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4.2.2 - Suscetibilidade Erosiva da Bacia do Córrego do Querosene 

O diagnóstico das formas erosivas da bacia do córrego do Querosene e os 

trabalhos de campo mostraram que toda a região é muito suscetível aos processos 

erosivos, porém há áreas mais vulneráveis a determinados tipos de erosão. Com 

base nisso e nas informações relativas aos solos, litologia, relevo e uso da terra, 

dividiu-se a bacia em áreas mais suscetíveis a determinados tipos de erosão. 

Os topos dos amplos interflúvios da bacia, que limitam a área ao norte e sul, 

são mais estreitos na sua porção leste. Eles apresentam formas convexas suaves, 

solos rasos e o uso da terra predominante é de pastagens e pasto sujo. No mapa de 

suscetibilidade erosiva potencial (mapa 4-13), este local foi delimitado como uma 

zona com predominância de erosão por escoamento difuso. Nesse ponto, a 

vegetação rasteira, ainda que ajude na proteção da superfície do solo, não impede 

que a radiação solar o atinja diretamente. Isso provoca um aumento da 

temperatura do solo, o que acelera a velocidade de mineralização da matéria 

orgânica e reduz a possibilidade de que ela seja incorporada pelos agregados, o que 

melhoraria a sua estrutura e, portanto, sua resistência aos agentes erosivos. Assim, 

estima-se que o impacto da chuva ao atingir diretamente o horizonte superficial do 

solo arenoso e pouco coeso da área conseguiria remover e redistribuir grande 

quantidade de partículas.  

 O material retirado dos agregados pelo efeito splash pode tapar os poros do 

horizonte superficial do solo e com isso diminuir a infiltração, aumentando o 

escoamento superficial. A presença da rocha alterada a pouca profundidade, acaba 

dificultando a incisão linear, o que reduz a possibilidade de que sejam formadas 

feições erosivas de grande porte. O ideal para a área seria a recomposição da 
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vegetal original ou a adoção de práticas conservacionistas nas pastagens, como 

cordões de contorno vegetados e a renovação das pastagens mais degradadas. Nas 

estradas e caminhos, o uso de cascalho pode mitigar a remoção de material, além 

de facilitar o acesso de pessoas e veículos. 

As zonas de maior declividade, acima dos 25%, onde os solos também são 

rasos, a vegetação predominante é de pastagens, pasto sujo (regiões leste e 

central) e capoeira com mudas de eucaliptos. Estes pontos foram definidos como 

áreas suscetíveis a erosão por escoamento difuso e formação de sulcos. As 

características destes locais são semelhantes àquelas da região anteriormente 

descrita, com a diferença de que as declividades são mais elevadas e a área a leste 

apresenta vegetação arbórea e arbustiva. Esta vegetação de maior porte protege o 

solo da ação direta das gotas de chuva, cria condições para formação de 

serrapilheira e propicia maior incorporação de matéria orgânica ao solo, melhorando 

a sua estrutura e aumentado a resistência à erosão. 

Embora o solo seja raso na unidade em questão, nos locais com declividades 

bastante elevadas e cobertura de pastagens e pasto sujo há formação de sulcos, 

além da remoção de grande parte do horizonte superficial. A proximidade da rocha 

em relação à superfície dificulta o aprofundamento dessas feições erosivas, mas 

revela que esta região tem sido atingida fortemente pelas duas formas principais de 

erosão, escoamento difuso e escoamento concentrado, tornando-se potencialmente 

uma das principais áreas fonte dos materiais depositados nas drenagens. Esta área 

deveria ser totalmente preservada, com a restituição da vegetação natural. As 

pastagens, ainda que com medidas conservacionistas, devem apenas amenizar a 

retirada de material, considerando a sua fragilidade e o elevado declive. Na área a 
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oeste, no pé da escarpa, a erosão tenderá a ser cada vez menor com o 

desenvolvimento da vegetação de capoeira e o crescimento dos eucaliptos 

recentemente plantados, pois haverá maior incorporação de matéria orgânica à 

cobertura pedológica e o grau de proteção da superfície do solo propiciado por 

esses usos será mais elevado. 

