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RESUMO 

FONTES, S. B. Mapeamento Geotécnico com Ênfase em Erosões no Município de Ouro 

Preto - MG, escala 1:5.000. São Carlos, 1999. 1 v. Dissertação (mestrado) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Este trabalho consiste no estudo sistemático dos fenômenos eros1vos em áreas 

urbanas, tendo como objetivo a avaliação e identificação das causas destes fenômenos no 

município de Ouro Preto - MG. 

Como ferramenta principal utilizou-se o mapeamento geotécnico, na escala de 

detalhe I :5.000 em uma área de aproximadamente 6 Km2
, com o objetivo de fazer uma 

caracterização geotécnica das feições erosivas existentes na área. Buscou-se também fazer 

um levantamento de dados geológicos, geomorfológicos e de influência antrópica. Os 

resultados obtidos através deste mapeamento possibilitaram a elaboração do mapa de 

susceptibilidade à erosão. 

Como ferramenta auxiliar utilizou-se a sistemática da Técnica de Compartimentação 

do Terreno proposta por LOLLO ( 1995) e o Sistema de Informação Geográfica IDRISI. A 

compartimentação do terreno baseou-se no estudo das formas de relevo (lcmdforms}, que 

foram divididas a nível de elementos, procurando sempre respeitar os limites naturais do 

meio físico. O SIG- IDRISI possibilitou a atualização e o tratamento das diversas 

informações levantadas e analisadas, além da agilidade em se gerar as ca11as. 

Os documentos cartográficos gerados foram: mapa de documentação, modelo digital 

do terreno, mapa do substrato rochoso, mapa de landforms, ca11a de declividade e cm1a de 

susceptibilidade à erosão . 

PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento Geotécnico - Erosões- Landfonns- SIG. 
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ABSTRACT 

FONTES, S. B. Engineering geological Maping with Emphasis in Erosions in the Municipal 

District ofOuro Preto- MG, scale 1:5.000. São Carlos, 1999. lv. Dissettação (mestrado)

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

This work presents a systematic study on the erosion processes in urban areas, with 

the aim of evaluation and identification o f its causes in the municipal district of Ouro Preto -

MG. 

As the main tool, the engineering geo1ogical mappping procedures have been used, 

scale I :5.000, covering on area of about 6 Km2
• These procedmes were particulary used for 

the geothecnical characterization of the erosion features present in the area. lt was intended 

also to get, as much as possible, ali the geological, geomorphological and human 

interference. The results obtained from the mapping procedures have been used as a base for 

the erosion susceptibility chart. 

The sistema ti c o f the terra in landforms division, proposed by LOLLO ( 1995) and the 

GIS - IDRISI were used as auxiliary tools. These landforms have been divided in elements, 

obeing enviromental constraints. The use of the GIS - IDRISI, has promoted the updating 

and manilulation of the severa! information obtained, besides the agility in generating the 

chatts. 

The chartographycal documents produced were digital terrain model, documentation 

map, bedrock map, landforms map, declivity chmt, erosion susceptibility chati 

KEYWORDS: Engineering geological maping- Erosion- Landforms- SIG. 
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1 -INTRODUÇÃO 

A erosão é um fenômeno que tem estado presente na vida do homem desde a 

antigüidade, constituindo-se em um problema a demandar atividades preventivas e 

corretivas. 

A ocupação desordenada do meio físico, a concentração de chuvas em determinados 

meses do ano e na maioria das vezes a presença de materiais arenosos, são fatores essenciais 

que têm contribuído para as diversas manifestações erosivas. 

Entre os diversos processos de degradação ambiental resultantes de atividades 

antrópicas, os processos erosivos talvez sejam os que atinjam as mais vastas áreas, e as suas 

ações resultam na perda de bens de grande impo11ância. 

O solo e a água são bens insubstituíveis para a humanidade, pois são os responsáveis 

pelo supm1e da sua atividade, sendo a preservação desses bens de fundamental impm1ância. 

Antigamente, a erosão era um problema agrícola, mas atualmente as áreas urbanas, 

mesmo tendo expressão areal muito menor, tendem a ser cada vez mais atingidas por esses 

processos. Essa tendência deve-se a vários aspectos como valorização das terras 

agricultáveis, profissionalização, especialização do profissional rural e melhora das técnicas 

de manejo, mas também deve-se à concentração da população nas cidades, má distribuição 

da renda, planejamento urbano deturpado, ocupação desordenada, legislação ineficaz e 

ausência de uma política habitacional criteriosa quanto à qualidade dos terrenos. 

En1 países de clima tropical úmido ocorrem graves problemas ocasionados pela 

erosão. Os intensos processos de intemperização atuantes fazem com que ocorra a produção 

de espessos perfis de solo, os quais podem estar sujeitos à técnicas errôneas de manuseio, 

para qualquer que seja o fim de sua utilização, vendo-se assim atacados pela ação de 

intempéries (NASCIMENTO & CASTRO, 1976). 

O fenômeno da erosão consiste na ação combinada de uma gama de fatores que 

provocam o destacamento e o transpm1e de materiais sobre a crosta da terra. Os principais 

agentes são a água da chuva, rio, geleiras, mares e vento. Dentre estes, as águas de chuva 
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têm grande importância, principalmente em regiões de clima tropical, por propiciarem o 

escoamento superficial, responsável por grande parte do transp011e de materiais 

inconsolidados. 

A ação dos agentes não é uniforme nas diversas regiões da terra, assim os processos 

erosivos dependem de uma série de fatores naturais, tais como: clima, geomorfologia, 

natureza do terreno (substrato rochoso e materiais inconsolidados) e a cobertura vegetal. 

Estes fatores naturais podem ainda ser alterados pela ação do homem, ocasionando 

mudanças nos processo erosivos de uma determinada região, quase sempre intensificando

os. As alterações provocadas pelo homem recebem o nome de fatores antrópicos, podendo 

ser citados, os desmatamentos e cultivo de terras, criação e expansão das cidades, 

implantação de estradas entre outros. 

Segundo ZUQUETTE (1987), " ... a ocupação do meio físico brasileiro, no passado e 

no presente, normalmente vem se dando de maneira inadequada, principalmente quando os 

projetos (agropecuários, turísticos, urbanos, saneamento e outros) tem em jogo não só 

interesses monetários como políticos a cm1o prazo ... A não consideração das limitações do 

meio físico, normalmente exige gastos elevados para implantar projetos de ocupação e/ou 

para restaurar as áreas que já tenham sido desfiguradas" . 

O conhecimento das características do meio físico é de fundamental importância 

para a implantação adequada das diversas formas de ocupação, como também para a 

execução de medidas preventivas e corretivas para as áreas ocupadas. Deve-se destacar então 

a importância da utilização do mapeamento geotécnico como ferramenta para levantar e 

analisar os atributos do meio físico. 

Frente a este contexto, este trabalho teve por objetivo desenvolver um estudo 

sistemático dos processos erosivos na escala 1:5.000, em uma área de aproximadamente 6 

Km2 localizada no sítio urbano da cidade de Ouro Preto, estado de Minas Gerais. 

Ouro Preto é uma região que apresenta características geológicas, geomorfológicas e 

climáticas peculiares, apresentando alta declividade e substrato rochoso variado que ocorrem 

associados a uma intensa ocupação urbana desordenada, contribuindo para que a região 

venha sofrendo a ação de inúmeros problemas de caráter geotécnico. 

Visto isto, buscou-se através da utilização do Mapeamento Geotécnico como 

ferramenta principal e da utilização da Técnica de Compartimentação de Terrenos e do 

Sistema de Informação Geográfica IDRISI, como ferramentas auxiliares, fazer um estudo da 

evolução e identificação das principais causas dos fenômenos erosivos existentes na área. 
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2 -REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - MAPEAMENTO GEOTÉCNICO 

Os mapas geotécnicos desenvolvidos inicialmente, representavam os primeiros 

passos de uma atuação conjunta entre geólogos e engenheiros em trabalhos de engenharia, 

assim como túneis, barragens e ferrovias. No início, tais mapas pouco diferiam dos 

estratigráficos- litológicos e tectônicos- estruturais. 

A crescente exigência por parte dos engenheiros, de mais e mais dados geológicos 

quantitativos, levou ao aparecimento dos textos esplanatórios, ao aumento das legendas e 

finalmente ao mapa geológico com informações técnicas específicas sobre os fenômenos 

geológicos e ainda a sua interpretação quanto à engenharia. 

Na átualidade, esses mapas interpretativos estão em corrente uso e podem ser 

chamados mapas geotécnicos (llllemational Associalion of Engineering Geology and lhe 

Environmenl, 1976). 

Diversas outras denominações têm sido empregadas para o termo mapeamento 

geotécnico, entre eles, mapas de zoneamento geotécnico, cartografia geotécnica, 

mapeamento geoambiental, mapa de potencial natural, mapa de zoneamento urbano e outros 

da mesma natureza. 

Alguns profissionais da área utilizam determinados conceitos sobre mapa, 

mapeamento geotécnico e cartografia geotécnica. Tais conceitos expressam grupos de 

trabalho diferentes. 

Para a IAEG (op.cit.), o mapa geotécnico é um tipo de mapa geológico, que fornece 

uma representação generalizada de todos os componentes do meio físico de significado no 

planejamento e uso da terra, em projetos, construção e manutenção aplicados a obras civis e 

mineiras. 

Já ZUQUEITE (1987) afirma que o mapeamento geotécnico é um processo 

de análise dos componentes do meio físico, tendo por finalidade básica levantar, 

avaliar e analisar os atributos que compõem o meio físico, sejam geológicos, 

hidrogeológicos e outros. 
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PRANDINI et.al. (1991), define a cartografia geotécnica, como ferramenta de 

aplicação do conhecimento, congrega métodos e técnicas numa investigação que procura 

estabelecer unidades territoriais homogêneas quanto aos problemas manifestos ou potenciais 

e formula orientações técnicas para a ocupação de cada uma dessas unidades. 

ZUQUETIE ( 1987), enfatiza a diferença entre a utilização do termo mapeamento 

geotécnico e outras denominações. Para ele, o mapeamento geotécnico é um conjunto de 

procedimentos que busca refletir as verdadeiras condições do meio físico e a partir dos dados 

obtidos, podem ser expressos através de mapas e/ou cartas. Já os outros termos utilizados 

(carta geotécnica, mapa geoambiental, etc.) expressam somente o produto final do trabalho. 

Segundo VARNES (1974), Mapa Geotécnico requer para a sua realização operações 

básicas de adição, seleção, generalização e transformações das informações espaciais 

relativas a litologia e estruturas dos solos e rochas, hidrogeologia, geomorfologia e processos 

geológicos. 

A cartografia geotécnica é designada como a constituição da representação gráfica 

do levantamento, avaliação e análise dos atributos do meio físico, visando sua integral 

utilização no planejamento regional e urbano (GANDOLFI, 1991) 

Segundo PEJON (1987), a realização do mapeamento geológico-geotécnico em 

várias escalas, se torna um documento muito imp01tante para fornecer informações sobre o 

meio-físico ao planejador. Segundo o autor, os dados que devem constar em tais mapas 

dizem respeito a estudos das rochas e solos da região, tanto sob o aspecto qualitativo como 

quantitativo, dependendo da escala em que está sendo realizado, sendo que os mapas em 

escalas maiores devem conter mais informações de caráter quantitativo. Mesmo em escalas 

detalhadas, os mapas geotécnicos têm sempre um caráter orientativo, nunca dispensando os 

estudos locais quando da implantação das obras. 

2.1.1 -Princípios do Mapeamento Geotécnico 

Um dos objetivos do mapeamento geotécnico é transferir todas as informações 

geológicas, de uma determinada região, quanto as características de geologia de engenharia, 

na forma de um documento de fácil manuseio para ser usado por planejadores, políticos e 

engenheiros (MERLA, MERLO & OLIVERI, 1976 apud SARAIVA, 1993). Segundo 

DEARMAN & MA TULA ( 1976), essas informações devem ser fornecidas de modo que os 

usuários possam reconhecer o seu valor no planejamento do uso do terreno. 

\ De acordo com a UNES CO ( 1976), os princípios básicos do mapeamento geotécnico 

são: 
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- apresentar as informações de maneira que sejam facilmente compreendida pelo 

usuário não especializado; 

- conter as informações necessárias à aval iação das feições geológicas e de 

engenharia envolvidas em planejamento regional, para que estas possam auxiliar na seleção 

do local e dos métodos construtivos mais apropriados à região em questão; 

- prever prováveis mudanças na situação geológica, causadas pela atuação de 

empresas ou pela ocupação urbana e as possíveis medidas preventivas. 

Todavia, muitas vezes os mapas geotécnicos (interpretativos ou derivados), não tem 

apresentado as respostas esperadas. Como conseqüência nos últimos anos tem havido um 

grande esforço no desenvolvimento de critérios e técnicas para que o mapeamento 

geotécnico consiga atingir seus princípios básicos. 

MA TULA ( 1974) considera que o mapeamento é o método fundamental de 

investigação geotécnica regional. Segundo este autor, há a necessidade do desenvolvimento 

de técnicas especiais para um rápido, barato e amplo mapeamento geotécnico, bem como 

uma inovação nos métodos de interpretação, avaliação e utilização dos resultados 

g~otécnicos adquiridos. Isto resultaria no aperfeiçoamento da prática e principalmente da 

teoria do mapeamento geotécnico, no qual os três estádios: aquisição, processamento e 

apresentação das informações são igualmente importantes. 

Para atender os princípios básicos, a ca11ografia geotécnica, em uma primeira fase, 

deve-se basear na identificação prévia de domínios de homogeneidade, compatíveis com a 

esca la em estudo. Já na segunda fase de estudo, seria necessário estabelecer uma relação 

entre unidades litológicas e as suas propriedades geotécnicas, sendo que os termos em que é 

feita a caracterização dependem da escala. Por exemplo, as menores seriam avaliadas em 

termos qualitativos ou semi-quantitativos (inferidos de características "in situ") e em escalas 

médias e grandes acentua-se progressivamente o seu caráter quantitativo (COELHO, 1980 

apud SARAIVA, 1996). 

ZUQUETTE (1987) salienta que uma das maiores dificuldades para o mapeador é 

seguramente definir e identificar os atributos e que estes devem ser estabelecidos de acordo 

com o objetivo e escala do mapeamento, ou seja, se o trabalho objetiva a um determinado 

usuário ou uma ampla gama ou ainda determinado local ou uma área ampla. 

Entretanto, segundo DERMAN & MA TULA ( 1976), há uma concordância geral que 

as feições a serem necessariamente identificadas em mapas geotécnicos são: propriedades 

dos solos e rochas como materiais e como maciços; condições hidrogeológicas; condições 

geomorfológicas; fenômenos geod inâmicos. 
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Os mesmos autores acima referidos, consideram a necessidade de cooperação 

internacional para uma padronização do mapeamento geotécnico. 

Aspectos relacionados ao meio físico e às situações decorrentes da ação antrópica 

elevem ser verificados durante a execução de um trabalho, para que forneçam subsídios 

geotécnicos para se alcançar um planejamento adequado e/ou a utilização específica dos 

espaços urbanos (AGUIAR et. a/., 1990). 

ZUQUETIE ( 1987), assinala que muitas metodologias e sistemáticas criadas ao 

longo dos anos estão sendo utilizados em locais que não o de origem e que muitas vezes 

estas não se adequam ao meio, pois em geral sofreram pequenas modificações que nem 

sempre consideram os atributos mais significativos do meio físico. 

2.1.2- Utilização do Mapeamento Geotécnico no Planejamento Regional e Ut·bano 

Os estudos relacionados ao conhecimento do meio ambiente datam desde o século 

passado. De acordo com SOUZA ( 1996), o crescimento das atividades antrópicas e o uso 

inadequado do meio físico sem uma relação de equilíbrio entre eles, a ocorrência e registros 

de acidentes com perdas de bens e vidas humanas, decorrentes das construções de grande 

porte e a urgência em obter o melhor entendimento do meio físico para evitar o entrave 

causado ao desenvolvimento das explorações econômicas (minério, materiais de consh·ução, 

etc.) e das expansões regionais e/ou urbanas, são um dos vários motivos que têm feito com 

que esses estudos se desenvolvam de uma maneira acelerada no decorrer dos últimos 30 anos 

Frente a este contexto, surgiu então a necessidade de planejamento do meio mbano e 

rural, o que faz com que seja imprescindível o conhecimento do meio físico. 

PRANDINI et.a/ .. ( 1991) reconhecem a impm1ância de se ter conhecimento das 

características do meio físico, por ser este o componente ambiental que mais interage com o 

ambiente construído. 

O mapeamento geotécnico é uma ferramenta fundamental para as mais diversas 

atividades antrópicas capazes de modificar o meio físico. ZUQUETIE (1987), enfatiza que 

os mapeamentos geotécnicos podem ser usados como fontes de informação para o 

planejamento regional e urbano e como instrumento de fiscalização. 

Logo, a ca11ografia geotécnica reflete, desde a avaliação dos problemas existentes até 

a formulação das orientações de uso, uma importante contribuição da geologia de 

engenharia, na medida em que melhor traduz a orientação entre as múltiplas 

solicitações/modificações impostas pelas obras e o meio físico afetado, suas potencialidades 

e limitações (PRANDINI et.a/., 1991). 
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DERMAN & MA TULA (1976), salientam também a importância da possibilidade 

de estimativa crítica a respeito da influência que o processo de construção e estrutura 

concluída podem ter no ambiente (meio físico). 

De acordo com PRANDINI et ai. (1991), o grande valor do mapeamento geotécnico 

está no prévio estabelecimento de um modelo que expresse o conjunto de recursos, de 

condicionantes e de fenômenos atuantes no meio físico, de modo que os mapas possam ser 

aproveitados efetivamente em ações disciplinadoras do uso do solo e mesmo em ações 

preventivas de defesa civil. 

2.1.3 -Principais Mctodologias do Mapeamento Geotécnico 

Neste item serão abordadas resumidamente algumas metodologias, visto que o 

objetivo primordial desse trabalho não é o aprofundamento no estudo das mesmas. Logo 

serão apresentadas características referentes as seguintes metodologias: 

METODOLOGIA PUCE 

Segundo GRANT (1975), este programa foi desenvolvido na Austrália como uma 

tentativa de racionalizar os procedimentos de aquisição e processamento de informações 

relevantes aos estágios de viabilidade, planejamento e execução de projeto de engenharia 

civil. Tal projeto contempla também um método de armazenamento de dados para uso 

futuro. 

Parte do princípio de que o terreno deve ser considerado como o produto da 

interação entre a geologia e o clima, tendo o tempo como operador. Propõem que terrenos 

que tenham evoluído de materiais similares inicialmente, passando pelos mesmos processos 

geológicos, possuem propriedades semelhantes (GRANT, 1970 apud SARAIVA, 1993). 

O sistema PUCE ou também conhecido por sistema para análise do terreno, opera 

em quatro níveis de generalização: Província, Padrão do Terreno, Unidade de Terreno e 

Componente do Terreno. Esta seqüência indica classes hierárquicas que subdividem o meio, 

de acordo com limites de variação arbitrados na metodologia. Representa também a ordem 

de associação entre estes, ou seja: 

• Província 

Consiste em uma área do meio físico com rochas de origem sedimentar, metamórfica 

ou vulcânica, geomorfologicamente uniformes a nível de grupo; rochas de origem plutônica 
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com litologia e idades uniformes; aluviões ou coluviões ocorrendo em um singular padrão de 

drenagem; material eólico com litologia uniforme em uma bacia continental. 

O nível hieráquico Província é indicado para escalas de estudo da ordem de 

I :250.000 ou menores. 

• Padrão de Terreno 

Baseia-se em critérios geomorfológicos, como topografia, tipos de solos e vegetação 

característicos. Apresenta uma constante amplitude de relevo local, padrões de drenagem 

característicos e densidade de drenagem uniforme. 

O nível hierárquico Padrão de Terreno é indicada para escalas de estudo menores 

que I: I 00.000. 

• Unidade do Terreno 

É caracterizada por uma única forma de relevo e pela associação de solos e de 

vegetação. As formas de terreno são classificadas tendo como base uma associação de 

encostas características e uma consistência em termos de amplitude de relevo local. 

O nível hierárquico da unidade de terreno é indicado para escalas de estudo menores 

que l: l 0.000. 

• Componente do teneno 

Definido com base nos tipos e ângulos de escorregamentos, tipo de perfil de solo, 

uso da terra ou da superfície de cobertura, associação vegetal e a litologia do substrato 

rochoso. Esta seqüência considera a variação de análise que vai de pequena escala (grandes 

áreas) à grande escala (pequenas áreas). 

O nível hierárquico componente de terreno é indicada para escalas de estudo maiores 

que I: I 0.000. 

METODOLOGIA FRANCESA 

Surgiu em 1972, com a publicação do tratado denominado de "A Cattografia 

Geotécnica na França", por SANEJOUAND, onde objetivou-se esclarecer os princípios que 

devem governar a cartografia geotécnica. Nesta metodologia, as cartas geotécnicas que são 

usadas para fins de planejamento do meio físico, são classificadas quanto à escala, ao 

conteúdo e à forma. 
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Na Tabela I pode-se ter uma noção da classificação de cm1as proposta pela 
I 

Metodologia Francesa. SANEJOUAND ( 1972), afirma que fatores como natureza e 

propriedade das rochas, hidrogeologia, geomorfologia, geodinâmica externa, geodinâmica 

interna, materiais e modificações causadas pelo homem, possuem uma grande influência no 

comportamento geotécnico do terreno. 

