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RESUMO 

FERNANDES, D. de O. (2003). Erodibilidade de materiais illCOilsolidados da 
Bacia do Ribeirão Samambaia (Região de São Pedro - SP). Dissertação 
(Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Unjversidade de São Paulo, 
São Carlos, 2003. 

Dentre as diferentes propriedades de um solo, a erodibilidade é uma das 

mais importante, por refletir a tendência um de determinado solo à erosão. Os 

fatores que mrus interferem nesta propriedade são: a textura, a presença de 

agregados, a mineralogia e teor de argila presente, a pH, o Eh, a condutividade 

elétTica, enb·e oub·as. Nesle conlexto, devido à presença de inúmeras feições 

erosivas, desenvolveu-se uma pesqtúsa sobre os materiais inconsolidados, na 

Bacia do Ribeirão Samambaia, região dos Municípios de São Pedro e Águas de 

São Pedro, no Eslado de São Paulo, área de aproxjmadamente 60 Km2. Para a 

elaboração dessa pesqwsa, foram realizados ensaios laboratoriais de 

caracterização química e física de materiais inconsolidados presentes nesta 

bacia. Na quantificação da erodibilidade utilizou-se dos ensaios de absorção e 

perda de massa por imersão, pelos quais obtiveram-se respectivamente os 

coeficientes Se P, e posteriormente índices internacionais baseados em fatores 

como a presença de agregados, teores de argila, enb·e oub·os. Foram obtidos 

valores de erodibilidade altos, principalmente para os materiais inconsolidados 

b·ansportados arenosos com matéria orgânica. Os altos resultados obtidos nos 

ensaios de erodibilidade para alguns materiais estão relacionados às baixas 

perdas de massa por imersão. Estas baixas perdas podem ser explicadas por 

algumas propriedades peculiares observadas nos ensaios básicos de 

caracterização, e posteriormente, confirmadas em observações com lupa e 

microscópio eletrônicos, dentre elas presença de agregados, r(tízes e cimento 

herdado da rocha fonte. Também foi realizado um monitoramento hidrológico 

em quab·o seções da Bacia do RibeiJ:ão Samambaia, com o qual pretendeu-se 

obter algumas informações sobre o comportamento dos sedimentos no interior 

desta bacia. 

Palavras-chave: Erodibilidade; Materi<:~is inconsolid<:~dos; São Pedro; Águ<:~s de São 
Pedro; Ribeirão Samambaia. 



ABSTRACT 

FERNANDES, D. de 0 . (2003). Erodil1ility of IIIICOUsolidated material from 
Samambaia River Basiu (regi ou o f São Pedro- SP). M.S.c. Dissertation - School 
o f Engineering o f São Carlos, University o f São Paulo, São Carlos, 2003. 

The erodibility is one of the most importanl among the different 

properties of a soil, for reflecting the tendency to the erosion. The factors that 

more interferes in this property are: texture, presence of aggregate, mineraiogy 

and clay content, pH, elecb·ic conductivity, among others. This research was 

developed with the unconsolidated materiais of the Ribeirão Samambaia basin, 

of São Pedro and Águas de São Pedro region, Iocated in the State of São Paulo, 

due to countless erosive features. Laboratory tests were canied out for chemical 

and physical characterization of unconsolidated materiais. For the 

quantification of the erodibility were performed water absorption and mass loss 

by immersion tests and international indexes based on basic properties as the 

presence of aggregate, clay content were done, too. High erodibility values 

were obtained for transported unconsolidated materiais: alluvial deposit whit 

organic material, and for some samples of others unconsolidated. For residual 

unconsolidated materiais of Pirambóia, Botucatu, and Serra Geral formations 

were got low erodibility values due to peculiar intrinsic characteristics as 

observed by magnifying glass and elecb·onic optical microscope, such as: 

presence of aggregates, roots and inherited cement of the original rock. An 

accompaniment hydrological was also accomplished in four sections of the 

Basin of Ribeirão Samambaia, with which intended to obtain some information 

about the behavim· of the sediments inside this basin. 