Cabe ressaltar que pequenos movimentos de massa e parte dos sulcos 

podem se desenvolver independentemente das transformações no uso da terra. 

Isso ocorre porque eles estão relacionados também à morfodinâmica natural da 

área, caracterizada pela rocha próxima à superfície nas cornijas e ao lençol sub-

aflorante. 

As regiões oeste, sudoeste, noroeste e norte da área apresentam relevo 

bastante suave com amplos topos convexos, declividades inferiores a 15% e 

espessos mantos de materiais arenosos, representados pelos neossolos 

quartzarênicos sobre os quais se desenvolvem pastagens e eucaliptos recentemente 

plantados ou rebrotando. Esses locais foram definidos como zona suscetível à 

instalação de ravinas e voçorocas. Os solos arenosos, profundos e pouco 

coesos do local são pouco resistentes à ação do splash, do escoamento superficial 

difuso e concentrado, principalmente quando a vegetação natural é removida. Uma 

vez instalada a incisão linear sobre esses materiais e estabelecido um desequilíbrio 

hidrológico no solo, o controle de ravinas e voçoroca é bastante difícil, como foi 

demonstrado pelo insucesso das medidas de controle adotadas na área. Da mesma 

forma, a erosão por escoamento difuso remove espessas camadas agricultáveis de 

solo. 
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 As pastagens ainda que possam servir para controle de parte da erosão, não 

resolvem o problema e tendem a agravá-lo com o pisoteio do gado. A implantação 

de cordões de contorno também não teve resultados satisfatórios, pois em um dos 

casos o cordão acabou dando origem a ramificação de uma voçoroca já existente. 

Diante disso, muitos dos proprietários já vêm substituindo as pastagens por 

eucaliptos, considerando que nessas zonas tão frágeis esta é uma das poucas 

atividades econômicas possíveis de serem feitas sem aumento da ação da erosão. 

  A região da escarpa da Cuesta apresenta relevo escarpado, declividades 

elevadas e solos rasos sobre os quais a densa mata se estabelece. Este é o único 

local em que a atividade humana não é tão grande, por outro lado, os processos 

morfodinâmicos expressos na forma dos movimentos de massa são muito 

intensos. Sendo assim, não deve ser feita qualquer intervenção antrópica na área 

que implique em desmatamento. Caso isto não seja seguido, é possível que sejam 

desencadeados um número ainda maior de escorregamentos. 

 Ao longo dos canais e cabeceiras de drenagem, a jusante da sede da fazenda 

Santa Cruz, em zonas com declividades variáveis que podem atingir valores 

superiores a 25%, se formam neossolos litólicos e neossolos quartzarênicos. Esses 

pontos foram considerados zonas com degradação de cabeceiras e do terço 

inferior das vertentes. Esses locais apresentam-se em muitos casos degradados 

pelo excesso de pisoteio do gado, o que pode ocasionar processos erosivos em 

cabeceiras de drenagem e destruição das margens dos canais, aumentando ainda 

mais o aporte de material ao canal fluvial. A presença de gado é evidenciada pela 

diminuição da vegetação e pelas inúmeras linhas de pisoteio, que em determinados 
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pontos evoluíram para terracetes. Recomenda-se que essas áreas sejam isoladas e 

que não seja permitido acesso do gado a elas.  

