamórfico Bação na região de Itabirito é drenado pela bacia do rio Itabira, 

afluente do alto curso do rio das Velhas. Um dos principais tributários do rio Itabira é o ribeirão 

Carioca, que apresenta as seguintes sub-bacias contribuintes no seu alto curso: Saboeiro; Felipe; e 

Augusto, na qual se insere a bacia do riacho Manoel Félix, com área de 3km2 (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Mapa hidrográfico da bacia do ribeirão Carioca, com destaque para a bacia do riacho                                 

Manoel Felix. 

 

Consta, em Sobreira (1998), que os rios que drenam o Complexo do Bação na região de 

Cachoeira do Campo têm seus cursos preferencialmente orientados pelas descontinuidades 
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impressas nas rochas do substrato, seguindo uma direção NO-SE. Essas drenagens apresentam um 

padrão típico angular dendrítico.  

O riacho Manoel Félix também se situa em área com o mesmo padrão e drena um vale 

encaixado na direção preferencial NO-SE, apresentando trechos retilíneos no alto curso de mesma 

direção preferencial do vale, exceção feita apenas aos dois pequenos tributários da margem direita, 

que drenam na direção NE-SO (Figura 2.2).  

Conforme a classificação hierárquica hidrográfica de Strahler (1957), que ordena as bacias 

de acordo com a ordem da drenagem do exultório, o riacho Manoel Felix é classificado como de 

terceira ordem; vale ressaltar que, sete das drenagens de primeira ordem têm sua surgência no 

interior de voçorocas. A bacia apresenta uma densidade de drenagem de 633,3 m/km2.  
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Figura 2.2 – Mapa de drenagem da bacia do riacho Manoel Felix 

2.2 CLIMA 

A maior parte da região do Complexo Metamórfico Bação, incluindo a área estudada, está sob a 

influência do clima tipo Cwb (temperado – chuvoso mesotérmico), segundo a classificação de 

Köppen. Nota-se que este clima apresenta duas estações principais, um verão chuvoso que vai de 

outubro a março, quando ocorre a média mais alta de temperatura e a maior parte das precipitações. 

A outra estação é o inverno frio e seco que vai de abril a setembro, quando ocorre a menor média de 
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temperatura e o menor índice de precipitação (Figura 2.3). A média anual de temperatura é 19,2ºC e 

a de precipitação é 1.306 mm (RADAMBRASIL 1983). 

 
 

Figura 2.3 – Médias mensais de precipitação em Itabirito de 1984 até 2000. Dados obtidos na usina 

hidroelétrica de Rio de Pedras, da CEMIG. 

 

2.3 GEOLOGIA 

 A bacia é embasada geologicamente pelo Complexo Metamórfico do Bação, que cobre uma 

área de aproximadamente 385km2 na porção centro-sul do Quadrilátero Ferrífero (Figura 2.4). Este 

complexo representa uma janela estrutural do escudo cristalino, sendo bordejado por uma seqüência 

vulcanossedimentar, de idade arqueana, do supergrupo Rio das Velhas, e pelas rochas do 

supergrupo Minas (Door 1969). 

 

Figura 2.4 – Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero com destaque ao centro para o Complexo do Bação 

(adaptado de Door 1969). 
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Segundo Gomes (1986), o Complexo Metamórfico do Bação é uma estrutura dômica e 

representa o embasamento cristalino na região, formado por granito-gnaisses e migmatitos, de 

composição granodiorítica a tonalítico-throndjemítica e idades predominantemente arqueanas. São 

cortados com freqüência por metabasitos anfibolíticos em diques, sills e stocks dispostos na direção 

noroeste-sudeste. O Complexo do Bação atuou como um núcleo de uma tectônica de profundidade 

no proterozóico e apresenta várias evidências da atuação de episódios metamórficos, que deram 

origem a rochas supracitadas (Guimarães et. al. 1967, Gomes 1986).  

As altas taxas de intemperismo e a elevada erodibilidade dos solos do Complexo 

Metamórfico do Bação em relação às unidades vizinhas propiciaram o rebaixamento progressivo do 

relevo. O processo intempérico originou um espesso pacote de solos que pode chegar a dezenas de 

metros de profundidade (25-40 m), fazendo com que o maciço rochoso aflore quase que somente 

nos fundos dos vales e drenagens (Sobreira 1998). 

Nos últimos anos, todo o Complexo do Bação foi alvo de mapeamento geológico de 

detalhe, na escala de 1:10.000 (ex.: Costa 1999, Ferreira 1999, Goulart 1999, Neto 1999, Salaroli 

1999, Vilela 1999). Santos (no prelo) verificou que toda a área drenada pela sub-bacia do Saboeiro, 

onde está inserida a bacia do riacho Manoel Félix, é embasada pela unidade gnáissica do Funil 

(Figura 2.5), de composição global granodiorítica, variando desde bandas mais escuras, tonalíticas, 

até mais claras, graníticas, ricas em quartzo (Saraloli 1999). Quartzo e feldspato cálcico 

(plagiocásio) são os minerais predominantes, seguidos por feldspatos alcalinos e micas. Encontram-

se variedades enriquecidas em plagiocásio (até 55% em volume, Vilela 1999) e outras em quartzo 

(55%, Salaroli 1999), estas últimas muitas vezes segurando o relevo em níveis de base locais. De 

acordo com Bacellar (2000), na bacia do rio Maracujá o bandamento gnáissico ora apresenta tons 

claros, em função do alto teor de quartzo e feldspato, ora tons escuros, em função do alto teor de 

biotita e anfibólio. 
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Figura 2.5 – Mapa geológico da região de estudo (modificado de Santos, no prelo).  
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2.4 GEOMORFOLOGIA  

A maioria dos trabalhos realizados no Complexo Metamórfico do Bação ressalta que a 

litologia é um dos fatores preponderantes na formação do relevo, pois este se encontra mais elevado 

onde ocorrem as rochas mais resistentes aos processos intempéricos. 

Segundo Sobreira (1998), o Complexo Metamórfico do Bação é caracterizado por um 

comportamento intempérico diferenciado em relação às unidades vizinhas, resultando numa forma 

rebaixada dentro do Quadrilátero Ferrífero. Esse comportamento diferenciado permitiu que se 

formassem solos de elevadas espessuras e, o que facilitou a instalação de processos erosivos em 

forma de ravinas e voçorocas.  

Conforme Valadão & Silveira (1992), a forma de relevo predominante no Complexo do 

Bação é de mares de morros (colinas convexo-concavas), com destaque para a morfologia de meia 

laranja com topos convexos e encostas suaves, circundados por serras de picos aguçados e com 

vertentes mais íngremes. Esta paisagem é formada por colinas e interflúvios nivelados, que se 

encontram em altitudes que variam entre 1.040 metros e 1.150 metros, sendo recortados por uma 

rede de drenagem cujos cursos principais seguem as principais descontinuidades tectônicas do 

embasamento. Os autores destacam ainda que o estágio atual de evolução das encostas no 

Complexo do Bação é marcado por processos erosivos desenvolvidos nas cabeceiras de drenagem 

dos córregos da região sob a forma de ravinas ou voçorocas.  

Bacellar (2000) identificou dois compartimentos geomorfológicos com formas de relevo 

bem distintas na bacia do rio Maracujá, a leste da bacia do rio Itabira. Um com 11,9km2 de área, 

sobre as rochas dos supergrupos Minas e Rio das Velhas, a montante da bacia, com cotas entre 

1.120 metros e 1.456 metros, onde predominam morros com cristas alongadas e pouco recortadas, 

com vertentes retilíneas e vales bem encaixados. O segundo compartimento, com 128,1 km2 e cotas 

entre 1.120 metros e 900 metros, situa-se sobre o embasamento granítico-gnáissico do Complexo do 

Bação, no médio e baixo Maracujá, onde predominam formas de meia laranja. O autor destaca 

ainda que os domínios geomorfológicos do Complexo do Bação apresentam características de 

colinas suaves, formadas por pequenos desnivelamentos no terreno, menores que 70 metros e, em 

algumas áreas, entre 70 e 140 metros, passando para morros com desnivelamentos maiores, 

superiores a 140 metros. O autor ainda provou que as voçorocas se desenvolvem em áreas 

geomorfologicamente comuns, concentrando-se nas que apresentam pequenos desnivelamentos, a 

montante dos níveis de base locais e, preferencialmente, às margens dos divisores de drenagem 

amplos e suaves, normalmente com declives inferiores a 15%. 

A região da bacia do ribeirão Carioca, onde está inserida a área de estudo, é caracterizada 

por uma grande incidência de processos erosivos, manifestada por uma conspícua erosão laminar e 
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pela ocorrência de dezenas de voçorocas de grandes dimensões, algumas atingindo centenas de 

metros de comprimento e dezenas de metros de largura e profundidade (Costa & Sobreira 2001). 

Predominam na área da sub-bacia do ribeirão Saboeiro ravinas e voçorocas com morfologia 

dendrítica e alongada, que podem atingir profundidades de 30 a 40m. Concentram-se, em sua 

maioria, próximas às margens das drenagens principais, notadamente às do córrego do Felipe e seus 

afluentes (Figura 2.6). Estas formas erosivas, quando ativas, caracterizam-se pela geometria circular 

das cabeceiras, taludes sub-verticais, alta instabilidade do material escorregado no interior da erosão 

e total ausência de vegetação. (Sobreira 1998, Costa e Sobreira 2001). Os processos mais comuns 

de evolução erosiva identificados por Sobreira (1998) e Costa e Sobreira (2001) são as quedas ou 

escorregamentos de material dos taludes das voçorocas. Estes movimentos decorrem da situação de 

instabilidade provocada pelo alto declive dos taludes das erosões e são condicionados por fendas de 

tração ou fendas verticais, paralelas a estes taludes, cuja origem deve-se à descompressão do solo 

pela remoção do material que o confinava. Outro processo de importância refere-se à erosão 

superficial, provocada pelo escoamento concentrado de águas pluviais, que afeta não só as 

cabeceiras das formas erosivas, provocando seu avanço em dígitos, mas também os taludes e o 

material depositado no interior das mesmas. O transporte e deposição de material proveniente das 

erosões provocam o assoreamento dos cursos d’água e a destruição da vegetação no interior das 

erosões (Costa e Sobreira 2001).  
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Figura 2.6 – Mapa de caracterização geomorfológica da região do estudo (modificado de Santos, no prelo). 
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2.5 PEDOLOGIA 

Na porção sudeste do Complexo do Bação ocorrem latossolos vermelho-amarelos 

distróficos, com horizonte A moderado e textura argilosa (CETEC, 1983). Parzanese (1991) relatou 

que as áreas mais atingidas pelos processos erosivos nesta região são formadas por latossolos 

vermelho-amarelos, enquanto que os cambissolos, caracteristicamente argilosos e com 

predominância mineral de caulinita e gibbsita, aparecem nas áreas mais acidentadas. 

Segundo Delgado (1991), estes latossolos são muito antigos ou se desenvolveram em 

material fortemente intemperizado, resultando como conseqüência, perfis profundos e bem 

drenados. De um modo geral, estes solos compreendem perfis com seqüência de horizontes A, Bw e 

C com dezenas de metros de espessura.  

Para Sobreira (1998), os solos do Complexo do Bação na região de Cachoeira do Campo 

possuem horizontes espessos em função do alto grau de intemperismo sofrido pelas rochas que 

formam o embasamento. O autor destaca que os gnaisses do Complexo do Bação encontram-se em 

elevado grau de intemperismo, dando origem a solos saprolíticos (saprolito) com dezenas de 

metros. O mesmo autor relata que a presença de linhas de pedra (stone lines) na passagem do 

horizonte B para o horizonte C pode indicar evidencias de coluvionamento.  

Para Bacellar (2000), não é possível indicar a gênese dos solos nesta região, se eluvionar ou 

coluvionar, pois na maioria dos casos os solos coluvionares, em função da gênese pedológica, 

tendem a assemelharem-se com solos eluvionares, ambos com estrutura maciça e textura argilo-

arenosa. Este autor afirma que muitas vezes é difícil distinguir solos coluvionares dos eluvionares, 

porém isso não é tão importante, pois o comportamento geotécnico de ambos é similar, inclusive 

quanto à erodibilidade.  

Ao estudar os aspectos pedogeomorfológicos de uma toposseqüência em solos gnáissicos 

do Complexo do Bação, Figueiredo et. al. (2002) descreveram três perfis com 200cm de 

profundidade ao longo de uma vertente. Na análise do primeiro perfil, localizado na alta vertente, os 

autores identificaram cinco horizontes que apresentam uma variação de cores do topo (10YR 2/2, 

horizonte Ap), para a base (2,5 YR 4/8, horizonte C). Quartzo, caulinita, gibbsita, e em menor 

quantidade, hematita e feldspato são os minerais constituintes desse perfil, classificado como 

cambissolo. No segundo perfil, classificado como latossolo vermelho-escuro, e localizado na média 

vertente, foi identificada a presença de quatro horizontes, com uma variação de cores do topo (5YR 

4/6, horizonte AB), para a base (2,5YR 4/8, horizonte B). Como principais constituintes desse perfil 

foram encontrados quartzo, gibbsita, caulinita, goethita, e feldspato em baixa concentração. No 

último perfil, na baixa vertente, foram identificados três horizontes, com uma variação de cores do 
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topo (10 YR 3/4, horizonte Ap) para a base (2,5 YR 4/8, horizonte B). Os minerais presentes nesse 

perfil, classificado como latossolo câmbico, são: quartzo, gibbsita, caulinita, feldspato e muscovita. 

Os perfis analisados apresentam características pedológicas distintas, sendo que a composição 

mineralógica é o parâmetro que sofre variações menos evidentes. 

Na bacia do riacho Manoel Félix, segundo Santos (no prelo), predominam latossolos 

vermelho amarelos, caracterizados pela grande espessura e pela boa friabilidade do horizonte C, 

ocorrendo uma pequena mancha de neossolos flúvicos, de espessura centimétrica, formados sobre 

sedimentos aluviais recentes nas proximidades da foz da drenagem principal (Figura 2.7). 
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Figura 2.7 – Mapa pedológico da região do estudo (modificado de Santos, no prelo). 
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Ao estudar a evolução da mesma voçoroca, Taioba (2004) caracterizou quimicamente os 

solos e, adotando o horizonte B como diagnóstico, encontrou o pH em água igual a 6, enquadrando-

o na classe moderadamente ácido. A porcentagem de saturação por bases foi 6, qualificando o solo 

como distrófico (baixa fertilidade). O índice de saturação por alumínio encontra-se em 29,30 %, o 

que o enquadra na categoria de não álico. Os resultados da caracterização indicam a presença de 

solos com baixa fertilidade, o que pode explicar a ocorrência de campos de cerrado mesmo nas 

vertentes que não foram alvo da atuação dos processos erosivos mais intensos. 

 

2.6 VEGETAÇÃO 

Bertoni & Lombardi Neto (1985) afirmam que a vegetação é fator fundamental na 

conservação do solo e na redução dos processos erosivos. Contudo, sua existência e vigor 

dependem da disponibilidade de nutrientes e umidade do solo, fatores que normalmente se acham 

em níveis insuficientes nas áreas onde ocorrem erosões profundas do tipo voçorocas. 

Segundo Delgado (1991), na região de Cachoeira do Campo,  porção leste do Complexo do 

Bação, ocorre vegetação de cerrado, na maioria das vezes, condicionada pelos tipos de solos 

originados do intemperismo das rochas graníticas e gnáissicas. Desta forma, num contexto 

pedológico onde se destacam solos ácidos e pobres em nutrientes, sobressai a vegetação com 

arbustos e árvores de pequeno porte com galhos retorcidos, presentes em meio à vegetação rasteira; 

secundariamente, ocorrem gramíneas, que constituem os campos limpos. E finalmente as florestas 

densas (matas de galeria), que ocorrem nas cabeceiras e margens das drenagens, áreas com maior 

presença de umidade e nutrientes no solo. 

Parzanese (1991) relata que a vegetação na região de Cachoeira do Campo sofreu acentuado 

processo de degradação, em virtude da freqüente prática de queimadas para pastagem e cultivos a 

partir do Ciclo do Ouro, no século XVIII. 

Santos (2001) afirma que as cabeceiras e margens das drenagens da região de Santo 

Antônio do Leite, nas proximidades de Cachoeira do Campo, são acompanhadas por matas de 

galeria, com extrato alcançando 10-15 metros de altura, enquanto nas cotas entre 800 e 1000 m, 

ocorrem manchas de campos de cerrado.  

Com relação à vegetação presente no interior das voçorocas do Complexo do Bação, Farias 

(1992) observa que as gramíneas surgem primeiro ocupando as áreas baixas das voçorocas, em 

conjunto com espécies que participam, em comunidade, das mesmas adaptações às condições 

ambientais adversas (solos com baixos teores de nutrientes, arenoso e encharcado pelo lençol 

freático). Nos dígitos, aparentemente estáveis, encontra-se uma vegetação contínua de porte 

arbustivo, podendo apresentar uma mata de pequeno porte. Nos taludes íngremes raramente 
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vegetados pode-se desenvolver a Gleichenia (Pteridophyta), uma samambaia resistente a déficit 

hídrico e nutricional, que apresenta capacidade de se alastrar de modo dominante.  

Em uma área devastada por voçorocas, dentre os outros fatores ambientais, a sucessão 

vegetal é de suma importância em função da capacidade de captação e transformação de energia, 

mantendo a cadeia trófica e gerando sítios ecológicos associados aos fatores ambientais (Farias, 

1992). 
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CAPÍTULO 3 

ESTADO DA ARTE 

 

3.1 EROSÃO 

O fenômeno da erosão vem ganhando destaque entre as discussões científicas devido ao 

aumento da preocupação com a questão ambiental, sobretudo com a perda de áreas agricultáveis, a 

diminuição da fertilidade dos solos, o assoreamento de canais fluviais, etc. A erosão é um fenômeno 

natural, operante na superfície da terra desde sua formação e sujeito a interferências por atividades 

antrópicas, que podem levar a intensificação das taxas de incidência (Selby, 1993). 

Stein (1995) afirma que as ações antrópicas constituem o principal fator na deflagração dos 

processos erosivos. Desde o impacto inicial, causado por desmatamentos, há uma ruptura no 

equilíbrio natural do meio físico. A erosão natural, própria da evolução da paisagem, dá lugar à 

erosão acelerada como resposta de um meio em busca de nova condição de estabilidade. 

O DAEE/IPT (1990) ressalta que a erosão laminar acontece quando o escoamento da água 

encosta abaixo “lava a superfície do terreno como um todo”, transportando as partículas sem formar 

canais definidos. A erosão em sulcos ocorre em função da concentração do fluxo superficial em 

caminhos preferenciais (pequenas depressões no terreno), arrastando as partículas e aprofundando 

os sulcos, podendo formar ravinas, com alguns metros de profundidade.  

 

3.2 O PROBLEMA VOÇOROCAS 

As voçorocas têm sido alvo de vários estudos de áreas ligadas às geociências como: 

agronomia, engenharia, geografia, geologia, geomorfologia, etc. 