TABELA 1 -Classificação de cartas propostas pela Metodologia Francesa (modificado de 

SARAIVA, 1993). 

Classilicaçllo de Carlas Proposla pela Melodologia Francesa 

Classificação Divisão Ulilizaçllo 

Regional Menor que I: I 00.000 

Escala Are a melrop. I: 100.000 - I :50.000 

Local Cidades 1:25.000 - 1:10.000 

Área especifica I :5.000- I :2.000 

Detalhamento maior que I: 1.000 

Cartas Falares normais Informações de uso amplo para o planejamento 

analfticas ou (•) regional e local 

de fatores 

Conteúdo e forma Fatores especiais Informações especificas e portanto usadas para 

resolver problemas singulares 

Cartas sintéticas ( .. ) Represcnlam â.reas homog~neas, quanto a um tipo de 

utilização. 

(*) Devem ser neutra e suficientemente gera1s para, em relação a qualquer problema concreto, poderem por em 

evidência tanto elementos favoráveis como desfavoráveis 

(**) São cartas de síntese redigidas em termos de utilização 

METODOLOGIA DA IAEG 

Esta metodologia foi elaborada pela Comissão de Mapas Geotécnicos da Associação 

Internacional de Geologia de Engenharia da UNESCO, durante o 1° Congresso da IAEG em 
I I 

1970. Esta comissão reuniu todos os conhecimentos existentes, bem como a experiência de 

vários países nos quais o mapeamento geotécnico é comprovadamente empreendido no mais 

alto nível. O resultado deste trabalho foi exposto em um guia para a elaboração de mapas 

geotécnicos, denominado "Mapas Geotécnicos-Um Guia para a sua Preparação", publicado 

em 1976. 

Segundo a Metodologia da IAEG, os mapas podem ser c lassificados de acordo com 

a finalidade, conteúdo e escala. 

De acordo com a finalidade, podem ser: 
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Mapas de finalidade especia l; que são aqueles que fornecem informações de um 

aspecto específico da geologia de engenharia, visando uma determinada finalidade, como por 

exemplo o grau de alteração no contexto de uma pedreira. Podem servir também para um 

único objetivo, por exemplo, as condições geotécnicas para construção de barragens ou 

estradas, ou zoneamento para fins específicos de uso do terreno, tal como para o 

desenvolvimento urbano. 

Mapas de múltiplas finalidades; fornecem informações sobre vários aspectos da 

geologia de engenharia para vários tipos de planejamento ou propós itos geotécnicos, como 

por exemplo os mapas geotécnicos do uso do terreno, e mapas de zoneamento geotécnico 

para gerenciamento ambiental. 

De acordo com o conteúdo são distinguidos: 

Mapas analíticos: apresentam dados individuais dos componentes do ambiente 

geológico. Geralmente o conteúdo desses mapas vem expresso no título, como mapa de grau 

de alteração. 

Mapas abrangentes: podem ser subdivididos em mapas de condições geotécnicas, 

indicando todos os principais componentes do ambiente relevantes à geotecnia, sem contanto 

fazer uma análise profunda dessas informações ou mapas de zoneamento geotécnico, 

delineando unidades territoriais com base na uniformidade dos mais significantes atributos 

naturais de cunho geotécnico do terreno. 

Mapas auxiliares: apresentam dados objetivos, tais como, mapas de documentação, 

contorno estrutural, etc. 

Mapas complementares: são aqueles que em alguns casos são incluídos como mapas 

geotécnicos, como por exemplo, mapas geológicos, tectônicos, geomorfológicos, 

pedológicos, etc. 

Quanto à escala, tem-se: 

Escalas grandes: maiores ou igual a I: I 0.000 (mapas de finalidade específica) 

Escalas médias: de I : 10.000 a I: l 00.000 (mapas destinados a planejamento urbano e 

regional) 

Escalas pequenas: menor que l: 100.000 (destinados a planejamento regional e 

territorial) 

METODOLOGIA DE ZUQUETTE 

ZUQUETTE ( 1987) criou uma metodologia levando-se em consideração as 

condições sócio-econômicas do país e dentro dos princípios básicos das outras metodologias 
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existentes. Segundo o autor, ela tem por objetivo produzir documentos que auxiliarão nas 

diretrizes para implementar as formas de ocupação, sem que o meio físico sofra 

conseqüências desastrosas. ) 

Segundo ZUQUETTE (op. cit.), as informações do meio físico deverão ser 

levantadas através das técnicas e métodos que sejam simples, baratos e objetivos. Os 

atributos devem ser classificados inicialmente com base nas características naturais e 

posteriormente por sistemas técnicos. A aplicação da proposta não deve exigir uma equipe 

numerosa de profissionais especializados, assim como o esqueleto básico deve permitir a sua 

aplicação em escalas variadas entre I :50.000 e 1: I 0.000. Os documentos (mapas e cartas) 

finais obtidos tem como objetivo a utilização por usuários em diferentes condições e 

situações, sendo as mais comuns empresas e pessoas físicas que se encontram envolvidas na 

ocupação do meio físico. 

Deve-se ressaltar que os mapeamentos geotécnicos devem ser cada vez mais 

detalhados e cada vez mais ressaltar as limitações do meio ambiente de forma a tornar 

possível a intervenção restritiva do poder público. Devem também apresentar as informações 

da maneira mais simples e objetiva. 

Ainda segundo ZUQUETTE (op. cil.), o estudo, avaliação e especificações das 

unidades geotécnicas seguem as seguintes etapas: levantamento e análise de informações e já 

produzidas, reconhecimento dos atributos e identificação das unidades homogêneas. 

A elaboração do mapeamento geotécnico, proposto por ZUQUETTE (1987), é 

baseado em informações geradas e pré-existentes e fundamentais para cada região, sendo que 

as quatro categorias de documentos que são levantadas e analisados dão origem aos 

seguintes documentos: mapas básicos fundamentais (mapas topográfico, geológico, de 

águas, etc.), mapas básicos opcionais (lnapas pedológico, geofísico, geomorfológico, 

climático e de ocupação atual ou prevista), mapas auxiliares (mapa de documentação ou de 

dados), cartas derivadas ou interpretativas (cartas de erodibilidade, de fundações, de 

deposição de rejeitas sépticos, obras viárias, materiais para construção, etc.). 

ZUQUEITE ( 1987), sugere três maneiras de apresentação dos dados: 

• mapas de condições geotécnicas gerais: retrata todos os atributos, caracteriza o 

meio físico, sem tentar separar áreas similares ou indicar potenciais e limitações; 

• mapa de zoneamento geotécnico geral: representam as condições do meio físico 

através do zoneamento de áreas similares segundo os atributos considerados, porém sem 

considerar qualquer finalidade específica. Cabe ao usuário verificar as condições da zona de 

interesse; 
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• mapa de zoneamento geotécnico específico ou carta de aptidão: a região é zoneada 

segundo condições geotécnicas que afetam uma única fi nalidade (fundações, estradas, etc.). 

São expostas as potencialidades ou limitações do meio para aquele uso. 

Na Tabela 2, encontram-se resumidas as principais características das metodologias 

de mapeamento geotécnico aqui abordadas. 

TABELA 2 - Características das metodologias abordas. (modificado de SOUZA, 1996) 

Mclodologias Carac. Do l\lcio Flsico Escalas Documenlos gráficos Finalidades 
e sislcml\ licas Abordados elaborados 

Provfncia ( I :250.000) 
Padrão ( I :250.000 a 

Rochas, solos, 1:100.000) Gerais Zoncamenlo baseado na 
geomorfologin, Unidade ( I :50.000 a classificação laxonômica 

PUCE (Grant, lopografia 1:25.000) 
1975) (declividade), Componenles ( I: 10.000 a EspecHicos 

vegelação I :2.500) 

Rochas, rnalcriais de Regional (> 1:1 00.000) Cartas analflicas (ex. Gerais (planej. Territorial 
Francesa coberturas, Local ( I :100.000- > Geomorfologia) e urbano) 

(Sanejouand, geomorfologia, 1.1000) Sinléticas (ex. EspccHicas (problemas 
1972) hidrogcologia escavabilidade) especrficos) 

AnaHtico (caract. do meio 
fisico) 

Pequena (<I: 100.000) Abrangcnle Multifinalidades 
(condicionamenlo e (uso geral) 

Rochas, solos, Média (I : I 00.000- zoncan1cnlo gcotécnico) 
IAEG (1976) geomorfologia, 1:10.000) Auxiliar (documentação, Especial 

hidrogeologia ele) (uso especifico) 
Grande (> 1:1 0.000) Complemenlaçao (Mal. 

Básicos) 
Gerais : menores que - Mapas de Condições Fomeccr informações que 

Solos, rochas, nmteriais 1:100.000 Geoléc. permilam aos usuários 
inconsolidados, - Mapas de Zoneamenlo planejar a ocupação do 

ZUQUETTE lopografia, Regionais: I: I 00.000 a Gcoléc. Geral meio ambiente, alravés da 
(1987) gcomorfologia, 1:25.000 - Mapas de Zoneamento seleção de melhores áreas 

hidrogeologia, fonna de Gcotéc. Especifico Ou execulando urna 
ocupação Semi-detalhadas: I :25.000 a Carta de Aplidão invesligaçao mais 

1:10.000 adequada 

2.2 - EROSÃO 

2.2.1 - Definição 

ELLISON (1 947 apud PRANDI, 1996), descreve a erosão do solo como sendo um 

processo de desagregação e transporte de materia is do solo pelos agentes erosivos, 

impl icando em dois eventos seqiienciais, no primeiro as partículas do solo se desagregam de 

sua estrutura, tornando-se d isponíveis ao transporte, e no segundo processo, os materia is 

desagregados são transp01tados. 
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Segundo o IPT (1980), erosão é o processo de desagregação e remoção das 

partículas do solo pela ação combinada da gravidade com a água, gelo, vento e/ou 

organismos. O desenvolvimento do processo erosivo abrange dois eventos iniciais: 

o impacto das gotas de chuva na superfície do solo, promovendo a desagregação e 

liberação das suas pat1ículas 

o escoamento superficial das águas, a partir do acúmulo da água em volume suficiente 

para propiciar o arraste das pat1ículas liberadas. 

Segundo PRANDI & VTLAR (1993) a erosão consiste em um conjunto de processos 

pelos quais os materiais da crosta terrestre são desagregados, dissolvidos ou desgastados e 

transpot:tados de um ponto para o outro pelos agentes erosivos, tais como as geleiras, os rios, 

mares, vento ou a chuva. Na erosão pela chuva, distinguem-se como agentes a gota que se 

precipita e o escoamento superficial resultante. 

De acordo com BENNET (1939), os processos erosivos são divididos em erosão 

geológica ou normal e erosão acelerada, sendo que esta última foi subdividida em erosão 

acelerada natural e em erosão acelerada antrópica. 

SALOMÃO & IWASA (1995), distinguem duas formas de abordagem para os 

processos erosivos: 

- natural ou "geológica", é um processo lento, que se desenvolve em condições de 

equilíbrio com a formação do solo; 

- erosão acelerada ou "antrópica", é um processo por sua vez rápido, cuja 

intensidade, superior à formação do solo, não permite a sua recuperação natural. 

. J Segundo LAL ( 1990), os diferentes tipos de erosão podem ser causados pelos 

diversos agentes esquematizados na Tabela 3 . 
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TABELA 3- Agentes causadores de erosão segundo LAL (1990) 

Vento Erosão Eólica 

Chuva Erosão por impacto das Gotas 

Erosão em 
sulcos 

Água Escoamento superficial Erosão em 
De ravmas e 

Boçorocas 
Fluídos Água Escoamento Erosão em 

canais fluviais 

Escoamento subsuperficial Erosão em 
condutos 

subterrâneos 
pipin~ 

Oceano Erosão Costeira 

Erosão Glacial 

Mov. de Avalanche 
Gravidade Massa Escorregamento 

Solifluxão 
Rastejo 

2.2.2 -Dinâmica da Erosão do Solo pela Chuva 

Em regiões tropicais ou subtropicais úmidas, a erosão mais pronunciada se dá pela 

ação das chuvas. A ação das águas das chuvas quando é atenuada pela cobet1ura vegetal das 

terras, configura um quadro de erosão natural. A ocupação do território, iniciada pelo 

desmatamento e seguida pelo cultivo das terras, implantação de estradas, criação e expansão 

das vilas das cidades, sobretudo quando efetuada de modo inadequado, constitui o fator 

decisivo da aceleração dos processos erosivos. 

O poder erosivo da chuva é controlado basicamente pela interação do tamanho da 

gota da chuva, velocidade e forma, duração e o espalhamento da chuva (KIRKBY & 

MORGAN, 1980 apuc/NISHIYAMA, 1995). 

A erosão caracteriza-se pela desagregação e transporte de massas de solos, 

predominantemente pela ação da água (erosão hídrica), levando o solo a um estado de 

saturação e à formação de uma lâmina d'água em sua superfície, proporcionando assim o 

carreamento progressivo das partículas de solo. Ela pode ser classificada em diferentes tipos 

como laminar, em sulcos e ravinas, subterrâneo e do tipo boçorocas, com intensidades 

variando desde a erosão não aparente até a extremamente forte (atingindo o horizonte C), 

com sulcos profundos (VERTAMATTI & ARAÚJO, 1990). 
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CARSON & KIRKBY ( 1975) subdividem a erosão pela ação das águas de chuva em 

dois processos básicos: erosão pela água superficial e erosão pela água subsuperficial. Os 

autores consideram como processos de erosão pela água superficial, o transporte causado 

pela colisão das gotas de chuva, a erosão por fluxo não concentrado (laminar) e a erosão por 

fluxo concentrado (sulcos). A erosão pela água subsuperficial ocorre por carreamento das 

pat1ículas no interior do solo (através dos poros ou formação de vazios dentro do solo por 

arrastamento de pattículas, processo esse denominado de piping) e por transporte em 

solução. 

Segundo ELLISON (1947 apud PRANDI & VILAR, 1993), a dinâmica do processo 

erosivo pode ser esquematizada segundo quatro sub-processos: 

a) destacamento de partículas pela gota de chuva; 

b) transpmte do sedimento pela gota; 

c) destacamento pelo fluxo superficial; 

d) transporte pelo fluxo. 

2.2.3- Ação do Impacto das Gotas de Chuva 

J t• O impacto das gotas de chuva é considerado um dos mais ativos processos de erosão 

que atua através do deslocamento e lançamento de partículas de solo. 

" f' A gota de chuva ao atingir a superfície do solo, provoca impacto, deslocando as 

partículas de sua posição original, por um processo denominado "splash" que significa 

espirrar, esguichar. 

\' Segundo LAL ( 1990), a ação da gota de chuva ocorre em dois estágios: destacamento e 

transporte da pattícula do solo. As pattículas destacadas são transportadas pelo deslocamento 

causado pelo impacto físico e pelo carreamento de pattículas realizado pelo escoamento 

superficial. 

\ 
ELLISON (1944 e 1947a apud NISHIYAMA, 1995), observou que as partículas 

deslocadas de sua posição inicial através do "splash", atingem alturas variáveis podendo 

chegar a 60 em ou mais e se deslocarem horizontalmente por mais 150 em . Em taludes sem 

influência do vento com mais de 10% de inclinação, a incidência de gotas de chuvas faz com 

que cerca de % das pattículas lançadas pelo impacto movam-se em direção a jusante do 

ponto de colisão e ~ das partículas movam-se a montante (Figura O I). 
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gota de chuva gota d chuva 

sp!osh sp!osh 

FIGURA 1 - Situações de transporte de partículas por splash. (CLOWES & COMFORT, 
1983 apud NISHIY AMA, 1995). 

De acordo com ELLISON (l947a e b apudNISHIYAMA, op. cit.), a gota de chuva 

além de provocar o destacamento e o lançamento das pattículas do solo, favorece o aumento 

da erosão através da formação de turbulências quando atinge uma lâmina de escoamento 

superficial. 

A atividade erosiva da chuva é função do tamanho da gota de chuva, da velocidade 

de queda, do espalhamento da chuva e da intensidade da chuva. 

Vários fatores devem ser levados em consideração no que diz respeito à ação do 

impacto da gota de chuva, no decorrer do processo erosivo. 

Para BIGARELLA & MAZUCHOWISK ( 1985), a intensidade das precipitações 

constitui um fator de erosão do solo de primordial imp011ância, pois prepara o material a ser 

transportado pelo escoamento superficial. 

Além da intensidade da chuva, deve-se considerar também a matar ou menor 

facilidade de desagregação do solo, que dependente do grau de coesão. Quanto menor a 

coesão do solo mais fácil será a desagregação do tnaterial. Segundo RODRIGUES ( 1982), o 

impacto do pingo de chuva em terrenos arenosos gera o aparecimento de pequenas 

depressões que deixam as pmtículas progressivamente mais soltas, tornando-se facilmente 

deslocáveis por processos erosivos posteriores. 

Um outro fator que também deve ser levado em conta é a vegetação. Tanto rasteira 

quanto a de maior porte funciona como elemento interceptador das gotas de água, 

diminuindo o seu poder erosivo. Nas estações secas, a vegetação além de ser escassa, está 

muitas vezes sujeita a queimadas, o que facilita a ação erosiva do pingo de chuva, nas 

primeiras precipitações do período chuvoso. 
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Segundo WISCHMEIER ( 1973), a cobettma do solo, isoladamente é o fator de 

mator importância relativa no controle da erosão hídrica. Os resíduos, quando mantidos 

sobre a superfície do solo, evitam o impacto direto das gotas de chuva, prevenindo a 

desagregação e o selamento superficial e mantendo elevadas as taxas de infiltração de água 

no solo. Além disso, reduzem acentuadamente a velocidade de escoamento superficial, 

diminuindo a capacidade de desagregação e transporte da enxurrada. 

2.2.4 - Ação do Escoamento Superficial 

O escoamento superficial é um importante agente de erosão, que ao mesmo tempo 

que realiza destacamento, transporta e deposita as pattículas de solo. I~ 

Segundo BIGARELLA & MAZUCHOWISK (1985), a erosão, o transporte e a 

deposição são processos interdependentes dentro das relações constantemente mutáveis do 

fluxo e da carga existente. ~A capacidade de erosão de um fluxo depende mais das pattículas 

por ele transportadas do que do volume de água. O fluxo aumenta para jusante assim como 

sua carga e com a diminuição do fluxo ocorre a deposição 

Ainda segundo BIGARELLA & MAZUCHOWISK (op. cil.), o escoamento 

superficial do terreno desempenha um papel importante no mecanismo erosivo. A 

intensidade do fenômeno erosivo depende da velocidade do escoamento e, nas vertentes mais 

íngremes, a ação da gravidade acentua o processo. A capacidade de transpotte das partículas 

depende diretamente da velocidade das águas. As pattículas que encontram-se na corrente 

podem-se mover por suspensão (material mais fino) ou por saltação ou rolamento (material 

grosseiro). Estes deslocamentos das partículas dependem da turbulência do fluxo e da 

velocidade de precipitação da pattícula. A ação de remoção de uma partícula da superfície, é 

função das forças hidrodinâmicas sobre elas exercidas, bem como também de uma série de 

outros fatores como forma, tamanho, saliência sobre o fundo e das relações de contato com 

outras pattículas vizinhas. 

O volume de escoamento sobre a superfície do solo é basicamente determinado pela 

quantidade de chuva, capacidade de infiltração e capacidade de detenção superficial. 

Um melhor entendimento da distribuição e dos movimentos de água pode ser obtido 

através da Figma 2: 

' 
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FIGURA 2 - Componentes esquemáticos do balanço hidrológico próximo à superfície. 

Modificado de CARSON & KIRKBY (1975). 

Segundo CARSON & KIRKBY (1975), a água de chuva ao alcançar a superfície do 

terreno se subdivide em vários componentes. Parte da chuva que é interceptada pela 

vegetação, permanece sobre a superfície foliar e posteriormente evapora. O restante da água 

de chuva chega à superfície do solo por gotejamento após sofrer um retardamento. Parte da 

água de chuva que atinge a superfície do terreno, direta ou indiretamente, preenche pequenas 

irregularidades da superfície, produzindo o armazenamento superficial, outra parte percola 

no solo e uma terceira parcela produz o escoamento superficial. A água que percola através 

da superfície do solo pode ser incorporada neste sob forma de umidade, ou então, continuar 

percolando até atingir o nível d'água. No entanto ocorrem situações em que os horizontes do 

solo menos permeáveis, ou ainda substrato rochoso estão presentes, nesse caso a água de 

percolação movimenta-se lateralmente formando um fluxo subsuperficial 

O escoamento superficial tem início quando a quantidade de água precipitada for 

maior do que a quantidade de água que infiltra no solo. 

O escoamento superficial pode-se apresentar soba forma de escoamento laminar e de 

escoamento concentrado. 

De acordo com PRANDI & VILAR (1993), o fluxo concentrado tem sido 

denominado de fluxo em sulcos enquanto o fluxo, aproximadamente uniforme, laminar, 

observado na superfície entre os sulcos tem sido chamado de fluxo inter-sulcos. 
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•.Escoamento Laminar 

O escoamento laminar, também denominado de escoamento inter-sulcos (interri/1) se 

desenvolve quando a água de chuva escoa sobre uma superfície plana, geralmente situada 

entre os sulcos (ou micro canais). 