 Por último, nos trechos em que o vale do Querosene e de seus afluentes é 

mais aberto e o gradiente é baixo, há inúmeros pontos em que há sedimentação 

acelerada de material arenoso. Esses depósitos arenosos não foram considerados 

assoreamento porque não foram feitas investigações de detalhe para comprovar 

essa hipótese, embora o grande volume de material encontrado indique que há de 

fato um aporte excessivo de material aos canais fluviais. Um exemplo disso é o 

grande depósito situado na saída da maior voçoroca da área, na fazenda de Santa 

Cruz. O limite dele coincide com a posição de um antigo barramento do canal de 

drenagem, o que leva a supor que ele represou grande parte do material retirado 

por erosão por escoamento difuso e concentrado. As próprias fotografias aéreas 

apontam para um aumento dos depósitos arenosos nos canais a jusante do 

barramento depois de seu rompimento. Isso demonstra que de fato há um aporte 

excessivo de sedimentos nas drenagens, o que só pode ser minimizado com uma 

readequação do uso da terra à capacidade de suporte do meio.
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5 - CONCLUSÕES 

O diagnóstico da erosão na alta bacia do Ribeirão Araquá apontou que existem 

inúmeras formas erosivas lineares na área e que elas se distribuem de forma 

desigual na paisagem. As voçorocas de maior proporção estão sobre as colinas de 

topos amplos, próximas ao sopé da Serra de São Pedro e nas cabeceiras de 

drenagem. São áreas de solos amarelados, arenosos, profundos, homogêneos 

(eventualmente com bandas onduladas), permeáveis e cobertos principalmente por 

pastagens e cana-de-açúcar. Junto ao sopé da Serra de Itaqueri, concentram-se 

voçorocas de menor dimensão e principalmente ravinas e sulcos. Nesses pontos, os 

solos são vermelho-amarelo, arenosos, com mais argila que os da base da Serra de 

São Pedro; são também homogêneos, profundos, permeáveis e estão ocupados por 

pastos e cana. Na escarpa da Serra de São Pedro e no oeste da escarpa da Serra de 

Itaqueri predominam movimentos de massa, como escorregamentos e queda de 

blocos. 

Grande parte das voçorocas se encontra ao menos parcialmente tomada pela 

vegetação, indicando que muitas delas estão estabilizadas ou encontram-se em 

processo de estabilização. A maior das voçorocas identificadas, com cerca 1080 m 

de comprimento, já existia antes de 1962, ano da fotografia aérea mais antiga da 

área. De 1962 a 2009, não houve um avanço expressivo dela, exceto em sua 

largura, que aumentou devido aos movimentos de massa que ocorrem nas suas 

paredes. Isso demonstra que, embora o número de ravinas e voçorocas tenha 

aumentado nas últimas décadas, o momento da erosão mais intensa na área e o 

surgimento das grandes voçorocas já ocorreu e que atualmente os processos 
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tendem à estabilização ou a ocorrer numa escala menor, conforme já havia sido 

observado por Brannstrom e Oliveira (2000). 

A cartografia, como espacialização, e as fotografias aéreas, como instrumentos 

de identificação, foram fundamentais para o estudo das formas lineares de erosão 

tanto na escala de semi-detalhe (1:50.000) como na de detalhe (1:15.000). Na 

escala de semi-detalhe é possível separar os focos com diferentes feições erosivas 

agrupadas por tipologia (sulcos, ravinas e voçorocas), porém é inviável que se faça 

uma determinação do seu tamanho porque não há segurança na delimitação 

precisa dos limites das feições e muitas delas são difíceis inclusive de serem vistas 

nessa escala de representação. Na escala de detalhe, os limites das feições erosivas 

podem ser traçados facilmente, sobretudo quando são utilizadas técnicas de 

fotointerpretação e restituição digital. 