O termo voçoroca e/ou boçoroca é uma expressão tupi-guarani. As palavras indígenas que 

deram origem ao nome em Português são: Ybi – terra e Coróc – rasgo, portanto significando terra 

rasgada (Pichler, 1953; Prandini, 1974). Na literatura científica internacional aparecem outros 

nomes que também designam as voçorocas, como: Lavaka em Madagascar ou Barroca em 

Portugal, mas é a expressão Gully Erosion, a mais conhecida internacionalmente por ser utilizada 

em publicações em inglês. Os habitantes da região onde do presente estudo costumam chamar as 

voçorocas de barrocas ou valos. 

Pode–se perceber facilmente que a definição de erosões por voçorocas pode variar de 

acordo com a região na qual os estudos foram realizados.  
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Para um país de clima temperado, como a Bélgica, Poensen et. al. (2003) definem gully 

erosion como canais estreitos e profundos originados pela retirada do material de fundo em função 

da concentração do fluxo superficial, independentemente da presença do lençol freático. 

Já para países de clima tropical, como o Brasil, as definições se apresentam de forma 

diferente. Para Guerra (1994), as voçorocas são formas de erosão acelerada caracterizadas por 

apresentar paredes laterais íngremes, geralmente de fundo chato, podendo atingir o lençol freático. 

Já Prandini (1974) define voçoroca como um fenômeno erosivo profundo que no seu estágio inicial 

sofre grande influência da concentração do escoamento superficial em canais. À medida que o 

entalhamento provocado pela concentração do fluxo superficial vai se aprofundando inicia-se o 

processo de erosão por dutos e túneis, influenciado por gradientes hidráulicos elevados. Nesse 

estágio, o lençol freático pode exfiltrar no fundo da erosão, condicionando canais com seção em U. 

Com a exfiltração da água subterrânea, a erosão interna passa a ter maior importância na evolução 

da voçoroca, até ela atingir a senilidade.  

 De acordo com Vieira (1978), no começo da formação de uma voçoroca haverá 

dificuldades para a distinção do tipo de erosão, se ravina ou voçoroca em estágio inicial. Pois, o 

ravinamento é resultante da erosão superficial em canais, com o traço d’água apresentando declive 

acentuado, canal profundo, estreito e longo, enquanto as voçorocas são provenientes da interação da 

erosão superficial e da erosão subterrânea, com propensão de alargamento ao aprofundamento até o 

relevo atingir novamente seu equilíbrio. 

 Guidicini & Nieble (1976) colocam o processo de voçorocamento como na classe de 

movimentos complexos de massa por se tratar de um fenômeno sui generis, onde se observa a 

atuação de escoamentos superficiais e subsuperficiais, assim como diversos os tipos de movimentos 

de massa, que contribuem para a sua gênese e evolução. 

Ao analisar os mecanismos das voçorocas, Carvalho (1992) relata que as voçorocas dos 

terrenos cristalinos de Minas Gerais, embora apresentem mecanismos similares aos observados na 

bacia do Paraná, apresentam peculiaridades próprias destes terrenos: tendem a ser menos extensas, 

instalam-se em vertentes em média mais íngremes e freqüentemente apresentam ramificações ou 

feições satélites. 

Enquanto fenômeno natural, a erosão por voçorocas é conseqüência da adaptação da rede de 

drenagem às novas condições hidrodinâmicas, induzidas tanto pelo homem quanto por oscilações 

climáticas (Oliveira, 1995). O mesmo autor relata ainda que a maioria dos casos de erosão por 

voçorocas encontra-se nas áreas de cabeceira de drenagem.  

As voçorocas podem ser encontradas em diferentes estados de evolução e morfologia e 

recebem denominações distintas conforme tais estados. Diferentemente das ravinas, mais lineares, 
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as voçorocas caracterizam-se pela sua forma circular (anfiteátrica), devido à exfiltração do lençol 

freático no sopé dos taludes internos.  

Esse tipo de erosão pode iniciar-se pelo desprendimento de partículas no solo através da 

concentração do escoamento superficial em micro depressões no terreno, pelo desabamento de 

túneis (micro e/ou pequenos) originados pelo escoamento subsuperficial, pelo colapso de estruturas 

superficiais do solo atingidas subsuperficialmente por erosão interna ou então em cicatrizes 

deixadas pelos movimentos de massa (CETEC 1983). Uma vez iniciado o processo, as formas 

ampliam-se para montante em decorrência do avanço rápido das cabeceiras provocado pelo 

desabamento dos taludes e pela incisão linear do seu canal de drenagem. 

 

3.2.1 FATORES CONDICIONANTES DO VOÇOROCAMENTO 

 As áreas mais susceptíveis à ocorrência de voçorocas apresentam fatores condicionantes 

(geomorfologia, geologia, pedologia, clima, cobertura vegetal e ações antrópicas) que proporcionam 

a identificação da propensão à formação dessas feições.  

Ao estudar os condicionantes do voçorocamento na bacia do rio Maracujá, Bacellar (2000) 

identificou que apesar da intensa atividade antrópica na região desde o Ciclo do Ouro, as voçorocas 

só se desenvolvem em locais geologicamente e geomorfologicamente favoráveis. 

  As estruturas geológicas influenciam diretamente o voçorocamento quando condicionam os 

fluxos de água superficiais e subsurperficiais. Na bacia do rio Grande, no sul Minas Gerais, as 

voçorocas freqüentemente se propagam obliquamente ao maior declive topográfico, seguindo 

direções de estruturas geológicas (Moreira 1992). A autora ressalta que, dos fatores condicionantes 

analisados em seu estudo, a instabilidade tectônica da borda sul do cráton do São Francisco é a mais 

importante para a origem da instabilidade da rede de drenagem e da ocorrência de voçorocas da 

região. Por sua vez, o Complexo Metamórfico do Bação sofreu deformações tectônicas que 

resultaram num sistema de fraturamento que ocorre principalmente em direções NW-SE e NE-SW, 

controlando as principais redes de drenagem regionais (Valadão & Silveira 1992). 

Os fatores geológicos que atuam como condicionantes do processo de voçorocamento estão 

vinculados às litologias e às estruturas geológicas planares (foliações, fraturas e falhas). Costa et. 

al.(1999), em estudos sobre voçorocamento na região de Gouveia – MG, destacam a influência da 

geologia na evolução de voçorocas, uma vez que no estágio inicial da erosão os canais destas 

interceptam os planos de fraqueza e a erosão remontante segue eixos condicionados pelas condições 

estruturais das rochas. Os autores constataram ainda que as voçorocas ocorrem em áreas com 

diferentes litologias, como diabásios, xistos e principalmente granito-gnaisses. Na mesma região, 
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Aranha (2002) constatou que as voçorocas predominam sobre solos originados de rochas do 

complexo Gouveia, que é basicamente constituído por rochas arqueanas, numa associação de rochas 

graníticas (granodioritos e monzogranitos) predominando sobre migmatitos e anfibolitos. Com a 

utilização do GPR, este autor identificou correlações entre as zonas de fraturas e as áreas de 

ocorrência dos processos erosivos mais expressivos, sobretudo aqueles que se desenvolvem nas 

ramificações das voçorocas. 

Ao analisar voçorocas em terrenos cristalinos, Moreira (1992) não encontra relação alguma 

entre a atuação dos processos erosivos e as classes de solo, uma vez que há registro de voçorocas 

em diversas classes pedológicas (latossolos, podzólicos, cambissolos e hidromórficos). Porém, Silva 

(1990) aponta os cambissolos como os solos mais susceptíveis à erosão e os argissolos como os de 

maior resistência ao voçorocamento. A relação entre classe de solos e erosões realizadas por Diniz 

(2002) na região de Gouveia-MG indica que a maior parte das voçorocas se encontra em 

cambissolos e, principalmente, em latossolos vermelhos. Este autor relata que a presença de óxidos 

de ferro nos horizontes superficiais dos latossolos vermelhos forma agregados de partículas 

argilosas, que se comportam como um silte. Essa característica, associada ao alto teor de gibbsita, 

proporciona maior possibilidade de colapso das estruturas dos agregados, promovendo a ocorrência 

de pipings e solapamentos dos horizontes superficiais. Para os cambissolos, foi constatada que a 

maior proporção de silte e areia fina, a estrutura em blocos e maciça e a pequena espessura do 

solum são fundamentais na explicação da ocorrência de processos erosivos nesta classe. 

Bacellar (2000) afirma que os saprolitos derivados de rochas do embasamento cristalino são 

muito mais erodíveis que os horizontes superficiais. Em estudo sobre o desenvolvimento de 

voçorocas em áreas de ganisses e granitóides, em Cachoeira do Campo, Parzanese (1991) afirma 

que a susceptibilidade ao surgimento desse tipo de erosão está ligada à diminuição da espessura do 

solum no terço inferior da vertente, fazendo com que o horizonte C, muito erodível, seja 

rapidamente atingido. Portanto, apesar dos solos superficiais (O, A e B) serem menos erodíveis, a 

exposição do saprolito na baixa encosta pode ser uma condição essencial para o desenvolvimento de 

voçorocas da região. 

Conclui-se que fatores como a litologia e pedologia não devem ser considerados 

separadamente, uma vez que influenciam conjuntamente na formação e na evolução das formas 

erosivas.  

Os fatores geomorfológicos (formação de níveis de base, declividade e forma das 

vertentes), assim como os anteriores, são de fundamental importância para instalação de processos 

erosivos. Segundo vários autores, as mudanças de nível de base são significativas na estimulação de 
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uma progressiva reativação da erosão na drenagem principal e nas vertentes (Bishop 1995, Mather 

2000), o que pode explicar a concentração das voçorocas em determinadas regiões.  

Rodrigues (1984) associa a quase totalidade das voçorocas estudadas por ele às encostas 

côncavas de perfil convexo, sendo secundariamente às convexas de perfil convexo as mais 

importantes. 

A associação de voçorocas com rupturas de declive estão presentes em estudos onde estas 

feições aparecem ligadas à regressão de linhas de ruptura da vertente por erosão remontante 

(Furlani 1980, Muratori 1984 apud Ponçano e Prandini 1987). Estes autores também associam a 

maioria dos casos de voçorocamento às vertentes convexas. 

No estudo desenvolvido por Moreira (1992), 68% das voçorocas analisadas estavam 

instaladas em vertentes com declividades médias, entre 9% e 20%, 19% em vertentes com 

declividades acima dos 20% e apenas 13% com declividades inferiores a 9%. Ressalta-se também a 

influência da forma em planta da vertente na morfologia da voçoroca, com associação de feições 

digitadas nos segmentos côncavos e ovóides nos convexos. 

Augustin (1999), em mapeamento da distribuição espacial das voçorocas de Gouveia-MG, 

constatou que 73% delas estão localizadas em cabeceiras de drenagem em anfiteatro e vales 

suspensos com fundos planos como os hollows. Estas formas estão localizadas em vertentes 

côncavas de perfil convexo, se diferenciando quanto ao padrão de drenagem. Nos anfiteatros essa 

drenagem possui uma organização bem definida, apresentando-se de forma canalizada, enquanto 

nos hollows a drenagem aparece de forma difusa, os seja, não canalizada Augustin (1995). 

Segundo Bacellar (2000), as voçorocas da bacia do rio Maracujá ocorrem em áreas 

geomorfologicamente específicas, independente do grau de intervenção antrópica. Na mega-escala 

as voçorocas se agrupam em regiões com amplitudes de relevo inferiores a 70 metros, a montante 

dos níveis de base locais, e preferencialmente nas vertentes que circunscrevem os divisores de 

drenagem amplos e com declives inferiores a 15%. 

Durante os estudos sobre processos erosivos é de suma importância associar os agentes 

climáticos como fatores condicionantes do voçorocamento e de sua evolução, porém é importante 

que se considere não somente o clima atual, mas também paleoclimas, já que os perfis de 

intemperismo podem resultar de condições climáticas em períodos geológicos anteriores (Bacellar 

2000).  Este autor ressalta ainda que o clima exerce influência direta na erosão, afetando o potencial 

erosivo (erosividade) dos fluxos superficiais e subsuperficiais, e indireta, quando modifica no tempo 

geológico, a erodibilidade dos materiais. O clima também exerce um papel direto na evolução da 

erosão, condicionado a hidrologia das encostas, regulando a intensidade dos fluxos de água 

superficiais e subsuperficiais. 
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Climas áridos e semi-áridos são favoráveis à formação de solos poucos desenvolvidos e 

climas quentes e úmidos intensificam o intemperismo químico e, conseqüentemente, propiciam a 

geração de perfis de intemperismo bem desenvolvidos, uma das condições essenciais para o 

desenvolvimento de voçorocas. Por esta razão, as voçorocas em grandes dimensões são mais 

freqüentes em clima tropicais (Tricart 1972 apud Bacellar 2000). 

Diversos autores relatam as variações climáticas que ocorreram na faixa tropical durante o 

Quaternário (Moura & Meis 1986, Moura 1990, e Suguio 1999). Em geral, nos períodos mais 

úmidos, há um aumento da erosividade das chuvas, elevação da vazão liquida dos cursos d’água e 

conseqüente incisão dos canais fluviais. A erosão mais acentuada destes períodos muitas vezes 

provoca a exfiltração do lençol freático, facilitando a instalação de voçorocas. 

A vegetação também é capaz de modificar a erosividade dos agentes geomórficos e a 

erodibilidade dos materiais. Ela é tradicionalmente considerada protetora do solo, diminuindo a 

erosividade da água, através da interceptação das gotas de chuvas nas copas das árvores e na 

serrapilheira, diminuindo a infiltração da água e dificultando a erosão por salpicamento. Os troncos 

e raízes dificultam o escoamento superficial e as plantas utilizam parte da água precipitada sob a 

forma evapotranspiração (Bacellar 2000). A vegetação também reduz a erodibilidade do solo, 

aumentando a resistência ao cisalhamento fornecido pela trama das raízes (Prosser & Slade 1994). 

A agregação do horizonte A do solo pela matéria orgânica, fornecida pela vegetação em 

decomposição, aumenta a oferta de agentes aglutinadores de partículas. 

Os processos subsuperficiais de erosão são favorecidos pelo aumento da infiltração e 

recarga. As taxas de infiltração e percolação de água pela zona não saturada são normalmente muito 

lentas (Futai 2002), a não ser que haja fluxos preferenciais por macro-poros. 

De fato, Baccaro et. al. (1998), em estudo sobre os processos de voçorocamento no 

Triangulo Mineiro, relatam que a micro fauna do solo é relevante, pois facilita a infiltração da água. 

Em estudo sobre o controle do voçorocamento na bacia do rio Bananal (SP), Coelho Netto (1995) 

acusou à construção de dutos de formigueiros, por formigas Saúvas, como responsável pela maior 

percolação d’água no solo, propiciando a produção de fluxos subterrâneos rasos, sobretudo sob 

pastagens. 

São raras as estimativas das taxas de recarga no Brasil. Um dos exemplos deste tipo de 

estudo é apresentado por Paiva (2005), que estimou a recarga de aqüíferos livres utilizando o 

método da variação dos níveis d’água (VNA) em solos residuais de rocha gnáissica na bacia do rio 

Piranga (MG) e encontrou um valor de 183,3 mm ao longo do ano hidrológico 2004/05. 

As atividades antrópicas mal planejadas podem resultar no aumento da erosão, seja pelo 

incremento da erosividade da água como a diminuição da erodibilidade dos solos (Bacellar 2000). 
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Moreira (1992) relata que a distribuição espacial das áreas com alta densidade de voçorocas na 

região de Resende Costa (MG) parece não ser aleatória e estritamente dependente das atividades 

antrópicas. Coelho Netto et. al. (1999) afirmam que o desmatamento proporciona um aumento da 

concentração do fluxo de chuva, favorecendo a incisão regional de canais e o surgimento de 

voçorocas. A ação antrópica através da aplicação de técnicas inadequadas de uso do solo pode ser 

considerada fator que contribui com o início e/ou com a aceleração do processo erosivo. 

 

3.2.2 PROCESSOS DE EROSÃO ATUANTES NAS VOÇOROCAS 

 De acordo com Bertoni & Lomardi Neto (1985), o processo erosivo é o desprendimento e 

arraste acelerado das partículas do solo, causado pela ação da água e do vento. Em síntese, ela é, no 

seu aspecto físico, a realização de uma quantidade de trabalho no desprendimento do material do 

solo e no seu transporte. Moreira (1992) considera a erosão por voçorocas um sistema complexo, 

havendo, portanto, a necessidade do estudo das interações entre os vários processos envolvidos na 

sua evolução. 

 Durante a gênese e evolução das voçorocas são reconhecidas várias fases, nas quais os 

processos inicialmente dominantes são resultantes do escoamento superficial e seguidos da ação do 

fluxo subsuperficial. Iwasa & Prandini (1982) afirmam que a erosão se inicia com o desmatamento, 

que favorece a concentração de águas pluviais. A concentração do escoamento leva à formação de 

sulcos e, posteriormente, de ravinas com perfis transversais em forma de V. Ao atingir uma zona de 

saturação local ou permanente, inicia-se a erosão subterrânea, e a feição passa a ser denominada 

voçoroca. A voçoroca se alarga nesse estágio devido ao solapamento das paredes laterais formando 

taludes íngremes com perfis transversais em forma de U (Carvalho 1992). Após a implantação do 

curso d’água, o leito se regulariza ao atingir o nível de base local. Num último estágio, a vegetação 

se instala no seu interior e o fundo é preenchido por sedimentos aluviais. 

 Oliveira (1995) destaca que os processos como escoamento (concentrado e difuso), erosão 

por exfiltração ou em dutos e movimentos de massa são importantes para gênese e evolução de 

incisões erosivas. Ou seja, atuando em conjunto com os processos hídricos podem ser citados 

também os movimentos de massa, como os escorregamentos rotacionais e planares, quedas, 

tombamentos e rastejos. 

  

3.2.2.1 Processos de Erosão Hídrica Superficial 

A erosão por fluxo hortoniano se dá sob a condição de intensidade de chuva em relação à 

superação da capacidade de infiltração do solo. Esse tipo de processo é conhecido por erosão 
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laminar, que pelo elevado volume de água na superfície, e pela convergência do fluxo em pequenas 

depressões do terreno formam uma espécie de lençol ou lâmina. Segundo Bigarella & Mazuchowski 

(1985), as voçorocas iniciam-se com a concentração de águas superficiais, que evoluem 

rapidamente para sulcos e ravinas se aprofundando cada vez mais, carreando grande quantidade de 

material fino. 

 Essa lâmina d’água desce a encosta com um fluxo em regime turbulento exercendo tensão 

cisalhante ao solo. As partículas de solo desprendidas pelo cisalhamento são carreadas pelo 

escoamento superficial. Esse tipo de erosão pode eliminar completamente o horizonte pedológico 

superficial (horizonte A) (Santos 2001).   

 O principal agente desagregador de partículas é a erosão hídrica superficial causada pelo 

impacto das gotas de chuva no solo, conhecido como splash O impacto das gotas pode desagregar 

partículas de solo, que serão transportadas principalmente pelo fluxo hortoniano. O papel do splash 

varia não só com a resistência do solo ao impacto das gotas d’água, mas também com a própria 

energia cinética das gotas de chuva e com a declividade da encosta (Coelho Netto 1998, Guerra 

1999). Esse processo ocorre com maior intensidade com a retirada da cobertura vegetal. 