Segundo RODRIGUES ( 1982), com o aumento da precipitação, a micro rede de 

drenagens formada por pequenos canais temporários não comporta o volume da massa 

aquosa e transborda, o que consequentemente gera uma lâmina de água que chega a atingir 

espessuras de até I O em, em regiões de baixa inclinação. A perda do solo nessas condições, é 

elevada e se processa por camadas uniformes. 

A erosão laminar resulta na remoção progressiva e uniforme das partículas 

constituintes do solo, a pm1ir das camadas superficiais. Os processos atuantes nesse tipo de 

erosão são: a ação do fluxo superficial laminar ou difuso e a ação do impacto das gotas de 

chuva. O fluxo superficial laminar ou difuso age principalmente no sentido de transpot1ar as 

partículas soltas do solo, e subordinadamente na desagregação dos torrões, se for capaz de 

vencer a resistência ao cisalhamento do solo. Estas ações são tão mais efetivas quanto maior 

for a sua velocidade de escoamento e maior a diferença entre a energia do escoamento e a 

resistência ao cisalhamento do solo superficial (ALMEIDA, 1997). 

Segundo .EV ANS (1980 apud KIRKBY & MORGAN, 1980), quando a velocidade 

do fluxo aumenta, o escoamento superficial produz incisões ("rills") e passa a escoar através 

delas. A interação entre o escoamento laminar e o "splash" (destacamento de partículas 

seguido de arremesso) é considerada de grande importância por muitos autores. As partículas 

do solo são inicialmente transpot1adas em suspensão pelas inúmeras gotículas que resultam 

do impacto. Posteriormente são transportadas pelo fluxo laminar, ao mesmo tempo em que o 

impacto de novas gotas sobre a superfície de lâmina de água produz turbulências. 

EMMETI ( 1970), estimou que em la minas de águas com espessuras superiores a 3 

mm, as velocidades de fluxo deveriam ser tais, de forma que o número de Reynolds variasse 

entre 1500 e 6000. Valores inferiores a 1500 corresponderia ao fluxo laminar e superiores a 

6000, ao fluxo turbulento. 

CARSON ( 1971 ), apresenta o número de Reynolds como um parâmetro 

adimensional que permite estabelecer o limite entre o fluxo laminar e o fluxo turbulento. 

Este número foi expresso da seguinte maneira: 

NR= Duo I v 

onde: NR= Número de Reynolds 

·.. D = medida do tamanho do obstáculo 

I 
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uo = velocidade do meio fluído 

v - viscosidade do meio fluído 

O autor ainda apresentou uma conceituação sobre fluxo laminar e turbulento. 

Segundo ele, o escoamento de qualquer fluído, limitado por superfícies confinantes, é 

retardado por forças de cisalhamento impostas por aquelas superfícies. Quando camadas de 

um fluído deslizam umas sobre outras em direções paralelas, denomina-se escoamento 

laminar. À medida que o escoamento se torna errático e parte do movimento ocorre no 

sentido transversal à direção principal do fluxo, este padrão de escoamento se torna errático e 

patie do movimento é designado de escoamento turbulento. A Figura 3 mostra um esquema 

que diferencia o fluxo laminar do turbulento. 

..:r-~-~ 
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FIGURA 3 - Fluxo laminar e Fluxo turbulento (CARSON, 1971) 

Segundo BIGARELLA & MAZUCHOWSKI ( 1985) na erosão laminar, ocorre a 

remoção progressiva e sucessiva de películas do solo, afetando principalmente as patiículas 

mais finas. Os microrelevos da superfície do solo sofrendo a ação do escoamento, originam 

turbulências que causam o ataque lateral das microformas. No conjunto da superfície, 

verifica-se uma erosão lateral, altamente danosa, uma vez que é difícil de ser detectada em 

tempo. 

Segundo RODRIGUES (1982), o deslocamento do material se dá preferencialmente 

por saltação e rolamento, com velocidade bem inferior à da água e sua carga em suspensão. 

\ ELLJSON ( 1947 h, apud NISHIY AMA, 1995) ao tratar de escoamento laminar 

durante precipitação intensa, cita que esse tipo de escoamento raramente desenvolve 

capacidade suficiente para transportar uma quantidade significativa de solo em suspensão. 

No entanto, a energia cinética fornecida pelas gotas de chuva para uma lâmina delgada de 

água, através do impacto, aumenta a sua capacidade de transporte. O mesmo processo 
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atuando sobre o escoamento concentrado em canais, também aumenta em várias vezes a 

capacidade de transpotte. 

Sob condições naturais, MORGAN ( 1977), observou que o escoamento laminar 

cobria mais de 50 % da superficie de uma vertente durante uma chuva de elevada 

intensidade, e que a erosão não ocorre uniformemente ao longo dessa vettente. Onde a água 

foi confinada entre torrões de solo houve erosão, comprovada pela deposição de material 

erodido à jusante da zona confinante. 

Os efeitos da erosão laminar, pelo seu poder de degradar os horizontes superficiais 

(ou solo agricultável) e lixiviar os nutrientes do solo, são de interesse principalmente do 

campo da agronomia. O resultado da erosão laminar é a formação de um nível superficial 

arenoso e a crescente perda de produtividade 

•.Escoamento Concentrado 

1/ O escoamento concentrado ocorre quando o fluxo de água se concentra em canais 

estáveis. Nessa situação, registra-se uma hierarquização e turbilhonamento do escoamento, 

com considerável carga sólida, o que resulta em um intenso poder erosivo. A passagem do 

escoamento laminar para o concentrado se dá quando, em encostas longas com declividades 

crescentes, ocorre um aumento progressivo do volume de água. 

Pequenas variações de cotas e inclinações, prontamente obrigam o fluxo a se 

concentrar, primeiramente segundo minúsculos filetes e, à medida que aumenta a vazão, 

segundo micro canais ou sulcos. Esses filetes seguem mais ou menos a linha de maior 

declividade da encosta 

Segundo BIGARELLA & MAZUCHOWSKI (1985), o escoamento deixa de ser 

laminar e uniforme, concentrando-se em filetes líquidos, onde a velocidade da água causa 

ação erosiva cada vez mais intensa, tanto para jusante como para montante, iniciando uma 

dissecação vettical embrionária. 

Segundo RODRIGUES (1982), como nesse tipo de escoamento a capacidade de 

transporte é alta, a carga sólida além de ser elevada é constituída por materiais de todas as 

granulometrias existentes na região. As pmtículas finas são levadas em suspensão e as 

frações mais grossas por saltação e rolamento no fundo. O turbilhonamento, gerado por 

pequenas variações no terreno, aprofunda e alarga as ravinas por escavação, deslocamento e 

transporte do material. 

FOURNIER (1960) identifica dois tipos de erosão decorrentes da ação do 

escoamento concentrado: a erosão em sulcos (rigoles) e em ravinas (ravins). A erosão em 
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sulcos consiste basicamente no arrastamento de patiículas de solo pela água, resultando em 

pequenos sulcos que se desenvolvem sobre a superflcie topográfica, perpendicularmente à 

isohipsas. A origem do filete de água se deve à presença de um obstáculo que divide a 

corrente de água e provoca à sua jusante um pequeno tmbilhão que escava uma cavidade, 

dando início à uma incisão que progride, tanto à montante, quanto para jusante. A erosão em 

ravina, resulta de um processo em que a água escava no solo um canal de escoamento. No 

entanto, esse canal não é funcional, então, intermitentemente seu talvegue é aprofundado, 

atingindo inicialmente os horizontes inferiores do solo e em seguida a rocha mãe 

(NISHIY AMA, 1995). 

Segundo BIGARELLA & MAZUCHOWSKI (1985), a erosão em sulcos e ravinas 

deixa traços acentuados de sua ação. Os sulcos são abertos pelos pequenos filetes que se 

encaixam na superfície, pela remoção de detritos ao longo do seu fluxo, na maior inclinação 

da vertente. A erosão em sulcos sucede à laminar, podendo igualmente originar-se de 

precipitações muito intensas. Pode ser considerada como uma forma transitória ou instável, 

facilmente eliminável no preparo do solo. Entretanto se nada for feito, os sulcos podem 

aprofundar-se, dando origem a uma ravina. 

Essa disposição que o fluxo toma sugere a separação do processo erosivo de acordo 

com as áreas de ocorrência do escoamento superficial. Em cada uma dessas regiões tem-se 

constatado cetias particularidades de ação dos diversos sub-processos erosivos. Assim tem

se a erosão em sulcos e a erosão inter-sulcos, consoante as características do fluxo superficial 

e dos pontos de origem do sedimento removido (MEYER et a!., 1975). 

,J Segundo FOSTER & MEYER ( 1972 apud VTLAR, 1993), em relação ao mecanismo 

de formação e evolução dos sulcos, sabe-se que o mesmo depende da intensidade da 

precipitação, das vazões superficiais, da distância, da declividade, do micro relevo e do tipo 

de solo. 

De acordo com estudos feitos por YOUNG & ONSTAD ( 1978), e por MEYER et a!. 

( 1975), existe uma pequena dependência da erosão inter-sulcos em relação à declividade, por 

sua vez a erosão pelo fluxo nos sulcos, por ser função da tensão cisalhante provocada 

depende diretamente da declividade. Assim, um aumento de declividade deve implicar 

principalmente um aumento de erosão nos sulcos. 

2.2.5- Ação da Água Subterrânea 

A ação da água subterrânea tem sido considerada a muitas décadas como fator 

decisivo para a evolução rápida das boçorocas. 
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Segundo CARSON & KIRKBY ( 1975), a erosão pela água subsuperficial ocorre por 

carreamento de partículas no interior do solo, através dos poros ou formação de vazios 

dentro elo solo por arrastamento de partículas (piping) e por transporte em solução. 

A água da chuva ao atingir a superfície do terreno, segue vários caminhos, sendo que 

a parcela de água de precipitação que irá compor o escoamento em subsuperficie é aquela 

que se infiltra através do solo, menos a água que é retida no solo sob a forma de umidade, e 

que se desloca em direção à jusante do ponto de infiltração. Depende do saldo que se 

estabelece entre a quantidade ele água precipitada e a parcela que é escoada superficialmente, 

mais a água evaporada e transpirada. 

,j De acordo com CLA YTON ( 1972), o termo escoamento subsuperficial designa um 

grupo de processos associados com o escoamento de água dentro do regolito. Inclui os 

processo de eluviação lateral e formação de túneis ou condutos subterrâneos. Ainda segundo 

o autor, o termo lwmeling é empregado para expressar o escoamento subsuperficial sob a 

forma concentrada de percolação ou de fluxo. A expressão equivalente em nossa língua 

poderia ser formação de túnel ou de conduto subsuperficial. 
,j Um termo que tem sido corretamente empregado para designar o processo de erosão 

por ação de escoamento subsuperficial é piping. De acordo com TOGNON ( 1985), o termo 

equivalente a piping é erosão interna ou entubamento. 

Os fluxos tubulares ou piping podem ter diversas origens, destacando-se as 

perfurações abertas pelo sistema radicular das plantas pelos animais escavaclores, além da 

possibilidade de aproveitamento de fendas, causadas por eventuais movimentos ou 

dessecação do manto de intemperismo ou dos depósitos colúvio-aluvionares das encostas . 

FreqUentemente, formam-se no interior do manto de intemperismo ou nos depósitos 

de ve1tentes, fluxos tubiformes de água subterrânea que originam as fontes ou "minas de 

água". 

Na pa1te inferior das ve1tentes, os processos de surgência da água subterrânea, seja 

através do fenômeno de piping, ou de vazão mais ampla, podem dar início a sulcos de erosão 

(ravinamento) logo após o desmatamento. 

Segundo BIGARELLA & MAZUCHOWSKI ( 1985), existem circunstâncias nas 

quais o solo pode deslocar-se vertente abaixo, de forma maciça, isto é, como movimento de 

massa causado pela ação da água. Esta forma de erosão ocorre após chuvas prolongadas, 

principalmente em terrenos desprotegidos, onde a infiltração elas águas é acentuada. Para que 

ela ocorra, é necessário que haja saturação hídrica do perfil do solo, gerando desequilíbrio 

acompanhado de escorregamento, lento ou rápido. A área saturada pode atingir 

profundidades variáveis, sendo considerada superficial quando ocorre acima de um horizonte 
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B textura!, enquanto que em terrenos mais acidentados, é favorecido por um plano 

impermeável no subsolo, onde se processa o cisalhamento. 

Segundo CARSON & KIRKBY (1975), sob condições de escoamento subsuperficial 

a ação da água torna-se muito menos eficiente no transpm1e de partículas em suspensão ou 

por rolamento, mas por outro lado muito mais ativa na remoção de material em solução, 

devido ao fato da água mover-se muito mais lentamente quando em subsuperfície do que na 

superfície do terreno. 

'' O escoamento subsuperficial detêm grande importância na determinação do caráter 

da erosão do solo, através de seus efeitos sobre a água superficial, como fluxo convencional 

ou saturado. Outros aspectos considerados importantes pelos autores são: sua condição como 

agente de intemperismo; controle da erodibilidade dos materiais; suas características 

hidráulicas mediante as quais realiza transporte de substâncias em solução e mecanismos de 

troca; determina o local de formação de ravinas ativas quando o escoamento se processa por 

meios de condutos ("pipes") e é responsável pelo transpm1e de finos através do solo 

(THORNES, 1980). 

J A ação da água subterrânea pode ser determinante da erosão quando, através do 

piping, uma surgência de água forma um túnel simples ou ramificado, pelo desabamento do 

solo que capeia a cavidade (SETZER, 1949; PRANDINI et ai., 1974; FURLANI, 1980 apud 

BIGARELLA & MAZUCHOWSKI, 1985), aliado ao fato de que somente pode ser 

detectado nas fases iniciais de sua implantação pois, em pouco tempo, a própria evolução do 

fenômeno torna-o indistinguível de uma boçoroca originada por entalhe superficial. 

,· Segundo ANDERSON & BURT (1988 apudNISHIYAMA, 1995), o escoamento da 

água em subsuperfície pode ser feito de três maneiras distintas: escoamento através dos 

macroporos; escoamento através dos condutos ou "pipes" e escoamento através da matriz do 

solo, sendo que os macroporos são considerados como sendo poros que superam as 

dimensões de capilares, ao passo que os "pipes" são condutos de dimensões superiores a dos 

macroporos e que podem acelerar a drenagem da erosão do solo. 

BIGARELLA & MAZUCHOWSKI (1985), atribuem aos processos de surgências de 

água subterrânea, seja por meio de piping ou de escoamento difuso, o início dos sulcos e 

ravinas. Quando esses fenômenos se verificam na base de uma boçoroca, atuam 

intensamente no alargamento dessa feição erosiva. Nesse local, é freqUente a ocorrência de 

movimentos viscosos de areia, corridas lentas de areia originadas pela liquefação da parte 

inferior do talude da boçoroca e areias movediças. O solapamento da base do talude acarreta 

na perda de sustentação da parte superior, culminando com rupturas de cisalhamento e 

escorregamentos. 
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Outras formas de atuação das águas subterrâneas, entram no processo erosivo após o 

ravinamento interceptar o lençol freático, ou níveis que possam apresentar saturação 

transitória, limitada a certos episódios de infiltração. Desta forma, a erosão interna pode dar

se através de um fluxo de águas que pode ser perene, sazonal, ou, até mesmo instantâneo. 

Esta última dá-se por saturação rápida de um determinado nível do solo, durante ou logo 

após os episódios de chuva (PRANDINI ela/., 1974). 

2.2.6 - Erosão Acelerada: Boçoroca 

Segundo RODRIGUES ( 1982), a erosão acelerada, conhecida por boçoroca, se 

desenvolve pelo escoamento da água, condicionado por fatores locais. 

Não se verifica uma terminologia específica em língua inglesa que diferencia ravinas 

de boçorocas. Segundo US Soil Conservation Service ( 1966), gully erosion (erosão em 

ravina), significa a remoção de solos e materiais alterados à montante, pela ação do fluxo 

concentrado, resultando em formação de canais. Quando estes não podem ser refeitos por 

operações normais de preparo do solo são denominados de gully (ravinas). 

v Segundo PRANDI & VILAR (1993), na literatura inglesa o termo gully erosion, tem 

um significado mais amplo do que o termo boçoroca, que é utilizado em nosso meio para 

designar a configuração mais evoluída da erosão em canais. Gully erosion no sentido da 

palavra poderia ser traduzido como erosão em ravinas. Portanto, boçorocas podem ser 

consideradas ravinas de grandes dimensões, normalmente provocadas por grandes 

concentrações de fluxo. 

Segundo PRANDI & VILA R ( 1993), a fase menos freqüente, mas ta lvez a mais 

espetacular do processo erosivo, é a da formação de boçorocas. 

De acordo com o DAEE/IPT ( 1989), as boçorocas correspondem ao estágio mais 

avançado e complexo da erosão, cujo poder destrutivo local é superior ao das outras formas e 

mais difícil na sua contenção. 

Dois tipos de escoamento são responsáveis pela iniciação e desenvolvimento das 

boçorocas: escoamento superficial concentrado e escoamento subsuperficial. 

\ No entanto, RODRIGUES & VILA R ( 1984), têm verificado que as águas 

superficiais são as responsáveis pelo aparecimento dessas formas erosivas, cabendo à água 

subterrânea a responsabilidade de desencadear o avanço lateral das boçorocas, através de 

várias formas de atuação, inclusive pelo arraste de partículas do maciço. 
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Ainda segundo RODRIGUES & VILAR (op.cit.), observações de campo têm 

mostrado que o efeito da água subterrânea manifesta-se lentamente, devido às baixas 

velocidades apresentadas pelas águas que percolam em direção às faces dos taludes das 

boçorocas. Devido à lentidão do processo, a sua importância é mais flagrante durante o 

período seco, pois na estação chuvosa devido 'a contínua e violenta remoção de material 

pelo escoamento superficial torna-se secundária a ação da água subterrânea. Não se pode 

contudo menosprezar essa ação, pois é fato comum notar-se que as boçorocas que atingem o 

lençol freático apresentam dimensões laterais muito maiores que aquelas que não 

interceptam o lençol freático. 

Portanto, a ação lenta e contínua da água subterrânea, solapando os pés dos taludes e 

fluidificando o solo é um impot1ante fator na evolução das boçorocas. 

Segundo PICHLER (1953.) no caso das boçorocas provenientes essencialmente da 

erosão superficial, não se observa a separação em camadas arenosas distintas pela 

interposição de uma camada argilosa. Quando essa camada existe, a erosão subterrânea 

adquire impot1ância predominante podendo ser responsabilizada pela maioria das boçorocas 

existentes. 

IW ASA & PRANDINI ( 1980), classificam as boçorocas em dois tipos: as boçorocas 

rurais e boçorocas urbanas. As boçorocas rurais na maioria das vezes são o produto do 

ravinamento iniciado ao longo de valas de demarcação, trilhas ou linhas de plantio. 

Ainda segundo IW ASA & PRANDINI ( 1980), as boçorocas urbanas ocorrem em 

cidades instaladas em terrenos de baixa resistência à erosão, que quando não calçadas, tem o 

ravinamento iniciado nas próprias ruas que são as principais adutoras das águas captadas 

pelos telhados, somadas ao rw1 off local. Estas ravinas com o tempo se transformam em 

boçorocas típicas ao interceptar o lençol freático. Quando as águas são conduzidas por 

sistemas apropriados, o problema tem origem no ponto de lançamento das águas captadas. 

Segundo PRANDI & VILAR (1993), as boçorocas principiam-se por um entalhe 

devido ao fluxo superficial, formando ravinas. A seção é então gradativamente ampliada 

devido a vários processos como deslizamentos dos taludes íngremes e a contínua remoção 

desse material pelo fluxo. Quando o lençol freático é atingido, o fluxo de água subterrânea 

desencadeia outros processos, como o transpot1e de finos e o descalçamento da base dos 

taludes e provoca o alargamento da seção que tende à forma de U. Durante toda essa 

seqüência de alargamento e aprofundamento, ocorre uma erosão remontante, que caminha 

em direção do divisor de águas da bacia e uma ramificação. Numa fase mais senil, a remoção 

do material é menor e observa-se uma estabilização gradual do leito, em conjunto com um 

pequeno curso d'água em seu interior, quando o lençol freático é atingido, e ocorre o 



·' 

.. 

27 

crescimento de vegetação. O processo tende a se estabilizar, quando o leito atinge um nível 

de base local, em geral comandado pela rede de drenagem ou por substratos rochosos mais 

resistentes. 

IWASA & PRANDINI ( 1980), afirmam que a caracterização da boçoroca 

propriamente dita, como forma de erosão profunda, é marcada quando o processo erosivo 

atinge o lençol freático local, e passa a haver a ação das águas subterrâneas. Normalmente o 

processo erosivo se inicia pela retirada da cobertura vegetal, seguido pela adução e 

concentração das águas pluviais pela implantação de obras civis, estradas vicinais e trilhas de 

gado mal conservadas, uso e manejo inadequado das áreas agrícolas. 

Segundo FlORI & SOARES ( 1976), os principais fenômenos verificados numa 

boçoroca em atividade são: 

- entalhe vertical para o desenvolvimento do perfil de mínimo trabalho (côncavo); 

- migração da seção de maior perda de altitude em direção à cabeceira; 

- ramificação para a drenagem na encosta; 

- alargamento para atender ao aumento da vazão; 

- movimentos de massas nas paredes para atingir o talude estável. 

