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4.2.1 - Análise Morfométrica das Ravinas e Voçocoras 

Com o objetivo de traçar uma evolução temporal do comprimento e da área 

atingida pelas feições erosivas na Bacia do Querosene, foram selecionadas uma 

ravina e uma voçoroca para avaliar (figura 4-4), através de medidas, o seu 

comportamento em 4 períodos distintos: 1962 a 1978; 1979 a 1995; 1996 a 2006; 

2007 a 2009. De 1962 a 2006, as medidas foram feitas sobre as fotografias aéreas, 

enquanto que o período de 2007 a 2009 foi coberto exclusivamente com medidas 

tiradas em campo. A ortofoto digital de 2006 e sua restituição serviram como base 

para o georeferenciamento das fotografias dos anos de 1962, 1978 e 1995. Isso foi 

adotado como forma de tentar diminuir as distorções das imagens e minimizar os 

erros de medição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4: Localização das feições erosivas selecionadas para análise 

morfométrica. 
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Com base nas medições da ravina e da voçoroca sobre fotos de 4 momentos 

distintos, foi possível calcular o avanço médio anual do comprimento do talvegue e 

da área de cada uma delas. A partir desse avanço médio anual, calculou-se o 

quanto a elas teriam avançado nos 3 últimos anos (2007 a 2009) e comparou-se os 

resultados com aqueles encontrados em campo. Esse procedimento foi inspirado no 

trabalho feito por Vandekerckhove, Poesen e Grovers (2003), conforme foi 

mencionado no capítulo 3. 

Em campo, a medida do comprimento das feições erosivas foi feita com trenas 

considerando o talvegue, de jusante para montante. A cada 5 metros medidos no 

talvegue, fez-se uma medida transversal das feições erosivas para verificar a largura 

delas naquele ponto. Com base nas medidas transversais e no comprimento das 

feições, foi calculada a área atingida por elas. 

Nos mesmos pontos em que foram feitas as medidas de largura, verificou-se o 

comprimento das paredes da ravina e da voçoroca, do talvegue à borda superior, o 

que, juntamente com as medidas de largura e comprimento, possibilitou o cálculo 

estimado do volume das feições e, por conseguinte, do material erodido. No caso 

da voçoroca, além das medidas de comprimento, largura e comprimento das 

paredes, verificou-se também a largura do assoalho. Isso foi feito porque o fundo 

era muito amplo e desprezar essa medida aumentaria ainda mais o erro na 

estimativa do volume. 
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Foto 4-44: 
Elementos 
principais da 
Ravina. 

Localização: 
203.583 W; 
7.512.847 S. 

Fonte: Marcos 
R. Pinheiro. 
Março de 2009. 

 

Movimentos de 
Massa 

Parede da 
Ravina 

Talvegue 

Borda da 
Ravina 

Foto 4-43: Exemplo da medição da largura da ravina. 

Localização: 203.583 W; 7.512.847 S 

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Março de 2009. 
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Largura da Voçoroca 

Largura do Fundo da 
Voçoroca 

Comprimento da 
Parede da Voçoroca 

Comprimento da 
Parede da Voçoroca 

Vegetação 
Rasteira 

Escorregamentos 

Foto 4-46: Elementos morfométricos principais da voçoroca. 

Localização: 203.311 W; 7.512.939 S. 

Fonte: Marcos R. Pinheiro. Março de 2009. 

Foto 4-45: Esquema sobre a ortofoto 
mostrando o limite da ravina (linha 
vermelha), a linha do talvegue (linha 
preta) e os pontos onde foram feitas as 
medidas das larguras (linhas azuis). 

Localização: 203.583 W; 7.512.847 S 

Fonte: BASE S.A. 2006. 
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Os valores das medidas realizadas na ravina e da voçoroca a partir das 

fotografias aéreas são os seguintes: 

Tabela 4-1: Valores de comprimento e área da ravina em 1962, 1978, 1995 e 
2006. 

 

 

 

 

 

Tabela 4-2: Valores de comprimento e área da voçoroca em 1962, 1978, 1995 e 

2006. 

VOÇOROCA 

Ano Comprimento 
Total (m) 

Área 
Total (m²) 

1962 66 369 
1978 66 353 
1995 89 1520 
2006 103 1676 

 

RAVINA 

Ano Comprimento Total 
(m) 

Área Total 
(m²) 

1962 45 251 
1978 45 259 
1995 65 611 
2006 63 830 

Foto 4-47: Esquema sobre a ortofoto 
mostrando o limite da voçoroca (linha 
vermelha), a linha do talvegue (linha 
preta) e os pontos onde foram feitas as 
medidas das larguras (linhas azuis). A 
linha verde corresponde a um braço da 
voçoroca que não foi medido. 

Localização: 203.311 W; 7.512.939S. 