Keywords: Erodibility; unconsoJidated materiais; São Pedro; Águas de São 
Pedro; Ribeirão Samambaia. 



I 
) 

•I 

I' 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Tipos de degradação dos solos. 20 --------------------------------------
Figura 2- Ação das gotas da chuva sobre a superfície do solo. 35 ------·-· - ---------

Figura 3- C/ass(ficação de voçorocas de acordo com o tipo de seção tram.versa/. Formatos "U" e "V", 

respectivamente. 37 

figura 4 - Agregação presente em materiais inconsolidadus.lmagem obtida com u auxilio de lupa 

eletrônica. 47 

Figura 5- Fluxograma com a seqüência de trabalho desenvolvida. 70 

Figura 6- Procedimento de coleta de material inconsolidado indeformado. 72 

Figura 7 - Fotografia esquema do Penetrômetro utilizado em campo. 75 

Figura 8- Fluxograma com as etapas do ensaio de adsorção de Azul e meti feno 82 

Figura 9- E\emplos de possíveis mancha nos teste de adsorção de Azul de 1Hetileno. 83 

Figura 1 O- Ficha utilizada durante os ensaios erodibilidade. 86 

Figura 11 - Aparelho de absorção de água utilizado no ensaio de erodibilidade. 87 

Figura 12- Sistema de armazenamento de massa perdida durante as 24 horas de imersão. 88 

Figura 13 - Detalhe da suporte utilizado no ensaio de perda de massa por imersão. 88 

Figura 14 - 1\1apa de localização da bacia do Ribeirão Samambaia. 89 

Figura 15 - Mapa com esh·adas de acesso a área de estudo partindo-se dos principais município do 

estado de São Paulo. 90 

Figura 16- Alto da Serra de São Pedro. _______________ _ ______ 91 

Fig ura 17 - Depressão Periférica vista do alto da Serra de São Pedro. 92 

Figura 18- Fotografias aéreas do setor norte da Bacia do Ribeirão Samambaia, dos anos de 1972 e 

1995, respectivamente. 93 

Figura 19- Fotografias aéreas do setor Centro-norte da Bacia do Ribeirr1o Samambaia, dos anos de 

1972 e 1995 respeclivamenfe. 95 

Figura 20 - Fotografia da voçoroca no Haras Vila Rica em 2002. Setas indicam diferentes camadas de 

materiais diferenciados. 96 

Figura 21 - Fotografias aéreas do setor Centro - Sul da Bacia do Ribeirão Samambaia, anos de 1972 c 

1995, respectivamente. Fonte: Levantamento aéreo de agosto de 1972, escala original 1:25.000, JBC

GEROI. Levantamento aéreo de junho de 1995, escala origina/1 :25.000, SE!I'!AE -BASE SA. _ _ 97 

Figura 22- Foto aérea com pontos de deposição de sedimentos, indicados pelas setas. 98 

Figura 23- Area com deposiçi'ío ele sedimentos no ano ele 2002. 98 --------------------------
1'/gura 24- Fotografias aéreas do setor Sul da Bacia do Ribeirão Samambaia, dos anos ele 1973 e 1995, 

respectivamente. _ _______________________________________________________ 99 

Figura 25 - Precipitação acumulada mensal (mm) na Bacia do Ribeirão Samambaia. 100 

Figura 26- Precipitação anua/máxima (inm) na Bacia do Ribeirc1o Samambaia. 101 

Figura 27- Variação da lâmina de água do Ribeirão Samambaia na seção Norte. 103 

Figura 28 -Variação da lâmina de águo do Riheirc1o Samamhain nn seção Centro-Norte. _________ 103 



I 
I 
I 

f ' 

Figura 29- Variação da lâmina de água do Ribeirão Samambaia na seção Sul. _______ _ 

Figura 30- Variação da lâmina de água do Ribeirão Samambaia na seção Centro- Sul. ____ _ 

104 

/04 

Figura 31 -Precipitação diária durmtte o período de monitoramento. ------.. --·-··-.. ·--·-----·- 105 