 Outro processo superficial importante na evolução de erosões por voçorocas é o efeito 

cachoeira, conhecido como plunge pool erosion, que se origina da água de escoamento superficial 

que desemboca no interior das erosões. O impacto da queda d’água nos taludes internos das 

voçorocas provoca a retirada brusca de material da base, formando uma alcova nos taludes (Oliveira 

1999). O solapamento pode acarretar a queda de blocos de solo, aumentando a quantidade de 

sedimentos disponíveis para transporte.No caso de solos sobre de áreas gnáissicas e graníticas, o 

efeito cachoeira forma freqüentemente uma alcova no topo do horizonte C, auxiliando na 

desestabilização dos horizontes superficiais, mais resistentes à erosão (Bacellar 2000).  

Os fluxos superficiais de saturação (Fernandes et al. 1994, Avelar & Coelho Netto 1994) ou a 

simples exfiltração, têm a capacidade de saturar o material do sopé dos taludes (saprolito in situ ou 

já movimentado) acima do seu limite de liquidez, determinando a ocorrência de rastejos, de 

pequenos escorregamentos (Bacellar 2000, Bacellar & Morais 2005).  

 

3.2.2.2 Processos de Erosão Hídrica Subsuperficial  

 A compreensão dos processos erosivos subsuperficiais é necessária, a partir da noção de 

que os mesmos são de fundamental importância para a gênese e, sobretudo, para a evolução das 

voçorocas. 
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 Conforme Bacellar (2000), se as pesquisas realizadas até hoje ainda não chegaram a um 

consenso sobre o papel dos processos de erosão subsuperficial na geração de voçorocas, o mesmo 

não acontece quanto à influência direta em relação à evolução dessas feições. 

 Rodrigues & Vilar (1982) destacam a maior importância dos fluxos subsuperficiais nos 

períodos secos, uma vez que no período chuvoso a grande remoção de material pelo escoamento 

superficial torna secundária ou imperceptível a ação subsuperficial. 

A erosão por “carreamento” (Rodrigues 1984) ocorre quando se estabelece um gradiente 

piezométrico do interior do maciço, próximo à face dos taludes, capaz de destacar partículas. Nesse 

processo, as partículas menores do solo são carreadas por entre as maiores devido à força do fluxo 

subsuperficial exfiltrante, o que provoca um desmantelamento da estrutura do solo, formando 

vazios em seu arcabouço. Outras terminologias encontradas para o mesmo processo são seepage 

erosion (Dunne 1980) ou a erosão por vazamento (Coelho Netto 1999). 

 Outro tipo de processo erosivo subsuperficial é o arraste de partículas por fluxos 

concentrados em túneis e dutos, que se desenvolvem normalmente em descontinuidades presentes 

no interior do solo, de origem biológica - como raízes ou escavações por formigas - e geológica ou 

pedológica. O fluxo turbulento de água por estas descontinuidades gera uma força cisalhante 

ocasionando a retirada do material de suas paredes. Esse processo é chamado de piping erosion 

Dunne (1980) ou lavagem em túneis (Coelho Netto 1999).  

 

3.2.2.3  Movimentos de Massa 

Vários são os tipos de movimentos de massa que podem ser verificados em associação ao 

desenvolvimento das voçorocas, dos mais lentos aos mais rápidos e desde os mais sólidos aos mais 

fluidos (Oliveira 1999). 

 Alguns fatores preparatórios ou predisponentes (DAEE/IPT 1990) instabilizam os taludes 

gerando movimentos de massa, tais como: 

a) relevo – quanto maior a declividade da encosta, maior a suscetibilidade à ocorrência de 

movimentos de massa; 

b) características geológico-geotécnicas do terreno: diferentes rochas e/ou solos possuem diferentes 

resistências, além de características estruturais, que condicionam maior ou menor estabilidade das 

encostas; 

c) vegetação: atua no sentido de favorecer a estabilidade das encostas, através do reforço mecânico 

e da redistribuição da água da chuva, diminuindo e retardando a infiltração desta no terreno, além 

de protegê-lo contra a erosão; 
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d) características climáticas da região: assim como a distribuição das chuvas, o regime das águas 

subterrâneas e as características de insolação também são potencializadores dos movimentos 

gravitacionais de massa; 

e) lençol freático: a profundidade do nível d’água influencia a maior ou menor suscetibilidade ao 

escorregamento; 

f) ação humana: as diversas intervenções que o homem realiza no meio, como, por exemplo, cortes, 

concentração de águas superficiais, desmatamentos, etc., modificam o equilíbrio das encostas, 

provocando sua instabilização.  

 Carvalho (1992) afirma que na estação chuvosa a ação dos movimentos de massa se dá com 

muito mais intensidade, em função da contribuição externa torrencial, pela elevação geral do lençol 

freático e pela própria precipitação direta. O principal agente detonador dos movimentos de massa é 

a água, e, dessa maneira, a maioria das movimentações de taludes nas voçorocas acontece no 

período chuvoso, em função do incremento hídrico ao sistema, que conta apenas com a ação das 

águas subterrâneas no período seco para a manutenção da evolução das voçorocas. A vegetação, 

geralmente ausente nos taludes instáveis das voçorocas, facilita a deflagração dos movimentos de 

massa. 

 Os movimentos gravitacionais de massa que normalmente atuam nos taludes de voçorocas 

são os escorregamentos, os fluxos e as quedas (Prandini et. al. 1974, Furlani 1980, Bull & Kirkby 

1997, apud Bacellar 2000).  

  Os escorregamentos rotacionais (slumps) que envolvem todo o talude são muito comuns e 

normalmente decorrem do solapamento basal, favorecido pela exfiltração freática ou pela erosão 

nos meandros dos canais internos das voçorocas. O fluxo de águas pluviais por fendas de tração 

presentes na superfície do solo próximo à cabeceira das voçorocas também favorece os 

escorregamentos.  

Os escorregamentos planares ou em cunha ocorrem ao longo de planos de fraqueza do 

saprolito ou rocha alterada (Bull & Kirkby 1997, apud Bacellar 2000). 

As quedas de blocos podem ocorrer em função do descalçamento basal causado pelo efeito 

cachoeira, ou pela erosão lateral dos canais internos das voçorocas (Prandini 1974), ou ainda por 

infiltração da água pluvial em fendas abertas (fendas de tração) na superfície dos solos (Baccaro et. 

al. 1998). 

 O rastejo (creep) corresponde ao processo de transporte lento de conjuntos de partículas de 

sedimentos e/ ou solo de baixa coesão, que ao serem encharcados por precipitações abundantes, ou 

atingidos pela elevação do nível freático, fluem lentamente para jusante. As corridas (fluxos) de 

solo ocorrem através do carreamento do material liquefeito do sopé dos taludes junto à zona de 
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exfiltração do lençol, com conseqüente solapamento que proporciona o descalçamento do talude e 

seu escorregamento (Rodrigues 1984). 

 

3.2.3  TAXAS DE EVOLUÇÃO DE VOÇOROCAS 

Os estudos de caracterizações de evolução das bordas de voçorocas têm sido realizados no 

Brasil, principalmente com duas técnicas. A primeira é a avaliação aerofotogramétrica efetuada com 

a comparação de aerofotos de diferentes datas e a segunda é pelo método das estacas instaladas ao 

longo do entorno da erosão.  

Baccaro et. al. (1998) monitoraram entre 17/01/97 e 04/12/97 a evolução de voçorocas em 

relevos residuais sobre solos areníticos em duas estações experimentais do oeste do Triângulo 

Mineiro. Numa estação, de 7 estacas de monitoramento, apenas em duas verificou-se alguma 

evolução, de 239 e 370 cm, respectivamente. Na outra estação, que se apresenta mais bem 

preservada em termos de vegetação, a taxa de evolução foi ainda menor. Os autores ressaltam ainda 

que os avanços mais significativos em ambas as estações ocorreram durante o período chuvoso.  

Existem alguns dados de evolução de voçorocas em regiões com rochas gnáissicas e 

graníticas de Minas Gerais. Usando o mesmo método que os autores supracitados, Cruz (2003) 

encontrou na região de Gouveia (MG) um crescimento linear de 3,9 m/ano e 23,8 m/ano, 

respectivamente, para duas voçorocas com substancial diferença quanto à colonização vegetal. 

Sobreira (1998) caracterizou por fotos aéreas as taxas de avanço de voçorocas em 

Cachoeira do Campo – MG. Estas voçorocas são geralmente muito antigas, muitas provavelmente 

iniciadas no início da ocupação da área, no século XVIII (Bacellar 2000). Num intervalo de 37 anos 

de medidas, Sobreira encontrou recuos médios de 0,78 e 1,88m/ano. Este autor encontrou também 

fortes indícios de como as atividades antrópicas podem interferir na reativação de voçorocas, pois 

chegou a encontrar um recuo linear de quase 200m, com perda total de 6 ha de área na vertente, 

num período de 37 anos, em função do direcionamento de água servida e esgoto para o interior da 

voçoroca.  

A análise realizada por De Paulo et. al. (2005) na bacia Várzea das Flores (MG), indicou  

taxas de avanço linear para duas voçorocas de 0,70 e 1,50 m/ano, similares às encontradas por 

Sobreira (1998). Estas voçorocas também são, em grande parte, consideradas muito antigas (De 

Paulo et al. 2005) 
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3.3  ESTUDOS SOBRE EROSÕES NO COMPLEXO BAÇÃO 

Várias pesquisas sobre os processos erosivos por voçorocas e suas relações 

geomorfoambientais têm sido realizadas nos últimos anos no Complexo do Bação (Delgado 1991, 

Parzanese 1991, Varajão 1991, Farias 1992, Valadão & Silveira 1992, Sobreira 1998 e 2000, 

Bacellar 2000, Costa & Sobreira 2001, Santos 2001, Morais 2003, Melo 2004). 

O trabalho erosivo realizado nas encostas da região está associado ao encaixamento das 

drenagens e às variações nos níveis de base locais. Esses, por sua vez, devem estar relacionados a 

movimentos tectônicos e/ou mudanças climáticas, ou a influência da ação antrópica. Alguns 

autores, como Varajão (1991), relatam que os “soerguimentos epirogenéticos pós-cretáceos 

experimentados especialmente pela porção oriental da Plataforma Sulamericana acarretaram, no 

Quadrilátero Ferrífero, reentalhamento da drenagem”.  

Valadão & Silveira (1992) afirmam que a região do Complexo do Bação esteve sob a 

atuação de movimento tectônico, que proporcionou o “soerguimento da área em relação ao seu 

nível de base, no qual deságuam seus rios, aumentando as declividades, que propiciam intensa 

atividade erosiva e, conseqüentemente, retrabalham a paisagem”.  

Por outro lado, Bacellar (2000) afirma que a intensa ocupação da área, desde o Ciclo do 

Ouro, e a implementação de práticas agrícolas rudimentares, sobretudo com intenção de subsidiar a 

alimentação das províncias auríferas de Vila Rica, Mariana e Sabará, também podem ser 

considerados motivos para o surgimento de erosões no Complexo do Bação. Os valos abertos para 

dividir as terras dos fazendeiros e o estabelecimento de vias locais são outros fatores que 

favoreceram o desenvolvimento destas erosões na região (Sobreira 1998, Bacellar 2000).  

Delgado (1991) realizou o mapeamento geotécnico do distrito de Cachoeira do Campo, no 

Complexo do Bação, associando-os à ocupação humana. Em função dos resultados encontrados, o 

autor descartou a possibilidade de expansão urbana da sede do município de Ouro Preto em direção 

à Cachoeira do Campo, em função do grande número de erosões profundas como voçorocas e 

ravinas, o que deve dificultar e a exploração econômica dos solos e a implantação de infra-estrutura 

urbana, como redes de esgoto e pavimentação de vias, além depreciar os valores dos imóveis 

situados próximos às feições erosivas. Neste estudo, o autor relata que a granulometria dos 

saprolitos das voçorocas podem favorecer o piping e, conseqüente, o descalçamento da base dos 

túneis provocados pelo fluxo, mas que este não é o único processo ocorrente nos voçorocamentos 

da região. O autor sugere que a revegetação, como no caso das espécies do gênero Gleichenia, pode 

ser uma alternativa viável no combate às grandes feições erosivas. 

Ao estudar a gênese e desenvolvimentos de voçorocas na região do Complexo do Bação, 

Parzanese (1991) colheu amostras de solos em 16 voçorocas, sendo uma na mesma área do presente 
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trabalho e as demais na região sudeste deste complexo. Após as análises física, química e 

mineralógica a autora concluiu que o latossolo vermelho-amarelo, a variedade mais comum na 

região, apresenta horizonte B caulinítico e gibbsítico, argiloso (entorno de 50% de argila), de 

estrutura granular, menos susceptível à erosão. O horizonte C (saprolito) aparece com textura 

arenosa, sendo que as frações silte e areia fina (55%) são constituídas dominantemente de caulinita 

pseudomorfa de feldspatos. Segundo a autora, a fácil orientação destes pseudomorfos faz com que 

estes materiais sejam coerentes quando secos. Porém devido à escassa presença de agentes 

cimentantes, a coerência é muito baixa e estes materiais, quando molhados, desmoronam e são 

arrastados com facilidade. 

A autora ressalta ainda que a propensão ao voçorocamento esteja ligada à diminuição da 

espessura do solum (horizontes A e B) no terço inferior da encosta, porque nesta porção a erosão 

por escoamento superficial é mais intensa e o horizonte C é rapidamente atingido. 

Farias (1992) realizou a única pesquisa de recomposição e ocupação vegetal natural no 

interior de voçorocas no Complexo do Bação, em Cachoeira do Campo. Conforme a autora, o 

surgimento de vegetação no interior das voçorocas é favorecido graças ao abandono das atividades 

antrópicas. A vegetação apresenta-se condicionada à disponibilidade de água e oxigênio existentes 

no local, criando ambientes distintos. De fato, a autora conclui que na área de baixada dentro das 

voçorocas, há dois ambientes característicos: onde o solo é encharcado, há predominância de 

gramíneas, onde a drenagem é melhor, a vegetação arbórea se estabelece. Em taludes íngremes 

onde o solo normalmente fica exposto, espécies de plantas do gênero Gleichenia sp conseguem 

brotar, iniciando um processo de colonização da parede, estabilizando esses locais. 

A mesma autora relata que a diversidade de espécies no interior das voçorocas sugere um 

enriquecimento em nutrientes, dada à variabilidade e adaptabilidade delas. Na evolução das 

voçorocas até o restabelecimento de um equilíbrio dinâmico, verifica-se uma sucessão vegetal que 

culmina com o estabelecimento de uma formação florestal, recobrindo, por inteiro, tais sítios. 

Sobreira (1998), ao estudar as formas erosivas de Cachoeira do Campo, encontrou 109 

ravinas e voçorocas, considerando 14 em plena atividade. O autor considerou que as 14 erosões 

ativas eram voçorocas, pois o principal agente erosivo identificado foi a exfiltração das águas 

subterrâneas. Na análise do autor, essas erosões foram condicionadas pelo escoamento superficial 

concentrado, provocado pela ação antrópica, na implementação de divisores de propriedade, o que 

evidencia um manejo inadequado do espaço. O autor destaca como mecanismos de maior relevância 

nas erosões estudadas, as quedas ou escorregamentos superficiais de material das paredes das 

erosões. Notam-se também os escorregamentos rotacionais, com superfície de ruptura bem 

inclinada, condicionados por fendas de tração ou fendas verticais paralelas a estas paredes, cuja 
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origem deve-se à descompressão do solo pela remoção do material que o confinava. Segundo o 

autor, essas fendas de tração são locais de percolação preferencial de águas superficiais. Conforme 

o estudo, as águas de escoamento superficial transportam as massas de solo escorregadas no período 

das chuvas, dando ciclicidade ao processo. 

O autor destaca ainda que todas as voçorocas estão conectadas à rede de drenagem, 

sugerindo pouca influência do substrato rochoso no seu desenvolvimento. Essa conclusão se deu 

sem a elaboração de um estudo detalhado sobre o tema, tendo sido levada em consideração apenas à 

espessura do manto de intemperismo que encobre a rocha. 

A susceptibilidade dos saprolitos à erosão aparece, sem sombra de dúvida, como elemento 

principal da causa desses processos erosivos, que foram apenas potencializados pela ocupação 

(Sobreira 1998). 

Bacellar (2000), ao caracterizar os condicionantes dos mecanismos de gênese e evolução de 

voçorocamento da bacia do rio Maracujá, identificou 385 processos erosivos, dentre os quais 173 

são considerados como voçorocas profundas e 212 como ravinas e voçorocas rasas. Esses processos 

possuem uma morfologia dendrítica, anfiteátrica, ou alongada, e podem atingir profundidades de até 

40 m. O autor encontrou provas de que a erosão por voçorocas é um processo natural e recorrente 

na bacia do rio Maracujá desde pelo menos 32.000 anos atrás. 

O autor relata que grande parte das voçorocas está associada às intervenções antrópicas, 

porém isso não explica o surgimento das mesmas. As voçorocas também foram encontradas em 

regiões pouco antropizadas, indicando que as condições geomorfológicas e geológicas devem ser 

favoráveis para dar início ao voçorocamento. Em escala regional, as voçorocas da bacia do rio 

Maracujá aparecem em áreas com características geomorfológicas em comum, como em áreas de 

pequenos desnivelamentos, a montante de níveis de base locais e principalmente às margens dos 

divisores de drenagem amplos e suaves. Foi observado pelo autor que as feições erosivas 

desenvolvem-se seguindo a orientação das estruturas geológicas, condição explicada pelo fato de as 

falhas e fraturas se comportarem como macroporos, agindo assim como meios condutores dos 

fluxos subsuperficiais de água. Nesse estudo, foram amostrados através de ensaios de erodibilidade 

dos solos, que os horizontes superficiais do solo classificam-se como não dispersivos e não 

desagregáveis, sendo, portanto, não erodíveis e que a erosão por piping dos saprolitos da bacia do 

rio Maracujá é possível. Considerando o estado confinado em que se encontram os saprolitos 

situados nos vales não canalizados em cabeceiras de drenagem, este mecanismo seria bem plausível 

como processo atuante na formação do voçorocamento. 

 Santos (2001) utilizou parcelas de monitoramento para estudar a erodibilidade dos solos na 

região de Santo Antônio do Leite. O autor constatou através de ensaios granulométricos sem 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 234, 24p.,1965 

 

 

 

33 

defloculante que os solos das partes alta e média da vertente apresentam alta porcentagem de silte e 

areia. Entretanto, nos ensaios com defloculante, a fração argila é preponderante. 

Os resultados mostram que o escoamento superficial e de carga de sedimentos apresentam 

valores baixos. A média vertente é o ponto com maiores valores, atingindo uma média de 2,20g/l de 

sedimentos e 14% na relação escoamento superficial/precipitação. Este autor ressalta que o 

resultado obtido da produção de sedimentos pode ter sido influenciado por um ano hidrológico de 

pluviosidade atípica, quando choveu apenas 732 mm.  

Segundo este autor, os solos superficiais da região de Santo Antônio do Leite mostraram, 

tanto em testes de laboratório quanto em experimentos de campo, que são pouco erodíveis e bem 

resistentes às intempéries observadas no período monitorado. 