Fonte: BASE S.A. 2006. 
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A tabela 4-1 mostra que em 1962 a ravina (que na época era apenas um 

sulco) tinha 66 m de comprimento e que o maior avanço no comprimento do 

talvegue se deu entre os anos de 1979 e 1995 (23 m em 16 anos), sendo que de 

1962 a 1978 não houve aumento e entre 1995 e 2006 houve uma ligeira regressão 

(2 m). Considerando o período de 1979 a 2006, a média total anual de avanço do 

talvegue é de 0,64 m. Com base nesse valor, considera-se que o comprimento do 

talvegue será 64,92 m, para o ano de 2009, diferente do valor encontrado nas 

medições de campo, que apontaram para um valor de 75 m. As observações feitas 

nas fotografias indicam que houve movimento de terra numa zona deprimida a 

montante da cabeceira da ravina e que esta teria sido em parte aterrada, 

ocasionando a diminuição no comprimento constatado em 2006 se comparada ao 

ano de 1995. Esse movimento de terra compromete não apenas o cálculo do 

avanço médio total anual do comprimento da ravina como também altera a 

dinâmica da feição erosiva, o que pode causar um aceleramento da remoção de 

material, coerente com os valores de 12 metros de avanço do talvegue em apenas 

3 anos (2007 a 2009) verificado pelas medidas de campo.  

Em relação à área da ravina, verifica-se que  a mesma praticamente não 

mudou de 1962 (251 m²) a 1978 (259 m²), o que coincide com o que ocorreu com 

o comprimento do talvegue. De 1978 a 1995 houve um avanço bastante acentuado 

da área atingida, passando de 259 m² para 611 m² em 1995, acompanhando o 

avanço no comprimento do talvegue. Em contrapartida, embora o comprimento 

tenha recuado 3 metros de 1995 a 2006, a área avançou de 611 para 830 m². Isso 

ocorreu provavelmente porque a ravina continuou evoluindo lateralmente por conta 

dos movimentos de massa que ocorrem em suas paredes. O avanço médio anual da 
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área calculado para os períodos de 1979 a 1995 e 1996 a 2006 foi muito próximo: 

22 m²/ano para o primeiro período e 21,9 m²/ano para o segundo. Com base no 

avanço anual médio da área da ravina calculado para o período de 1979 a 2006, 

21,96 m²/ano, previu-se que o valor da área em 2009 seria de 895,7 m², abaixo do 

valor de 942 m² calculado com base nas medidas de campo feitas em 2009 (anexo 

7). Possivelmente, essa diferença de cerca de 4,9% foi influenciada pelo movimento 

de terra feito na região da cabeceira da ravina entre os anos de 1996 a 2006. Essa 

interferência antrópica pode ter não apenas reduzido a área da ravina, como 

também alterado o seu ritmo de evolução, dificultando qualquer previsão sobre o 

seu avanço. 

A tabela 4-2 mostra que a voçoroca media 66 m de comprimento em 1962 e 

se manteve estável até 1978. De 1979 a 1995 houve um avanço muito grande no 

comprimento do talvegue, passando de 66 para 89 m, com média de 1,44 m/ano. 

De 1996 a 2006, o valor passou de 89 para 103 m, mantendo praticamente o 

mesmo ritmo de crescimento: 1,4 m/ano. A partir desses dados, foi calculado o 

valor do avanço médio anual da voçoroca, chegando-se ao valor de 1,32 m/ano. De 

acordo com esse valor, estimou-se que o comprimento do talvegue da voçoroca 

seria de 106,96 m. Este valor está acima do verificado em campo em 2009: 99 m 

(anexo 7). Isso pode ser em parte explicado pelo aterro que foi feito junto à 

cabeceira com blocos de basalto como forma de contenção da erosão que ameaça 

atingir a estrada. 

O recuo da cabeceira da voçoroca já havia sido percebido anteriormente 

quando, durante a fotointerpretação, observou-se sua posição em uma foto de 

1988. Nesse período, a voçoroca estava praticamente junto a uma cerca na beira da 
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estrada, enquanto que na foto de 1995 a cabeceira está mais distante da cerca. 

Soma-se a isso o fato de haver indícios na própria foto que parte do local foi mesmo 

aterrado.  

Quanto à área da voçoroca, também não foi registrada nenhuma alteração de 

1962 a 1978, passando de 369 m² para 353 m². Essa pequena diferença pode ser 

atribuída inclusive às imprecisões da foto ou erro do fotointérprete. De 1979 a 1995 

o aumento em área foi muito elevado, atingindo 1520 m², com média anual de 

72,93 m². De 1996 a 2006 o crescimento foi mais tímido, atingindo apenas 1676 m² 

de área e média anual de avanço de 15,6 m². Considerando o período de 1979 a 

2006, a média anual de avanço da área é 47,25 m². Com base nesse valor, inferiu-

se que a área total da voçoroca seria 1817 m², em 2009, 3,6% acima dos 1753 m² 

calculados a partir das medidas feitas em campo, muito próximo dos 4% de erro 

encontrado no comprimento do talvegue, o que corrobora a hipótese do aterro em 

parte da cabeceira da voçoroca. 

Por fim, o volume da ravina medida é de 3.104 m³, enquanto que o da 

voçoroca é de 6.504 m³, o que mostra que considerando apenas essas duas feições 

erosivas, mais de 9.608 m³ de solo foram perdidos e provavelmente estão 

assoreando os canais de drenagem. Se for levado em consideração que o universo 

de ravinas e voçorocas na bacia é muito maior e que a erosão por escoamento 

difuso também é intensa, a tendência é que futuramente as atividades 

agropecuárias sejam cada vez menos produtivas e, com o crescente assoreamento 

dos canais, a água se torne um recurso progressivamente mais raro. 
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