Figura 32- Precipitação diária acumulada antes do momento das coletas. _ _ _ ____ 106 

Figura 33- Variação na quantidade de sedimento coletados nas quatro seções monitoradas na Bacia do 

Ribeirão Samambaia. 107 ----------------------------------
Figura 3.f- Variação das wlocidades médias obtidas nas seções. _ ___________ __ I 08 

Figura 35 - Variação dos teores de Na ' em relação a precipitação. ____________ 109 

Figura 36- Valores de condutil'idade elétrica. _______ _____________ 110 

Figura 3 7 - Comportamento do pH da água do Ribeirão Samambaia. ____________ 111 

Figura 38 - Comportamento do Eh da água do Ribeirão Samambaia. I/I 

Figura 39- Cw1•a de absorção de água dos materiais inconso/idados arenosos da Formação Pirambóia. 

-------------------------------------------------------------- i/4 

Figura 40 - Cltn•as de absorção de água --------- -------------

Figura 4i - Imagem da amostra 1~ 24 obtida por meio de microscopia eletrônica. Seta indicando 

/14 

resquícios de 111110 raiz. I I 5 

Figura 42- Imagem da amoslra lfl/5, oblida por meio de microscopia eletrônica. Sela indicando 

resqufcios de uma raiz. 116 

Figura 43 -Imagem da amostra 1~ I 5, obtida por meio de microscopia eleh·ônica. Seta indicando 

resquícios de uma raiz. ii6 

Figura 44 - Imagem da amostra rfl 14, obtida por meio de microscopia elelrônica com de matéria 

orgânica 117 

Figura 45 -imagem da amostra tfl 24. Seta assinalando cimento argiloso entre os grãos de quartzo. 11 7 

Figura 46 -imagem da amostra no 24 obtida por meio de microscopia eletrônica. Seta assinalando 

cimento argiloso entre os gnlos de quartzo. 118 

Figura 47- Imagem da amostra nº 14, obtida por meio de microscopia eletrônica, com o contato entre o 

material quartzoso predominante na amostra e 111110 lente constituída por quartzos e cimento argiloso de 

cor m•ermelltado. /18 --- ---- -----------------------------------
Figura 48- Imagem da amostra no 24, obtida por meio de microscopia eletrônica, onde é possíl'el 

obse1var a formação de agregados. ___ ________________ ______ 119 

Figura 49 -imagem obtida por meio de microscópio eletrônico da amostra nº 24, onde pode-se obserl'ar 

a formaçi'io ele agregados. 119 

Figura 50 - Imagem da amostra nº 25, obtida por meio de microscopia eletrônica, obsen•m· a presença 

de agregados. 120 

Figura 51 Resultado do ensaio de penetração do cone no pe1:fil onde foi realizada a amostragemn°/ 5. 

120 

Figura 52 - 1\t/ateriais inconsolidados arenosos e os arenitos da Formação /Jotucatu. 121 - -----
Figura 53- Cm1•as de absorção de água. 122 

Figura 54 - Cmvas de absorção de água. 124 



Figura 55- Resultado do ensaio de penetração do cone no pe1jil onde foi realizada a amostragem nº 7. 

125 

Figura 56 - Talude nas proximidades do aeroclube mostrando um perfil constituído pelo material 

inconsolidado arenosos em topo. - - --------- - - ------- ------ 126 

Figura 57- Cw1'as de absorção de água. 127 

l'igura 58 - Imagem da amostra nº 18, obtida por meio de microscopia eletrônica, com presença de 

raizes e de óxidos e de argila atuando como material cimentante. -------- - ---- 128 