A medida que esses processos evoluem, a energia potencial é reduzida, diminuindo a 

intensidade do processo e permitindo o desenvolvimento da vegetação no fundo e nas 

paredes do vale. 

Segundo RODRIGUES ( 1982), quando a boçoroca atinge o lenço freático, a água 

começa a atuar, destacando pat1ículas da face externa do talude, e progressivamente também 

no interior do mesmo, originando uma liquefação, que forma um material movediço nas 

proximidades do pé do talude. Este material flui lentamente para jusante, sendo carreado pela 

energia do curso de água que então se forma, ou é removido rapidamente pelas águas 

pluviais. Com este mecanismo, as paredes laterais, e mesmo aquela da cabeceira da 

boçoroca, são solapadas. Este processo pode ser substituído pelo aparecimento de piping, 

que passa a orientar a formação de um novo ramo. 

2.2.7- Fatores que Interferem na Erosão 

Como em qualquer sistema natural, os vários componentes do meio físico devem 

estar em equilíbrio uns com os outros, no sentido do conjunto todo apresentar também essa 

condição. Esse equilíbrio é muito sensível e se, porventura ocorrer qualquer alteração em 

algum desses fatores, os outros tendem a se modificar para que haja o estabelecimento de um 

novo equilíbrio. É evidente que durante esse processo de readaptação ocorram alterações em 
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todo conjunto, sob estas novas condições reinantes. Como um exemplo muito comum, se o 

homem provocar o desmatamento em uma região, o equilíbrio estará rompido. Como 

conseqüência, o escoamento pluvial poderá dar início à erosão, que representa uma alteração 

do terreno sob novas condições, como resposta à ação antrópica. 

Segundo lWASA & PRANDINI ( 1980), tem-se como fator condicionante principal 

na deflagração dos processos erosivos, o homem, nas suas várias formas de atuação como 

desmatamento, construção de obras civis, etc., que são responsáveis pelo desequilíbrio das 

condições ambientais naturais. Os autores propõem que os agentes condicionantes dos 

processos erosivos sejam classificados em predisponentes e efetivos. 

Os agentes predisponentes compõem o conjunto de características intrínsecas da 

região, sendo função de suas características naturais, e os mais importantes são os 

geológicos/geomorfológicos e os climáticos/hidrológicos. Já os agentes efetivos formam um 

conjunto de fatores que desencadeiam os processos erosivos e podem ser tomados como 

agentes efetivos preparatórios, quando influem decisivamente para o desequilíbrio de uma 

dada região, tornando-a susceptível à erosão como é o caso do desmatamento e agentes 

efetivos imediatos, são as chuvas subsequentes a um período chuvoso prolongado, e são 

responsáveis pela deflagração dos processos de erosão (IW ASA & PRANDINI, op.cit. ). 

VERTAMAITI & ARAÚJO (1990), citam como fatores intervenientes e causadores 

dos processos erosivos, a remoção de cobertura vegetal, a concentração de água decorrente 

de impermeabilização de superfícies, as ações antrópicas sobre o meio ambiente, as 

alterações geomorfológicas, e outros mais como o relevo, o clima, a geologia e 

principalmente a pedologia da região, onde nesse caso a gênese dos solos vem a ser um fator 

preponderante. 

Segundo o DAEE/IPT (1989), os principais fatores naturais que comandam os 

processos erosivos são: a chuva, a cobertura vegetal, a topografia e os tipos de solos. 

A maioria dos autores também levam em consideração os fatores citados pelo 

DAEE/IPT (op.cit.), no que diz respeito à interferência na erosão. A seguir serão abordados 

estes fatores. 

1) Chuvas 

Segundo o DAEE/IPT (op.cit.), a chuva provoca uma aceleração maior ou menor da 

erosão, dependendo da forma como cai: sua distribuição mais ou menos regular no tempo e 

no espaço, e sua intensidade~ '. Chuvas torrenciais ou pancadas de chuvas intensas, como 

trombas d'água, durante o período chuvoso, constituem a forma mais agressiva de impacto 

da água no solo. Durante estes eventos a aceleração da erosão é máxima. É nestas ocasiões 



... 

,. 

29 

que ravinas e boçorocas ativas avançam de maneira extremamente rápida, criando, muitas 

vezes, situações emergenciais nas periferias das cidades, atingindo edificações ou 

interrompendo estradas. 

Segundo RODRIGUES (1982), como a evolução do processo erosivo está ligada à 

quantidade de água excedente que escoa na encosta, é importante estabelecer os índices 

pluviométricos para os meses durante o ano. Os processos erosivos são mais atuantes e 

enérgicos durante o período chuvoso. 

A intensidade das chuvas é extremamente importante para o entendimento dos 

processos morfogenéticos, sendo que ela pode variar significativamente durante uma mesma 

precipitação. Chuvas de mesma intensidade, porém com durações diferentes, terão ações 

erosivas diferenciadas, e tanto maiores quanto mais longa a precipitação. Após a saturação 

do terreno, toda a água passará a escoar pela encosta, denudando assim o terreno 

(RODRIGUES, 1982). 

2) Relevo 

O relevo também é um fator natural que determina a velocidade dos processos 

erosivos. Maiores velocidades de erosão podem ser mais esperadas em relevos acidentados, 

como morros, do que em relevos suaves, como colinas amplas, pois declividades mais 

acentuadas favorecem a concentração e maiores velocidades de escoamento das águas, 

aumentando sua capacidade erosiva. A declividade tem tanto maior importância quanto 

maior for o trecho percorrido pela água que escoa, ou seja, quanto maior for o comprimento 

da encosta. Por isso, a influência do relevo na erosão é analisada pela ponderação de dois 

fatores: declividade e comprimento da encosta. 

Existe uma fmte relação entre o relevo e a erosão. Essa relação é feita 

principalmente através dos seguintes fatores: comprimento, declividade e forma da encosta. 

• Comprimento das Encostas 

Segundo NISI-llY AMA ( 1995), o aumento no comprimento de uma encosta, faz com 

que ocorra um aumento no volume do escoamento superficial e consequentemente, um 

aumento na intensidade da erosão, principalmente sob a forma de sulcos. 

De um modo geral, o escoamento superficial tem mais facilidade de se concentrar 

em função do maior tempo de percurso, nas encostas mais longas. 

BERTONI ( 1949 apud RODRIGUES, 1982), chegou a conclusão de que quando se 

duplica o comprimento da rampa, as perdas de terra aumentam de 3,09 vezes e o índice de 

erosão de I ,83 vezes, refletindo nessa mudança um aumento do caudal de escoamento. 
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BERTONI et a/ (1972 apud NISHIYAMA, 1995), elaboraram um resumo 

mostrando o efeito do comprimento da rampa sobre a erosão, como pode ser visto na Tabela 

4. 

TABELA 4- Efeito do comprimento de rampa na erosão do solo (BERTONI et ai, 1972 

apudNISHIYAMA, 1995). 

Comprimento da rampa Erosão em tonlha em parcelas de 25 m. 

(m) ,. 2" 3" 4' Média 

25 13,9 - - - 13,9 

50 13,9 25,9 - - 19,9 

75 13,9 25,9 38,8 - 26,2 

100 13,9 25,9 38,8 51,4 32,5 

Para MEYER et ai (1975), a força tt·ativa aumenta com o incremento nos 

valores de inclinação da encosta. Como conseqüência pode ser esperado um aumento 

na erosão em sulcos 

• Declividade 

A declividade é o fator topográfico mats relevante no desenvolvimento dos 

fenômenos erosivos acelerados. De um modo geral, quanto maior for a inclinação da 

encosta, mais acentuado e volumoso será o escoamento superficial, o que acelerará os 

fenômenos erosivos. 

Segundo RODRIGUES (1982), a análise da declividade de uma encosta pode ser 

expressa simplificadamente por um único valor em graus. Para isso deve-se tomar a 

diferença de nível entre dois pontos com as cotas mais elevada e mais baixa da encosta e a 

relacionarmos com a distância horizontal entre eles. O autor enfatiza que para se ter uma 

análise mais realista deve-se considerar pelo menos três valores de declividade, sendo uma 

na parte baixa, outra no trecho médio e o último no topo da encosta. 

De acordo com o autor acima citado, nas encostas em que o perfil longitudinal é 

convexo (Figura 4a), nota-se que os trechos baixos apresentam uma declividade mais 

acentuada e essa é uma das razões pela qual o escoamento superficial inicia o processo 

erosivo nessa região. Já os trechos médios mostram valores mais baixos e os topos das 

colinas podem ter declividade quase nulas. O inverso ocorre nas encostas de perfil 

longitudinal côncavo (Figura 4b). 
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FIGURA 4- Declividades em encostas convexa e côncava. (apud RODRIGUES, 1982) 

Segundo o DAEE/IPT (1989), a declividade tem tanto mator importância 

quanto maior for o trecho percorrido pela água que escoa, ou seja, quanto maior for o 

comprimento da encosta. 

• Formas de Encostas 

Em estudos realizados em boçorocas de diferentes regiões do estado de São Paulo, 

FIO RI & SOARES ( 1976), verificaram que dentre as diversas condições que favorecem esse 

tipo de erosão, 95% dos casos estão nas encostas convexas coletoras. 

TROEH ( 1965 apud RODRIGUES, 1982), propôs uma maneira de entender as 

formas topográficas de encostas, através da associação entre as curvaturas apresentadas pelo 

perfil longitudinal e pelas curvas de nível, resultando em quatro tipos possíveis, apresentados 

na Figura 5. 
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FIGURA 5- Classificação das formas de encostas segundo TROEH (1965), modificado de 

RODRJGUES (1982). 

Ainda segundo RODRIGUES ( 1982), diferentes tipos de erosão são associados às 

formas de encostas. As boçorocas se desenvolvem principalmente em encostas convexas 

coletoras, e secundariamente em encostas convexas dispersaras. À encostas côncavas 

dispersaras ou coletoras, o referido autor associa uma situação menos propensa à erosão por 

boçorocas. 

Em seu estudo geomorfológico nas boçorocas de Casa Branca, FURLANI ( 1980), 

constatou que essa forma de erosão se desenvolve preferencialmente nas vettentes convexas. 

3- Cobel'tUI'a Vegetal 

A cobertura vegetal, natural ou determinada pelo tipo de cultura agrícola, propicia 

uma certa proteção aos terrenos. Essa proteção se dá pela redução do impacto direto das 

gotas de chuva no solo, interceptadas pela folhagem e pela redução do escoamento 

superficial, diminuindo a capacidade das águas removerem e transportarem pattículas de 

solo. 
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BAILEY ( 1941 apud RODRIGUES, 1982), afirmou que " a vegetação é a chave da 

estabilidade das encostas", mostrando que o ângulo de repouso de determinadas partículas, 

em terrenos protegidos pela vegetação, é da ordem de 60°. Quando a cobet1ura vegetal deixa 

de existir, esse ângulo de repouso cai para valores próximos a 36°. 

Segundo IW ASA & PRANDINI ( 1980), o desmatamento de uma região altera 

fundamentalmente o comportamento das encostas e das bacias de drenagem como um todo. 

GREENW A Y ( 1990 apud NISHIY AMA, 1995), classificou o mecanismo pelo qual 

a vegetação influencia a estabilidade de encostas em dois processos: hidrológicos e 

mecânicos (físicos). Mecanismos hidrológicos são aqueles mecanismos complexos, 

relacionados ao ciclo hidrológico, existentes em presença de vegetação. Mecanismos 

mecânicos resultam de interações entre o sistema foliar- radicular e a encosta. 

IWASA & PRANDINI (1980), apresentaram um minucioso trabalho, enfocando o 

papel das florestas Jatifoliadas tropicais e subtropicais como agentes protetores aos 

fenômenos erosivos. A atuação da cobet1ura florestal é analisada tanto sob os aspectos 

mecânicos, como relacionados ao balanço hídrico. 

Em relação aos aspectos mecânicos, os autores afirmam que o sistema radicular é 

responsável pela estruturação do solo, pois as raízes das matas das vertentes preenchem os 

vazios existentes entre os blocos de rocha e o solo, assim como também têm a função de 

retardar a infiltração das águas pluviais. Com o desmatamento, as raízes se desintegram em 

um curto espaço de tempo. A transferência da resistência ao solo, pelas raízes, se faz através 

de um acréscimo na coesão aparente. 

Já em relação ao balanço hídrico, IWASA & PRANDINI (1980), salientam que ele é 

o responsável pela análise do destino e da distribuição das águas de chuva que chegam ao 

sistema flora-maciço natural. 

Segundo RODRIGUES ( 1982), a remoção da cobertura vegetal provoca uma série 

de mudanças, tais como: interrupção brusca do efeito estabilizador das florestas, expondo o 

terreno a novas condições; interrupção de todas as funções exercida pela cobet1ura vegetal, 

tais como (interceptação, retenção, evapotranspiração, etc.); desaparecimento do horizonte 

húmico, aumentando assim a infiltração; elevação do lençol freático e conseqüente aumento 

do grau de saturação do maciço; diminuição da resistência mecânica do solo pela 

deterioração do sistema radicular. 

4 - Tipos de Solos 

O tipo de solo é considerado como sendo um fator intrínseco a erosão, porque o solo 

além de comandar a erosão, é afetado por ela. 
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O tipo de solo determina a suscetibilidade dos terrenos à erosão, a erodibilidade, ou 

seja a menor ou a maior facilidade dos solos serem erodidos, fixados os demais fatores. 

Solos arenosos, por exemplo, se desagregam mais facilmente que os solos argilosos, ou seja 
• 1 

a textura dos solos é uma das características que condicionam a erosão. 

Segundo o DAEE/IPT ( 1989), além da textura, uma série de outras características do 

solo condicionam a sua erodibilidade: estrutura, composição, espessura e relação textura! 

entre os horizontes ou camadas. O conjunto destas características define os tipos de solos. 

Assim sendo, os solos identificados e classificados através da Pedologia, com base neste 

c01uunto de características, o tipo pedológico ou tipo de solo, sintetiza seu comp01tamento 

frente a erosão. Por outro lado, o solo como descrito anteriormente, é uma camada viva, ou 

seja nasce, desenvolve-se, transforma-se sob condições de clima, relevo e vegetação, a pa11ir 

das rochas (substrato geológico). Portanto o tipo de solo tende também a representar os 

fatores extrínsecos da erosão: clima, topografia e cobertura vegetal. Compreende-se, portanto 

a impo11ância do tipo de solo no estudo da erosão, como conjunto de características que o 

representam (fator intrínseco): textura, composição, estrutura, espessma, etc., intimamente 

relacionado aos fatores extrínsecos da erosão: clima, relevo, vegetação e substrato geológico. 

5 - Ação Antl'ópica 

A ocupação e a utilização do meio físico pelo homem estão relacionadas a uma série 

de aspectos destrutivos. Esses aspectos são associados principalmente ao uso de técnicas 

impróprias e a um total desconhecimento de processos interdependentes, que são 

responsáveis pela existência equilibrada do meio físico. 

Segundo IW ASA & PRANDINI ( 1980), a intervenção humana no meio, com o 

desmatamento, seguido ou não de exploração econômica, implantação de obras civis e/ou 

núcleos mbanos altera sua estabilidade, onde o tempo de readaptação à nova condição se 

manifesta na força de intensificação dos processos de dinâmica superficial, com maior 

intensidade nos fenômenos erosivos. 

BRAUN (1961 apud RODRIGUES, 1982), afirma que as queimadas geram uma 

grande perda de matéria orgânica, alteram as características químicas do terreno e afetam a 

estrutura do solo, tornando-os menos resistentes à erosão. 

A criação de gado também é uma prática que muito contribui para o agravamento 

dos fenômenos erosivos. Os animais, além de exterminarem algumas espécimes vegetais 

através do pisoteio constante, geram trilhas perpendiculares às encostas que se1vem de canais 

de escoamento de águas. 
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A explotação mineral, sem técnicas adequadas, notadamente o garimpo, também é 

fator desencadeador de intensos fenômenos erosivos. Isso porque, após a retirada de grandes 

quantidades de material, ocorrem movimentos de massa além da erosão se desenvolver a 

pattir das depressões topográficas resultantes. 

Segundo RODRIGUES ( 1982), a implantação de núcleos urbanos se faz 

preferencialmente no topo das colinas, alterando completamente o meio físico. A 

pavimentação que diminui a infiltração e aumenta o escoamento superficial da água, 

inclusive concentrando-o, é responsável pelo desenvolvimento de erosões aceleradas 

urbanas. 

IW ASA & PRANDINI ( 1980), afirmam que "a idade da maior patte das boçorocas 

de São Paulo e Noroeste do Paraná pode ser estimada em torno de 40 anos, coincidindo 

praticamente com o ápice da fase de colonização da área com o desmatamento para cultivo 

do café e a implantação de núcleos urbanos". 

2.2.8 - Erosividade c Erodibilidade 

No processo erosivo pela água da chuva destacam-se duas ações fundamentais: a 

erosividade da chuva, que representa o maior ou menor potencial que uma determinada 

chuva tem de erodir o terreno, e a erodibilidade do solo, que mostra a resistência que um solo 

apresenta contra a erosão. 

Erosividade das Chuvas 

Segundo NASCIMENTO & CASTRO (1974), a erosividade das chuvas, isto é, sua 

qualidade de provocar a erosão dos terrenos, é devida a dois fatores principais: a energia de 

impacto no terreno dos pingos de chuva e a força de arrastamento do escoamento sobre a 

superfície do terreno. 

ZUQUETTE ( 1987), define a erosividade como sendo a capacidade de erosão da 

chuva. 

A capacidade da chuva em causar erosão do solo é atribuída à sua intensidade e ao 

tamanho de suas gotas, os quais determinam a energia da chuva (NISHIY AMA, 1995). 

BERTONI & LOMBARDI (1985 apud RUFJNO, 1986), afirmam que o volume e a 

velocidade da enxurrada dependem da intensidade, duração e freqüência da chuva. Segundo 

RUFINO (1986) a intensidade e a energia cinética quando analisadas conjuntamente 

compõem o índice de erosividade da chuva (EI) e, segundo WISCHMEIER ( 1959), essa é a 

melhor relação para se ter conhecimento da sua potencialidade erosiva. 
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Erodibilidade dos Solos 

Segundo ZUQUEITE (1987), as condições do solo são denominadas de 

erodibilidade, ou seja, sua vulnerabilidade à erosão. Tal vulnerabilidade é função das 

características físicas do solo e do seu uso. 

FREIRE et.al. (1992), definiu a erodibilidade como sendo a propriedade do solo que 

reflete a sua maior ou menor susceptibilidade à erosão, ou seja a quantidade de material que 

é removido por unidade de área, quando os demais fatores determinantes da erosão são 

mantidos sob condições padrão. 

A definição da equação universal de perdas de solo (WISCHMEIER & SMITH, 

1965), propiciou uma série de estudos a cerca do fator de erodibilidade do solo (K). 

Segundo CARVALHO et.al. (1989 b), a equação Universal de Perdas de Solo 

(EUPS) relaciona, de forma diretamente proporcional, todos os fatores que influenciam a 

erosão acelerada dos solos, a saber: erosividade da chuva R, erodibilidade do solo K, 

comprimento e grau de declive LS, cobettura e manejo C e práticas conservacionistas P. Sua 

utilização tem o objetivo de predizer as perdas de solo que poderão ocorrer em determinadas 

áreas de agricultura, tornando-se de grande importância para o correto uso da terra e para a 

seleção de práticas adequadas de conservação dos solos. 

\1 
1 
VI LAR ( 1987) afirma que a erodibilidade dos solos fica ainda ~ondicionada por dois 

outros aspetos: a destacabilidade e a transportabilidade das partículas:_)Estes dois atributos, 

variam em sentidos contrários, isto é, quanto maior a destacabilidade, menor a 

transportabilidade das pattículas e vice-versa. Pode-se então associar a destacabilidade do 

solo às forças de natureza superficial, características dos solos finos, enquanto a 

transportabilidade estaria mais associada às características físicas do sedimento, tais como 

tamanho e forma das partículas e suas propriedades in situ. 

NASCIMENTO & CASTRO (1974), enfatizam que a erodibilidade de um terreno 

em relação às chuvas é tanto menor quanto maior for a resistência que o terreno oferece à sua 

ação erosiva, e os principais parâmetros que condicionam a resistência dos terrenos à erosão 

são a granulometria, a expansibilidade e a petrificação. 

Segundo PRANDT & VILAR (1993), a erodibilidade também é condicionada pela 

resistência que o solo pode opor à ação dos agentes erosivos. Esta resistência pode ser 

afetada por fatores subsidiários, como, por exemplo, por ciclos de umidecimento e secagem 

que tendem a provocar expansões e contrações no solo ou pela concentração de eletrólitos na 

água que escoa superficialmente ou que percola o solo. Neste ultimo caso, situam-se os 

problemas erosivos originados com os solos dispersivos. 
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,) De acordo com MEYER & UNE (1989), a taxa de erosão dos solos é influenciada 

por fatores como: cobertura do solo, intensidade de chuvas e topografia. Entretanto, até 

mesmo quando estes e outros fatores são os mesmos, ocorrem diferentes taxas de erosão para 

os diferentes solos. 