 Morais (2003) estabeleceu a influência de textura, estrutura e mineralogia dos saprolitos do 

Complexo do Bação na erodibilidade, no intuito de estabelecer os processos erosivos por voçorocas 

da área da bacia do rio Maracujá. Os resultados obtidos possibilitam-no classificar os solos em 4 

classes quanto à erodibilidade: A) Solos pouco susceptíveis ao piping e aos escorregamentos (solo 

laterítico do horizonte B); B) Solos pouco susceptíveis ao piping, mas susceptível a 

escorregamento; C) Solos medianamente susceptíveis ao piping e ao escorregamento; e D) Solos 

muito susceptíveis ao piping e a escorregamento. Nesse estudo, o autor realizou vários ensaios de 

laboratório, com o aparelho de pin-hole, demonstrando que a erosão por piping é possível em 

grande parte dos saprolitos, sobretudo os que apresentam menores teores de argila. Porém, os 

mesmos ensaios efetuados sem o furo de agulha, mas com tempos prolongados, mostraram que a 

erosão por carreamento não é possível nestes solos. Através dos ensaios com modelos físicos de 

taludes, o autor concluiu que o desenvolvimento natural de pipings não é possível nos saprolitos se 

não houver uma descontinuidade prévia. No caso existir descontinuidade prévia, erosões do tipo 

tunnel scour podem se desenvolver e se preservar enquanto o solo do teto permanecer em condições 

não saturadas. Os ensaios de desagregabilidade e de modelagem física mostraram que os saprolitos 

quando saturados se instabilizam através de escorregamentos rotacionais. Foi constatado em campo 

que nos sopés dos taludes das voçorocas, onde ocorre exfiltração do lençol freático, há grande 

número de escorregamentos rotacionais de diversas alturas e declividades.  

Para Futai (2002), os escorregamentos rotacionais seriam um dos mais importantes 

processos responsáveis pele evolução das voçorocas da região do Complexo Bação. Segundo este 

autor, tais escorregamentos seriam fortemente induzidos pela perda de sucção dos solos. Bacellar & 

Morais (2005) estabeleceram um esquema típico de talude instável das voçorocas do Complexo 

Bação (Figura 3.1). Para estes autores, os pequenos escorregamentos que ocorrem na base do sopé 
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dos taludes (segmento D da figura 3.1), devido à exfiltração de água subterrânea, seriam um 

importante indutor dos grandes escorregamentos rotacionais que envolvem todo o talude. 

 

Figura 3.1 Esquema de típico talude instável das voçorocas do Complexo Bação (Bacellar & Morais 2005). 

 

Ao configurar o desenvolvimento da dinâmica evolutiva do quadro geomorfológico e 

sedimentológico na sub-bacia do Saboeiro, área onde se insere também o presente estudo, Melo 

(2004) relata que nos depósitos coluviais recentes, situados próximos aos terraços fluviais, a 

instalação de processos erosivos desencadeados, por meio do desmatamento, deixa o solo desnudo e 

favorece uma maior atuação do escoamento superficial e, conseqüentemente, da erosão em lençol. 

O arranjo dos depósitos aluviais e coluviais conjuntamente com o desenvolvimento do 

processo erosivo favorecem o cenário da dinâmica evolutiva da área, com um contínuo 

encaixamento da drenagem. Ambos são importantes na estimulação de uma progressiva reativação 

dos processos erosivos nas encostas e na drenagem principal. Segundo a autora, alguns 

questionamentos não puderam ser respondidos a contento, recomendando-se, entre outras coisas, o 

monitoramento da evolução das voçorocas e da produção de sedimentos num período de no mínimo 

um ano.  
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 CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido em etapas de gabinete, levantamentos e monitoramento 

de campo e ensaios de laboratórios, descritas a seguir: 

4.1 ATIVIDADES EM GABINETE 

 Nesta etapa, houve a compilação de dados e a análise bibliográfica com o levantamento e 

obtenção de livros, informações e dados sobre erosão por voçorocas e métodos de estudo e pesquisa 

em geomorfologia. Foram investigados os estudos sobre erosões no complexo metamórfico do 

Bação, com o intuito levantar informações e conceitos a respeito do tema proposto e de estabelecer 

parâmetros para instrumentação de campo e laboratorial necessária para o desenvolvimento da 

pesquisa. Investigou-se também a metodologia adequada para quantificar as taxas de evolução de 

voçorocas; também foram adquiridos os seguintes documentos e materiais cartográficos: 

 ortofoto de 1986, com escala 1:10.000 da CEMIG, folha Itabirito 42.11.11;  

 par de aerofotos de 1951, com escala 1:25.000;  

 par de aerofotos de 1977, com escala 1:40.000;  

 mapa geológico de detalhe na escala 1/10.000 (Costa 1999);  

 carta topográfica do IBGE (folha SF-23-X-A-III-3 – Itabirito, na escala 1:50.000). 

 Com a compilação dessas informações, foi realizada a análise e interpretação da carta 

topográfica que possibilitou o reconhecimento dos divisores hidrográficos e resultou na delimitação 

da bacia e na elaboração de seu croqui, que serviu de base aos trabalhos de campo iniciais para o 

cadastramento das principais formas erosivas. A geologia local foi compilada de mapeamento 

geológico de detalhe na escala 1/10.000 (Costa 1999).  

Para descrição do estágio evolutivo da voçoroca selecionada utilizou-se a estrutura do 

laboratório de sensoriamento remoto do DEGEO/EM/UFOP. Para a análise aerofotogramétrica 

foram utilizadas fotografias aéreas de datas e escalas diferentes. A variedade de fotografias de 

diferentes datas permitiu a identificação da evolução das voçorocas ao longo do tempo adaptando-

se a metodologia proposta por Sobreira (1998). Segundo este autor, a despeito dos erros, o método 

de comparação de fotografias aéreas de diferentes datas apresenta resultados satisfatórios no tocante 

ao histórico da dinâmica de processos erosivos acelerados. No presente estudo, os resultados da 

comparação das aerofotos foram utilizados para elaboração do mapa cadastral das erosões e no 

fornecimento de dados sobre a evolução da borda da única voçoroca que apresentou atividade de 
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processos erosivos, e ainda como parâmetro referencial para reconhecimento dos aspectos físicos e 

o histórico de uso e ocupação da área da bacia.  

A ortofoto serviu de parâmetro para a conclusão da análise evolutiva das voçorocas por 

fotos aéreas, que resultou num mapa cronológico da evolução da voçoroca escolhida para instalação 

da estação de monitoramento. Este mapa serviu ainda de base cartográfica para lançamento dos 

dados de evolução da voçoroca coletados em campo, através de estacas. Com base nestes dados, foi 

possível cartografar a evolução desta voçoroca até o presente. 

 

4.2 ATIVIDADES DE CAMPO 

Essa etapa foi dividida em duas fases: 

4.2.1 Reconhecimento da Bacia 

 Foram realizadas visitas ao campo, concomitantemente com as análises 

aerofotogramétricas, para reconhecimento da bacia, das principais formas de erosão e do grau de 

evolução das voçorocas. A partir desses trabalhos foi definida a voçoroca a ser monitorada ao longo 

do ano hidrológico 2003/2004 e realizada uma análise prévia para locação dos pontos de instalação 

dos equipamentos de monitoramento.  

4.2.2 Levantamento topográfico e coleta de amostras de solo e vegetação 

Para realização do levantamento topográfico da vertente onde se encontra a voçoroca 

estudada foi utilizado o método da prancheta e alidade. A escolha deste equipamento se deu pela 

disponibilidade do mesmo no Departamento de Geologia e pela facilidade e praticidade de sua 

utilização, pois o mapa topográfico já sai semi-acabado da campanha de campo. 

Conforme Lahee (1952, apud, Lana 2004), este método apresenta porcentagem de erro 

nominal de apenas 0,1%, considerado um valor pequeno em comparação com outros métodos de 

levantamento cartográfico. 

De acordo com Lana (2004), o início do levantamento deve ser a partir de um ponto fixo na 

paisagem (de preferência uma construção civil), que servirá como referência para o levantamento 

dos demais pontos. Após a definição do ponto inicial, passa-se para observação dos limites da área a 

ser cartografada. Lana (op. cit.) sugere, para uma cartografia de alta resolução, adotar como limite 

mínimo de redução a escala de 1:500. Vale ressaltar que não existe uma normatização institucional, 

onde sejam apontadas as escalas de trabalho adotadas na utilização deste método, que devem variar 

de acordo com o objetivo de cada levantamento. 

A construção do mapa se dá de uma forma relativamente simples, na medida em que o 

operador do equipamento lê os ângulos e as medidas de distância e altimetria na régua, o mapa vai 

sendo desenhado no papel afixado na prancheta. A posição geográfica da vertente foi obtida por um 
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aparelho de GPS Garmin, modelo E-trex, tendo sido plotados 15 pontos ao longo da vertente 

próximos à borda da voçoroca, para evitar erros inerentes ao desvio em metros nas coordenadas 

geográficas fornecidas pelo equipamento utilizado, pois as mesmas foram utilizadas para o 

georeferenciamento na digitalização do mapa de campo. Esse mapa foi construído na escala de 

1:1.000 e com eqüidistância das curvas de 1m, servindo para conhecer em detalhe a topografia da 

vertente, o atual estágio evolutivo da voçoroca e para, em conjunto com as condições de campo, 

ajudar na definição dos pontos de instalação dos equipamentos de coleta de dados e amostras. 

Foram coletadas amostras de solo para caracterização de cor e textura. No total, foram 8 

amostras deformadas de solo em diferentes pontos do talude da voçoroca, 3 do horizonte B e 5 de 

saprolito. 

Conforme Prado (1995), a cor dos solos é a sensação visual que se manifesta na presença de 

luz e, de certo modo, reflete a quantidade de matéria orgânica, o tipo de óxido de ferro presente, 

além da classe de drenagem do solo. A cor do solo foi determinada segundo a Carta de Cores de 

Munsell, que é comumente utilizada pela comunidade técnico-científica para este fim. Nela constam 

os parâmetros de identificação da cor. O matiz é a variação entre o vermelho e o amarelo 

representados pelas letras R (vermelho) e Y (amarelo); o valor representa a proporção de preto e de 

branco e o croma refere-se à contribuição do matiz. Para a análise granulométrica foi utilizado o 

método do peneiramento, conforme a NBR 7181 da ABNT (1984). 

Além de amostras de solo, realizou-se também a coleta de 14 amostras da vegetação local 

para caracterização dos tipos de famílias existentes na área. As amostras de espécies vegetais foram 

coletadas em sacos plásticos e acondicionadas em prensas de papelão com jornal, etiquetadas e 

enviadas ao Herbário José Badini no laboratório de Botânica do Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas da UFOP para identificação.  

 

4.3  INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE CAMPO 

Nessa etapa foram feitos levantamentos periódicos dos processos de erosão atuantes na 

voçoroca e instalados os equipamentos de monitoramento e coleta de dados. Um leiturista de 

instrumentos (morador local) foi contratado para realizar as medidas e coletas diariamente, no 

período das chuvas, e duas vezes por semana, no período de estiagem. As medidas de nível d’água 

no interior da voçoroca e as de recuo da borda foram realizadas pelo autor do estudo. Para a 

realização desse trabalho foram instalados:  

A) Um pluviômetro, nas imediações da bacia, na casa do leiturista, próximo à voçoroca 

(Figura 4.1). A área em torno do equipamento foi completamente limpa e não apresenta vegetação 

de maior porte que pudesse interferir na captação da chuva. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série D, vol. 234, 24p.,1965 

 

 

 

38 

 

 

Figura 4.1 – Pluviômetro  

 

As coletas dos dados foram feitas diariamente às 7:00h. O procedimento foi extremamente 

simples: vertia-se toda a água coletada pelo pluviômetro em uma proveta graduada em mililitros e 

anotava-se a medida num caderno. Para converter a graduação de mililitros para milímetros, foram 

anotados os dados de altura e diâmetro do recipiente de captação junto com o total pluviométrico 

em mililitros do período de coleta (24h.). Esses dados foram aplicados na fórmula de cálculo de 

volume do cilindro. Obteve-se então a altura da precipitação diária. 

B) Sete medidores de nível d’água (5 à montante da cabeceira da voçoroca e 2 no interior), 

feitos de tubo de PVC com 1` de diâmetro, seccionados na superfície para permitir a entrada de ar, e 

tampados por “capes” de rosca nas extremidades inferior e superior. Os seis metros da parte inferior 

do medidor foi furada e posteriormente envolvida por uma tela de proteção de nylon (Figura 4.2) 

amarrada com arame, formando um filtro para evitar a entrada de sedimentos.  

Na cabeceira da voçoroca os medidores foram instalados em poços de 2 ½”de diâmetro e 

profundidades que variam entre 22,40m e 27,45m, perfurados inicialmente por sonda à percussão e, 

posteriormente, por lavagem, até alcançar o nível freático. Na base de cada furo foi colocada uma 

camada de 10 cm de areia lavada, para receber os medidores. Após a descida dos medidores dentro 

dos poços, o espaço anular foi preenchido com areia até 2,0m antes de chegar à boca, e a partir daí 

selado com bentonita. Na parte externa foram colocados protetores de ferro para evitar possíveis 

danos causados pelo pisoteio de animais ou vandalismo (Figura 4.3). 
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Figura 4.2 – Instalação do medidor de nível d’água em poço na cabeceira da voçoroca. Notar que o 

tubo de PVC perfurado está revestido por tela de nylon. 

 

No interior da voçoroca os medidores de nível d’água foram instalados em poços de 2” de 

diâmetro, perfurados com trado manual entre 1,50 m e 2,10 m de profundidade. 

Para efetuar as medidas foi construído especialmente para esta pesquisa um equipamento 

eletrônico que consiste de uma bobina presa a um suporte. No interior da bobina foi instalado um 

pequeno circuito alimentado por uma bateria e conectado a um pequeno alto falante e a um cabo 

elétrico enrolado na bobina (Figura 4.3). O cabo é desencapado e soldado na extremidade, que será 

introduzida no poço de monitoramento, de modo que, ao entrar em contato com a água, fecha-se o 

circuito, gerando um ruído indicando o nível freático. As medidas de nível d’água foram diárias, 

com exceção das feitas nos poços localizados no interior da voçoroca, que foram mensais, em 

função da dificuldade de acesso.  
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Figura 4.3 – Medição do nível d’água. Notar a proteção superficial do poço com tubo de ferro. 

C) Os dados de vazão foram coletados num knickpoint, ou seja, num degrau natural com 

forma acanalada de aproximadamente 35 cm de desnível encontrado no canal da drenagem interna 

da voçoroca (Figura 4.4). Utilizou-se o método da capacidade (Costa 2005), que consistiu na 

mensuração do tempo necessário para encher um balde de 10 litros (Figura 4.4). Os valores de 

vazão apresentados representam a média aritmética de cinco medidas consecutivas.  

 

 

Figura 4.4 – Medida de vazão pelo método da capacidade na drenagem interna, no degrau natural 

(knickpoint) que funciona como vertedouro. 

 

D) Para coletar as amostras de sedimentos transportados foram utilizadas garrafas d’água de 

0,5 litro no mesmo ponto das medidas de vazão (Figura 4.5). O leiturista colocava uma garrafa de 

água mineral embaixo da queda d’água e a enchia até atingir o nível de 500 ml. Assim que o 

volume d’água atingia esse nível, a garrafa era retirada e tampada hermeticamente para impedir 
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vazamentos. As amostras foram coletadas duas vezes por semana no período de estiagem e 

diariamente no período das chuvas As amostras foram levadas para decantação, pesagem e 

determinação granulométrica em laboratório (Figura 4.5). Os dados de peso de sedimentos 

transportados pelo sistema de drenagem da voçoroca foram obtidos pela fórmula: peso (g) = 

concentração (g/l) X vazão (l/s). 

 

 

Figura 4.5 – Garrafas com amostras de sedimentos em decantação 

E) Para quantificar periodicamente o recuo da borda da erosão foram instalados 11 

transectos orientados com bússola, constituídos por estacas de madeira eqüidistantes em 5m, 

conforme metodologia sugerida por Guerra (1995). Em função da topografia irregular e da presença 

de vegetação de maior porte, algumas estacas não ficaram exatamente com 5m de eqüidistância, 

variando para mais ou para menos. As estacas foram pintadas de amarelo (Figura 4.6) para facilitar 

sua localização entre a vegetação. Foram quatro campanhas de medidas no decorrer da pesquisa, 

nos meses de janeiro, abril, agosto e novembro de 2004. Para diminuir a possibilidade de erros 

relativos a direção original da linha de referência entre as estacas e a borda da voçoroca, durante as 

medidas utilizou-se um esquadro posicionado perpendicularmente a cada transecto.  

 

 

Figura 4.6 – Estaca de monitoramento posicionada próxima da borda da voçoroca. 
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4.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIOS 

4.4.1 – Caracterização granulométrica das amostras de solo 

 A secagem das amostras foi realizada no Laboratório de Geotecnia da UFOP. Para tal 

procedimento, as mesmas foram retiradas dos sacos plásticos, após terem ficado armazenadas na 

câmara fria, colocadas num tabuleiro de metal e deixadas numa estufa com temperatura de 60º C 

por 72 horas. Depois de secas, as amostras ficaram em repouso a temperatura ambiente e 

posteriormente foram quarteadas para passarem pelo processo de separação em frações 

granulométricas, conforme o método do peneiramento (NBR 7181, da ABNT 1984). 

4.4.2 – Caracterização granulométrica das amostras de sedimentos 

transportados 

 No laboratório as amostras coletadas em garrafas plásticas ficavam em decantação por um 

período de quinze dias. Em seguida, todas as garrafas foram abertas para retirada do maior volume 

possível de água. A extração da água foi feita com uma pisseta vazia, que era pressionada com as 

mãos para expulsão do ar. Na seqüência, colocava-se a ponta da pisseta dentro do recipiente da 

amostra e então a água foi sendo sugada vagarosamente para o seu interior à medida que a pressão 

das mãos ia sendo aliviada, simulando um sifonamento. Após quase toda a água ser retirada, o 

corpo da garrafa plástica foi cortado com um estilete na altura do nível d’água com sedimento 

depositado no fundo. Todo sedimento era vertido para um béquer previamente etiquetado, que 

posteriormente foi colocado em estufa a 60º C por um período de quatro dias (Figura 4.7). Então, os 

sedimentos foram pesados na balança com precisão de duas casas decimais depois da vírgula. 

 As amostras pesadas foram armazenadas em sacos plásticos previamente etiquetados. Como 

o peso individual era muito pequeno, foi necessário armazenar quinze amostras em cada saco para 

posterior análise granulométrica. As amostras coletadas na estiagem, por serem em menor número, 

foram armazenadas em um único conjunto trimestral, em função do baixo peso individual, pois o 

método da sedimentação exige que a amostra tenha um peso mínimo (120g), conforme a NBR 

7181, da ABNT (a1984), e NBR 6458, da ABNT (b1984). 
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Figura 4.7 – Secagem das amostras de sedimentos em estufa. 

 

4.4.3 – Laboratório de Geoprocessamento 

 O mapa topográfico da encosta onde se situa a voçoroca foi obtido a partir do levantamento 

inicial de campo com o método da prancheta e alidade. Este mapa, na escala de 1:1.000, serviu de 

base cartográfica para construção dos mapas de evolução do recuo da borda da voçoroca ao longo 

de um ano hidrológico e para plotagem das medidas obtidas nas fotografias aéreas. Este mapa foi 

escaneado e digitalizado com o programa Autocad Map. 