Figura 59 - Detalhe figura anterior, área assinalada por um quadrado. Setas apontando cimento 

argiloso e a presença de raiz. ------------------------------------------ 129 
Figura 60- Imagem da amostra nº 18, obtida por meio de microscopia eletrônica. Selas apontando 

cimento e quartzo. 129 

Figura 61- Imagem da amostra nº 18, obtida por meio de microscopia eletrônica, mostrado a presença 

de um agregado, contomado pela linha branca.---- - -------- --- ---- 130 

Figura 62- Detalhe figura anterior, área assinalada por um quadrado, mostrando os grãos de quartzo 

formando agregados. 130 

Figura 63- Imagem da amostra nº- 23, obtida por meio de microscopia eletrônica. Obse11'ar os grãos de 

quartzo em meio a uma matriz orgânica. 131 

Figura 64 - Imagem da amostra nº 23, obtida por meio de microscopia eletrônica. Obsen'ar os grãos de 

quartzo em meio a uma matriz orgânica. 131 

Figura 65 - Imagem da amostra nº 18, obtida por meio de microscopia eletrónica mostrado a presença 

de um agregado. 132 

Figura 66- Material inconsolidado arenoso com pedregulho, obse1w1r níveis dessimétricos de 

pedregulho. 133 

Figura 67 - Detalhe da figura anterior, mostrando o nfvel de pedregulho 133 

Figura 68- 0 111'as de absorção de água. 13.J 

Figura 69 -Afloramento onde foi realizada a amostragem nº 04. 135 

Figura 70- Amostra indeformada nº 04, material in consolidado arenoso com pedregulho, com setas 

apontando para lentes de material mais fino (argiloso).------------ ------ 135 

Figura 71 - Imagem de 11111a lente com granulometria mais grossa na amostra nº 04, obtida por meio de 

microscopia eletrônica. 136 

Figura 72 - Imagem de uma lente de material com granulometria mais grosseira na amostra nº 4, obtida 

por meio de microscopia eleh·ônica. 136 

Figura 7 3 -- Comportamento o pe1jil do onde foi realizada a amostragem nº 4 frente ao ensaio de 

penetração do cone. j 3 7 

Figura 74 --Comportamento o perfil do onde foi realizada a amostragem1rº 4 frente ao ensaio de 

penetração do cone.------- - - ------ - - ----- -------- /38 

Figura 75- Pe1jil onde foi realizada a amostragem1rº8. 138 

Figura 76- Geommfologia nas proximidades da cachoeira do Furna, as setas indicam a localização de 

alguns cu1pos de cones argiloso e arenosos.-------- - ------------ 139 

Figura 77 - Cun'as de absorção de água. 140 



l 

\ 
I 

\ 
' Figura 78- Cwvas de absorção de água. 

Figura 79- Cw1'as de absorção de água 
----------~~~~~~~~~------~~---

----~~~~~~~~~~------~~~--

141 

143 

Figura 80- Amosh·agem dificultada pela falta de coesão do material. A seta indica um nível orgânico. 

144 
----~~~~~~~~~~~~~~------~~~--

Figura 81- Voçoroca em material inconso/idado. ______ ________ _____ 144 

Figura 82 - Vista para montante da voçoroca instalada neste material inconsolidado. 144 

Figura 83 - Ciin'a de absorção de água dos materiais inconso/idados aluviões arenosos com matéria 

orgânica. -------- --------- ----- ----------- 145 

Figura 84 - Perda de massa por imersão e índice de absorção obtidos nos ensaios para alguns materiais 

estudados. 149 
-~~~~~~~------~~~~~~~~--------~~~~~~-----

Figura 85 - Teores de areia, si/te e argila com dejlocu/ante. 150 

Figura 86 - Teores de areia, si/te e argila sem dejlocu/ante. 150 

Figura 87- Valores de Eh com água destilada e KC!'obtidos nos ensaios. 151 

Figura 88 - Valores de pH com água destilada e com KCt oblidos nos ensaios. 151 

Figura 89-- Relação de Naíl'DS por 1DS para as amostras analisadas. 154 



Lista de abreviaturas siglas 

ABGE- Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental 

ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Acb- Índice de Atividade da Fração Argilosa 