As técnicas de fotointerpretação e restituição digitais estão muito além das 

analógicas. A fotointerpretação digital propicia a visualização de objetos muito 

menores por permitir que se amplie a imagem até um nível muito maior do que 

aquele obtido por um estereoscópio de bolso. Soma-se a isso a possibilidade da 

diminuição imediata do nível de “zoom” de visualização para que se tenha uma 

noção do contexto do objeto restituído, semelhante à observação feita a partir de 

um estereoscópio de espelhos. A restituição digital não tem os problemas 

geométricos que a restituição analógica, feita sobre a fotografia impressa, 

apresenta, embora muitas imperfeições ainda possam ser encontradas no produto 

digital de acordo com o nível de precisão atingida por ele. Apesar disso, 

seguramente esses problemas serão menores que aqueles herdados das fotografias 
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impressas e pelos overlays restituídos a partir do estéreo-triplet, que carregam 

todos os defeitos geométricos da imagem. 

Devido à ausência de pontos de controle em muitas áreas do alto Araquá e ao 

relevo muito dissecado, o nível de precisão tanto da ortofoto como da restituição 

ficou comprometido. Isso fica evidente quando se observa as emendas entre as 

ortofotos e os erros de posicionamento de alguns canais de drenagem quando estão 

sobrepostos às ortofotos digitais. Para medir a precisão desses produtos seria 

necessário um PEC – Plano de Exatidão Cartográfica, etapa esta impossível de ser 

executada no prazo de realização desta dissertação. Apesar dos problemas, os 

produtos atingiram a qualidade mínima esperada, considerando os objetivos do 

trabalho. 

Os resultados obtidos a partir da análise das medidas das feições 

erosivas lineares feitas em ambiente digital sobre as fotografias aéreas e 

a ortofoto demonstraram a validade dessa técnica para o estudo evolutivo 

multi-temporal da erosão linear. As medidas feitas sobre esses produtos, que 

cobriam o período de 1962 a 2006, permitiram prever com sucesso o tamanho de 

uma ravina e uma voçoroca para o ano de 2009. As diferenças encontradas entre a 

medida prevista e as reais feitas em campo são relativamente pequenas, entre 3,5 e 

4,9%, considerando-se que houve interferência antrópica nas feições erosivas e o 

ritmo de crescimento delas possivelmente foi alterado. 

O tempo gasto no processo de restituição digital é muito maior se comparado 

àquele necessário no processo analógico. Como forma de comparação, foi feita a 

restituição da drenagem de uma fotografia sobre um overlay e em ambiente digital. 

Foi gasto cerca de 2 horas no processo analógico e 10 vezes esse tempo no digital. 
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Essa discrepância provavelmente é fruto da própria imperícia do autor, no processo 

de restituição digital. Um restituidor profissional seguramente tem um nível de 

produtividade muito mais alto. Por outro lado, a operação de transformar em vetor 

todo o material restituído sobre os overlays em papel para poder manipulá-los em 

ambiente digital demanda um tempo extra, que também pode ser muito grande de 

acordo com as características da área e habilidade do operador. 

Para a orientação das fotografias aéreas digitais no software fotogramétrico, é 

necessária uma série de informações sobre a câmera utilizada no 

aerolevantamento. A obtenção dessas informações relativas a vôos muito antigos é 

difícil, o que muitas vezes inviabiliza o uso de fotos digitais mais velhas, como é o 

caso dos diapositivos de 1962 utilizados neste trabalho. 

A cartografia de detalhe das formas erosivas da bacia do córrego do 

Querosene mostra que de 1962 a 2009 houve uma diminuição das áreas atingidas 

por sulcos, mas uma ampliação das atingidas por linhas de pisoteio. O número de 

ravinas e voçorocas também cresceu muito nesses 47 anos, passando de, 

respectivamente, 2 e 8 para 8 e 15. Nos pontos em que essas formas erosivas 

lineares se instalaram ou ampliaram, não houve uma mudança brusca no uso da 

terra que justificasse o surgimento ou ampliação delas, exceto uma intensificação 

do pastoreio do gado. Em geral, as cabeceiras e paredes das ravinas e voçorocas 

apresentam indícios de que a passagem do gado nesses pontos é bastante 

freqüente. 