2.2.9 - Elaboração de Cartas de Susceptibilidade a Erosão 

Segundo ZUQUETTE et. a/. ( 1991 ), as cmtas e mapas de Geologia de 

Engenharia/Geotecnia podem ser utilizadas para diversos fins, em escalas desde I :5.000 até 

I :250.000, seja para projeto de uma obra específica ou em termos dos aspectos de previsão 

de problemas e correção, no sentido de prever formas de ocupação, de planejamento 

territorial e ambiental, na fiscalização ou avaliação de dados econômicos, como seguros de 

propriedades e bens. 

Assim, no processo de mapeamento geotécnico as cartas interpretativas e as 

derivadas são documentos gráficos elaborados a partir do conhecimento e registros dos 

componentes do meio físico (fundamentais e básicos), normalmente registrados em mapas 

representados por um conjunto de atributos, com diferentes finalidades e destinadas aos 

usuários para orientar em diferentes fases dos processos. 

A qualidade de uma carta interpretativa e derivada, relativa 'a Geologia de 

Engenharia, deve ser avaliada por meio da análise dos atributos do meio flsico tratados e a 

finalidade a que se destina, considerando as limitações das escalas (ZUQUETTE, et. a/. 

1991). 

De acordo com ZUQUETTE (1993), as cartas derivadas e interpretativas são 

documentos cattográficos elaborados para uma condição pré definida e deve refletir sempre 

o resultado de uma análise, considerando as características de cada divisão básica do meio 

global em questão. Cada unidade definida e delimitada nestes documentos deve refletir uma 

classificação quanto ao comportamento natural do meio frente a uma determinada situação 

de ocupação e uso. 

Dentre as principais cattas interpretativas e derivadas, que podem ser elaboradas no 

sentido de atender as exigências dos diferentes tipos de usuários, está a Catta de 

Susceptibilidade a Erosão. 

Para a elaboração das cartas interpretativas e derivadas pode-se utilizar diferentes 

mecanismos, utilizando recursos manuais (gráficos, etc.) e/ou automatizados (SIG, etc.). O 

uso de um mecanismo ou combinação deles deve ser precedida de uma análise que considera 
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as formas de ocupação envolvidas, os atributos e os fins a que se destinam os documentos 

produzidos. Os mecanismos mais utilizados são (ZUQUEITE e/ a/., 1991): 

a) Sobr·eposição Simples 

Para que a aplicação deste mecanismo produza documentos satisfatórios as 

informações devem ser selecionadas, hierarquizadas e a combinação deve ser dirigida, 

portanto somente o processo de sobreposição controlada pode apresentar resultados 

razoáveis. No caso da sobreposição sem controle, o documento resultante do mecan ismo 

reflete unicamente o documento cattográfico básico que apresenta a maior subd ivisão em 

zonas e na maioria das situações são as classes morfométricas. 

b) Matrizes 

Permitem a análise de um grupo de atributos e seus diferentes níveis de valores, 

asstm como as relações entre as unidades nas diferentes matrizes, sejam bi ou 

tridimensionais. As bidimensionais permitem que sejam excluídas as unidades que são 

definidas por valores ou classes de valores que não ocorrem em uma dada região e assim é 

possível ter uma avaliação da diversidade de compmtamentos apresentada pela região quanto 

a finalidade em questão. Já as matrizes tridimensionais além de permitir uma análise quanto 

as condições espaciais entre as unidades definidas pelo conjunto de atributos, avaliam as 

unidades definidas com os níveis de valores dos atributos considerados. 

c) Classes Taxonômicas 

Tem por base a seleção de atributos que devem ser considerados para a definição de 

cada classe do documento cattográfico em questão, seja quanto a uma finalidade específica 

ou geral. Assim, o enquadramento de parcelas do terreno em classes taxonômicas, segundo 

as variações apresentadas pelos atributos considerados em cada classe, sendo então possível 

cons iderar o termo homogêneo. É o mecanismo mais utilizado e apresenta vantagens como: 

- padronização de atributos e níveis de valores para cada região em função das 

características do meio físico e das formas de ocupação; 

- padronização dos atributos para cada carta, possibilitando um maior controle 

durante a elaboração; 

- desenvolvimento de softwares para cada carta e região em análise; 

- me lhor aproveitamento das informações pelos usuários das cartas; 

-as classes taxonômicas direcionam o trabalho de obtenção das informações do meio 

físico no processo de mapeamento geotécnico. 
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d) Árvore Lógica 

Permite considerar um número grande de atributos e seus níveis de valores é um dos 

mais eficientes e abrangentes. Para uma determinada finalidade deve-se considerar: 

- seleção e hierarquização de atributos para se evitar a definição de unidades sem 

significado técnico ou que não ocorrem na região em estudo; 

- avaliação do grau de interferência existente entre o atributo e a forma de ocupação 

em análise. 

e) Hierarquização 

Permite a definição e delimitação de zonas com grande segurança, mas tem que 

obedecer alguns princípios como: 

- seleção dos atributos que deverão ser tratados e quais tem significado para a região 

em análise; 

- considerar quais atributos são covariantes e quais os atributos são os principais 

controladores; 

- definir qual a real importância dos atributos e limites para os fins analisados. 

f) Métodos Estatísticos 

Consideram os diferentes atributos do meio físico que permitem a definição 

quantitativa de uma unidade para um zoneamento específico. As avaliações são 

desenvolvidas por: 

- analise bivariada onde a combinação de 2 atributos do meio que interferem no 

zoneamento podem ser tratados por um grupo de recursos considerados de baixa 

complexidade; 

- análise multivariada que considera um grupo grande de atributos que são tratados 

por recursos estatísticos complexos. 

g) Métodos Determinísticos 

São procedimentos utilizados com base em condições pré estabelecidas de valores e 

procedimentos de análises. Exigem condições de homogeneidade em termos de um 

número muito grande de atributos. 

A elaboração de cartas de susceptibilidade 'a erosão, assim como para outros 

processos, pode ter um caráter preventivo, no caso de áreas não ocupadas, ou ainda servir 

como uma ferramenta básica para a execução de medidas estabilizadoras e corretivas em 

áreas já ocupadas. 
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Segundo ZUQUETIE (1987), as cm1as que forem realizadas com o objetivo de 

retratar o potencial à erosão de uma região devem apresentar resultados em classes que 

significam se os materiais que compõem as áreas, estão sujeitas a altas, médias ou baixa 

erosão. O objetivo da elaboração de uma carta de susceptibilidade é apresentar as áreas em 

ordem decrescente quanto a susceptibilidade dos materiais à erosão. O autor salienta que isto 

não significa que as áreas com baixa susceptibilidade a erosão não possam sofrê-la, quando 

ocupadas desordenadamente e/ou na ocorrência de índices de erosividade muito altos. 

Ainda segundo ZUQUETIE ( 1987), os atributos que devem ser levados em 

consideração na elaboração de uma carta de susceptibilidade 'a erosão são: natureza dos 

materiais, relevo (grau de declividade, forma da encosta, extensão das encostas), cobe11ura 

vegetal, fatores climáticos, ação antrópica, ação da água e ação dos ventos. 

GOMES ( 1997), em seu trabalho de Mapeamento Geotécnico da Área de Expansão 

Urbana da Região Sudeste do Município de Campinas, elaborou a carta de susceptibilidade à 

erosão onde o agente principal era o escoamento superficial em suas diferentes formas de 

ah1ação. Na elaboração da ca11a o autor levou em consideração a análise dos seguintes 

atributos: declividade, espessura dos materiais lateríticos, teor de micas nos saprolitos, 

textura do material inconsolidado, comportamento laterítico e grau de alteração. 

OLIVEIRA ( 1987), elaborou uma ca11a de susceptibilidade a erosão para a Bacia do 

rio do Peixe Paranapanema, no estado de São Paulo. Baseados na ponderação dos principais 

fatores do meio físico intervenientes do processo erosivo, os autores elaboraram a cm1a de 

risco a partir do cadastramento das ravinas e boçorocas existentes na região e da avaliação 

dos condicionantes do meio físico local, estabelecendo cinco classes de susceptibilidade à 

erosão: áreas não susceptíveis, pouco, médio, muito e extremamente susceptíveis. 

SOUZA (1996), realizou um trabalho de Mapeamento Geotécnico da cidade de Ouro 

Preto-Susceptibilidade aos Movimentos de Massa e Processos Correlatos, entre eles os 

fenômenos erosivos. Neste trabalho ,a autora definiu as unidades de zoneamento geotécnicos 

através do levantamento dos diferentes grupos de atributos principais do meio físico, como: 

declividade, densidade de cabeceiras de drenagens por Km2
, substrato rochoso e materiais 

inconsolidados. Após o levantamento e a análise desses atributos utilizou-se o método de 

sobreposição e cruzamento das informações, com exceção do atributo densidade de 

cabeceiras de drenagem por Km2
, que foi obtido através de uma malha quadrada de 

(I OOOx I OOOm) e separado em classes baixa, média e alta, foram atribuídas ponderações para 

esses atributos em função das características do meio físico existente, determinando-se assim 

as unidades de zoneamento . 
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BACHION ( 1997), elaborou a ca1ta de suscetibilidade à erosão para a região 

sudoeste do Município de Campinas. Os atributos considerados estão relacionados aos 

materiais inconsolidados, substrato rochoso e escoamento superficial. Para a elaboração da 

cmta a autora inicialmente, procurou estabelecer quais os principais atributos do meio físico 

que intervinham no processo erosivo na área de estudo, sendo que os mais significativos 

foram: textura, permeabilidade, declividade e escoamento superficial. Cada atributo 

contribuiu com um peso igual de 25 % para a definição de classes de susceptibilidade. A 

partir da definição dos atributos elaborou-se uma tabela onde os atributos foram dispostos 

em 3 classes de alta erodibilidade, média erodibilidade e baixa erodibilidade. Optou-se pela 

definição de apenas 3 classes de erodibilidade para que as diferenças entre elas fossem mais 

nítidas. 

Segundo BACHION (1997), as classes de baixa erodibilidade, ocorrem de forma 

restrita na área e estão associadas às formas de relevo do tipo topo aplainado e às planícies 

aluvionares. As classes de média erodibilidade distribui-se de forma mais generalizada e 

encontram-se associadas às formas de colinas. A classe de alta erodibilidade foi constatada 

em toda a área e ocorrem associadas às áreas de relevos mais acidentados. 

PEJON (1992), em seu trabalho de Mapeamento Geotécnico da Folha de Piracicaba 

(SP), elaborou uma carta de potencial de risco à erosão acelerada por escoamento superficial 

concentrado. Esta cmta baseou-se nos fatores naturais envolvidos nos processos, tais como: 

características dos materiais inconsolidados, substrato rochoso e o potencial ao escoamento 

superficial. Para a elaboração da carta de susceptibilidade à erosão, o autor adotou uma 

sistemática, onde diversos fatores intervenientes no processo erosivo acelerado foram 

hierarquizados e receberam uma pontuação. Primeiramente, estabeleceu-se as situações do 

meio físico da região, que determinam as zonas não susceptíveis à instalação de ravinas e 

boçorocas, estabelecendo-se então que todas as zonas com espessura do material 

inconsolidado inferior a 0.5 metros ou com rocha aflorante, foram consideradas como não 

susceptíveis. Nestas zonas caso o material inconsolidado tenha alta erodibilidade, o que pode 

ocorrer são pequenos sulcos, que têm sua evolução barrada pelo substrato rochoso. 

Como resultado deste trabalho, PEJON ( 1992), dividiu a região em I O classes de 

potencial à erosão acelerada. As zonas classificadas como pouco susceptíveis apresentaram 

potenciais variando de 1 a 3. Nestas zonas, a ocorrência de problemas erosivos é pequena, 

ocasionados geralmente por concentrações de água provocadas por obras de engenharia 

localizadas. As zonas classificadas como susceptíveis à erosão apresentaram potenciais entre 

4 a 6, sendo que os número de ravinamento foi considerável, mas apresentavam-se de 

pequeno pmte, devido às espessuras menores dos materiais inconsolidados. As zonas 
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classificadas como muito susceptíveis à erosão apresentaram potenciais maior ou igual a 7. 

Nestas áreas foram cadastradas a ocorrência de boçorocas de grande porte. 

A utilização da metodologia adotada por PEJON (1992), mostrou-se de grande 

eficácia, pois através da consideração conjunta dos atributos analisados, permitiu o 

estabelecimento das áreas críticas frente aos tipos de ocupação, propiciando condições para 

se prever e planejar os cuidados mitigadores adequados. 

2.3 - SIG- SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICA 

2.3.1- Introdução 

O termo Sistema de Informação Geográfica (SIG) é genericamente definido como: 

"uma tecnologia computacional geograficamente orientada, integrando sistemas 

substanciais" (SOUZA, 1994). 

Essa definição encobre uma grande dificuldade de se definir com precisão a que se 

destina a sua utilização, porém sabe-se que existe atualmente uma grande diversidade de 

aplicações do S1G, como em agricultura, botânica, ecologia, engenharia, matemática, 

geografia e geologia. 

Segundo SOUZA (op. cil. ), os SIGs podem ser vistos como um caso especial de 

sistemas de informação em geral, sendo que informação é definida como um derivado da 

interpretação de dados, e este por sua vez, é definido como a representação simbólica das 

feições. Ainda segundo o autor, dois tipos de informações podem ser distinguidos: 

• Sistemas de Processo Transacional (SPT): mais voltado ao armazenamento e 

manejo de ocorrências de operações, como por exemplo, sistemas bancários; 

• Sistemas de Suporte a Decisões (SSD): que se preocupam com o manejo, análise e 

modelação, visando dar melhor nível de conhecimento na tomada de decisões, como por 

exemplo, estudos voltados para gerenciamento ambiental, mapeamento de susceptibilidades, 

modelagem ambiental. 

De acordo com CÂMARA & MEDEIROS ( 1998), o termo Sistema de Informação 

Geográfica é aplicado para sistemas que realizam o tratamento computacional de dados 

geográficos, sendo que ele tem a capacidade de armazenar a geometria e os atributos dos 

dados que estão georreferenciados, ou seja, localizados na superficie terrestre e 

representados numa projeção cmiográfica 
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Atualmente existe uma grande variedade de SIGs que vem sendo aplicados em 

diversos campos do conhecimento. Segundo COLLARES ( 1996), qualquer que seja seu 

conteúdo funcional ou aplicação, todo SIG deve apresentar um conjunto de funções básicas 

que se prestem a: 

integrar as informações espaciais em uma única base de dados; 

cmzar informações por meio de algoritmos de manipulação para gerar mapeamentos 

derivados; 

consultar, recuperar, visualizar e permitir saídas gráficas para o conteúdo de base de 

dados geocodificados. 

Segundo CÂMARA & SIMÕES ( 1996), os vários tipos de dados usados em SIG e 

suas formas de representação computacionais são: mapas temáticos, mapas cadastrais, redes, 

imagens de Sensoriamento remoto e modelos numéricos de terreno. 

2.3.2- Estrutura dos SIGs 

Um SIG possui basicamente cinco componentes principais: 

-interface com usuário; 

-entrada e integração de dados; 

- funções de processamento gráfico e de imagens; 

-visualização e plotagem; 

- armazenamento e recuperação de dados , organizados sob a forma de um banco de 

dados geográficos. 

A figura 6 demonstra o relacionamento dos principais componentes ou subsistemas 

de um SJG. Cada sistema, em função de seus objetivos e necessidades, implementa estes 

componentes de forma distinta, mas todos os subsistemas citados devem estar presentes num 

SIG . 



,, 

<) 

(f 

<) 

Interface 

Entrada c lntcgr. 
Dados 

Banco do Dados 
Geográfico 

44 

FIGURA 6 - Componentes de um Sistema de Informações Geográficas (CÂMARA & 

MEDEIROS, 1998). 

A principal característica de um SlG é a sua propriedade de armazenar, recuperar e 

analisar mapas em um ambiente computacional, tornando extremamente rápida qualquer 

operação com mapas. 

Segundo FERREIRA ( 1998), a estrutura de dados espaciais para SIGs é a fase mais 

importante para o trabalho, pois pode influenciar tanto o volume dos dados armazenados 

como o tempo de processamento dos dados. A função dos dados espaciais é subdividir a 

superfície terrestre em entidades ou objetos utilizados para o armazenamento, manipulação e 

representação. Existem três tipos de entidades geométricas para a modelagem de dados 

espaciais: o ponto, a linha e o polígono. 

Dois principais métodos, ou estrutura de dados, são usados para organizar 

espacialmente as informações em um computador, através do uso do SlG: o raster e o 

vector. 

Segundo GUPTILL (1988, apud T ABACZENSKI, 1995), uma estrutura de dados 

raster é formada pela subdivisão da área em estudo em uma grade de células de formato 

normalmente quadrado ou retangular e de tamanho selecionado com base na resolução 

requerida ou na resolução disponível. Estas células são chamadas de pixel, e geralmente 

possuem dimensões verticais e horizontais iguais. Cada célula é associada a um código 

descrevendo as features (características) contidas nas mesmas, como um tipo de solo, 

elevação ou nome de região. Não é necessário que sejam atribuídas as coordenadas x, y, para 

cada célula, porque a locação é implícita em linhas e colunas na grade. 
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Ainda segundo o autor a estrutura vector usa a série de coordenadas x, y para 

descrever asfeatm·es (características) do ponto, linha e do polígono de arquivos originados 

do AUTOCAD. As informações sobre a conecção e relações entre as features no mapa (a 

topologia do mapa) são calculadas e armazenadas com as coordenadas. A estrutma vector é 

mais indicada para representar fenômenos espaciais lineares, como por exemplo uma rede 

hidrográfica, definição de fronteiras, etc. Já a estrutura do tipo raster se aplica melhor nas 

operações que envolvem álgebra boolena e sobreposição de mapas para a comparação de 

diferentes características de ocorrências geográficas comuns. Atualmente, os SIGs tem sido 

constituídos para trabalharem tanto com a estrutura raster como a vector. 

Na figura 7 pode-se observar uma descrição sucinta do que é uma estrutma do tipo 

raster e do tipo vector. 

Estrutura VETORIAL 

J, 

• mais eficientes para mostrar 

o que é ... 

• cada linha tem magnitude 

e direção 

• boa representação gráfica 

• estrutura de dados compactas 

• topologia descrita por rede 

de ligações 

• facilidade de atualização do 

acesso gráfico e de atributos 

Estrutura RASTER 

J, 

• mais eficiente para mostrar 

onde está ... 

• estrutura simples 

• fácil combinação entre mapas 

e imagens 

• facilidade de aplicação de 

técnicas de análise espacial 

• facilidade na simulação de 

processos ambientais 

• tecnologia simples e barata 

FIGURA 7- Síntese da estrutura do tipo raster e do tipo vector (apud FERREIRA, 1998). 

2.3.3 -Importância da Utilização do SIG no Mapeamento Geotécnico 

Os SIG's tem sido amplamente utilizado nos trabalhos de mapeamento geotécnico 

desde 1982, quando foi projetado no Canadá o primeiro SIG com a finalidade de realizar o 
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inventário dos recursos naturais daquele país. A pat1ir daí a aplicação dos SIG's associados à 

utilização de cartas temáticas para avaliação dos recursos naturais e planejamento do uso e 

ocupação do solo teve um crescimento significativo. 

Segundo FERRANTE (1992), uma das funções mais importantes do SIG é a 

capacidade de cruzar informações de distintos mapas numa só operação, denominada 

superposição, além de ser um sistema computadorizado, preparado para que o usuário possa 

coletar, operar e analisar grandes volumes de informações georreferenciadas. A informação 

espacial é registrada em forma de mapas, nos quais encontram-se descritos a topografia, a 

disponibilidade de água, solo, vegetação, clima, geologia, população, infraestrutura, etc. 

A maior aplicação e utilidade do SIG está na capacidade de construir modelos a 

pat1ir de dados digitais e utilizar esses modelos para simular o efeito de um processo 

específico no tempo, para um determinado aspecto. É também bastante eficaz para analisar 

as tendências e determinar fatores que as influenciam ou para auxiliar decisões para projetos 

de planejamento urbano, rural, regional ou territorial. 

Num mapeamento geotécnico regional, as diversas cat1as temáticas podem 

combinar-se entre elas, produzindo mapas com outros planos de informação e de variada 

intensidade ou de uso. 

Atualmente os SIG's são considerados como ferramentas indispensáveis para o 

planejamento que faz uso de mapas. Todas as atividades que envolvem a coleta de 

informações sobre a distribuição espacial de dados na superficie terrestre podem se 

beneficiar de sistemas desta natureza. 