CREAMS- Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultura! Management 

CTC - Capacidade de troca de cátions 

EESC - Escola de Engenharia de São Carlos 

EUROSE"tvl - European Soil Erosion Model 

GUESS- Griffith University Erosion Sedimcntation System 

IAEG - lnternational Association for Engineering Geology and Envirorunent 

IG -Instituto de Geociências 

IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 

LNEC- Laboratório de Engenharia Civil de Portugal 

MUSLE - Equação Universal de Perda de Solos Modificada 

PUCE- Paltern Uniformed Componenl Evaluation 

PVC - Policloreto de Vinila 

RUSLE - Equação Universal de Perda de Solos Revisada 

SCSA- United States Soil Conservation Society of America 

SE- Superfície especifica 

SGS - Departamento de Geotecnia 

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFRJ- Universidade Federal do Rio de Janeiro 

USLE - Equação Universal de Perda de Solos Systems 

USP - Universidade de São Paulo 

Vb - Valor de Azul de Metileno Adsorvido 

WEEP - Water Erosion Prediction Projector 

ZERMOS - Zonas Expostas a Riscos de Movimentos de Massa 



Lista de tabelas 

Tabela 1 - Tipos de escoamento superficial em cabeceiras de bacias hidrográficas . ...... ........................ 32 

Tabela 2- Classificação de Voçorocas . ................................................................................................. 37 

Tabela 3 - Principais tipos de modelos utilizados na predição da erosão ... ........... ........... ..................... 39 

Tabela 4- Variações do parâmetro "R" para os modelos USLE, RUSLE e MUSLE . ............................. 41 

Tabela 5 - Fatores que inter.feremna erodibilidade dos solos .......... ........... .. ... .............. ... .......... ........... 44 

Tabela 6- Influência da vegetação a estabilidade de solos em encostas frente à erosão ................ ......... ./6 

Tabela 7- Principais índices nacionais e intercionais utiliazados para a quantificação do fator 

erodibilidade dos solos ............................... ........................................... ............................................... 59 

Tabela 8- Características do Penetrômetro construído no SGS. ............................................................ 75 

Tabela 9- Perdas de massa após 24 horas de imersão . ............. ......................................................... 115 

Tabela 10 - Perdas de massa após 24 horas de imersão ...................................................................... 122 

Tabela 11 -Perdas de massa após 24 horas de imersão . ......................................... ............................ 124 

Tabela 12- Perdas de massa após 24 horas de imersão . ..................................................................... 128 

Tabela 13 - Perdas de massa após 24 horas de imersão . ................ ..................................................... 13./ 

Tabela 14- Perdas de massa após 24 horas de imersão ......................... ........... .................................. 140 

Tabela 15 - Perdas de massa após 24 horas de imersão . .. .. ...... .. .................................. ....................... 141 

Tabela 16- Perdas de massa após 24 horas de imersão ...................................................................... 143 

Tabela 17- Perdas de massa após 24 horas de imersão . ................................................................ .. ... 145 

Tabela 18 -- A lguns lndices de erodibilidade para os cli11ersos materiais inconsolidados estudados . .. .. 147 

') 



Sumário 

RESLlAtlO Vl 

ABSTRACT Vll 

CAPÍTULO 1 - INTRODU CÃO ........................................................................................ 17 

1 .. 1 0 PROBL.EMA DA EROSÃO •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t7 

1.2 MAPEAMENTO GEOTÉCNIC0 ....... .................................... ... ... ....................... ........... ..... ...... ..... ...... . 20 

1.3 OBJETIVOS E ESmUTURA DA DISSERTAÇÃO ................................................................................. 23 

CAPÍTULO 2 - ASPECTOS CONCEITUAIS ................................................. .................. 26 

2.1 CONCEITOS PARA EROSÃ0 ............................................................................................................ 26 

2.2 TIPOS E MECANISMOS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,28 

2.2.1 AçÃo DA CHUVA ............................................... .................... .................................... ...... ........... 33 

2.3 CLASSIFICAÇÕES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••••• ••••• ••••••••••••••••••••.• 35 

2.4 MODELAGEM DE PROCESSOS EROSIVOS ....................................................................................... 37 

CAPITULO 3 - ERODIBILIDADE ................................................................................... 42 

3.1 fATORES QUE INTERFEREM NA ERODIBIUDADE DOS SOLOS ........................................................ 43 

3.1.1 PRESENÇA DE AGREGADOS .... ........ .... .. ........................... ..... ........ ... ........ .. .... .. . ....... . ......... ...... .... .... 47 