A correlação entre as formas erosivas lineares e as principais variáveis da 

paisagem mostra que a erosão acelerada ocorre predominantemente em setores 

côncavos das vertentes com declividades acima de 10% (principalmente >15%) e 
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onde se desenvolvem, sobretudo, solos arenosos, homogêneos e profundos que 

estão cobertos por pastagens e vegetação ciliar. Esse cenário demonstra que as 

declividades elevadas, os segmentos de vertente onde dominam as concavidades, a 

alta fragilidade do material de alteração frente aos processos erosivos e o uso da 

terra incompatível com a capacidade de suporte do meio, são os fatores mais 

críticos no surgimento das feições erosivas.  

As medidas conservacionistas utilizadas nas pastagens como forma de 

prevenção à erosão acelerada tem tido resultados pouco efetivos. Alguns dos 

cordões de contenção foram rompidos pelo runoff ou pelas trilhas feitas pelo gado, 

enquanto que um dos cordões de contorno deu origem a uma ramificação de uma 

das voçorocas, provavelmente por ter funcionado com uma zona coletora e 

concentradora de fluxo. Atualmente, parte das pastagens tem sido substituída pelos 

eucaliptos como forma de contenção da erosão acelerada. 

A cartografia de detalhe do Querosene e os trabalhos de campo mostraram 

que há uma série de depósitos arenosos junto aos canais de drenagem. Como não 

foi feita uma checagem sistemática desses materiais em campo, não foi possível 

separar os tecnogênicos devidos ao assoreamento, daqueles próprios da dinâmica 

fluvial. Parte desses depósitos tem dimensão restrita, portanto não foi representada 

nos mapas. O único depósito de assoreamento sobre o qual não há dúvida acerca 

de sua origem está próximo à saída da maior voçoroca da área, na margem 

esquerda do Querosene, junto à sede da fazenda Santa Cruz. Esse depósito é 

composto basicamente de areia, mede entre 2,5m e 3m de altura e foi reentalhado 

pela drenagem.Seu início coincide com a antiga posição do barramento que 

represava a água (e os sedimentos) do canal. As fotografias aéreas dos anos de 
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1995, período em que ainda existia o barramento, e 2006, quando ele já havia sido 

rompido, mostram que o aporte de material arenoso no canal principal do 

Querosene foi muito maior com a ausência da barragem. Isso demonstra não 

apenas que o barramento era um obstáculo eficiente ao transporte dos sedimentos, 

mas principalmente que essa grande voçoroca é uma das principais áreas fonte dos 

materiais encontrados nas drenagens. 

Este trabalho expôs o quadro atual das formas erosivas lineares do Alto 

Araquá, bem como registrou sua transformação temporal e demonstrou a validade 

da adoção de técnicas cartográficas e aerofotogramétricas analógicas e digitais para 

estudos de erosão. As técnicas aerofotogramétricas digitais, ainda pouco utilizadas 

em estudos ambientais, apresentam grande potencial para mapeamentos diversos, 

como hidrografia, relevo, uso da terra, etc. Inventários da erosão e dos fatores 

relacionados a esse fenômeno são necessários para que se compreenda como cada 

variável influencia no surgimento das feições erosivas aceleradas, sendo possível 

planejar melhor a forma como as áreas podem ser ocupadas, de acordo com a sua 

capacidade de suporte. 
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LV/AQ, 
LV/PV, PV/Li, 
Hi e A 
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preservada do 
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(zona dissecada 
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das ferricretes e 
espacialização 
dos fenômenos 
de 
encouraçamento 
(1:50.000).  

Estudo da 
distribuição das 
ferricretes e 
silcretes na 
paisagem. 
Correlação 
genética com a 
Formação 
Itaqueri. 

 

CAPELLARI, 
B. 1996. 

Depressão 
Periférica Paulista / 
Ribeirão do Meio e 
Samambaia 

AQ, AQ/PV, 
PV, PV/Li 

Pasto, campo 
antrópico, 
expansão 
urbana, cana-
de-açúcar e 
mata. 