Segundo SOUZA ( 1994), em trabalhos de cat1ografia geotécnica os SIGs são 

utilizados como apoio nas seguintes fases do trabalho: 

a) Elaboração da base de dados em SIGs: a elaboração da base de dados em SIG, tem o 

objetivo de reunir e atualizar todas as informações existentes sobre um tema ou uma área 

que se pretende estudar. Nos trabalhos de cat1ografia geotécnica a compilação dos dados 

existentes serve de apoio à interpretação de produtos de Sensoriamento remoto e à 

integração dos dados de campo para o fechamento de cat1as básicas. Uma vez 

consolidada uma base de dados é possível proceder à análise espacial que permite a 

transformação da informação e a obtenção de cartas derivadas. 

b) Interpretação de imagens: uma boa interpretação de imagens, além de facilitar a 

correção geométrica das imagens, permite melhorar a qualidade de visualização de cada 

imagem, gerar novas imagens a partir das originais e realizar a sua classificação. O 
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objetivo das interpretações de imagem é função da temática desenvolvida. Em 

cartografia geotécnica os temas a serem interpretados são aqueles que retratam o meio 

ambiente e que têm interesse na modelagem do comportamento geotécnico da realidade, 

e que cmtograficamente, correspondem aos mapas básicos. Estes mapas podem 

expressar tanto o conjunto de vários atributos de um condicionante geotécnico, como 

avaliar um determinado atributo deste condicionante. 

c) Análise espacial para geração de cartas geotécuicas: a partir do processo de 

interpretação elaboram-se cartas básicas poligonais, onde cada polígono está associado a 

uma classe e à cada classe está associado um conjunto de atributos. Os dados na forma 

de modelo numérico de terreno (MNT) estão distribuídos segundo uma grade regular e 

podem ser transformados em imagens de níveis de cinza ou em formato de isolinhas, 

permitindo assim a sua visualização. A análise espacial pode ser realizada para a 

elaboração das cattas derivadas, de forma a expressar a utilização de atributos pré

definidos por conceitos geotécnicos em mapas de zoneamento ou prognóstico geotécnico 

e também pode ser usada para a geração do próprio atributo, como no caso da obtenção 

ela carta de declividade, a pattir de um MNT da topografia. Logo, torna-se necessário 

que a análise espacial passe primeiramente por uma definição clara dos atributos a serem 

usados e a sua forma de representação . Estes atributos podem estar disponíveis 

diretamente em um plano de informação. Estes planos podem ser feitos por processos de 

reagrupamento de classes, operadores lógicos booleanos do tipo e/ou/não ou por 

operadores matemáticos ponderadores ou não. 
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3 - ASPECTOS GERAIS DA ÁREA ESTUDADA 

3.1 - Localização e Acesso 

A área em estudo encontra-se inserida na região sudeste do município de Ouro Preto, 

estado de Minas Gerais, mais precisamente entre os meridianos 43° 29' 00"- 43° 31' 00" sul e os 

paralelos 20° 23' 31" - 20° 24' 33" oeste (Figura 8). Compreende os bairros Saramenha, Bauxita, 

Nossa Senhora do Carmo, Vila Aparecida, Santa Cruz e Bairro da Lagoa, totalizando 

aproximadamente 6 Km2 .As principais vias de acesso são a Rodovia do Contorno (MG-262), 

que liga a cidade de Ouro Preto a Mariana, a estrada de ferro da Rede Ferroviária Federal 

Sociedade Anônima (RFFSA) do trecho que liga a Fábrica da ALCAN do Brasil até a 

Companhia Industrial Itaunense (Antiga Fábrica de Tecidos) e estradas vicinais. 

3.2- Clima 

Segundo RODRIGUES (1966 apud CARVALHO, 1987), o clima da região é 

classificado como do tipo Tropical de Altitude (Cwb), segundo classificação de KOPPEN 

( 1948). Caracteriza-se por apresentar elevada pluviosidade, com inverno seco e .verão brando, 

sendo que o índice pluviométrico anual médio é de 2018 mm e o período de maior precipitação 

se dá nos meses de outubro a março. 

A temperatura média anual é de 17,4° C com média máxima anual de 22,6° C e média 

mínima anual de 13,1 o C. 

Os dados pluviométricos obtidos foram registrados pela estação meteorológica da 

Fábrica da ALCAN do Brasil. Foram registrados dados pluviométricos no decorrer de 19 anos, 

no período de 1978 a 1996, o que conduziu a uma precipitação média anual de 17 17.87 mm 

(Tabela 5). 
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FIGURA 8a - Mapa de localização da área (apud Souza, 1996) 
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FIGURA 8b - Mapa de localização da área (modificado de BONUCCELLI, 1999) . 
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TABELA 5 - Registro Pluviométrico compreendendo o período de 1978 a meados de 1997 

(Dados: Estação Pluviométrica da ALCAN) 

MESANO 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Janeiro 344.8 408.6 285.2 245.2 383.2 348.0 302.0 613.5 287.3 
Fevereiro 235.7 769.3 129.7 113 .0 79.3 196.1 55.8 303.4 171.5 
Março 156.0 160.3 50.6 271.7 385.9 254.0 92.7 297.2 220.6 
Abril 104.6 95.6 225.8 47.4 73.8 135.4 45.0 85.4 41.9 
Maio 112.6 65.6 3.8 10.5 18.9 52.6 5.3 13.4 87.4 
Junho 0.6 0.8 53.4 31.6 16.0 10.5 - - 9.1 
Julho 68.7 19.9 - - 18.9 32.1 10.8 0.9 47.1 
Agosto 5.1 33.6 15.1 28.0 16.4 7.0 106.6 6.2 57.7 
Setembro 64.1 71.2 19.6 22.1 29.3 193 .0 67.0 66.8 5.3 
Outubro 23 1.5 49.4 43.4 229.2 134.9 259.5 48.0 138.7 25.3 
Novembro 289.1 300.6 213.2 327.3 131.3 173 .4 218.5 200.5 183.7 
Dezembro 180.8 402.3 332.0 238.5 454.1 271.6 372.8 428.3 509.0 
Total 1793.6 2377.2 1371.8 1664.6 1742.0 1933.2 1324.5 2 154.3 1645.9 

MESANO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Janeiro 230.3 176.0 82.2 594.5 860.9 144.8 367.0 174.6 136.3 
Fevereiro 278.5 3 17.3 143 .1 256.1 459.9 204.0 59.5 188.5 309.8 
Março 99.5 188.1 109.3 307.4 91.0 168.3 206. 1 226.9 167.4 
Abril 204.0 53.2 75.6 65.1 116.6 165.1 60.8 66.7 51.1 
Maio 53.0 1.1 61.9 36.9 93.9 40.4 35.6 24.3 49.4 
Junho - 40.6 12.2 4.8 2.7 14.7 3.9 5.5 2.6 
Julho - 49.5 28.6 1.8 29.4 - 1.0 8.2 -
Agosto - 28.1 52.4 2.0 38.4 11.7 - - 5.9 
Setembro 33.4 93.7 44.9 92.3 186.4 73.9 1.2 15 .7 96.5 
Outubro 78.2 154.2 69.8 11 5.0 223 .6 202.47 120.1 178.3 153.2 
Novembro 127.6 2 13.0 159.4 158. 1 346.9 136.2 130.0 200.3 407.4 
Dezembro 177.7 562. 1 158.6 253.0 411.3 289.1 329.5 514.5 400.3 
Total 1282.2 1876.9 998.0 1887.0 2861.0 1450.6 1314.7 1603.5 1779.9 

Obs. * - não foram coletado dados. 
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1987 
200.5 
85.8 
297. 1 
114.9 
89.6 
12.8 
5.8 
5.0 
70.4 
48.3 
194.2 
454.3 
1578.7 

1997 
572.9 
138.1 
204. 1 
96.5 
20.8 
12.7 
2.2 
3.1 
90.6 

* 
* 
* 
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Segundo dados da estação meteorológica da ALCAN o ano de 1992 apresentou um 

índice pluviométrico de 2861 mm, sendo considerado o mais elevado neste período de 19 anos e 

um dos que mais provocaram danos à cidade (Figura 9). 

Precipitação Pluviométrica Mensal 
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FIGURA 9- Precipitação pluviométrica mensal, na área urbana da cidade de Ouro Preto-MG, 

no período de 1978 a 1996 (Fonte: Estação pluviométrica da ALCAN). 

Os meses de novembro e dezembro de 1996 e janeiro de 1997 atingiram índices 

pluviométricos elevados, na ordem de 407.4, 400.3 e 572.9 mm respectivamente. Este período 

caracterizou-se por chuvas intensas e contúmas, causando uma série de acidentes geotécnicos, 

provocando perdas tanto no setor econômico como social. Segundo dados da defesa civil foram 

registradas em um curto espaço de tempo várias ocorrências de eventos erosivos na área. 

3.3- Vegetação 

A vegetação encontrada na área se resume a um tipo específico de cerrado que ocorre 

isoladamente nas áreas planas e encostas cobertas por canga. Nas áreas urbanas observa-se uma 

quantidade expressiva de quintais e pomares. Em grande parte da área a vegetação natural 

encontra-se totalmente destmída, devido principalmente à instalação de atividades mineradoras e 

ao crescimento urbano desordenado. Algumas destas áreas encontram-se reflorestadas por 
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eucaliptos e vegetação rasteiras, como pode-se observar em uma antiga área de exploração da 

ALCAN, nas proximidades do bairro Saramenha. Ao redor da drenagem principal (Ribeirão do 

Funil), constatou-se a presença isolada de matas ciliares. 

3.4 - Geologia 

O Quadrilátero Ferrífero compreende uma área de 7200 Km2 e encontra-se 

regionalmente localizado na região centro-sul do estado de Minas Gerais. Geotectônicamente 

encontra-se inserido na Província São Francisco, na porção meridional do cráton homônimo , 

compreendendo megaestmturas formadas por anticlinais e sinclinais (Figura 10). 

tlt.f()(}• \ '1 
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D GRUPO ITACOLÓMI 

D SUPERGRUPO MINAS 

D SUPERGRUPO RIO DAS VELHAS 

o COMPLEXO CRISTALINO 

~o =~li;;O iiiiiiíii20 Km 

FIGURA 10 - Mapa Geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (modificado de DORR, 

1969) 

Devido às suas complexas feições estmturais-estratigráficas e a presença de importantes 

mineralizações, como ferro, ouro, manganês e topázio, vêm sendo motivo de diversos estudos 



53 

geológicos com enfoque em estratigrafia, geologia econômica, geoquímica e geocronologia, 

contribuindo assim para um melhor conhecimento geológico da região. 

O conhecimento da geologia do Quadrilátero Ferrífero, deve-se em grande parte aos 

trabalhos de mapeamento sistemático na escala 1:25.000 executado em 1948 através de um 

convênio entre o Brasil e Estados Unidos. Este convênio deu origem a uma síntese da geologia 

regional, tendo como produto o mapa na escala I :200.000. DORR ( 1969), publicou uma 

definição da coluna estratigráfica da região. MARSHAK & ALKMIM (1989) e CARNEIRO et 

ai. ( 1995) sugeriram modificações para esta coluna. 

O Quadrilátero Ferrífero é constituído por três grandes unidades litoestratigráficas 

pertencentes ao Pré-Cambriano e uma quat1a unidade pet1encente ao Terciário. A primeira 

unidade, de idade Arqueana é formada pelo Complexo Metamórfico que contém o Embasamento 

Cristalino; a segunda unidade do Proterozóico Inferior, é denominada de Supergrupo Rio das 

Velhas, e é representada por seqüências vulcano sedimentares do tipo greenslone belts; a terceira 

unidade, denominada de Supergrupo Minas é formada por seqüências plataformais do 

Proterozóico Inferior; por fim a quarta unidade do Terciário, é constituída por coberturas 

sedimentares (Figura ll ). 

Estas unidades encontram-se descritas a seguir: 

la Unidade - Embasamento Cristalino (Complexo Metamórfico): formada por 

terrenos granito-gnaíssicos migmatizados de composição tonalítica a granítica . Ocorrem 

subordinadamente granitos, anfibolitos e intrusões máficas e ultramáficas. 

23 Unidade - Supcrgrupo Rio das Velhas: compreende seqüências de rochas 

vulcanossed imentar (elásticas e químicas) que ocorrem em um contato discordante sobre o 

embasamento cristalino. Esta unidade foi dividida por DORR ( 1969) em dois grupos 

denominados Grupo Nova Lima (inferior) e Grupo Maquiné (superior). 

O Grupo Nova Lima é composto basicamente por mica-xistos, quartzitos, 

conglomerados, xistos, filitos grafitosos e formação ferrífera . LADEIRA (1980), propôs a 

subdivisão do Grupo Nova Lima em três unidades: 

- unidade metavulcânica: composta por serpentinitos, esteatitos, talco-xistos, anfibolitos, 

metatufos e komatiitos com estruturas do tipo spinifex; 

- unidade metassedimentar química: constituída por xistos carbonáticos, metacherts e 

formações ferríferas bandadas do tipo Algoma; 

- unidade sedimentar elástica: constituída por quartzo-xistos, quat1zo filitos, quartzitos 

impuros e metaconglomerados. 
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O Grupo Maquiné é dividido em duas unidades: 

- Formação Palmital (base): composta basicamente por qua11zito sericítico, filito 

quartzoso, ardósia e lentes de conglomerados; 

- Formação Casa Forte (topo): composta por clorita, quartzo-xisto, xistos sericíticos e 

cloríticos, fil itos e conglomerados. 

33 Unidade - Supergrupo Minas: constituída por um espesso pacote metassedimentar 

que ocorre sobreposto em discordância angular e erosiva sobre o Supergrupo Rio das Velhas. 

DORR (1969), o dividiu da base para o topo em quatro grupos: 

- Grupo Tamanduá: formado por quartzitos, xistos argilosos e quartzosos e itabiritos, 

filíticos e dolomíticos; 

- Grupo Caraca: constituído basicamente por rochas elásticas e foi subdividido em 

Formação Moeda, constituído por quartzitos sericíticos e filitos arenosos e Formação 

Batata/, constituído por filitos sericíticos e fi litos grafitosos; 

- Grupo Itabira: constituído por sedimentos de natureza química e carbonática, 

compreendendo duas formações, a Formação Cauê, que é formada por itabiritos, 

dolomitos e filitos e é considerada do ponto de vista econômico, a mais importante 

unidade do Quadrilátero Ferrífero, por conter todas as minerações de ferro da região e a 

Formação Gandare/a, constituída por dolomitos, itabiritos e filitos dolomíticos; 

- Grupo Piracicaba: constituído por rochas sed imentares elásticas. É dividido em quatro 

formações, a Formação Cercadinlw, constituída basicamente por qum1zitos e filitos 

ferruginosos, quar1zitos e filitos; Formação Fecho do Funil, const ihtído por filitos 

quartzosos, filitos dolomíticos e dolomito silicoso; Formação Taboões, formada por 

ortoquartzitos e a Formação Barreiro, composta por filito e filito grafitoso. 

- Grupo Sabará: constituído principalmente por clorita-xistos, metatufos, metagrauvacas, 

tilóides, conglomerados, quat1zitos e pequenas ocorrências de formações ferríferas; 

- Grupo Itacolomi: é constituído por rochas quartzíticas de granulometria grossa, 

quar1zitos micáceos de grãos angulosos de quat1zo, filitos e subordinadamente quartzitos 

ferrugi nosos, quartzo xistos e conglomerados monomíticos (grãos de quartzo de veio). 

43 Unidade- Bacias Te•·ciárias: as mais representativas são as Bacias do Gandarela e 

do Fonseca. São constituídas por depósitos de aluviões e colúvios com matacões de minério de 

ferro, canga, argilitos e arenitos . 
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FIGURA 11 - Coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero, proposta por ALKMIM et ai. 

(1989) 
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3.5 - Aspectos Geomorfológicos 

A área em questão localiza-se na cidade de Ouro Preto, que por sua vez encontra-se 

inserida na porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero, na parte meridional da Serra do Espinhaço, 

entre a depressão Sanfranciscana e os planaltos dissecados do centro-sul e do leste do estado 

(CETEC, 1983). 

O condicionamento estrutural do relevo é marcante, determinando a existência de formas 

de relevo invettido do tipo anticlinal e sinclinal suspenso. Ocorre também presença de cristas 

estruturais do tipo hogback e extensos escarpamentos erosivos. Em rochas não controladas por 

estas estmturas ocorrem o predomínio de cristas com vertentes ravinadas e vales encaixados e 

colinas com vales de fundo plano (CETEC, op. cit). 

A área em estudo é composta por morros e morrotes de desenvolvimento alongados, 

áreas aplainadas e vales alongados encaixados ao longo de grandes alongamentos estmturais. As 

encostas apresentam-se íngremes, com predomínio do tipo convexa e subordinadamente 

côncavas, com predomínio de declividades na classe de 24 a 36°. 

A cota altimétrica máxima está a 1220 metros no Morro do Cruzeiro e a mínima a I 030 

às margens do Ribeirão do Funil. 
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4- DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS ELABORADOS 

4.1 -Introdução 

Para o desenvolvimento deste trabalho adotou-se a metodologia de ZUQUETTE 

(1993). Segundo ZUQUETIE (op. cil.), o estudo da avaliação e especificações das unidades 

geotécnicas passa pelas seguintes etapas: levantamento e análise das informações produzidas 

anteriormente, reconhecimento dos atributos e identificação das unidades homogêneas. 

Esta metodologia baseia-se na produção e na análise de uma série de documentos 

gráficos representando o meio físico, que associada a outros documentos relativos aos 

componentes do meio ambiente, permite analisar a viabilidade de ocupação e 

consequentemente a priorização e hierarquização das áreas segundo a sua adequabilidade. 

Além disso, sugere que seja feita uma análise seqüencial dos componentes do meio físico, 

para que se possa ordenar e adquirir os atributos de maneira simplificada, associada às várias 

etapas do mapeamento 

Como ferramentas auxiliares adotou-se a Técnica de Avaliação do Terreno, segundo 

sistemática proposta por LOLLO (1995) e a utilização do Sistema de Informação Geográfica 

IDRISI. 

O trabalho consistiu basicamente de três etapas interligadas, descritas a seguir e 

representadas no fluxograma (Figura 12). 

13 etapa: 

Inicialmente foi feito um trabalho de pesquisa bibliográfica onde buscou-se reunir 

todas as informações existentes da área como, relatórios, mapas e fotografias aéreas. 
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Nesta etapa executou-se também a digitalização do mapa topográfico na esca la 

I :5.000, tendo como base o mapa topográfico, na escala 1:2.000, da CEMIG e o trabalho de 

fotointerpretação preliminar, onde usou-se como base a fotografia aérea na escala I :8.000 de 

1978, e corno auxiliares as fotos na escala I: 10.000 de 1969, I :25.000 de 1950 e 1:30.000 de 

1986. As ortofotos e fotografias aéreas utilizadas foram obtidas no Depattarnento de 

Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto- MG. 

Através do trabalho de fotointerpretação, seguido de observações no mapa 

topográfico, na escala I :5.000 e em ottofotos na escala I: I 0.000, foi possível fazer um 

primeiro zoneamento, onde foram reconhecidos e individualizados os landforms existentes 

na área e a identificação dos pontos erosivos. 

Dados Fotografia Mapa 
El<istentes aérea Topográfico-Escala:1:2.000 

Campo Digitalização 

I \ 
Dados Caracterização Mapa 

Geológicos dos Landforms Topográfico - IDRISI 
Escala1 :5.000 

Mapa do Mapa de Mapa de Substrato 
Rochoso 

Landforms Declivkiade 

Carta de 
Susceptibiidade 

à Erosão 

FIGURA 12- Fluxograma de representação das etapas desenvolvidas no trabalho. 
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2" etapa: 

Constou basicamente de uma intercalação de trabalho de campo e de escritório. No 

trabalho de campo, procurou-se verificar os resultados obtidos na primeira etapa, permitindo 

uma maior precisão ao zoneamento feito através do trabalho de fotointerpretação. Buscou-se 

também fazer uma caracterização minuciosa dos materiais rochosos e inconsolidados, o que 

possibilitou fazer uma associação dos materiais com cada landform descrito. Nesta etapa, 

foram obtidas também, informações básicas sobre a geologia, gemnorfologia, hidrologia e a 

identificação das feições erosivas cadastradas por fotografia aérea, bem como as feições 

recentes. 

Na figura 13 é apresentada a ficha de campo utilizada, onde pode-se observar as 

informações que forma obtidas em cada ponto descrito. 

3" Etapa 

Constou da sistematização dos dados adquiridos na primeira e segunda etapa, o que 

propic iou a confecção dos documentos cat1ográficos (mapa do substrato rochoso, cat1a de 

dec lividade, mapa de landforms e carta de susceptibilidade à erosão) e redação final da 

dissertação. 
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4.2 -Documentos Básicos Gerados 

4.2.1 -Mapa Topográfico e de Documentação (Anexo 1) 

O Mapa Topográfico foi digitalizado através do programa AUTOCAD-12, a partir 

das ca11as topográficas, na escala l :2.000 (CEMIG). 

Para as curvas de nível adotou-se a eqüidistância de 4 metros, originando-se então o 

Mapa Topográfico na escala I :5.000. A amplitude média da área é de 190 metros, sendo a 

cota mínima de 1030 metros e a máxima de 1220 metros. Além das curvas de nível, o Mapa 

Topográfico contém ainda os seguintes elementos: 

coordenadas UTM; 

rede de drenagem; 

rodovias, ferrovias e estradas; 

principais edificações; 

pontos visitados e de feições erosivas . 

4.2.2 - Carta de Declividade (Anexo 2) 

A elaboração da carta de declividade através do SIG-JDRISI, considera a área 

trabalhada como uma matriz bidirecional e a determinação da declividade de cada pixel 

(célula) será função da distribuição das curvas de nível já digitalizadas (GUERRA, 1998). 

Devido ao fato da escala adotada para o trabalho ser uma escala de detalhe, adotou

se para a matriz um pixel de 4x 4 metros, o que permitiu obter informações mais precisas 

para a área. 

As classes de declividade foram definidas baseadas em aspectos geomorfológicos. 