3.1.2 RESISTÊNCIA AO CJSAL.HAMENTO .. .. .... .... •................. .... ... . .. .. . ........... . ... .. ........ ... .. .. .. .. .. .... . .... ... . . , .... 50 

3.1.3 AAGILAS ..................... . .... .... .. . .. . .. . .... ..... ....... . ...... .. ........ .. . ..... . ... .. ............ ................ ........ . ....... .... . Sl 

. 3.1.4 FORMAÇÃO DE CROSTAS , ................................................................................... . ................ .... .. . .. . . 54 

3.2 ÍNDICES PARA QUANTIFICAÇÃO DA ERODIBIUDADE ........................ ........ . .. ... .. ................. ...... ..... 55 

CAPITULO 4- MATERIAIS E MÉTODOS ..................................................................... 68 

4.1 ATIVIDADES DE CAMPO PRELIMINARES ............................... . ...................... ............. ...... . .... .... ... ... 70 

4.2 ATIVIDADES DE CAMPO PARA AMOSTRAGEM ................................................ ............ .. ...... .. . ... .. ... ....... .. 70 

4.2.1 AMOSTRAGEM INDEFORMADA ............................... ........................................................ ...... .. .......... 70 

4.2.2 AMOSTRAGEM DEFORMADA ............................................................................................................. 72 

4.3 ENSA.IOS •• •• •••••••• ••• •••••••••••••• •••••• •••••• ••..••••••.••..• •••••••••••• •••••••••••• •••• •••• •••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• • 72 



4.3.1 ENSAIOS IN SITU .......... .. ... ...... ...... ... .. .............................................................................. .. ...... ..... 72 

4.3.2 ENSAIOS LABORATORIAIS ............. ...... ................. .......................... ......... .. .... .. ............... ........ ........ 76 

CAPITULO 5 - LOCALIZACÃO E CARACTERIZÃCÃO DA BACIA 00 RIBEIRÃO 

SAMAMBAIA ···~· ·· ·· · ··•• ot•• · · ······ ··· ·· · · ····· ····"·,.,, ..... -., .................... , .......... , ..... ......... _ .................. t 88 

5 .1 GEOLOGIA ............... ............................. .. ..... ...... ...... ... .......... ..... ...... ... .. ... ........ .............. ...... ..... . ... 89 

5 .2 GEOMORFOLOGIA . ... ................... . ..... ... ................. ...... ...... ... ..... ... .... ....... ............... ................ ....... 90 

5.3 A EVOLUÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA DO RIBEIRÃO SAMAMBAIA . .......... ... ...... ... 91 

5.3.1 SETOR NORTE DA BAOA DO RIBEIRÃO SAMAMBAIA ......... ................. ., ........... ,,. .. ......................... ... ... 91 

5.3.2 SETOR CENTRO-NORTE DA BAOA DO RIBEIRÃO SAMAMBAIA .................................................. ............ 93 

5.3.3 SETOR CENTRO-SUL DA BACIA DO RIBEIRÃO SAMAMBAIA ...... ..................................... ....................... 95 

5.3.4 SETOR SUL DA BACIA DO RIBEIRÃO SAt•1AI\o1BAIA .... ............................................................... ............ 98 

5.4 CUM.A ... ......•........ .. ..................... .. .... ... ....... ... ... .... ... ... ......... ........ ... ........ ...... ....... ....... ... ............... 98 

CAPITULO 6- RESULTADOS E ANÁLISES DO MONiTORAMENTO 

HIDROLÓGICO DO RIBEIRÃO SAMAMBAIA ....................................... .................... 101 

6.1 RESULTADOS E ANÁUSES ............ .......................... ...... .............. ..... . ...... ......................... ...... ...... 101 

CAPITULO 7 - MATERIAIS INCONSOLIDADOS ..................................................... 111 

7.1 MATERIAIS INCONSOUDADOS RESIDUAIS . .. .......... ............... . .. ... ........... ................................... . 111 