 

4.5 2ª ETAPA DE GABINETE 

Nesta etapa, ocorreu a compilação de bibliografia complementar e a interpretação, 

integração e a correlação dos dados de laboratório e em campo. Foram executadas a análise 

temporal do recuo da borda da voçoroca e a análise dos dados hidrossedimentológicos 

(pluviosidade, nível freático e descargas sólida e liquida). 

O monitoramento contínuo da superfície freática permitiu determinar a velocidade média de 

recarga e também a taxa de recarga do aqüífero através do método da variação dos níveis d’água 

(VNA) (Paiva 2005). Esse método parte da premissa de que toda variação dos níveis d’água em 

aqüíferos livres deve-se a água que recarrega o lençol freático, ou seja, não existe alimentação 

lateral. Assim, a recarga é calculada pela equação abaixo: 

R = Sy . ∆h/∆t 

Onde, 

Sy = vazão específica; 

∆h = variação da altura do nível d’água; 

∆t = variação do tempo 
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 Com a interpretação e o cruzamento dos dados foi possível conhecer a influência dos 

principais processos erosivos ocorrentes que condicionam a evolução da voçoroca e determinar a 

evolução cronológica de seu avanço. 
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CAPÍTULO 5 

 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1  INTERPRETAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS AÉREAS E 

CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA BACIA DO RIACHO 

MANOEL FÉLIX 

O local de estudo encontra-se à SO do distrito de São Gonçalo do Bação, a aproximadamente 

16km da sede do município de Itabirito (MG). Pela observação das fotografias aéreas, a área 

encontrava-se abandonada entre 1951 e 1986, com poucos indícios de ocupação residencial. Apenas 

na ortofoto de 1986 podem ser encontradas pequenas áreas limpas, relacionadas à retirada da 

cobertura vegetal e construção de casas, às margens das duas vias que cortam a bacia.  

De 1986 pra cá o cenário se modificou. Atualmente, nota-se uma ocupação mais intensa, e 

aumento da área de ocorrência de erosão superficial às margens destas vias. No segmento inferior 

da bacia, moradias foram sendo construídas até o estabelecimento de um bairro residencial de São 

Gonçalo do Bação, “Mangue Seco”. Chácaras se instalaram junto às estradas, que foram abertas ao 

longo dos interflúvios da bacia. Por fim, a implementação de um ramal da Ferrovia do Aço, que 

passa junto ao segmento inferior da bacia, completa o estágio de intervenções antrópicas na área. 

A área é composta basicamente de rochas gnáissicas do embasamento cristalino (gnaisse 

Funil) e a foliação (bandamento gnáissico) encontra-se orientada para noroeste. Estas rochas 

apresentam-se bastante alteradas, constituindo um manto de intemperismo espesso, com solos 

bastante desenvolvidos. O solo do local foi identificado como latossolo vermelho-amarelo, em 

concordância com o descrito por Taioba (2004). 

Na paisagem, os topos poli-convexos são as formas de relevo predominantes. As vertentes 

são cortadas por voçorocas, que se destacam pelas grandes medidas de profundidade, largura e 

comprimento. Entre as cabeceiras das voçorocas e os interflúvios, o solo freqüentemente aparece 

desnudo pela ocorrência da erosão superficial, provocada pelo uso indiscriminado dessas áreas para 

criação extensiva de gado, com técnicas rudimentares de manejo da terra. Além da criação de gado, 

a abertura de vias ao longo dos interflúvios também contribuiu para o estágio atual de erosão nas 

encostas. O direcionamento do fluxo superficial concentrado nas encostas provoca localmente o 

aparecimento de sulcos incisivos.  
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Mesmo ocupando uma área relativamente pequena (3km2), a partir da análise do mapa 

hipsométrico (Figura 5.1), foram caracterizados dois compartimentos geomorfológicos nesta bacia 

(Figura 5.2): o primeiro corresponde às cabeceiras de drenagem, formadas por encostas com 

declividade em torno de 15% e desnivelamento topográfico médio de 72 m. O segundo 

compartimento morfológico aparece com altitudes entre 1000m (confluência com o córrego 

Augusto) e 1028m, caracterizando a planície fluvial por onde corre a drenagem principal, com vales 

amplos, entulhados de sedimentos provenientes da erosão à montante.  

A área é recortada por uma rede de drenagem angular dendrítica (Figura 5.3), com o 

talvegue apresentando a direção SE-NO, e seus afluentes com predomínio de direção SO-NE. Estas 

direções, provavelmente, coincidem com os principais lineamentos estruturais do embasamento As 

drenagens internas das voçorocas estão sempre conectadas à rede de drenagem. 
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6 

Figura 5.1 – Mapa hipsométrico da bacia Manoel Félix 
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Figura 5.2 – Mapa de compartimentação topográfica da bacia Manoel Félix.  
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As nove voçorocas identificadas na bacia (Figura 5.3) apresentam forma 

predominantemente anfiteátrica, mas com dígitos bem formados em suas cabeceiras e com 

talvegues drenados por um curso d’água perene, tributário à drenagem principal. Apenas uma -

chamada aqui de voçoroca Mangue Seco - mostra-se muito ativa e com ação evidente das águas 

subterrâneas. Por tal razão, foi a escolhida para a condução dos trabalhos de monitoramento dos 

processos evolutivos atuantes. As outras voçorocas não apresentam mais sinais de atividade e seus 

taludes e fundos encontram-se cobertos por vegetação. Em algumas vertentes, inseridas em colinas 

mais alongadas, são encontradas formas côncavas, com morfologia anfiteátrica bem definida, que 

apresentam concentração de vegetação arbustiva/arbórea em seu centro, protegendo uma surgência 

d’água perene que exfiltra na parte inferior da cabeceira e corre num fundo plano suavemente 

inclinado. Provavelmente estas feições representam voçorocas mais antigas, geradas antes da fase 

erosiva atual. 

Na porção inferior da bacia, à margem direita do riacho Manoel Felix, foi encontrada uma 

ravina (Figura 5.3), que se encontra estável desde 1951. 

Além da grande incidência de feições erosivas profundas, verificou-se ainda a ocorrência de 

uma conspícua erosão laminar em várias partes da bacia (Figura 5.3). Nos segmentos de relevo à 

montante das voçorocas, os solos muitas vezes estão completamente expostos, sujeitos ao 

aprofundamento acelerado de canais incisivos formados pela concentração do fluxo do escoamento 

superficial. Esses canais contribuem diretamente com os processos erosivos responsáveis pelo recuo 

remontante das cabeceiras, bem como para o fornecimento de material para o interior das 

voçorocas.  
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Figura 5.3 – Mapa cadastral das formas erosivas e da rede de drenagem da bacia do riacho Manoel Félix, 

confeccionado a partir da interpretação das aerofotos.  
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5.2 CARACTERISTICAS GEOMORFOLÓGICAS DA VOÇOROCA MANGUE 

SECO 

A partir da comparação das fotografias aéreas, entre 1951 e 1986, apenas a voçoroca 

“Mangue Seco” se mostrou ativa, fato evidenciado pela rápida aproximação de sua cabeceira à 

estrada de servidão, que há alguns anos cortava a porção média da vertente, como também pela 

modificação contínua de sua forma (linear para anfiteátrica). 

O mapa topográfico de detalhe da vertente (Figura 5.4) foi elaborado no final de 2003 

permitiu a confirmação de informações sobre suas dimensões e morfologia, além de servir como 

base cartográfica para o mapa de evolução das frentes de avanço da voçoroca. A feição erosiva 

apresentava direção N-NE, com 245 m de comprimento e 118 m de largura, perfil transversal ao 

eixo principal em forma de U (Figura 5.5) e em forma de V em seus dígitos. 
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Figura 5.4 – Mapa topográfico de detalhe da vertente com localização dos perfis topográficos. 
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Figura 5.5 – Perfil transversal da voçoroca. Sua localização está indicada na figura 5.5. As letras B e C 

representam os horizontes pedológicos B e C. 

O perfil longitudinal da vertente (Figura 5.6) evidenciou uma morfologia mais próxima da 

forma geral retilínea, com alguns segmentos com sutis concavidades Os segmentos côncavos ao 

longo do perfil podem ser associados às quebras de declive originadas pelas antigas trilhas de gado, 

vias de pedestres e de veículos que cortavam no passado a vertente. Pode-se constatar também que a 

amplitude da vertente é da ordem de 30m, com comprimento total de 292m e inclinação média de 

14 %. 
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Figura 5.6 – Perfil topográfico longitudinal da vertente. Sua localização está indicada na figura 5.5 

Os taludes no interior da voçoroca Mangue Seco são íngremes. Em sua porção mediana 

ocorrem cristas de material rochoso de tom claro (Figura 5.7 b) e composição mineralógica rica em 

quartzo e feldspato, mais resistente à erosão. Estas cristas formam pequenos níveis de base locais 

(knickpoints) no talvegue da voçoroca, com alturas variando de 7 a 34 cm. Um destes foi utilizado 

para se medir a vazão do sistema de drenagem do canal da voçoroca. Como constatado pelo 

monitoramento por fotografias aéreas, e descrito a seguir, estes níveis de base interferem 

significativamente no ritmo evolutivo da voçoroca.  

A distribuição da vegetação é desigual no interior da voçoroca, com predominância de 

samambaias e pequenos arbustos, que são encontrados somente na porção média e inferior, onde os 

taludes são mais estáveis (Figuras 5.7 a e b).  
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Figura 5.7 – a e b – Fotos da voçoroca Mangue Seco de jusante para montante e vice-versa mostrando as 

características de morfologia da borda e suas dimensões. Na foto b, notar a presença de vegetação na base dos 

taludes mais estáveis e das cristas (setas brancas) de tom claro. 

A drenagem interna desta voçoroca é tributária da margem esquerda no alto curso do riacho 

Manoel Félix. No ponto de confluência com as águas deste riacho é visível, através da turbidez da 

água mesmo na época de estiagem (Figura 5.8), a grande quantidade de sedimentos transportados 

em suspensão.  

 
 

Figura 5.8 – Confluência da drenagem interna da voçoroca (a seta indica o sentido do fluxo) com a drenagem 

do riacho Manoel Félix. A turbidez e o assoreamento do canal revelam o grande volume de sedimentos 

transportados pela drenagem interna, mesmo no período de estiagem.  

 

 

5.2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS 

Todas as amostras de solo foram coletadas nos taludes internos da voçoroca, em função da 

facilidade de acesso, mas está sendo considerado que os dados obtidos possam ser representativos 

para todo o conjunto da bacia, uma vez que o embasamento geológico, clima e vegetação 

apresentam características homogêneas. 
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Os taludes da voçoroca mostram nitidamente o contato entre os horizontes pedológicos ao 

longo da vertente (Figura 5.9). Quanto à espessura, observou-se que o horizonte superficial (A) 

possui cerca de 40 centímetros e o horizonte B, com 2,80 metros na alta vertente, se adelgaça para 

baixa vertente, podendo até desaparecer (Figura 5.6). O horizonte C (saprolito) ultrapassa os 25 

metros na alta vertente.  

Do horizonte A para o B observou-se uma transição gradual e pouco perceptível, e do B 

para o C, transição abrupta, às vezes ressaltada pela presença de linha de pedras e pelos sulcos de 

erosão, abundantes no saprolito (Figura 5.9). Segundo a carta de Munsell, em amostras in sito, a cor 

do horizonte A é bruno (2.5 Y R 5/3), do B é vermelho escuro (2,5 Y R 5/4) e a do C apresenta-se 

heterogênea, variando do róseo ao amarelo devido aos diversos graus de intemperismo dos minerais 

existentes na rocha.  

 
 

Figura 5.9 – Perfil de solo visto no interior da voçoroca. A linha pontilhada separa o horizonte B do C. 

 

Do ponto de vista morfológico, verificou-se que o horizonte A se caracteriza por uma 

estrutura granular, a do B em blocos e a do saprolito apresenta-se bandada, de origem litológica. 

Verificou-se nos horizontes A e B uma consistência dura, de difícil esboroamento, e baixa 

friabilidade, que se deve aos agentes agregadores de partículas, como os óxidos e hidróxidos de 

ferro. Já no horizonte C foi identificada uma consistência friável, já que o solo se esboroa sobre 

pressão moderada a leve, e alta erodibilidade. Pôde-se ainda inferir que os horizontes A e B são 

considerados fracos quanto à cerosidade, por possuírem pouco brilho, e ligeiramente plásticos 

(forma-se um cilindro que é facilmente deformado sem se romper). O horizonte C não é plástico, 

pois nenhum cilindro pode ser feito. 

Foram coletadas nos taludes da voçoroca 4 amostras deformadas do horizonte B (B1 a B4) 

e 5 do horizonte C (C1 a C5). Com exceção a amostra B1 (pouco peso), todas passaram por 
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caracterização granulométrica com defloculante, seguindo os procedimentos descritos pela norma 

NBR 7181, da ABNT (1984) (Figura 5.10). 

 
 

Figura 5.10 – Amostras submetidas à análise granulométrica por peneiramento e sedimentação 

Houve predomínio da fração areia em todas as amostras ensaiadas com índices superiores 

aos 45% (Figura 5.11). Para as amostras do horizonte B, destaca-se também o alto índice da fração 

argila, maior ou igual a 40%, o que as classifica como solos areno-argilosos. As amostras do 

horizonte C (saprolito) apresentaram predominância da fração areia, seguida pelo silte, acima dos 

35%, o que as classifica com solos areno-siltosos. 

 

 

Figura 5.11 – Resultado da análise textural das amostras de solo.  

 

5.2.2 PROCESSOS DE EROSÃO OCORRENTES 

 Assim como outras publicações sobre voçorocas instaladas em solos do Complexo do 

Bação (Parzanese 1991, Sobreira 1998, Bacellar 2000, Costa e Sobreira 2001, Santos 2001, Morais 

2003, Bacellar e Morais 2005), constatou-se nesta pesquisa que a água é o principal agente 

desencadeador de todos os processos superficiais e subsuperficiais atuantes na evolução da 

voçoroca Mangue Seco, sobretudo durante o período chuvoso. No período do inverno, mesmo com 
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a manutenção e até mesmo incremento do nível da água subterrânea, junto com a ocorrência de 

escorregamentos pontuais, praticamente não houve transporte de material pelo canal de drenagem. 

5.2.2.1 Movimentos de Massa 

Nas erosões por voçorocas, os movimentos de massa se tornam prioritários para o 

desenvolvimento da forma erosiva, acontecendo em conjunto ou em decorrência com outros 

processos, como: a denudação geoquímica e a erosão hídrica (superficial e subsuperficial). Os 

movimentos gravitacionais mais freqüentemente observados foram: 

 quedas de blocos de solo, sobretudo dos horizontes superficiais (A e B), facilitadas pela 

presença de fendas de tração e de alcovas de regressão, formadas no saprolito pelo efeito 

cachoeira; 

 escorregamentos rotacionais envolvendo todo o talude, comuns nas áreas com forte 

exfiltação de águas do lençol freático da voçoroca; contudo, foi em frente à seqüência das 

estacas F4, F5, F6, F7, F11 (Anexo 1) onde aconteceu o maior recuo da borda por esse tipo 

de processo (Figura 5.12).  

 escorregamentos planares nos taludes com rocha alterada, como nas proximidades das 

cristas descritas no item 5.2; aproveitam-se das  descontinuidades das rochas e são 

favorecidos pelo desconfinamento e saturação; 

 rastejo de solos localizados no sopé dos taludes, sobretudo nas cabeceiras das voçorocas, 

onde a exfiltração da água subterrânea é intensa. Com a progressão da deformação, o 

rastejo pode culminar em escorregamentos rotacionais de pequena amplitude. 

 

 

 
Dezembro 2003 

 

 
Fevereiro 2004 

 

Figura 5.12 – Evolução do talude sob a ação dos escorregamentos rotacionais. 
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Como resultado do descalçamento basal, aparecem fendas de tração no topo do talude, 

formando blocos desconfinados de solo, mais susceptíveis à ocorrência de queda. (Figura 5.13).  

  

 
Figura 5.13 – Fendas de tração em frente às estacas F6 e G1 (Anexo 2), respectivamente. 

 

Mesmo com a ausência de chuvas, os movimentos de massa continuaram atuando com 

expressiva importância na evolução da voçoroca em função da exfiltração do lençol freático, os 

sopés dos taludes com menor inclinação tornam-se progressivamente saturados de água proveniente 

da ascensão do lençol freático. De fato, como será discutido a seguir, após o período chuvoso, o 

lençol freático começa a subir devido à recarga. Contudo, pode-se inferir que tanto o impacto direto, 

o escoamento e a infiltração da água pluvial nestes sopés, também contribui para a ocorrência de 

movimentos de massa. Destaca-se que nos sopés dos taludes próximos às cabeceiras, a surgência 

d’água favorece a ocorrência de rastejo (Figura 5.14).   

 
 

Figura 5.14 – Zona de rastejo de solo, estacionado no sopé do talude, ocasionado pela exfiltração do lençol 

freático. Notar zona mais escurecida do solo que coincide com a área ocorrência de franja capilar e 

consequente exfiltração do lençol. 
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 No mesmo local onde há rastejo, ocorrem movimentos de massa mais localizados e mais 

superficiais que apresentam características típicas de pequenos escorregamentos rotacionais. Estes 

escorregamentos podem se liquefazer após a deformação, transformando-se em fluxo devido à 

baixa coesão dos saprolitos e alto grau de saturação (liquefação pós-deformação). Este tipo de 

processo ocorre a montante da zona de cristas (Figura 5.15 e 5.16), onde há exfiltração do lençol. 

 
 

Figura 5.15 – Pequeno escorregamento que se fluidificou  no sopé do talude da cabeceira da voçoroca. Notar 

aspecto fluido do solo. 

 

 
 

Figura 5.16 – Depósito resultante de escorregamento/ fluxo próximo ao degrau onde foi medida a vazão. 
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A retirada de material do sopé dos taludes por rastejo e pequenos escorregamentos pode 

provocar a reativação de todo talude, que se rompe sob a forma de grandes escorregamentos 

rotacionais, dando continuidade ao processo. 

 

5.2.2.2 - Processos de erosão condicionados por ação hídrica 

De forma sistêmica, o aumento da vazão da drenagem do fundo da voçoroca, sobretudo 

quando incrementado pela precipitação direta de chuva, condiciona o rebaixamento do nível de base 

local. Automaticamente os processos erosivos atuam de forma mais dinâmica, proporcionando o 

aumento progressivo da erosão. 

Já na cabeceira da voçoroca um dos principais mecanismos atuantes na evolução de sua 

borda é o efeito cachoeira, favorecido pela concentração do escoamento superficial na área de 

contribuição à montante. A área à montante da voçoroca tem sido utilizada como atalho para a 

população local, ocasionando a abertura de trilhas de passagem para as residências do bairro 

Mangue Seco. Trilhas de gado também ocorrem. O fluxo concentrado nessas trilhas verte como 

uma cachoeira (plunge-pool erosion) no interior da voçoroca e o impacto da queda d’água provoca 

uma alcova regressiva no saprolito exposto do talude, ocasionando o descalçamento do solo (Figura 

5.17) e favorecendo as quedas dos horizontes superficiais mais resistentes à erosão. Todo esse 

processo fez com que o digito formado entre as estacas G8 e G10 (Anexo 1) aumentasse 

significativamente de tamanho em apenas oito meses (Figura 5.18 a e b). 