Arenitos da 
Formação 
Pirambóia. 

Compartimentaçã
o 
morfopedológica 
e caracterização 
morfológica e do 
uso do solo de 
cada 
compartimento. 

Elaboração de 
um esboço 
cartográfico de 
áreas de risco à 
erosão 

As unidades morfopedológicas 
evitaram uma generalização do 
risco para a área de estudo. A 
carta de risco pode orientar o uso 
e ocupação do solo e áreas 
prioritárias de combate à erosão, 
entretanto precisa de estudos 
detalhados de cunho geotécnico. 



Escala 1:25.000. A litologia, não priorizada neste 
estudo, é um importante 
condicionante do processo 
erosivo. 

DIAS 
FERREIRA, 
R. P. 1997. 

Depressão 
Periférica Paulista / 
São Pedro 

AQ, AQ/PV, 
PV, PV/Li, G 

Pasto, campo 
antrópico, 
expansão 
urbana, cana-
de-açúcar e 
mata. 

Arenitos da 
Formação 
Pirambóia. 

Análise estrutural 
da cobertura 
pedológica. 

Releitura e 
reinterpretação 
da evolução do 
relevo em São 
Pedro a partir 
da Cobertura 
Pedológica 

- A gênese do modelado está 
relacionada tanto à dinâmica 
externa quanto aos movimentos 
internos da água no interior da 
cobertura pedológica. 

FURQUIM, 
S. 1997 e 
2002. 

Depressão 
Periférica Paulista / 
Bacia do Espraiado 

LE, AQ, 
AQ/PV 
(bandas), 
LI/G, A/G 

Pastagens, 
cana-de-açúcar, 
matas filiares, 
silvicultura e 
áreas urbanas. 

Arenitos da 
Formação 
Pirambóia 

Análise estrutural 
da cobertura 
pedológica. 
(Dissertação) 
Escala 1:25.000 
(TGI)  

Busca de 
feições macro e 
micromorfológi
cas, no interior 
da cobertura 
pedológica, que 
indiquem os 
processos 
químicos e 
mecânicos que 
influenciam na 
modificação do 
modelado. 

- Grande parte das formas 
erosivas lineares está nas áreas 
de solos com gradiente textural 
acentuado. (contato E-Bt); 
- Os orifícios estão provavelmente 
associados ao processo de piping, 
as concavidades relacionadas aos 
abatimentos, bandas onduladas 
provavelmente associadas à 
perde de plasma do horizonte 
subjacente e os mosqueamentos 
indicam processos de hidromorfia. 
- Os processos químicos 
identificados condicionam não 
apenas mudanças morfológicas e 
analíticas do solo, mas também 
alterações no modelado. 

NAKASATO, 
E. T. 1992. 

Depressão 
Periférica Paulista / 
Bacia do Ribeirão 
do Meio 

AQ, AQ/PV, 
PV, PV/Li 

Pasto, campo 
antrópico, 
expansão 
urbana, cana-
de-açúcar e 
mata. 

Arenitos da 
Formação 
Pirambóia. 

Restituição da 
drenagem e 
formas de relevo 
a partir de 
fotografias 
aéreas. Escala 
1:40.000. 

Reconheciment
o, identificação 
e correlação 
das formas de 
relevo a partir 
de fotografias 
aéreas. 

- As fotografias aéreas 1:40.000 
utilizadas e as 1:25.000 fornecem 
informações muito próxima entre 
si. 
- Os trabalhos de campos são 
indispensáveis para qualquer tipo 
de caracterização física da 



 

paisagem. 

OLIVEIRA, 
D. de. 1992 
e 1997. 

Depressão 
Periférica Paulista / 
Glacis de São Pedro 

AQ, AQ com 
bandas, PV e 
Li. 

Campo 
antrópico, 
pasto, cana-de-
açúcar, 
fragmentos de 
cerrado e 
citricultura. 