7.1.1 ARENOSOS DA FORMAÇÃO PlRAMBÓIA ................................... ... .. ....................... .. ......................... 112 

7.1.2 ARENOSOS DA fORMAÇÃO EklTUCATU .......... ... ......... .. . ....................................... ................. ... 120 

7.1.3 ARGILO - SILTOSOS DA FORMAÇÃO SERRA GERAL .............. ..................................................... ...... 121 

7.2 MATERIAIS INCONSOUDADOS RE'JRABALHADOS ... .................................... .... .. ................. ....... .. 124 

7.2 .1 ARENOSOS EM TOPO ..... ...... . ...... .... . .. . .. .... .. .. . ............... ... ........ .. ... . .............. ..... . ... ... .. .......... .... . ... 124 

7.2.3 ARENOSOS COM PEDREGULHO .. .. ... ............................ .... .. ....... ................... ... ... ............................. 131 

7.2.4 CONES ARGILOSOS E ARENOSOS ............................. ... .................... ......... ...... ... ........ ....... .............. 138 

7.2.5 ARENO- ARGILOSOS .............................................................. ............... .. ........... ......... ................ 139 

7.2.6 ARENOSOS DA SERRA .... .. , ................. ..... ........... ..... .... ... ... ......... ... .... ... ......... ....................... ..... 141 

7.2.7 ALUVIÕES COM MATÉRIA ORGÂNICA ...... ....................... .. ............ ... ...... ..... ...... ............ .. ......... .. ...... l42 

7.2 .8 ReSULTADOS E ANÁUSES ........ ...... ..... ... ................. ............................. ............... ..... ...... ..... ...... ... 145 

CAPITULO 8 - CONCLUSÕES .......................................... ... .......................................... 154 
·~ 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ....... .. ........................................... .......................... 157 

,, ANEXO I 

ANEXO Il 

ANEXO 111 

' . 



17 

CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 
1.1 0 PROBLEMA DA EROSÃO 

A erosão acelerada é um fenômeno presente no dia-a-dia do 

Hon1en1 desde a Antigüidade, sendo contemporânea à utilização do 

solo pela prática agrícola. Foi iniciada com a mudança do sistema 

nônwde para o sedentário. 

O uso e a ocupação do meio físico, sem um planejan1ento 

fundamentado em aspectos técnicos, acarretam desequilíbrios que 

podem ser expressos por enchentes, movimentos gravitacionais de 

massa, e pelos processos erosivos. 

Para Ellison (1947), a erosão é um processo de desagregação e 

transporte de materiais do solo, pela ação dos diversos agentes 

erosivos, e que pode ser dividida em dois eventos seqüenciais, sendo o 

primeiro a desagregação das partículas e o segundo, o transporte 

destas. Quanto ao tipo a erosão pode ser dividida em geológica e 

acelerada. 

Nas regiões de clima tropical a água das chuvas é o agente 

principal, por propiciar o escoamento superficial que é o responsável 

por grande parte do transporte de materiais inconsolidados. 

Gon1es e Rodrigues (1998), afim1aram que o elevado grau de 

urbanização e a diversidade de uso e ocupação do solo tên1 favorecido 

substancialmente o surgimento de vários problemas ambientais, e 
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principahnente aqueles decorrentes da erosão acelerada dos solos. 

Para Bastos et al. (2000), em muitos loteamentos a erosão é o 

problema geotécnico que causa os maiores prejuizos, uma vez que 

afeta as obras de infra-estrutura con1o os pavin1entos, sistemas de 

drenagem e esgoto, redes de água e energia. 

Os in1pactos causados pela erosão também atingen1 os recursos 

hídricos, levando ao assoreamento dos cursos d'água e dos 

reservatórios. Por sua vez, os assorean1entos geram outros probletnas, 

como a maior freqüência de enchentes. Quando ocorren1 em 

reservatórios, os assoreamentos provocan1 a perda na capacidade de 

armazenamento da água, podendo acarretar cortes no abastecimento 

de energia e água. 