 
Figura 5.17 – Foto entre as estacas G8 e G9 (Anexo 1). Destaque para a alcova formada pela concentração da 

enxurrada em talude da voçoroca. 
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Figura 5.18 a e b – Fotos da evolução do digito superior entre as estacas G8 e G10 (Anexo 1) desde o início 

do monitoramento, em novembro de 2003, até o início do período seco, em julho de 2004. As linhas 

tracejadas delimitam uma trilha. 

Outro processo deflagrado pela erosão hídrica superficial é o efeito splash (erosão por 

salpicamento), causado pelo impacto direto das gotas de chuva sobre o solo exposto no interior da 

voçoroca. Este processo tem a capacidade de desagregar grande quantidade de partículas, que 

podem ser mobilizadas pelo escoamento superficial ao canal interno. 

O aumento das vazões no canal interno da voçoroca durante e imediatamente após os 

eventos de precipitação aumentam a capacidade de transportar material particulado e atua também 

no solapamento basal dos taludes junto à margem externa dos meandros (Figura 5.19). O 

descalçamento basal favorece a formação de fendas de tração, que podem atingir mais de 5cm de 

espessura, facilitando a ocorrência de futuros movimentos de massa (Figura 5.20). 
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Após o aparecimento das fendas de tração, o segmento de talude, desconfinado e sem 

sustentação suficiente para manter-se na posição vertical, pode se instabilizar por escorregamentos 

rotacionais ou planares (Figura 5.21).  

 
Figura 5.21 – Foto de parte do talude que se instabilizou por escorregamento planar decorrente do 

solapamento e da trinca da figura 5.20. Detalhe dos detritos oriundos deste processo depositados junto ao 

sopé. 

 

 

Figura 5.19 –  Solapamento da base do talude 

provocado pela energia erosiva em meandro do 

canal interno da voçoroca. 

 

 

Figura 5.20 – Fenda que se formou em 

descontinuidade na rocha alterada em conseqüência 

do solapamento no sopé do talude 
. 
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 O escoamento da precipitação direta sobre os taludes, que também provoca sulcos 

(caneluras) no horizonte C, mais erodível, associado à chuva sobre as zonas saturadas do sopé, 

aumenta a disponibilidade de solo para ser transportado junto com o material disponível, presente 

no sopé dos taludes (Figura 5.22). 

 

 
 

Figura 5.22– Sulcos (caneluras) no horizonte C dos taludes. 

 

Mesmo com intensos trabalhos de campo, não foram verificadas formas resultantes de 

processos de erosão subsuperficial, como erosão em túneis (piping) ou por carreamento 

(vazamento), nem mesmo estruturas de colapso superficial de solo. Essa ausência pode ter ocorrido 

por ajuste do nível de base do fundo da Voçoroca, ou mesmo pela inconsistência do material 

quando está saturado. 

 

5.2.3 TAXA DE EVOLUÇÃO DA VOÇOROCA 

A coleta de dados sobre a taxa de avanço da voçoroca se deu em duas etapas distintas, uma 

em gabinete e outra em campo. A primeira consistiu em interpretações e análises de fotografias 

aéreas de diferentes datas (1951, 1977, e ortofoto de 1986). Vale ressaltar que em função das 

diferenças de escala e da linha de vôo, a posição da voçoroca ficou mais próxima da borda da 

imagem no par de fotografias de 1977, área de maior distorção, desfavorecendo a metodologia 

adotada. Mesmo assim, Sobreira (1998) lembra que por mais imprecisas que sejam as taxas 

calculadas com esse método, estas são um indicador razoável da dinâmica dos processos.  

Nesta etapa, foram feitas medidas em cada foto, para saber o comprimento da voçoroca. 

Para tal, foi utilizada a escala da foto e um estereomicrômetro, seguindo técnica aplicada em 

estudos de erosões em Cachoeira do Campo por Sobreira (1998).  
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No par de fotografias de 1951 (escala 1/25.000) e no de 1977 (escala 1/40.000) o 

comprimento medido foi de 148 m e de 159 m, respectivamente, enquanto que na ortofoto de 1986 

(escala 1/10.000) encontrou-se um valor de 193 m (Tabela 5.1). A área das voçorocas, obtida a 

partir das mesmas fotografias, foi plotada na base cartográfica digital, permitindo calcular sua 

evolução temporal (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 – Tabela da evolução do comprimento e da área ocupada pela voçoroca obtida pela comparação 

das fotografias aéreas. 

FOTO COMPRIMENTO (m) ÁREA (m2) 

1951 148 2.103 

1977 159 3.402 

1986 193 8.231 

 

Na etapa de campo aconteceram às coletas de dados do recuo da borda por monitoramento 

de estacas em quatro campanhas durante o ano de 2004: janeiro, abril, agosto e novembro (Tabela 

5.2 e Figura 5.23). A Tabela 5.2 mostra a evolução da medida areal da voçoroca ao longo de 2004 

que chega quase a 1.000 m2. Em mais de 30% das estacas houve recuo superior a 0,5 m de distância 

da borda. A estaca G9 (Anexo 2), originalmente a 1,5m de distância, caiu após a primeira tomada 

de medidas. Com o monitoramento por estacas foi possível verificar que o maior volume de perda 

de solo ocorreu durante o período chuvoso entre a primeira e segunda coleta de dados, sobretudo 

nas 10 principais frentes de avanço, situadas em frente às estacas: C, F4 – F7, F10 – G2, G7 – H, 

H2, H7, I2, I8, J2 e L4 – L8 (Figura 5.23). Os poucos pontos com recuo maior no período seco 

(agosto/novembro) se devem a quedas associadas ao efeito cachoeira ou a pequenos movimentos de 

massa. Todos os dados obtidos foram plotados na base cartográfica digital em conjunto com os 

resultados das análises aerofotogramétricas (Figura 5.23)  

Tabela 5.2 - Evolução da área ocupada pela voçoroca durante o período monitorado por estacas. 

Data da coleta Área ocupada pela voçoroca (m2) 

22/01/04 18.158 

22/04/04 18.518 

20/08/04 18.579 

21/11/04 19.006 
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Figura 5.23 – Mapa de evolução da morfologia da borda da voçoroca em 53 anos. As estacas foram numeradas 

em ordem crescente no sentido anti-horário a partir das estacas mestras, que se encontram marcadas com letras. 

O ponto designado Vert representa o ponto onde foram tomadas as medidas de vazão. 

Encontrou-se, com as duas metodologias adotadas, a evolução da morfologia da borda da 

voçoroca e o avanço de sua área sobre a vertente no período de 53 anos (1951/2004). 

 

5.3 RESULTADOS DO MONITORAMENTO HIDROSEDIMENTOLÓGICO 

5.3.1 ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO 

 O índice pluviométrico foi obtido com a coleta diária (7:00hs) de dados de volume 

precipitado por um ano hidrológico (15/11/03 à 14/11/04) (Anexo 3), conforme metodologia 

apresentada (item 4.3). Para facilitar a interpretação, as medidas diárias foram agrupadas em totais 

quinzenais (Figura 5.24) e mensais (Figura 5.25).  
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 A primeira quinzena do mês de março (8a quinzena) apresentou valores anômalos em 

função da troca de leiturista, que causou a interrupção das medidas por sete dias consecutivos na 

primeira semana. Mesmo assim, os resultados indicam um ano hidrológico típico, com duas 

estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca, porém mais úmido (1.611 mm/ano) que a média 

histórica local (1.306 mm/ano – RADAMBRASIL, 1983). 

 

Figura 5.24 - Total pluviométrico quinzenal. *Na 8ª quinzena (março) houve leitura por apenas 8 dias. em 

novembro de 2003 e em novembro de 2004 não houve leitura durante a primeira e segunda quinzena, 

respectivamente. 
 

 

Figura 5.25 – Total mensal de pluviosidade. * Em março houve a interrupção de uma semana na leitura dos 

dados; em novembro de 2003 e em novembro de 2004 não houve leitura durante a primeira e segunda 

quinzenas, respectivamente. 

 

 

5.3.2 MENSURAÇÃO DO NÍVEL D’ÁGUA E DA RECARGA 

As medidas do nível freático foram realizadas com um medidor eletrônico de nível d’água em 7 

(sete) poços instalados no entorno (cabeceira) e no interior da voçoroca. Os dados dos poços 

estão indicados na Tabela 5.3 e sua localização na Figura 5.23. 
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Tabela 5. 3 – Medidas de profundidade e cota das bocas dos poços para monitorar o nível freático. 

 

Poço Profundidade (m) Cota (m) 

01 25,30 1056,84 

02 27,45 1055,21 

03 25,30 1058,45 

04 25,30 1059,33 

05 22,40 1057,83 

06 2,00 1033,16 

07 1,50 1032,45 

 

Assim como no monitoramento pluviométrico, as medidas foram realizadas entre o dia 

15/11/03 e 14/11/04, com a interrupção na primeira semana de março. Exceção feita aos poços 

internos, onde as medidas foram tomadas mensalmente em função da dificuldade de acesso. Ao 

final do período chuvoso, esses poços foram destruídos por escorregamentos ocorridos no talude 

onde estavam instalados. Pela Figura 5.26 é possível conhecer a evolução da variação do nível 

freático ao longo do ano hidrológico 2003/2004. 

 

 

Figura 5.26 – Cota do nível freático nos poços entre 15/11/03 e 14/11/04 

 

O ápice do nível d’água ocorreu no inverno, sobretudo entre o final de julho e início de 
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5.4). Já nos poços internos, apenas o poço 07 apresentou variação expressiva entre a primeira 

medida (29/12/03) e o momento que o nível freático ficou mais elevado (10/02/04). A recarga mais 

rápida neste poço e no 06 se explica pela menor profundidade do freático, próximo aos sopés dos 

taludes, no interior da voçoroca. 

Comparando os dados da Figuras 5.26 com os da Tabela 5.4, nota-se que os níveis dos 

poços mantiveram uma diferença relativamente regular entre si ao longo do monitoramento e que a 

recarga foi mais rápida que a descarga, como usual. Nos poços situados na cabeceira da voçoroca, o 

nível mais elevado foi encontrado no poço 05 e o mais baixo no poço 02. Outro fato identificado, é 

que mesmo estando em uma cota altimétrica mais baixa, o nível freático no poço 05 durante todo o 

período monitorado foi mais alto que no poço 03 e, principalmente, que no poço 04. Através da 

representação espacial das cotas médias do lençol freático (Figura 5.27) é possível visualizar que o 

sentido de direção do fluxo subterrâneo é para SE, discordante do gradiente topográfico local, que 

cai para NE (Figura 5.4). Os dados destas figuras e das seções (Figuras 5.28 e 5.29) evidenciam que 

o gradiente hidráulico do lençol se acentua na região dos taludes da voçoroca. 

 

Tabela 5. 4 – Datas das alturas mínimas, máximas e médias do nível freático. 

Poço 
Nível Mínimo Nível Máximo Nível Médio 

Cota (m) Data Cota (m) Data Cota (m) 

01 1.035,82 06/02 à 08/02/04 1037,39 26/07/04 1036,50 

02 1.035,16 12/01 à 14/01/04 1036,64 26/07/04 1035,83 

03 1.036,57 20/02/04 1037,91 02/08/04 até 16/08/04 1037,23 

04 1.036,70 07/02/04 1038,37 29/07/04 1037,48 

05 1.037,05 17/03 à 20/03/04 1038,49 19/07/04 até 09/08/04 1037,68 

06 1.031, 39 11/03/04 1031,43 15/04/04 1031,41 

07 1.031,09 29/12/03 1031,37 10/02/04 1031,29 
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Figura 5.27 – Mapa das cotas médias do nível freático nos poços no período entre 15/11/03 e 14/11/04. A 

letra P representa os poços. 
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Figura 5.28 – Seção com representação das cotas máxima, mínima e média do nível freático nos poços 4, 1 e 

6. A seção está localizada na figura 5.4. 
 

 
Figura 5.29 – Seção com representação das cotas máxima, mínima e média do nível freático nos poços 5, 2 e 

6. A seção está localizada na figura 5.4.  

 

Os poços medidores de níveis d’água se encontram próximos ao interflúvio da bacia, 

condição ideal para se utilizar o método da variação do nível d’água (VNA) para estimar a recarga 

do aqüífero do entorno da voçoroca Mangue Seco, tendo sido utilizado o mesmo valor  de Paiva 

(2005) para Sy (013). Encontrou-se certa variação nos índices de recarga em cada um dos poços 

instalados e um valor médio de 183,6 mm/ano (Tabela 5.5).  
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Tabela 5.5 – Estimativa de recarga anual do aqüífero (mm) nos poços situados no alto da encosta da 

voçoroca Mangue Seco. Para a localização dos poços ver figura 5.23. 

 

Poço Recarga (mm/ano) 

01 193,7 

02 183,3 

03 159,9 

04 198,9 

05 182,0 

Média 183,6 

 

5.3.3 VAZÃO DA DRENAGEM INTERNA DA VOÇOROCA 

 O intervalo do monitoramento foi o mesmo da pluviometria e do nível freático, ou seja, 

entre 15/11/03 e 14/11/04, sendo que, de junho até agosto as leituras aconteceram duas vezes por 

semana e diariamente no restante do ano hidrológico. 

 As medidas de vazão obtidas no degrau natural (knickpoint) da drenagem interna da 

voçoroca (Figura 5.23) estão apresentadas como médias quinzenais e mensais (Figuras 5.30 e 5.31), 

no intuito de facilitar a interpretação. Os dados da 24ª (1a quinzena de novembro) e da 21ª (2a 

quinzena de setembro) quinzenas geraram as menores médias, com 0,44 e 0,45 l/s, respectivamente. 

Por outro lado, a 7ª (2a quinzena de fevereiro) e 6ª (1a quinzena de fevereiro) quinzenas 

apresentaram as médias mais altas, com 1,11 e 1,10 l/s respectivamente. 

Os meses que apresentaram as maiores médias foram fevereiro e março de 2004, com 1,10 

l/s e 0,97 l/s, respectivamente. As menores médias aconteceram nos meses de setembro e novembro 

de 2004, com 0,46 l/s e 0,40 l/s respectivamente. Neste caso, vale ressaltar que a média dos meses 

de novembro (2003 e 2004) contempla dados coletados em apenas uma quinzena. 

 

Figura 5.30 – Médias quinzenais da vazão da drenagem interna da voçoroca. * Na 8ª quinzena não houve 

leitura durante 7 dias.  
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Figura 5.31 – Médias mensais de vazão da drenagem interna da voçoroca. * Em março houve a interrupção 

de uma semana na leitura dos dados; em novembro de 2003 e novembro de 2004 não houve leitura durante a 

primeira quinzena e segunda quinzena, respectivamente.  
 

Como a conversão de medidas diárias em médias pode causar um falseamento de alguns 

episódios importantes, para compreensão da dinâmica evolutiva, as medidas tomadas em campo 

estão apresentadas no anexo 3 para dirimir qualquer dúvida. 

 

5.3.4 SEDIMENTOS TRANSPORTADOS 

 A coleta dos sedimentos transportados foi no mesmo ponto onde foram obtidos os dados de 

vazão. Os procedimentos de coleta se deram conforme descrito no item 4.2.3.4. Foram coletadas 

275 (duzentos e setenta e cinco) amostras entre o dia 28/11/03 e o dia 14/11/04. As concentrações 

de sedimentos em grama por litro, divididas em períodos quinzenais e mensais estão mostradas nas 

Figuras 5.32 e 5.33, a seguir.  

 

Figura 5.32 – Concentração quinzenal dos sedimentos transportados durante o período monitorado. *Na 8ª 

quinzena não houve leitura durante 7 dias.  
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Figura 5.33 – Concentração mensal dos sedimentos transportados durante o período monitorado. * Em março 

houve a interrupção de uma semana na leitura dos dados; em novembro de 2003 e novembro de 2004 não houve 

leitura durante a primeira e a segunda quinzena, respectivamente. 

 

Os resultados encontrados nos dados quinzenais de concentração mostraram a 1ª quinzena 

(2a quinzena de novembro de 2003) e a 2ª quinzena (1a quinzena de dezembro de 2003) com 

concentrações mais altas, 56,2 e 56,7 g/l, respectivamente, e entre a 18ª (1a quinzena de agosto) e a 

21ª (2a quinzena de setembro) praticamente desprovidas de sedimentos transportados.  

Os meses de maior concentração de sedimentos foram novembro e dezembro de 2003, com 

58,2 e 45,8 g/l, respectivamente, e os de menor concentração foram setembro e agosto, com 0,00 e 

0,10 g/l. 

Os dados quinzenais (Figura 5.34) mostraram uma variação de 70.052 kg, na 2ª quinzena 

(1ª quinzena de dezembro), para 3 kg, na 20ª quinzena (1ª quinzena de setembro). O mês que 

apresentou maior quantidade de sedimentos transportados (Figura 5.35) foi dezembro de 2003, com 

104.483 kg., e o que apresentou a menor foi setembro, com 13 kg. 

 

Figura 5.34 – Peso de sedimentos transportados por quinzena. 
 

 

Figura 5.35 – Peso estimado de sedimentos transportados por mês. 
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5.3.4.1 Granulometria dos sedimentos transportados 

 As amostras de sedimentos transportados foram reunidas em grupos, normalmente 

abrangendo um intervalo de 15 dias de amostragem (Tabela 5.6). Isto foi feito de forma que cada 

amostra apresentasse peso suficiente para ser submetida à análise granulométrica. O 6o grupo 

engloba parte da 1a quinzena do mês de março, período onde não houve coleta de dados durante 

uma semana. Devido ao pequeno volume de sedimentos, as amostras dos grupos 10 e 11 não foram 

analisadas e as coletadas no período seco (26/05/04 até 06/08/04) foram analisadas conjuntamente 

(grupo 12). 

 

Tabela 5.6 – Grupos de amostras de sedimentos transportados. * Grupos que não foram analisados. 
 

GRUPO PERÍODO 

1 28/11/03 até 12/12/03 

2 13/12/03 até 27/12/03 

3 28/12/03 até 11/01/04 

4 12/01/04 até 10/02/04 

5 11/02/04 até 25/02/04 

6 26/02/04 até 10/03/04 

7 12/03/04 até 26/03/04 

8 27/03/04 até 10/04/04 

9 11/04/04 até 25/04/04 

  10* 26/04/04 até 10/05/04 

  11* 11/05/04 até 25/05/04 

12 26/05/04 até 06/08/04 

 

 Para a realização das análises granulométricas das amostras de sedimentos foram adotados 

os procedimentos descritos no item 4.4.1.2. Os resultados encontrados por grupo estão expressos na 

Figura 5.36. A fração argila permaneceu no mesmo percentual em todas as amostras, entre 10 e 

15%. Em quase todas as amostras houve um predomínio da fração silte, a exceção do grupo 9, que 

apresentou maior teor de areia média e do grupo 12, que apresentou a fração areia fina 

ultrapassando os 50%. 