Para isso, fez-se uma análise das variações topográficas da área estudada, chegando-se então 

à definição de sete classes de declividade (Tabela 6). Esta definição baseou-se também em 

trabalhos anteriores realizados na região. 

TABELA 6- Classes de declividade adotadas para a área em estudo 

Classes Intervalos(%) Inclinações (0
) 

7 75 - 100 36 - 45 
6 45 - 75 24 - 36 
5 30-45 16 - 24 
4 20 - 30 11-16 
3 10 - 20 6-11 
2 5- lO 3 - 6 
1 0 - 5 0-3 
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Para a elaboração da carta procedeu-se as seguintes etapas: 

A base topográfica utilizada para a confecção da Carta de Declividade foi gerada a 

partir do Mapa Topográfico, previamente digitalizado na escala 1:5.000, contendo somente 

as curvas de nível com eqüidistância de 4 metros. Através do comando 

Import/Export/DXF.OUT, do programa AUTOCAD-12, procedeu-se a expot1ação do 

arquivo. Este arquivo foi convet1ido da extensão DXF para a extensão TXT através do 

programa de conversão PGDXFCON (Faculdade de Engenharia Agrícola da UNICAMP. 

Após esta conversão, criou-se uma malha dentro do programa SURFER, a partir do 

arquivo de extensão TXT. Para a criação desta malha foram testados vários métodos de 

interpolação, sendo que o que melhor se adaptou, tanto em termos de rapidez como também 

em englobar um maior número de pontos na interpolação, foi o método da máxima 

curvatura . A criação desta malha composta por 650 linhas e I 000 colunas deu origem a um 

arquivo de extensão GRD. 

Este arquivo GRD foi importado para o IDRISI, através do comando 

Filellmport/Export. .. /Software Spccific Formats/SRFIDRIS, originando assim um 

arquivo imagem (extensão IMG). 

Através do comando Analysis/Context Operat01·/Surface/Siope, a partir do arquivo 

IMG, criou-se a Cat1a de Declividade para a área. 

4.2.3- Mapa do Substrato Rochoso (Anexo 3) 

O mapa do substrato rochoso foi elaborado na escala I :5.000 a partir de dados já 

existentes, como os trabalhos de CARVALHO ( 1987), ZENÓBIO & SI LV A (1996) e 

SOUZA ( 1996), foto interpretação e trabalhos de campo. Através destes procurou-se obter 

informações referentes a I itoestrat igrafia, aos elementos estruturais e ao comportamento 

geotécnico dos maciços rochosos. 

A área em estudo localiza-se na porção SSW da megaestrutura denominada 

Anticlinal de Mariana. Assim sendo, a área apresenta um grande número de falhas de 

empurrão e um complexo arranjo estrutural. Este condicionante associado a uma grande 

diversidade litológica, dificultou a definição precisa dos litotipos. Frente a isto buscou-se 

individualizar as unidades por litotipos e grau de alteração. 

Para a definição do grau de alteração das rochas, utilizou-se a escala elaborada por 

PRICE ( 1993, apud SOUZA, 1996), onde são representadas seis classes de graus de 

alteração (Tabela 7) 
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TABELA 7 - Escala de graus de alteração adotada para a área (modificada de PRICE, 1993 

apud SOUZA, 1996). 

Descrição da Características do Maciço Rochoso Grau 

Alteração 

Solo Residual Todo material rochoso foi decomposto para solo. Todas as VI 

texturas e estruturas foram destruídas. Nenhum transporte 

significante de solo visível. 

Rocha Todo material rochoso está decomposto para solo. As v 
Completamente estruturas e texhrras estão em grande par1e preservadas. 

Alterada 

Rocha Intensamente Mais da metade do material rochoso está decomposto para TV 

Alterada solo. Fragmentos de rochas fi·esca ou descolorida podem estar 

presentes, como uma estrutura descontínua. 

Rocha Pouco menos da metade do material rochosos esta JII 

Moderadamente decomposto para solo. Fragmentos de rochas fresca ou 

Alterada descolorida podem estar presentes, como uma estrutura 

contínua. 

Rocha Levemente Tntemperismo penetrado através de muitas descontinuidades e li 

Alterada somente um leve intemperismo no material rochoso. 

Rocha Sã Não são visíveis sinais de alteração no material rochoso, I 

intemperismo limitado nas superfícies das mmores 

descontinuidades. 

Para a área estudada foram definidas sete unidades, compostas por litotipos que 

fazem parte das seqüências metassedimentares do Supergrupo Minas (Grupos Piracicaba, 

Sabará e Itacolomi) e encontram-se descritos a seguir e sintetizados nas tabelas 8 e 9: 



,, 

.;, 

64 

TABELA 8- Distribuição das unidades definidas para a área em Knl 

Unidades Litotipos Distribuição (Kml) 

I Qi 1.42 

li Fil Sl 2.03 

III Fi l Gl 0.35 

IV Qzl 0.10 

v QzFe (Qi) 0.22 

VI Xis I I Xis 2 0.97 

VII Fil S2/Qz2 0.75 

TABELA 9- Características dos litotipos mapeados para a área estudada. 

Litologia Litotipo Características Grau de Alteração 

Qzl Quat1zito extremamente Intensamente (IV) 

friáve l ocre 

Qum1zito Qz2 Quartzito brando Moderadamente (lll) 

Quat1zito ferruginoso Moderadamente a intensamente (III a IV) 

QzFe(Qi) recobet1o por canga 

Xis I Xisto quartzoso coeso Levemente a moderadamente (ll a III) 

Xisto Xis2 Xisto quartzoso friável Moderadamente (111) 

F il SI Filito quartzoso friável Moderadamente a intensamente (III a IV) 

Fil S2 Filito quat1zoso prateado Intensamente (IV) 

Filito Fil Gl Filito grafitoso cinza Moderadamente (fii) 

escuro, untuoso 

Canga Qi Canga Material endurecido 

Unidade 1: ocorre na região centro-oeste e é representada por um pacote de 

aproximadamente 2,0 a I 0,0 metros de canga (Qi) (Figura 14). Este material é definido como 

material laterítíco formado in situ, a partir de um depósito de bauxita. Classifica-se como um 

materia l duro, constituído por fragmentos de rochas e minerais ricos em Fe a AI, cimentados 

por uma matriz porosa proveniente do intemperismo sofrido pelas rochas. 
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FIGURA 14- Detalhe da unidade 1: crosta de canga. 

Unidade li: constituída por litotipos de filito quartzoso friável (Fil S 1 ). Cobre praticamente 

toda porção central e uma parte da porção sudoeste da área. Apresenta coloração cinza 

escura e em alguns locais encontra-se essencialmente quartzoso. Mostra-se moderadamente a 

intensamente alterado e subordinadamente observa-se a presença de concentrações de sulfeto 

(pirita). 

Unidade III : representada por uma pequena lente de filito grafitoso (Fil G 1) no extremo 

sudoeste da área. Apresenta-se sob a forma de uma massa coesa tmtuosa de coloração cinza 

escuro a preto, com moderado grau de alteração. 

Unidade IV: litotipo constituído por quartzito extremamente friável (Qzl) de granulometria 

fina a média. Apresenta coloração ocre e encontra-se intensamente alterado 

Unidade V: constituída por intercalação de níveis centimétricos de quartzito fermginoso de 

coloração avermelliada [QzFe(Qi)], que ocorre sob a forma de rocha friável (Figura 15). 
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Apresenta-se moderadamente a intensamente alterado e freqüentemente recoberto por uma 

fina camada de canga laterítica. 

FIGURA 15 - Quartzitos fermginosos da unidade V 

Unidade VI: ocorre na região norte da área e é formada por uma associação composta por 

intercalações de xisto quartzoso coeso (Xis 1) e xisto quartzoso friável (Xis 2). Localmente 

observa-se lentes de quartzitos fermginosos friáveis . O xisto quartzoso coeso, apresenta-se 

na forma de rocha dura, com acentuado sistema de fraturas e levemente a moderadamente 

alterado (Figura 16). Já o xisto quartzoso friável apresenta-se na forma de rocha pulverulenta 

e moderadamente alterado. 

Unidade VII: ocupa o extremo nordeste da área e é constituída por fílito quartzoso prateado 

de caráter lustroso (Fil S2) intercalado com níveis de quartzito brando (Qz2). Apresenta-se 

moderadamente a intensamente alterado e em alguns pontos extremamente quartzoso . 
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FIGURA 16- Afloramento da unidade VI: detalhe do xisto quartzoso coeso 

4.2.4- Mapa de Landforms (Anexo 4) 

O Mapa de Landforms foi executado a partir da Técnica de Avaliação do Terreno, 

segundo sistemática proposta por LOLLO (1995). Esta técnica tem por objetivo fazer um 

levantamento das condições naturais do meio físico a partir da compartimentação e 

caracterização preliminar das unidades homogêneas. Ela proporciona um zoneamento do 

terreno em termos da homogeneidade das feições do relevo (landforms) e do significado que 

estas feições apresentam em termos de materiais (rochosos e inconsolidados) a elas 

associados. 

Existem na literatura internacional uma série de conceitos de /andforms, cada um 

apresentando características e enfoques diferenciados, de acordo com o tipo de análise e do 

objetivo pretendido pelo autor. Entretanto para o propósito deste trabalho e com o objetivo 

de se trabaUtar com um conceito operacional que tivesse uma conotação exclusivamente 

fisiográfica e que possibilitasse um reconhecimento objetivo e rápido, adotou-se o conceito 

proposto por LOLLO (op. cit.): Landform é a porção do terreno originada a partir de 

processos naturais e distinguível das porções vizinhas (demais /andforms) em pelo menos 

um dos seguintes elementos: fomta e posição topográfica, freqüência e organização dos 

canais, inclinação das vertentes e amplitude de relevo. 
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A Técnica da Avaliação do Terreno baseia-se na possibilidade de divisão da área em 

estudo em unidades cada vez menores (em função da escala e da finalidade pretendida), a 

partir do uso de fotografias aéreas e de trabalhos de campo. Segundo LOLLO ( 1995) o 

terreno pode ser avaliado pelo enfoque fisiográfico ou enfoque da paisagem (landscape 

approach) ou pelo enfoque paramétrica (paramétric approach): 

• Enfoque fisiográfico: consiste na delimitação de diferentes feições de relevo baseado 

num conjunto de observações fotointerpretativas e de campo, promovendo o zoneamento da 

região estudada em termos de áreas consideradas semelhantes ou que apresentem um grau de 

heterogeneidade mínimo; 

• Enfoque Paramétrica: visa o mesmo objetivo (delimitação de áreas diferentes do 

ponto de vista fisiográfico), porém através da medida de parâmetros representativos da 

geometria dos landforms tais como declividades, amplitudes, extensões e parâmetros 

característicos da rede de drenagem. 

Em ambos os enfoques, para o zoneamento do terreno em termos de landforms são 

utilizados três níveis hierárquicos, de acordo com o grau de detalhamento da análise 

efetuada, as dimensões dos /andforms e da escala adotada: 

I - Sistema de terreno (land system): são associações de feições do relevo que 

apresentam condições similares de processos evolutivos e materiais rochosos associados; 

2- Unidade de terreno (land unit): é representado por uma feição individual do relevo 

que se distingue por apresentar determinado subconjunto de processos, diferentes dos 

demais. A delimitação é feita com base em características morfológicas, tais como: 

inclinação da ve11ente, amplitude de relevo, forma topográfica e característica de 

estruturação da drenagem. 

3 - Elemento de terreno (land element): correspondem às menores subdivisões do 

terreno baseado na inclinação ou forma da vertente, posição ou forma topográfica. 

Estes níveis hierárquicos podem ser observado na Figura 17. 
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FIGURA 17 -Aplicação da técnica de avaliação do terreno, modificado de COOKE & 

DOORKAMP (1990, apudLOLLO, 1995). 

A elaboração do Mapa de Landfoms foi executada em três fases fundamentais: 

Primeira fase 

Nesta fase foram feitos trabalhos de fotointerpretação preliminar, utilizando como 

base a fotoaérea na escala 1:8.000 de 1978 e como auxiliares as fotografias nas escalas 

1:10.000 de 1969, I: 25.000 de 1950 e 1:30.000 de 1986, conjuntamente com observações no 

mapa topográfico, escala I :5.000 e ortofotos, escala I: I 0.000. Esta fotointerpretação 



( • 

70 

permitiu um primeiro zoneamento da área, onde foram reconhecidos e individualizados os 

landforms existentes na área, bem como a observação dos possíveis atributos de serem 

identificados através da avaliação do terreno; 

Segunda fase 

Nesta fase foi realizado o trabalho de campo, com objetivo de verificar os resultados 

obtidos na primeira fase, de forma a proporcionar uma maior precisão ao zoneamento. Em 

campo foi feito uma caracterização minuciosa dos materiais (rochosos e inconsolidados) 

existentes, bem como sua variabilidade lateral e veJtical, permitindo assim a identificação e 

associação das condições dos materiais típicos de cada /andform identificado; 

Terceira fase 

Nesta fase foi executado o trabalho de fotointerpretação final, onde foram 

sistematizadas todas as informações obtidas na primeira e segunda fase. A partir daí foi 

possível chegar a elaboração do Mapa de Landforms. Como adotou-se para o trabalho uma 

escala de detalhe, I :5.000, a compartimentação do terreno foi feita englobando os e lementos. 

Para a classificação dos tipos de relevo, adotou-se a classificação de PONÇANO et 

a/. ( 1981) (Tabela l 0). 

TABELA 10 - Classificação de tipos de relevo adotada, modificada de PONÇANO et a/. 

(1981). 

Amplitudes Locais Declividade Predominante Tipos de Relevo 

<5% Rampas 

< 100m 5 a 15% Colinas 

> 15% Morrotes 

5 a 15% Morros com encostas 

100 a 300m suavizadas 

> 15% Morros 

>300m > 15% Montanhas 
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O resultado da avaliação do terreno gerou o Mapa de Landforms onde foram 

individualizadas e definidas respectivamente 6 sistemas, 15 unidades e 60 elementos de 

terreno. As unidades foram descritas em termos de feição geomorfológica, tipos de vales, 

amplitudes de relevo, tipos de drenagem, grau de declividade e tipo de solo. 

Optou-se por fazer a descrição dos materiais inconsolidados integrado ao Mapa de 

Landforms. A seguir encontram-se descritas as unidades com seus respectivos elementos: 

Unidade Ai: morrote com amplitude média de 40 metros, constituído por topo anguloso e 

alongado (elemento Ala); encosta convexa com declividade variando de 16 a 24° e 

subordinadamente 24 a 36° (elemento Alb), encosta côncava com declividade entre 24 a 36° 

(elemento Ale). Solo residual com espessura de aproximadamente 0.5 metros, sobreposto a 

saprolitos de filito silicoso, em ensaios tacto-visual apresenta textura siltosa. Grau de 

alteração moderado, formando uma massa coesa, resistente à erosão. 

Unidade A2: morrotes com amplitude média de 60 a 80 metros, constituído por topos 

angulosos (elemento A2a); encostas convexas com declividades entre 24 a 36°, (elemento 

A2b); topo arredondado (elemento A2c); encostas convexas com declividades em torno de 24 

a 36° (elemento A2d) e vale de padrão subdendrítico raso e fechado (elemento A2e). Solo 

residual com espessura entre 0.5 a 1.0 metro, sobreposto a saprolitos de filito grafitoso e 

silicoso. Em ensaio tacto-visual apresenta textura siltosa a arenosa. Grau de alteração 

moderado (Figura 18). 

Unidade A3: morrotes de formas mais suaves, com amplitude em torno de 80 metros, 

constituído por topos angulosos e alongados (elemento AJa), encostas côncavas com 

declividades entre I I a 16° e subordinadamente 16 a 24° (elemento A3b ), encostas convexas 

com declividades entre li a 16° e subordinadamente declividades entre 16 a 24° (elemento 

A3c), vale raso e aberto, com declividade entre O a 16° (elemento A3d), associado a encostas 

convexas com declividades entre 6 a li 0 e subordinadamente li a 16° (elemento A3e). Solo 

residual com espessura de aproximadamente 0.5 a 1.0 metros, sobreposto a saprolitos de 

filito silicoso. Em ensaios tacto-visual. Observa-se texh1ra siltosa a arenosa. Grau de 

alteração moderado. 
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FIGURA 18- Detalhe da tmidade A2 

Unidade Bl: morro com amplitude média de 140 metros, constituído por topo aplainado com 

declividade em tomo de O a 11° (elemento Bla); bacia de captação d'água (elemento Blb) 

onde se concentra toda a água originada no topo do morro e uma associação de encostas que 

variam desde encostas retilíneas con1 declividades de 24 a 36° e subordinadamente 36 a 45° 

(elemento Blc); encostas convexas com declividade em tomo de 24 a 36° (elemento Bld); 

encostas côncavas a convexas com declividades em tomo de 24 a 36° (elemento Ble), 

associadas a uma baixa densidade de canais de drenagem de padrão subdendrítico e encostas 

convexas com declividade em tomo de 6 a 24° (elemento Blj}. O topo (elemento Bla) é 

coberto por uma couraça de canga, que quando removida apresenta uma camada de material 

retraball1ado (colúvio) de espessura de 1 a 3 metros, associado a saprolitos de fílitos e xisto 

com espessura de 0.5 a 1.0 metro, saprolitos de quartzito com espessura aproximadamente de 

1.0 a 2.0 metros. Apresenta-se moderadamente a intensamente alterado. Em ensaios tacto

visual apresenta textura siltosa a arenosa. 

Unidade B2: morrote com amplitude média de 80 metros, constituído por topo anguloso 

(elemento B2a), encostas côncavas com declividade de 24 a 36° (elemento B2b) e encostas 

convexas com declividades de 24 a 36°, associadas a uma baixa densidade de canais de 

drenagem (elemento B2c). Solos residuais com espessura de aproximadamente 0.5 metro., 

formado por saprolitos de ftlito silicoso, apresentando em ensaios tacto-visual textura siltosa. 

Apresenta-se levemente alterado. 
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Unidade Ci : vale fechado e profundo, onde desenvolveu-se uma drenagem (Ribeirão do 

Funil), com perfil transversal em forma de U, leito com declividade entre 3 a 6° (elemento 

Cia). Ocorre associado a encostas retilíneas e ravinadas, de amplitudes em torno de 20 m e 

declividade entre 3 a 6° (elemento C i b) 

Unidade C2: morros alongados com amplitude em torno de 140 metros, apresentando topos 

angulosos e alongados (elemento C2a); encostas convexas com declividade variando de 24 a 

36° e subordinadamente 36 a 45° associadas a uma alta densidade de canais de drenagem 

(elemento C2b); topo aplainado por ação antrópica (elemento C2c),associado a encostas 

retilíneas, com declividade entre 24 a 36° (elemento C2d); encostas convexas com 

declividade variando de 24 a 36°, associadas a uma baixa densidade de canal de drenagem 

(elemento C2e); encostas côncavas com declividade entre 24 a 36°, associadas a uma baixa 

densidade de canais de drenagem (elemento C2./), sistema de drenagem fechado com 

declividade de 3 a 6° (elemento C2g), encosta côncava com declividade de 24 a 36° 

(elemento C2h) e planície abet1a com declividade de O a 11 o (elemento C2i). Solos residuais 

formados por saprolitos de filito/xisto com espessura de 0.5 a 1.0 metro e saprolitos de 

quattzito com espessura de 2.0 a 5.0 metros. Em ensaios tacto-visual apresenta textura areno

siltosa. A unidade apresenta-se moderadamente a intensamente alterada. 

Unidade Di: morrotes com amplitude variando de 60 a 80 metros, constituído por topo 

arredondado (elemento Di a); encosta convexa erodida com declividade variando em torno 

de 24 a 36° (elemento Di b); encostas convexas com declividade entre 11 a 16° e 

subordinadamente 16 a 24°(elemento Dic), associada a uma baixa densidade de canais de 

drenagem; encosta convexa com declividade em torno de 24 a 36°, associada a uma baixa 

densidade de canais de drenagem (elemento Did). Solos residuais formados por saprolitos de 

filitos com espessura de 0.5 a 1.0 metro e saprolitos de quat1zitos com espessura variando 

entre 2.0 a 5.0 metro, associada a materiais retrabalhados naturais e de origem antrópica. Em 

ensaios tacto-visual observa-se textura silto-arenosa. Apresenta-se intensamente alterada. 

Unidade D2: morrotes com amplitude variando entre 50 a 60 metros constituído por topo 

arredondado (elemento D2a); encostas convexas com predomínio de declividades entre 24 a 

36° e (elemento D2b); encostas côncavas erodidas com declividade em torno de 24 a 36° 

(elemento D2c), encostas convexas com declividade entre 11 a 16°, associadas a uma baixa 

densidade de canais de drenagem (elemento D2d),· encosta convexa com declividade entre 6 

a li o e subordinadamente 11 a 16°, associada a uma baixa densidade de canais de drenagem 
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(elemento D2e); canal de drenagem que capta águas pluviais oriundas do Pico do Itacolomi 

(elemento D2j). Solos residuais formados por saprolitos de filitos com espessura de 0.5 a 1.0 

metro e saprolitos de quartzitos de espessura entre 1.0 a 5.0 m. Em ensaios tacto-visual 

observa-se textura silto-arenosa. Apresenta-se intensamente alterada. 