Arenitos da 
Formação 
Pirambóia 

Análise Estrutural 
da Cobertura 
Pedológica. 
Escala 1:25.000. 

Caracterizar 
macro e 
micromorfologi
camente os 
solos de uma 
toposseqüência 
para a 
compreensão 
da dinâmica 
pedogenética 
da área 

- As areias quartzosas presentes 
no topo do glacis dão lugar a 
podzólicos arenosos nas 
vertentes. Essa passagem é 
gradual e se inicia com a 
presença de bandas onduladas 
composta de material fino iluvial. 
- Na zona dissecada, tanto as 
bandas como o horizonte Bt 
desaparecem, dando lugar a um 
solo litólico, condicionado pela 
maior declividade. 

OLIVEIRA, 
M. de. 1996. 

Depressão 
Periférica Paulista /  
Ribeirão do Meio e 
Samambaia 

AQ, AQ/PV, 
PV, PV/Li 

Pastagens, 
cana-de-açúcar 
e citricultura. 

Arenitos da 
Formação 
Pirambóia 

Inventário 
temporal das 
formas erosivas e 
correlação com 
as variáveis que 
compõem a 
paisagem. Escala 
1:25.000. 

Fazer um 
inventário 
temporal das 
formas erosivas 
lineares da 
área e 
identificar quais 
os fatores do 
meio físico que 
condicionam 
esses 
processos. 

- Os sulcos se formam nas 
vertentes convexas; 
- As voçorocas se formam nas 
vertentes côncavas; 
- As ravinas não ocorrem em uma 
forma preferencial de vertente. 
- O solo, uso do solo, morfologia 
do terreno e declividade 
determinaram o grau de 
suscetibilidade à erosão. 
-  A intervenção antrópica 
acelerou o processo erosivo. 
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Ponto

Comprimento 

do Talvegue 

(m)

Largura (m) Comprimento da Parede Esquerda (m) Comprimento da Parede Direita (m)

1 0 3,74 3,4 2,54
2 5 5,55 3,91 4,9
3 10 9,2 7,98 5,95
4 15 10,33 8,8 8,2
5 20 17,87 11,45 11,87
6 25 19,95 10,7 17,85
7 30 21,4 13,9 13,5
8 35 20,15 11,9 14,7
9 40 18,28 10,6 14,18
10 45 16 11,42 9
11 50 15,27 8,83 8,8
12 55 12,22 8,6 6,89
13 60 9,6 4,83 7
14 65 6,58 3,44 4,4
15 70 2,5 2 2
16 75 3,38 2,94 2,2

MEDIDAS REALIZADAS EM CAMPO NA RAVINA



Ponto Comprimento do Talvegue (m) Largura (m) Largura do Fundo (m) Comprimento da Parede Esquerda (m) Comprimento da Parede Direita (m)

1 0 6,95 3,98 1,03 2,5
2 5 11,77 6,56 3,43 3
3 10 12,2 4,39 7 2,6
4 15 17,3 8 10,07 2,5
5 20 9,53 4 2,62 6,15
6 25 10,08 6,1 3,87 4,25
7 30 17 6,9 8,95 6
8 35 20 - 9,92 8,85
9 40 22,5 6 9,5 11,5

10 45 22,29 6,3 9,04 10,2
11 50 25,3 9,25 9,3 12,15
12 55 28 7,37 10,05 14,6
13 60 33 10,34 14,3 12,5
14 65 35,5 11,1 14,26 15
15 70 13,6 - 1,3 13
16 75 14,4 3,84 1,2 10,75
17 80 13,4 3,08 1,55 10,4
18 85 11,8 4,55 3,42 6,3
19 90 14,5 3,16 11,8 5,28
20 95 13,5 2,9 10,05 3,75
21 99 11,7 - 9,41 3,2

MEDIDAS REALIZADAS EM CAMPO NA VOÇOROCA
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