 

Figura 5.36 – Granulometria das amostras de sedimentos transportados. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A comparação dos aspectos físicos da bacia do riacho Manoel Felix permitiu a verificação 

da comunhão dos mesmos com a maior parte dos identificados em estudos anteriores no Complexo 

do Bação (Parzanese 1991, Sobreira 1998, Bacellar 2000, Santos 2001), como: relevo com topos 

poli-convexos e encostas intensamente dissecadas por ravinas e voçorocas pretéritas e atuais. As 

voçorocas da bacia apresentam canais internos perenes e conectados à rede de drenagem, rede essa 

que apresenta um padrão supostamente orientado pelas descontinuidades estruturais, uma vez que 

na bacia do rio Maracujá, porção sudeste do Complexo do Bação, Bacellar (2000) e Bonaccorsi-

Campos (2006) verificaram que as fraturas atuam como condicionantes do voçorocamento em 

algumas encostas. No quesito clima apresenta regime obediente ao clima tropical típico das médias 

latitudes, com duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa.  

Não foi possível determinar a gênese das voçorocas, se por ação antrópica ou por 

determinantes físicos. Pela análise aerofotogramétrica, não foram identificadas antigas valas de 

divisa de propriedade (valos), que condicionaram o aparecimento de voçorocas em outras partes do 

Complexo Bação (Parzanese 1991, Sobreira 1998, e Bacellar 2000). O incremento das formas de 

uso e ocupação nas últimas décadas não pode ser diretamente apontado como agente deflagrador da 

erosão em canais, mas certamente potencializou a evolução dos processos erosivos a partir da 

concentração e direcionamento do fluxo superficial. 

A maioria das voçorocas está instalada nas cabeceiras de drenagem, onde provavelmente o 

escoamento superficial e a concentração do fluxo em canais dissecaram o horizonte superficial, 

menos erodível, expondo o saprolito, mais desagregável, segundo confirmam as análises de campo 

e laboratoriais (Parzanese 1991, Sobreira 1998, Bacellar 2000, Silva 2000, Santos 2001, Morais 

2003, Melo 2004 e Taioba 2004).  

Todas as nove voçorocas da bacia apresentam surgência do lençol freático em seu interior, 

que contribuem como tributários perenes do riacho Manoel Félix. Enquanto estas feições mostram-

se ativas, como na voçoroca Mangue Seco, suas drenagens serão fornecedoras de grande volume de 

material sedimentar para a bacia, fato também verificado por Couto (2004), na bacia do córrego 

Saboeiro. A predominância na área de saprolitos espessos e muito erodíveis favorece o 

assoreamento da calha e das margens dos córregos da região, assim como na região leste do 

Complexo Bação (Sobreira 1998). 
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Em função de sua alta atividade, a voçoroca Mangue Seco foi escolhida para caracterização 

da evolução do recuo de sua borda e para o monitoramento hidrosedimentológico. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA VOÇOROCA MANGUE SECO 

A vertente onde se encontra esta voçoroca é retilínea e mostra dimensões compatíveis com 

as descritas em vários estudos que contemplam a dinâmica geomorfológica no Complexo Bação 

(Parzanese 1991, Delgado 1991, Sobreira 1998, Bacellar 2000, Morais 2003 e Couto 2004).  

Por outro lado, como verificado nos estudos de campo e nas fotografias aéreas, as 

interferências antrópicas certamente devem ser consideradas como uma das responsáveis pela 

manutenção da evolução remontante da voçoroca no mesmo sentido do aclive topográfico (Figura 

5.23). A maior responsabilidade pode ser atribuída às trilhas (de passagem e de gado), que 

concentram o fluxo superficial, que verte no interior da feição provocando o efeito cachoeira. De 

fato, os pontos mais críticos de evolução remontante, situado a sudoeste da voçoroca (Anexos 1 e 

2), coincidem com os pontos receptadores do fluxo superficial concentrado.  

Nas últimas décadas, a voçoroca tem apresentado recuo com sentido preferencial para SO, 

onde os taludes mostram-se atualmente muito ativos, bem íngremes e sem presença de vegetação 

(Figura 5.7 a e b). No detalhe, os mais próximos das cabeceiras apresentam canais incisivos 

formados por dígitos, condicionados pelo escoamento superficial concentrado. Além do flanco SO, 

a voçoroca tem mostrado uma segunda frente de avanço muito ativa, o flanco N (Anexos 1 e 2), em 

sentido oblíquo ao aclive topográfico. A única explicação para tal comportamento é o forte 

gradiente do lençol freático no sentido SE (Figura 5.27), que deve estar favorecendo a evolução por 

escorregamentos rotacionais neste flanco.  

Na porção central da voçoroca, à jusante das estacas A e M (Anexo 1), são encontradas, 

cristas escarpadas e aparentemente estáveis, compostas por material de tom claro (Figura 5.7 b), 

descritas por Sobreira (1998) como “testemunhos estabilizados preservados”. A jusante destas 

cristas, a voçoroca apresenta uma morfologia mais linear e taludes estáveis recobertos por 

vegetação rasteira, como musgos, gramíneas e samambaias. A colonização vegetacional deve estar 

relacionada à menor declividade destes taludes, que favorece o acúmulo de nutrientes nesses pontos 

e melhor disponibilidade de água. À jusante das estacas “A” e “M” há dois dígitos com seções 

transversais em V, um em frente ao outro (Anexo 1). Pela forma, ambos se formaram por processos 

de erosão superficial. O digito próximo à estaca “A” avançou na direção S-SE e o próximo à estaca 

“M” sofreu uma bifurcação, mas mesmo assim sua direção se manteve para O. Atualmente, ambos 

encontram-se intensamente colonizados por vegetação contínua de porte herbáceo-arbustivo. Ao 

estudar a sucessão vegetacional em voçorocas de Cachoeira do Campo, Farias (1992) concluiu que 
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as gramíneas surgem primeiro, colonizando as porções mais baixas. Posteriormente, aparecem as 

espécies que conseguem se desenvolver em ambientes com condições adversas nestes taludes, como 

a Gleichenia (Pteridophyta) e até uma mata de pequeno porte, nos dígitos estáveis. Portanto, estes 

dígitos e os taludes a jusante das cristas provavelmente estão em processo de estabilização. 

A drenagem interna da voçoroca está bem definida, seus cursos são perenes, com vazão 

considerável, devido ao grande número de surgências, sobretudo no período das chuvas. 

A caracterização pedológica qualitativa dos solos da voçoroca, em campo, e a textural, em 

laboratório, confirmam os resultados encontrados nos estudos supracitados realizados no Complexo 

Bação, ou seja, textura areno-argilosa e resistente à erosão para o horizonte B e areno-siltosa para o 

horizonte C (saprolito), que é bem friável e erodível. 

 

6.1.1 PROCESSOS DE EVOLUÇÃO 

Ao estudar o desenvolvimento de voçorocas em Belo Horizonte, Carvalho (1992) afirma 

que na estação chuvosa os processos de evolução são mais intensos, como verificado ao longo do 

monitoramento na voçoroca Mangue Seco. Porém, nos trabalhos de campo identificou-se também 

atuação de alguns processos no período de estiagem, especialmente movimentos de massa. 

Os processos de evolução mais comuns são condicionados por ação hídrica superficial, 

incrementados pelo fluxo da chuva. O acréscimo na vazão da drenagem interna, oriundo da 

elevação do lençol e/ou de eventos pluviométricos mais intensos, gera a energia necessária para 

retrabalhar e transportar uma grande quantidade de material fornecido pelos processos atuantes e 

que fica depositado temporiaramente no interior da voçoroca. 

Já o salpicamento (Guerra 1999) ocorre em todo o interior da voçoroca, principalmente na 

face dos taludes desprovidos de cobertura vegetal e no material depositado nos sopés. As partículas 

destacadas por esse processo são mobilizadas até a drenagem principal pela energia liberada no 

destacamento das partículas e através do escoamento superficial no talude em eventos de 

precipitação prolongada. O escoamento superficial, quando concentrado, forma sulcos no saprolito 

dos taludes, feições comuns em voçorocas do Complexo Bação (Sobreira 1998).  

A concentração do fluxo superficial em trilhas até as cabeceiras das voçorocas condicionou 

a presença marcante do efeito cascata (Coelho Netto 1995) ou efeito cachoeira (Parzanese 1991, 

Coelho Netto 1995, Sobreira 1998), com conseqüente formação de alcovas de regressão (Oliveira 

1995 e Sobreira 1998) no saprolito, que resultam na queda de blocos (Parzanese 1991), constituídos 

por solos dos horizontes superficiais. Estes processos ocorreram intensamente nos dígitos, que 

formam frentes de avanço linear na cabeceira.  
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Os solapamentos basais dos taludes próximos às margens exteriores dos meandros, por 

incremento da vazão do canal interno durante e imediatamente após os eventos de precipitação 

intensa, foram amplamente verificados durante os trabalhos de campo. A descompressão resultante 

é responsável pela formação de fendas de tração paralelas na crista do talude. Estas fendas são 

locais de percolação preferencial das águas superficiais, que contribuem para a efetivação dos 

movimentos de massa no período chuvoso. Nos taludes com rocha alterada, freqüentes na área de 

cristas na porção mediana da voçoroca, predominam os escorregamentos planares, aproveitando-se 

de descontinuidades. Esses processos sugerem franco rebaixamento do nível de base local. 

As porções basais dos taludes das cabeceiras da voçoroca, a montante das cristas, 

constituem zonas de exfiltração do lençol freático durante boa parte do ano. Esta exfiltração 

condiciona a geração de fluxos subsuperficiais de saturação, (Fernandes et al. 1994 e Avelar & 

Coelho Netto 1994), que se formam rapidamente nestes locais, onde o lençol é raso e o solo 

delgado. Nas primeiras chuvas, possivelmente ocorre inversão no sentido de fluxo (para o interior 

do talude), mas depois de algum tempo a frente de saturação começa a recarregar o lençol nas 

vizinhanças das voçorocas e o fluxo volta ao sentido original.  

Estes fluxos têm a capacidade de saturar o material do sopé dos taludes (saprolito in situ ou 

já movimentado) acima do seu limite de liquidez (Bacellar 2000), determinando a ocorrência de 

rastejos e de pequenos escorregamentos em direção ao talvegue. O material sem consistência, que 

fica estacionado no sopé, represa as águas exfiltrantes das surgências e tem seu grau de saturação 

elevado até que começa a fluir lentamente (Figura 5.12). O rastejo foi considerado por Sobreira 

(1998) como de grande importância para o fornecimento de material para o sistema interno de 

drenagem. De fato, o rastejo pode afetar em maior ou menor grau o material dos taludes não 

transportado pelas águas de escoamento superficial. A deformação lenta por rastejo pode resultar 

em pequenos escorregamentos rotacionais, identificados em campo pela existência freqüente de 

fendas de tração em semi-círculo e por cicratizes escalonadas. O rastejo e os escorregamentos 

ocorrem ao longo de todo ano, mesmo no período de estiagem, e provocam o desconfinamento da 

base do talude. O talude, sem sustentação, se instabiliza por grandes escorregamentos rotacionais, 

que envolvem todo o talude (Parzanese1991; Bacellar 2000; Bacellar & Morais, 2005).  

Durante o período da estiagem, mesmo com a elevação progressiva do nível freático, os 

processos de erosão hídrica subsuperficial, como o piping ou erosão por carreamento (Moreira, 

1992, Morais 2003), não foram encontrados. Em ensaios realizados em laboratório (Bacellar 2000, 

Silva 2000 e Morais 2003) ficou comprovada a susceptibilidade dos saprolitos do Complexo do 

Bação a processos de piping. Contudo, Morais (2003) relata que a baixa coesão característica do 

saprolito quando saturado não permite a preservação dos túneis por muito tempo, pois estes tendem 
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a colapsar quando se ampliam. Este autor ainda afirma que a dificuldade de observar esse fenômeno 

em campo pode ser relacionada à grande quantidade de material desagregado que fica depositado no 

sopé dos taludes (inclusive nos pontos de surgência) camuflando os túneis. 

 

6.1.2 CARACTERIZAÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA VOÇOROCA 

As medidas tomadas nas fotografias aéreas e ortofoto, em conjunto com o resultado do 

monitoramento por estacas, permitiram a caracterização evolutiva da voçoroca num período de 53 

anos (Figura 5.23), além de indicar a manutenção no sentido de crescimento remontante para SO.  

As cristas de material mais resistente na parte média da voçoroca atuaram e atuam como 

níveis de base (knickpoint) ao longo da evolução e influenciaram significativamente na sua 

evolução. Até 1977 a voçoroca era mais linear e depois de vencido este nível de base, ela passou a 

tomar forma mais circular. É importante lembrar que a litologia não constitui na única 

condicionante efetiva na formação de níveis de base, visto que as feições estruturais (foliação e 

fraturas) também podem exercer um controle significativo (Eirado Silva et. al.1993). Bacellar 

(2000) confirma que a estrutura geológica atua passivamente na evolução da erosão, já que as 

variações litológicas ou diferenças composicionais internas às rochas são suficientes para gerar 

saprolitos com erodibilidades muito contrastantes, contrastes estes capazes de direcionar o recuo 

erosivo ou, no caso, de constituir um nível de base local e impedir a progressão da erosão. 

Cabe lembrar que na caracterização da evolução da voçoroca no período compreendido 

entre 1986 e 2004, a análise de dados contou com a integração de dois métodos com escalas 

temporais e espaciais muito distintas (análise aerofotogramétrica e medidas de campo), o que pode 

ter introduzido erros nos resultados. Da mesma forma, as medidas tomadas no campo ao longo de 

2004 podem ser não representativas, já que o monitoramento se deu durante 10 meses, não tendo 

sido avaliado o recuo em dois dos meses mais úmidos (dezembro e janeiro). Por outro lado, como 

será discutido adiante, este ano foi mais úmido que a média histórica local. Por tais razões, é difícil 

estabelecer com precisão o ritmo de avanço desta voçoroca. 

Mesmo assim, é evidente que o período compreendido entre os anos 1951 e 1977 

apresentou menores taxas de crescimento (Tabela 6.1).  Em contrapartida, entre 1977 e 1986 há 

uma aceleração dos processos erosivos, constatada pelo aumento expressivo das taxas de aumento 

tanto do comprimento quanto no tamanho areal da feição. Na ortofoto de 1986 é possível visualizar 

a interceptação pela cabeceira da voçoroca de uma estrada de servidão que ocupava 

transversalmente a vertente (Figura 6.1).  
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Tabela 6.1 – Evolução linear e areal absoluta e média anual da voçoroca 
 

Período Tempo 

(anos) 

Aumento do 

comprimento (m) 

Média anual do aumento do 

comprimento (m/a) 

Aumento da área 

ocupada (m2) 

Taxa anual do aumento da 

área ocupada (m2/ano) 

1951/1977 26 12 0,46 1.298 49,9 

1977/1986 9 41 4,50 4.829 536,6 

1986/2004 18 69 3,83 10.775 598,6 

2004     0,8*      1,1** 1,3   848,1  1017,6 

1951/2004 53 123,1 2,32 16.903 318,9 

* período de monitoramento foi de 10 meses  ** aumento médio entre as estacas G e H 

 

A frente de avanço encontrada na ortofoto já se encontrava em estágio de retração 

anfiteátrica de suas bordas (Figura 6.1). Certamente, a energia nesse estágio foi incrementada pela 

conjunção da concentração do fluxo superficial proveniente da estrada e vertido no interior da 

voçoroca e, possivelmente, pela exfiltração da água subterrânea armazenada a montante dos níveis 

de base.  

 A taxa de aumento da área cresceu entre 1986 e 2004. Isto já era esperado, pois a partir de 

1986 a voçoroca entrou em processo de expansão anfiteátrica, que resultou em aumentos da área em 

ritmo maior que a de comprimento.  Por outro lado, mesmo levando-se em consideração todos os 

problemas relatados acima, a taxa de aumento de comprimento aparentemente tem decrescido desde 

1986 para valores semelhantes aos encontrados no leste do Complexo Bação e na bacia de Vargem 

das Flores (item 3.3.3). Em alguns trechos da voçoroca, como nas proximidades da estaca F5, o 

recuo foi muito maior, atingindo 5,37 m (Anexo 2), mas isto se deve a particularidades locais 

(escorregamentos), anteriormente discutidas.  

Se real, a redução recente das taxas de avanço possivelmente pode ser creditada à redução 

da área de contribuição a montante da voçoroca, à medida que esta se aproxima dos divisores 

topográficos. Contudo, é necessário prosseguir o monitoramento, para confirmar esta hipótese. 
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Figura 6.1 – Recorte da ortofoto com destaque para a interceptação da estrada de servidão pela cabeceira da 

voçoroca Mangue Seco. 

 

Comprovou-se durante o monitoramento de campo que os recuos mais significativos 

ocorreram a SO, de acordo com o aclive topográfico, onde há muita entrada de água de escoamento 

superficial concentrado. Também houve recuo considerável nos taludes da parte norte, talvez 

explicável pelo fluxo hídrico subterrâneo, que tem sentido para SE (Figura 5.27).  

 

6.2 RESULTADOS DO MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO  

Ao comparar os dados de totais pluviométricos anuais de 1984 até 2000, apurados na Usina 

Hidrelétrica Rio de Pedras da CEMIG (UHRP), situada em Itabirito, com o total de chuvas no 

período monitorado, nota-se que mesmo com a ausência de chuvas nos meses de agosto e setembro 

de 2004, o total pluviométrico só foi menor que o do ano de 1991 (Figura 6.2).  

 Nota-se que o ano hidrológico monitorado por essa pesquisa apresenta um saldo 

pluviométrico positivo de 183 mm em relação à soma das médias mensais dos anos de 1984 até 

2000 (Figura 6.3). Ou seja, o período monitorado foi mais úmido que o normal. Também chama a 

atenção o fato de em fevereiro e abril terem sido mais úmidos que a média e março mais seco.  

N 
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Figura 6.2 – Comparação das médias anuais de 1984 e 2000 (UHRP), com a média de período monitorado. 

 
 

Figura 6.3 – Comparação das médias mensais entre 1984 e 2000 (UHRP), com os totais mensais do ano 

hidrológico monitorado. Os totais de março e novembro não contemplam todo o mês. 

 

Ao associar dados mensais, verifica-se que há uma relação direta da pluviosidade com a 

vazão da drenagem interna, com exceção dos meses de abril e maio. A cada variação do total 

pluviométrico mensal, houve uma variação proporcional nas médias mensais da vazão (Figura 6.4). 

A anomalia nos dados de abril pode estar relacionada à ocorrência de precipitações concentradas 

entre o dia 06 e o dia 13 (183 mm). E em maio, a discrepância pode estar relacionada à manutenção 

da vazão pela elevação do fluxo de base devido à recarga do aqüífero (Figura 6.5).  

O cálculo da recarga do aqüífero da voçoroca Mangue Seco pelo método VNA (tabela 5.5) 

indicou valor médio de recarga de 183,6 mm, valor condizente ao encontrado na bacia do rio 

Piranga (183,3mm), em área com características físicas e bioclimáticas semelhantes (Paiva 2005). 