Unidade D3: morrotes com amplitude variando entre 50 a 60 metros constituído por topo 

anguloso (elemento D3a); encostas convexas com declividade entre 24 a 36°, associadas a 

uma baixa densidade de canais de drenagem (elemento D3b); encostas côncavas erodidas 

con1 declividade entre 24 a 36° e subordinadamente 36 a 45°, associadas a uma baixa 

densidade de canais de drenagem (elemento D3c); encostas côncavas com declividades entre 

24 a 36° (elemento D3d) e canal de drenagem (elemento D3e), que capta as águas pluviais 

oriundas do Pico do ltacolomi (Figura 20). Solos residuais com espessura entre 1.0 a 3.0 

metros, formados por saprolitos de quartzitos e subordinadamente filitos. Em ensaios tacto

visual observa-se texh1ra arenosa a siltosa. Apresenta-se intensamente alterada. 

Obs. A Figura 19 mostra uma visão geral das unidades D 1 e D3 

Unidade El: relevo de morrote com amplitudes de aproximadamente 60 metros, constituído 

por topo anguloso e alongado (elemento Ela); encostas convexas com declividade em torno 

de 24 a 36°, associadas a um baixo padrão de canal de drenagem (elemento El b). Solos 

residuais, formados por saprolitos de xistos e filitos silicosos com espessura de 

aproximadamente 2.0 a 5.0 metros. Em ensaios tacto-visual observa-se textura si ltosa. 

Apresenta-se moderadamente a intensamente alterada. 

Unidade E2: vale constituído por drenagen1 (Ribeirão do Funil) abetta e rasa, com 

declividades de fundo entre O a 3° (elemento E2a). Ao longo da drenagem observa-se uma 

planície aluvial (elemento E2b) com materiais de diversas natureza e presença de depósitos 

de tálus na base das encostas. O vale ocorre associado a encostas retilúteas e ravinadas com 

declividades em torno de.24 a 36° (elemento E2c) (Figura21). 

Unidade E3: morros com amplitudes médias de 120 metros, constituído por topo anguloso e 

alongado (elemento E3a); encostas convexas com declividades em torno de 24 a 36° 

(elemento E3b); encostas côncavas, com declividades em torno de 24 a 36°.(elemento E3c), 

associadas a uma baixa densidade de canais de drenagem; encosta côncava erodida (devido à 

mineração descontrolada) com declividade entre 24 a 36° (elemento E3d) associada a uma 

baixa densidade de canais de drenagem (Figura 22). Solo residual formado por saprolitos de 
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filito e secundariamente quat1zito, apresentando espessura entre 1.0 a 5.0 metros. Em ensaios 

tacto-visual observa-se textura siltosa a arenosa. A unidade apresenta-se intensamente 

alterada. Na base do elemento E3d encontra-se um pacote de materiais retrabalhados 

coluvionares 

Unidade Fi: encosta convexa com amplitude variando entre 40 a 50 metros, e declividade 

entre 24 a 36°(elemento Fia), associada a drenagem (Ribeirão do Funil) rasa e fechada 

(elemento Fib). Solos residuais com espessura variando de 3 a 5 metros, .formado por 

saprolito de filitos e xistos. 

A Figura 23, é uma ilnagem raster, gerado no programa SURFER, a pat1ir de curvas 

de nível. Através dela pode-se ter uma visão global da área e dos landforms descritos. 
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FIGURA 19- Visão geral das unidades DI e 03 
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FIGURA 20- Visão parcial da unidade D3 

FIGURA 21 -Detalhe da unidade E2 
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FIGURA 22 - Visão geral da unidade E3 
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4.2.5- Carta de Susceptibilidade à Erosão (Anexo 5) 

Ouro Preto é uma cidade que a tempos vem sendo palco de inúmeros problemas 

erosivos, chegando a causar grandes perdas no setor econômico e colocando em risco, tanto 

o patrimônio histórico da cidade como também a população local. 

A elaboração desta carta, teve por objetivo fazer uma análise dos terrenos da área em 

estudo, quanto a susceptibilidade à erosão por escoamento concentrado, identificando áreas 

mais ou menos predispostas ao desenvolvimento das feições erosivas e quais atributos detêm 

maior influência no desenvolvimento destes fenômenos. 

Para a elaboração da Carta de Susceptibilidade foram analisadas as informações 

referentes à litologia, à declividade e aos landforms descritos para a área, buscando assim, 

definir e individualizar grupos de comportamentos geotécnicos semelhantes frente aos 

problemas erosivos. 

Com o intuito de estudar o que condicionava mais ou menos a evolução das feições 

erosivas, foram feitas correlações entre o número de eventos em relação a uma série de 

atributos considerados (Tabelas 11 a 17). 

TABELA 11 - Correlações entre o 11° de eventos erosivos e associações litológicas 

Ordem Associação litológica N° de eventos 
I Qi 1 
11 Fil SI 17 
III Fil Gl 2 
IV Qzl 3 
v QzFe (Qi) 3 
VI Xis 1/Xis2 2 
VII Fil S2/Qz2 4 

TABELA 12 -Correlações entre o n° de eventos erosivos e classes de declividade 

Declividade N° de eventos 
O a 3° o 
3 a 6° o 
6 a 11° 1 
li a 16° 7 
16 a 24° 3 
24 a 36° 21 
36 a 45° o 
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TABELA 13- Correlações entre o n° de eventos erosivos e localização dos eventos 

,, 
LocaLização dos N° de eventos 

eventos 
Drenagem 8 
Encosta 24 

TABELA 14- Correlações entre o n° de eventos erosivos e mergulho das vertentes 

Mergulho da vet1ente N° de eventos 
NE 7 
SE 9 

NW 9 
sw 7 

TABELA 15- Correlações entre o n° de eventos erosivos e tipos de vertentes 

Tipo de Vet1ente N° de eventos 
... Convexa 24 

Côncava 3 
Retilínea 5 

TABELA 16- Correlações entre o n° de eventos erosivos e porções da encosta 

Porção da encosta N° de eventos 
Topo 4 
Meio 24 
Base 4 

TABELA 17- Correlações entre o n° de eventos erosivos e direções das feições (*) 

Direção das feições N° de eventos 
S 83 E 2 
S 70 E 3 
N 75E 2 
N SOE 6 
S50W 3 
s 16 w 3 
N35W 4 
N80W 3 

•' 
* - Foram obtidas as direções somente de 26 feições erosivas 
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Para o desenvolvimento da cat1a de susceptibilidade à erosão, utilizou-se o Sistema 

de Informação Geográfica IDRISI, onde diversos mapas puderam ser combinados e 

hierarquizados de acordo com a importância relativa dos atributos representados no processo 

erOSIVO. 

abaixo: 

Os mapas analisados foram os seguintes: 

Mapa do Substrato Rochoso 

Mapa de Landforms 

Carta de Declividade 

A elaboração da carta de susceptibilidade à erosão seguiu a metodologia descrita 

A ponderação das unidades e dos atributos foi feita segundo informações obtidas da 

litologia, da declividade e dos landforms. Estas informações foram hierarquizadas e 

ponderadas em função das características do material rochoso e inconsolidado, da 

friabilidade das rochas, do número de feições erosivas existentes em cada unidade e da 

relação existente entre o número de feições e a área de cada unidade. Baseado nestas 

análises, foi possível estimar a influência que cada atributo exerce sobre o processo erosivo. 

Os pesos atribuídos para as unidades descritas em cada mapa, encontram-se 

relacionados nas tabelas 18, 19 e 20: 

TABELA 18 - Ponderação das unidades do Mapa do Substrato Rochoso 

Unidade Litotipos Pesos 

I Qi l 

II FilSI 8 

III Fi!Gl 3 

IV Qzl lO 

v QzFe (Qi) 9 

VI Xisl/Xis2 4 

VII FilS2/Qz2 6 
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TABELA 19 - Ponderação das unidades da Carta de Declividade 

Unidade Declividade Pesos 

1 O a 3° I 

2 3 a 6° I 

3 6 a 11° I 

4 11 a 16° 4 

5 16 a 24° lO 

6 24 a 36° 4 

7 36 a 45° I 

TABELA 20 - Ponderação das unidades do Mapa de Landforms 

] 

Unidade Elementos com Pesos 

feições erosivas 

1 B1 lO 

2 E3 7 

3 01 5 

4 A2/F1 3 

5 02 2 

6 C2/D3 I 

7 A3/B2/C 1/E 1 /E2 I 

Estes pesos, posteriormente foram padronizados na escala de O a 255, através do 

comando Analysis/Decisison Snpport/Stretch. 

Após a ponderação das unidades em cada mapa e de sua reclassificação, procedeu-se 

'a elaboração da matriz de ponderação relativa (Tabela 21). Os valores dos pesos foram 

obtidos com base na escala de comparação paritária (Tabela 23), por meio do comando 

Analysis/Decision Support/Weight. Através desta matriz foi possível analisar as relações 

existentes entre os mapas, em função da impm1ância relativa de cada um em relação aos 

outros no processo de desenvolvimento das feições erosivas. Assim foi possível se obter os 

pesos de comparação (Tabela 22) entre os mapas. 
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TABELA 21 - Matriz de ponderação relativa 

Litologia Declividade Landforms 

Litologia I 

Declividade ~ I 

Landforms 1/3 0.8 I 

TABELA 22- Valores dos pesos de comparação atribuídos aos fatores 

Fator Peso 

Litologia 0.5480 

Declividade 0.2579 

Landforms 0.1941 

Taxa de consistência: 0.00 l (aceitável) 

TABELA 23 - Escala contínua de comparação paritária 

1/9 I 117 I 1/5 I 1/3 I I I 3 I 5 I 7 I 9 

Extremamente moderadamente igualmente moderadamente extremamente 

Menos importante I Mais importante 

Após esta etapa de ponderação das unidades, passou-se a ava liação multi criterial, 

feita a pat1ir do comando Analysis/Database Quet'Y/Overlay, onde foram somados dois 

mapas e o resultado destes com o terceiro mapa. 

Esta avaliação permitiu que fossem cruzados os três mapas (substrato rochoso, 

declividade e landforms), dando origem a uma imagem com valores na escala de O a 255. 

Através do comando Analysis/Database Quet'Y/Reclass, esta imagem foi reclassificada 

dentro dos intervalos de influência representados na tabela 24: 

TABELA 24 - Intervalos de influência da susceptibilidade à erosão para a área 

Intervalos Grau de susceptibilidade % da área atingida 
O a 51 Baixa 2 1 

51 a 126 Média 27 
126 a 179 Alta 37 
179 a 255 Muito alta 15 
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4.2.5.1 - Análise dos Resultados 

A Carta de Susceptibilidade à Erosão para a área, compreende quatro classes de 

susceptibilidade: baixa, média, alta e muito alta. 

A classe baixa ocupa 21% da área e encontra-se representada pelo topo aplainado da 

maior elevação da área (Morro do Cruzeiro). Grande parte deste topo encontrava-se coberto 

por uma couraça de canga, considerada um material duro bastante resistente à erosão. Com o 

passar dos anos, parte desta canga foi removida e a área ocupada de maneira controlada e 

que associada à baixas declividades da área, favoreceu o não desenvolvimento das erosões, o 

que fez com que o local fosse classificado como de baixa susceptibilidade. 

A classe média ocupa cerca de 27%. Ocorre no extremo oeste da área de afloramento 

dos filitos quartzosos da unidade 11. Parte desta região encontra-se ocupada de forma 

controlada (Bairro Saramenha), o que favorece a não implantação das feições erosivas. Esta 

classe ocorre também nos fílitos grafitosos da wtidade m (Figura 24). A classe alta ocupa 

cerca de 37% da área e quando ocorre associada à classe média, é representada pelos xistos 

da tmidade VI e pelos filitos e quartzitos da unidade VIl (Figura 25). 

FIGURA 24 - Feição erosiva que se instalou em talude de corte da unidade III. 
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A classe muito alta ocupa 15% da área. Esta classe ocorre associada a grande parte 

da classe alta, que juntas são representadas pelos litotipos que apresentam alta friabilidade e 

textura quartzosa fina, características estas que são típicas dos filitos quartzosos da tmidade 

II (Figura 26 e 27) quartzitos ocre extremamente friáveis da tmidade IV (Figura 28) e dos 

quartzitos ferruginosos da tmidade V (Figura 29). 

FIGURA 25 - Detalhe da erosão da unidade VII, colocando em risco ruas e loteamentos 

locais 
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FIGURA 26 - Vista geral da erosão da Vila Aparecida (unidade Il). 

FIGURA 27 - Vista geral da erosão que desenvolveu-se na passagem da wlidade li para a 

VI, o lado correspondente ' a unidade VI encontra-se estável ao passo que o lado da tmidade 

11 encontra-se em atividade 
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FIGURA 28 - Erosão instalada nos quartzitos da unidade IV 

'1 

FIGURA 29 - Erosão associada a escorregamento da tmidade V 
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As classes, alta e muito alta, ocorrem praticamente em locais que sofreram a 

influência da ocupação descontrolada e da atividade minerária, que deixaram expostos às 

intempéries um material friável e de fácil desagregação e transporte. 

A alta susceptibilidade à erosão da área, tem como fator condicionante os litotipos 

friáveis, de textura siltosa a arenosa e fina . Porém outros fatores, como o predomínio de 

declividades elevadas (24 a 36°), presença de um grande número de encostas convexas, 

intensos períodos de chuva e da atuação antrópica, que ocorre de maneira descontrolada, tem 

favorecido muito o desenvolvimento e a evolução destes fenômenos. 

Como visto, a ocupação sem controle, tem uma grande participação na deflagração 

dos fenômenos erosivos. Assim, com o objetivo de se obter uma avaliação da influência da 

ocupação na evolução das feições erosivas, foram feitas análises, onde procurou-se sobrepor 

ao mapa de susceptibilidade à erosão, as feições erosivas (Figuras 30, 31, 32 e 33) e a 

ocupação (Figuras 34, 35, 36 e 37), cadash·adas através de fotografias aéreas de quatro 

épocas diferentes: 1950, 1969, 1978 e 1986. 



FIGURA 30- Feições erosivas (1950), sobrepostas à carta de susceptibilidade. 
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FIGURA 31- Feições erosivas (1969), sobrepostas à carta de susceptibilidade 
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FIGURA 32 - Feições erosivas (1978), sobrepostas à carta de susceptibilidade 
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FIGURA 33 - Feições erosivas (1986), sobrepostas à carta de susceptibilidade 
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Durante este período de 36 anos, a área passou por um intenso processo 

de ocupação, devido principalmente à instalação do Campus da Universidade 

Federal de Ouro Preto, à ampliação das instalações da Escola Técnica Federal de 

Ouro Preto e da Fábrica da ALCAN e ao comércio local que se desenvolveu em 

função destas instalações. Com isso, desenvolveu-se um planejamento adequado 

para a implantação dos bairros e condomínios residenciais, que foram ocupados 

principalmente por funcionários destas instituições e estudantes. Como a 

população de baixa renda, não possui recursos para ocupar estas áreas, deu-se 

início um processo de ocupação totalmente irregular e fora dos padrões técnicos, 

em locais sem nenhum tipo de recurso para suportar estas instalações. 

Fisicamente estes locais apresentam-se totalmente impróprio à ocupação, 

sobretudo devido à sua constituição litológica e geomorfológica e que em 

relação à susceptibilidade se enquadram nas classes alta e muito alta. 

Na década de 50 a área sofreu a influência de empresas mineradoras que 

exploraram locais, como por exemplo a antiga Mina do Ojô (Figura 38) para a 

extração de pirita , durante a Primeira Guena Mundial. 

FIGURA 38 - Antiga mineração de pirita: Mina de Ojô 
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Após cessada esta atividade, as áreas foram abandonadas e hoje 

encontram-se totalmente degradadas com intensos processos de ravinamentos e 

erosões. Atualmente, nestes locais estão sendo instalados loteamentos precários, 

que devido aos cortes feitos de forma inadequada, à abertura de ruas e à falta de 

canalização das águas, faz com que ocorra o aumento destas feições, colocando 

em risco a população local. 

Através da sobreposição dos mapas de evolução das feições erosivas e de 

ocupação com o mapa de susceptibilidade à erosão, pode-se observar que, em 

regiões onde a ocupação foi feita de maneira organizada, os processos erosivos 

que em 1950 começaram a se instalar, tenderam a se estabilizar 

Porém em áreas onde a ocupação vem ocorrendo de forma descontrolada, 

observa-se uma aceleração no processo de evolução destas feições. 

Infelizmente, não existem fotos aéreas recentes que demonstrem o estado 

atual da ocupação e das feições erosivas, mas em trabalhos de campo, realizado 

em julho de 1998, pôde-se constatar que as regiões onde ocorrem juntas as 

classes de susceptibilidade alta e muito alta e que tem passado por todo este 

processo de ocupação desordenada, continua sendo palco de intensos processos 

erosivos, alguns destes associados a escorregamentos (Figura 39), o que tem 

provocado grandes perdas, tanto no setor econômico como social. 

Observou-se também que algumas feições que encontravam-se inativas e 

que devido à combinação de uma séries de fatores como, encostas íngremes, 

condições climáticas, litotipo friável e descaso de entidades públicas que não 

buscam uma solução adequada para, conter este problema, acabam se reativando 

(Figura 40). 
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FIGURA 39 - Erosão, que se desenvolveu sobre os litotipos pertencentes à 

classe de susceptibilidade alta e muito alta, associada a escorregamentos 
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FIGURA 40 - Boçoroca que encontrava-se inativa e que nas chuvas de 1997, voltou à 

atividade 
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5 - CONCLUSÕES 

A utilização do mapeamento geotécnico em escala de detalhe no estudo da 

susceptibilidade à erosão de uma determinada área, tem-se mostrado muito eficaz. No caso 

particular de Ouro Preto, as informações referentes à geologia e à geomorfologia, requerem 

uma caracterização minuciosa, buscando o máximo de detalhe para os atributos. 

A utilização da metodologia de ZUQUETTE ( 1993) para o mapeamento geotécnico, 

mostrou-se satisfatóri a no que di z respeito à caracterização do meio físico e à obtenção dos 

atributos considerados na confecção dos mapas básicos. 

Para o tratamento das informações obtidas a partir do mapeamento geotécnico, 

utilizou-se como ferramentas auxiliares o Sistema de Informação Geográfica-IDRISI e a 

Técnica de Compartimentação de Terreno. 

Para a elaboração do mapa do substrato rochoso, buscou-se desenvolver uma 

caracterização referente à friabilidade da rocha, ao grau de alteração e aos elementos 

estruturais, buscando sempre obter uma correláção destas características com o 

comportamento geotécnico destas unidades. Através desta caracterização observou-se que 

ocorre um predomínio de litotipos friáveis a extremamente friáveis de texhtra s ilte-quartzosa. 

Em relação à carta de declividade, as classes foram adotadas em fu nção da 

geomorfologia local e de trabalhos anteriores (SOUZA, 1996). Além disso procurou-se 

adotar classes que representassem de forma detalhada a grande variação do relevo existente e 

a influência desta variação no desenvolvimento dos fenômenos erosivos. Observou-se um 

predomínio de declividades altas, entre 24 a 36°. 

A utilização do SIG-IDRISI na confecção da carta de declividade, mostrou-se eficaz 

no que diz respeito à rapidez, ao armazenamento e à recuperação das informações, porém 

deve-se atentar para alguns detalhes na digitalização do material a ser utilizado no SIG: 



I • 

103 

- recomenda - se no caso de trabalhos em área irregular, que seja utilizada uma 

matriz quadrada ou retangular e que contenha a área. Por último deve-se utilizar 

uma máscara com o limite desejado para que se possa cortar a área. 

- é importante também que as curvas de nível sejam contínuas e cada uma 

identificada por sua respectiva elevação. 

A aplicação da Técnica de Compartimentação de Terreno, cuja sistemática foi 

proposta por LO LLO ( 1995) mostrou-se muito eficaz neste tipo de estudo, tanto no que diz 

respeito ao levantamento das condições do meio físico, quanto na execução de análises 

integradas entre os atributos e a influência destes atributos no processo de evolução das 

feições erosivas. Com a compartimentação do terreno foi possível obter uma boa 

caracterização do terreno, que é composto por morros e morrotes com amplitudes médias de 

80 metros e predomínio de encostas convexas com declividades entre 24 a 36° associadas a 

um médio a baixo padrão de drenagem. 

Através da elaboração e da análise destes três documentos cartográficos, chegou-se a 

elaboração da cm1a de susceptibilidade à erosão. A área mostrou-se bastante predisposta à 

instalação destes fenômenos, visto que as classes alta e muito alta ocupam juntas 51 ,50% da 

área. Os litotipos friáveis existentes na área são os principais condicionantes do fenômeno, 

principalmente quando associados às características marcantes da região como altas 

declividades, encostas do tipo convexas, intensos períodos de chuva e a ocupação 

desordenada destas áreas. 

Na área foram cadastradas 32 feições erosivas, sendo que destas 5 são ravinas e 27 

são boçorocas. Dentre as 32 feições 28 encontram-se ativas e somente 2 atingiram o lençol 

freático, o que demonstra que não existe influência da água subterrânea no desenvolvimento 

das feições. Estas feições são decorrentes do escoamento concentrado e a maioria encontra

se instaladas em vertentes do tipo convexa, associadas a altas declividades (24 a 36°). 

Apresentam comprimento em torno de I 00 a 200 metros e ocorrem predominantemente em 

saprolitos. 
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