Ao contrário do previsto no início do monitoramento, esta recarga não ocorre imediatamente após o 

início do período chuvoso. De fato, foi possível identificar que o nível freático nos poços situados a 

montante da voçoroca começou a se elevar somente a partir de meados do mês de abril, 

apresentando seu ápice no final do mês de julho e início do mês de agosto, sendo que desde o início 

do monitoramento (em novembro), já eram registrados elevados índices de pluviometria. Segundo 

Healy e Cook (2002, apud Paiva 2005), quando encontrado a certa profundidade, o lençol freático 

não exibira súbitas variações, pois as frentes de umidade tendem a dispersar-se ao percorrer longas 
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distâncias. A recarga tardia do aqüífero resultou na elevação do fluxo de base do sistema de 

drenagem interno da voçoroca somente entre março e junho (Figura 6.5). Como comentado 

anteriormente, a subida tardia do freático é responsável pela proliferação de pequenos 

escorregamentos e rastejos que ocorrem no período de estiagem no sopé dos taludes das cabeceiras 

da voçoroca. 

 
 

Figura 6.4 – Comparação das médias de vazão (hcl/s) com os totais pluviométricos mensais. * Nos meses de 

novembro não houve leitura durante um período de uma quinzena e em março por uma semana.  

 

 

Figura 6.5 – Separação do hidrograma da drenagem interna da voçoroca durante o período monitorado. 

 

Cruz (2003) também relata que a vazão proporcionada pelo nível freático (fluxo de base) 

pode ser fundamental na evolução das voçorocas, mesmo sem a presença de chuvas, uma vez que se 

torna a principal responsável pela mobilização de material do interior destas feições. 

Ao comparar os dados de vazão mensal com os de concentração de sedimentos (Figura 6.6) 

ou de seu peso (Figura 6.7), encontra-se uma baixa correlação, com elevação nas médias da vazão e 

uma diminuição na concentração ou peso de sedimentos, e vice-versa. Porém, a segmentação da 

análise dos dados em semestres indica que a vazão e a concentração de sedimentos diminuem 
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progressivamente ente junho e setembro. Com o início das chuvas mais intensas, no verão, a 

concentração de sedimentos volta a subir bruscamente. Portanto, os processos de mobilização de 

sedimentos atuantes no período de estiagem, sobretudo os rastejos e pequenos escorregamentos, 

provavelmente disponibilizam um grande volume de sedimentos, que serão eliminados pela 

drenagem principal nas primeiras chuvas de verão. 

 

 
 

Figura 6.6 – Comparação mensal dos resultados de concentração de sedimentos pelas médias da vazão. 

 

 
 

Figura 6.7 – Comparação entre peso de sedimentos transportados com médias da vazão x 10.000 

 
 

Luk et al. (1997), em monitoramento de uma bacia (0,73 Km2) no sul da China, com 

características geológicas e pedológicas semelhantes às do presente estudo, encontraram uma boa 

correlação entre a descarga sólida proveniente das voçorocas e a descarga líquida de cheia da bacia, 

indicando a importância do escoamento superficial no incremento da vazão e, conseqüentemente, na 

mobilização do material disponível durante o período chuvoso. 

De fato, ao comparar a relação entre os dados mensais do peso (Figura 6.8) e de 

concentração de sedimentos transportados (Figura 6.9) com os de total pluviométrico, constatou-se 

uma boa correlação. As comparações dessas medidas mostram que a chuva é essencialmente o 

principal agente responsável pela mobilização dos sedimentos até a calha da drenagem principal. 
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Figura 6.8 – Gráfico comparativo entre as medidas mensais de peso dos sedimentos e os totais 

pluviométricos. 
 

 

 
 

Figura 6.9 – Gráfico comparativo entre as medidas mensais de concentração de sedimentos e totais 

pluviométricos 

 

 Essa correlação pode ser respaldada pelos dados apresentados por Melo (2004), que 

encontrou para a sub-bacia do córrego Saboeiro uma grande variação dos valores da concentração 

de sedimentos e da descarga sólida em suspensão do período chuvoso em relação ao período seco. 

Segundo esta autora, esses resultados são previsíveis, tendo em vista que 70% a 90% de todo 

sedimento transportado pelos cursos de água ocorre no período das chuvas, onde se espera uma 

maior produção e transporte de sedimentos. Tal fato demonstra que a carga de sedimentos 

transportada tem correlação direta com a precipitação na bacia, com o escoamento superficial.  

Mesmo ressaltando a importância do fluxo de base proporcionado pela exfiltração freática 

no transporte de sedimentos, Cruz (2003) também verificou um aumento no volume de sedimentos 

transportados durante e imediatamente após os eventos chuvosos na região de Gouveia - MG. 

 Contudo, é importante ressaltar que quando a exfiltração é mais intensa, os taludes são mais 

instáveis, seja na época da chuva, como na de estiagem, quando os pequenos escorregamentos e 

rastejos no sopé são freqüentes devido a subida do lençol freático. A saturação e a instabilidade 

quase contínuas ao longo do ano dificulta o estabelecimento da vegetação e a estabilização destes 

taludes.  
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 A comparação entre os dados da granulometria dos sedimentos com seu peso (Figura 6.10) 

e com a vazão (Figura 6.11) não apresenta boas correlações. Porém, observou-se que no período de 

estiagem (grupo 12) diminuiu o teor de silte e aumentou o de areia, o que pode ser interpretado 

como uma diminuição do sedimento em suspensão na época da seca.  

 
 

Figura 6.10 – Gráfico comparativo entre a análise textural e o peso dos sedimentos transportados e a 

quantidade de sedimentos transportados no período de cada grupo. 

 

 
 

Figura 6.11 – Gráfico comparativo entre a análise textural de sedimentos transportados e as médias 

quinzenais da vazão  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES 

O estudo de caracterização e quantificação dos processos erosivos na bacia do riacho 

Manoel Félix possibilitou configurar o quadro geomorfológico da área e estabelecer a dinâmica 

evolutiva e os mecanismos atuantes da única voçoroca ativa.  

A análise evolutiva por aerofotogrametria indica que a atual fase erosiva na bacia pode estar 

próxima do fim, pois apenas a voçoroca estudada apresentou avanços mensuráveis nas últimas 

décadas. As outras voçorocas encontram-se estabilizadas, com densa cobertura vegetal, formada por 

samambaias e arbustos, nos taludes e nos dígitos, e por gramíneas no fundo. 

Na voçoroca monitorada, as taxas de aumento de comprimento foram baixas entre 1951 e 

1977 (0,5 m/ano) e cresceu no período de 1977-1986 (4,5 m/ano). Este crescimento coincidiu com o 

estágio em que a voçoroca venceu os níveis de base e passou a se expandir com forma mais 

anfiteátrica. De 1986 até o presente, as taxas vem aparentemente caindo (3,8 m/ano entre 1986 e 

2004 e 1,3 m/ano em 2004), talvez em razão da redução da área de contribuição a montante da 

voçoroca devido à proximidade das frentes de avanço com o interflúvio local. Contudo, o 

monitoramento deve prosseguir para confirmar esta tendência. As taxas de avanço em curso são 

semelhantes às encontradas em outras áreas próximas, como na bacia de Vargem das Flores e no 

leste do Complexo Bação, onde as voçorocas se encontram em geral pouco ativas. 

Os solos da área apresentam características pedológicas e geotécnicas semelhantes às 

encontradas no restante do Complexo Bação, ou seja, saprolitos areno-siltosos, muito erodíveis, 

recobertos por horizontes superficiais areno-argilosos (latossolos vermelho-amarelos), resistentes à 

erosão.  

Não foi possível determinar a gênese das voçorocas da bacia, mas os principais processos 

erosivos responsáveis pela sua evolução foram: 

 Concentração do fluxo hortoniano em trilhas e estradas, que verte para o interior 

da voçoroca, mobilizando o saprolito (horizonte C) por sulcos e alcovas de 

regressão pelo efeito cachoeira; 

 Queda de blocos de solo (horizontes A e B), mais resistente à erosão, devido ao 

solapamento pelas alcovas; 
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 Erosão por salpicamento dos saprolitos dos taludes da voçoroca, disponibilizando 

material, que pode ser carreado pelo escoamento superficial e/ou por movimentos 

de massa até a drenagem interna; 

 Escorregamentos rotacionais que envolvem todo o talude, favorecidos pelo 

desconfinamento e saturação do segmento inferior (devido, sobretudo, à 

exfiltração do lençol fretático) e pelas trincas de tração; 

 Escorregamentos planares nos setores com rocha alterada, aproveitando-se de 

descontinuidades geológicas; 

 Rastejo de solos localizados no sopé dos taludes, sobretudo nas cabeceiras das 

voçorocas, onde a exfiltração da água subterrânea é intensa. Com a progressão da 

deformação, o rastejo pode culminar em pequenos escorregamentos rotacionais, 

de pequena amplitude. 

A sazonalidade pluviométrica é de fundamental importância no carreamento de material 

para fora da feição, que ocorre intensamente durante o período úmido, com uma diminuição 

progressiva até cessar por algumas temporadas durante o período seco.  

O fluxo não saturado pelo perfil de solo a montante da voçoroca é muito lento e a taxa de 

recarga no período monitorado foi de 183,6 mm/ano. O lençol freático, nitidamente rebaixado no 

entorno da voçoroca monitorada, só é plenamente recarregado nos período de seca. Em 

conseqüência, o fluxo de base do canal da voçoroca é máximo entre os meses março e junho. 

Portanto, como já comprovado por Costa (2005), o voçorocamento afeta significativamente não 

somente o transporte de sedimentos como também o regime hidrológico local. 

No período seco, o processo erosivo dominante são os rastejos e pequenos escorregamentos 

provocados pela intensificação da exfiltração do lençol freático devido à recarga. Porém, estes 

movimento não se mostraram suficientes para mobilizar grandes quantidades de partículas até a 

drenagem interna, pois, ao contrário do previsto, a manutenção da descarga sólida no período seco é 

muito prejudicada pelo declínio na vazão da drenagem interna. O incremento substancial do nível 

freático no período da estiagem não ampliou a descarga liquida total, a ponto de manter ou 

aumentar a vazão e permitir o transporte de finos pela drenagem.  

O volume de sedimentos transportados mostra melhor correlação com as taxas de 

precipitação, o que é evidente em campo, pois as águas apresentam maior energia imediatamente 

após eventos de precipitação.  
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Bacellar (2000) afirma que no caso de erosões por voçorocas, é mais vantajoso prevenir do 

que remediar, pois quando o lençol freático é atingido, os métodos de contenção se tornam mais 

caros e complexos. No caso das voçorocas da região leste do Complexo Bação este autor 

recomenda concentrar esforços nos domínios mais favoráveis ao desenvolvimento de voçorocas. 

Nestes domínios, como medida preventiva deve-se impedir a incisão regional dos canais, através do 

diciplinamento das águas superficiais e da preservação da vegetação.  

Bigarella & Mazuchowski (1985) afirmam que cada feição apresenta características 

distintas, necessitando soluções próprias baseadas na estrutura geológica, nos dados hidráulicos e 

hidrológicos, nas características dos solos, e na topografia local. Para estes autores, deve-se reduzir 

a vazão afluente à voçoroca através de canais de desvio ou pela redução da declividade através de 

barragens ou modificando a cobertura do solo mediante a vegetação. 

Prandini, et al. (1974) sugerem que para um efetivo controle dos processos erosivos em 

voçorocas urbanas, primeiro deve-se ter controle sobre seu principal agente, a água, e só depois 

disto executa-se a estabilização dos taludes. Para estes autores, é fundamental controlar a exfiltação 

junto aos sopés, pois estas seriam as maiores causadoras dos taludes instáveis. Em resumo, o 

procedimento recomendado foi o seguinte: 

- canalização do fluxo em um canal direto; 

- coleta e conveniente direcionamento da água proveniente do escoamento superficial; 

- construção de drenos aternativo para controle da água proveniente do lençol; 

- construção de taludes menos íngremes e plantação de gramíneas; 

 

Carvalho (2002) propõe que a exigência essencial para garantir a estabilização das 

voçorocas é impedir a remoção do solo mobilizado por erosão para fora da feição. Impedida essa 

remoção, o gradiente hidráulico associado ao fluxo subterrâneo não se desenvolve ou é atenuado, o 

que leva à extinção do processo. Para este autor, a intervenção deve ser iniciada a partir do 

enchimento da feição com material terroso e entulho inerte de montante para jusante, sem 

compactação direta do material, senão a dada pela máquina de espalhamento, conformando 

seqüência de patamares planos intercalados com taludes suaves, visando a retenção do material 

eventualmente erodido; execução de dique retentor frontal no exultório da feição e de sisternas de 

colunas de concreto poroso executadas concomitantemente com o enchimento, visando o aumento 

da eficiência do processo de infiltração das águas pluviais durante as chuvas e o aproveitamento 

temporário maior possível do volume poroso acima do lençol freático futuro. Segundo o autor 

implantada a solução, forças de percolação descendentes e águas de chuva carreiam finos e 

preenchem os vazios do material. 
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  Foram consideradas sugestões no controle de voçorocas para áreas urbanas e rurais, uma 

vez que o distrito de São Gonçalo do Bação neste momento apresenta um uso e ocupação do solo 

predominantemente rural, mas com claros sinais de área de reserva para expansão da sede do 

município com implementação infra-estrutura urbana (rede de esgoto, pavimentação asfáltica, rádio, 

casas novas, incremento e diversificação do comércio, e infelizmente um bairro de famílias de baixa 

renda justamente próximo à voçoroca monitorada). 

Portanto a partir da realidade sócio-econômica local, sugere-se a realização de trabalhos de 

contenção dos processos erosivos, para impedir a progressão das voçorocas, como: 

 O controle e redirecionamento do escoamento superficial concentrado para fora 

da feição; 

 A construção de dique de contenção para evitar a descarga sólida, mantendo as 

partículas no interior da feição; 

 Estabelecimento de monitoramento para acompanhamento da eficiência das 

medidas implantadas. (medidas mitigadoras) 

 Por fim, recomenda-se a comparação dos dados apresentados por este estudo com outros de 

áreas com características similares, a fim de ampliar o conhecimento sobre a dinâmica evolutiva das 

voçorocas de situadas em regiões de solo residual de substrato cristalino gnáissico. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Mapa topográfico da encosta da voçoroca Mangue Seco 
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Anexo 2 – Tabela com as medidas de recuo tomadas nas estacas. Para localização das estacas ver figura 5.23. 

estaca 22/1/2004 22/4/2004 20/8/2004 21/11/2004 Avanço 

total 

(m) 

A 5,7 5,6 5,6 5,6 0,1 

A1 4,93 4,9 4,9 4,85 0,08 

A2 4,75 4,75 4,77 4,76 -0,01 

A3 2,33 2,39 2,39 2,4 -0,07 

A4 2 1,93 1,9 1,88 0,12 

A5 1,31 1,28 1,28 1,29 0,02 

B 1,5 1,5 1,5 1,5 0 

B1 4,45 4,42 4,4 4,4 0,05 

B2 7 6,9 6,87 6,86 0,14 

B3 7,75 7,73 7,73 7,72 0,03 

C 9,3 6,85 5,88 5,85 3,45 

C1 3,2 3,11 3 3 0,2 

C2 2,15 2 1,99 1,96 0,19 

C3 2,25 2,19 2,16 2,15 0,1 

C4 0,95 0,93 0,9 0,91 0,04 

C5 1,72 1,59 1,58 1,58 0,14 

C6 4,53 4,5 4,5 4,5 0,03 

D 4,52 4,5 4,5 4,47 0,05 

D1 1,79 1,77 1,7 1,71 0,08 

D2 1,18 1,14 1,12 1,1 0,08 

D3 1,22 1,21 1,18 1,15 0,07 

E 1,47 1,2 1,2 1,2 0,27 

E1 0,6 0,56 0,56 0,55 0,05 

E2 1,9 1,7 1,7 1,67 0,23 

E3 1,67 1,64 1,63 1,65 0,02 

F 2,1 1,38 1,3 1,26 0,84 

F1 4,07 4 3,98 3,95 0,12 

F2 4,7 4,62 4,56 4,51 0,19 

F3 4,23 4,13 3,69 3,62 0,61 

F4 4,52 2,97 2,71 2,64 1,88 

F5 8,7 3,5 3,4 3,33 5,37 

F6 9,37 5,19 5,04 5 4,37 

F7 10,12 7,23 7,22 7,2 2,92 
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F8 10,65 10,65 10,6 10,6 0,05 

F9 14,2 14,15 14,14 14,1 0,1 

F10 8,1 7,54 7,47 7,45 0,65 

F11 6,44 5,42 5,33 5,3 1,14 

G 5,8 5,43 4,86 4,84 0,96 

G1 2 0,98 0,79 0,77 1,23 

G2 2 1,41 0,94 0,9 1,1 

G3 1,49 1,32 1,11 1,07 0,42 

G4 4,56 4,43 4,22 4,2 0,36 

G5 6,45 6,18 6,03 6,02 0,43 

G6 7 6,62 6,62 6,6 0,4 

G7 5,98 5,89 5,36 5,33 0,65 

G8 5,17 1,25 1,09 1,03 4,14 

G9 1,5       1,5 

G10 3,15 2,2 1,93 1,89 1,26 

G11 12,3 10,54 9,91 9,87 2,43 

H 11,8 10,24 8,8 8,75 3,05 

H1 10,45 10,32 10,27 10,2 0,25 

H2 8,9 6,35 5,88 5,69 3,21 

H3 8 7,8 7,79 7,8 0,2 

H4 7,55 7,54 7,52 7,5 0,05 

H5 5,4 5,39 5,38 5,4 0 

H6 5,45 5,36 5,3 5,3 0,15 

H7 7,8 6,57 6,41 6,36 1,44 

H8 9,6 9,36 9,29 9,27 0,33 

H9 3,97 3,81 3,76 3,75 0,22 

I 7,4 7,33 7,29 7,3 0,1 

I1 6,85 6,77 6,74 6,7 0,15 

I2 8,85 7,99 7,92 7,78 1,07 

I3 7,3 7,07 7,04 7 0,3 

I4 4,15 3,97 3,85 3,85 0,3 

I5 1,25 1,18 1,18 1,2 0,05 

I6 1,5 1,49 1,5 1,5 0 

I7 1,65 1,64 1,62 1,6 0,05 

I8 4,9 3,29 3,16 3,11 1,79 

I9 6,79 6,73 6,69 6,7 0,09 

J 9,11 9,07 9,06 9,05 0,06 
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J1 9,19 9,12 9,09 9,09 0,1 

J2 7,91 7,32 7,14 7,12 0,79 

J3 7,57 7,47 7,39 7,35 0,22 

J4 7,17 7,09 7,07 7,06 0,11 

J5 6,04 5,86 5,82 5,82 0,22 

J6 4,77 4,7 4,69 4,68 0,09 

L 6,73 6,45 6,31 6,3 0,43 

L1 7,1 6,98 6,96 6,95 0,15 

L2 8,51 8,36 8,31 8,31 0,2 

L3 8,94 8,78 8,69 8,65 0,29 

L4 10,15 9,37 9,24 9,25 0,9 

L5 13,76 13,58 13,57 13,55 0,21 

L6 12,86 11,68 11,53 11,52 1,34 

L7 8,84 8,6 8,14 8,15 0,69 

L8 7,04 6,68 6,08 6,05 0,99 

L9 1,66 1,35 1,28 1,3 0,36 
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Anexo 3 – Gráfico com as medidas do monitoramento hidrossedimentológico 
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