A resistência de um solo frente à erosão, segundo Nishiyama 

(1998), é influenciada pelas suas propriedades físicas/hidrológicas, 

químicas/mineralógicas e biológicas/bioquímicas, assim como as 

características do perfil. De acordo com Lal (1990), o solo é um recurso 

natural que pode ser considerado como não renovável, e mna vez 

perdido, toma-se impossível de ser recuperado rapidamente. Sendo 

assim, a perda de solos frente aos processos erosivos toma-se um 

problema que merece muita atenção. 

Os processos responsáveis pela deterioração dos solos segundo 

Mettervicht (1996), podem ser agrupados em três tipos: físicos, 

quínucos e biológicos, con1o pode se observar na Figura 1. 
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Figura 1 - Tipos de degradação dos solos. 
Fonte: Lal1988 modificado por Mittervicht 1996. 
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tóxicos 

No estudo dos processos erosivos, a erodibilidade destaca-se por 

ser um fator inb·ínseco ao solo e variável com o ten1po. PaTa Lal (1988) 

e Morgan (1995), a erodibilidade representa o efeito integrado de 

processos que regulamentan1 a infiltração de água e a resistência de 

um corpo de solo à desagregação. 

Das diversas propriedades que interferetn no fator erodibilidade 

dentre as mais importantes pode-se citar, a textura, a mineralogia e 

teor das argilas, a presença de agregados, a resistência ao 

cisalhamento, o pH, o Eh, a condutividade elétrica, e os cátions 

trocáveis. 

O fator erodibilidade de um solo pode ser determinado por 

processos diretos em can1po (chuvas naturais ou simuladas), ou por 

processos indiretos, em laboratórios por meio de inferências com 
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índices quínúcos e físicos. Os processos de determinação em campo 

são muito utilizados, porém são extremamente onerosos e den1orados. 

Entre os métodos indiretos para a determinação da 

erodibilidade, segundo Nishiyama (1998), o mais utilizado é o do 

nomograma desenvolvido por Wischmeier et al. (1971), que vem sendo 

amplamente utilizado com resultados satisfatórios nos Estados 

Unidos, sendo que o mesmo, não ten1 ocorrido em sua utilização nos 

solos tropicais. 

A metodologia de Nogami e Villibor (1979), que envolve dois 

ensaios distintos e subseqüentes (ensaio de absorção de água e ensaio 

de perda de massa por in1ersão) tem sido utilizada no Brasil com bons 

resultados. Pejon (1992), ao avaliar solos da região de Piracicaba, 

apresentou un1 novo critério de classificação visando privilegiar a 

capacidade de absorção de água destes solos. 

1.2 MAPEAMENTO GEOTÉCNICO 

Segundo Fontes (1999), os prrmeuos mapas geotécnicos 

desenvolvidos tinham como finalidade a construção de túneis, 

barragens e ferrovias, e representavam os passos iniciais de uma 

atuação conjunta entre geólogos e engenheiros em trabalhos de 

engenharia. Porétn a necessidade de que estes n1apas apresentassen1 

textos contendo a interpretação de inforn1ações específicas sobre a 

geologia/ pedologia frente à engenharia, levaram ao desenvolvimento 

dos chamamos mapas geotécnicos. 
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Matula (1974), considera que o mapeamento é a ferramenta 

fundamental para a correta investigação geotécnica. 

Segundo Internacional Association for Engineering Geology and 

Environment - IAEG (1976), o mapa geotécnico pode ser definido como 

um mapa geológico que fornece u1na representação generalizada de 

todos os con1ponentes do n1eio físico . 

Zuquette e Gandolfi (1987), afirmaram que o mapeamento 

geotécnico é un1 processo de análise dos componentes do meio físico, 

tendo por finalidade básica levantar, avaliar e analisar os atributos que 

compõem o meio físico. 

O mapean1ento geotécnico pode ser dividido en1 dois segmentos 

principais, de acordo com Zuquette e Gandolfi, (1987): 

-nmpeamento regional- voltado para o planejamento; 

-n1apeamento específico-direcionado envolve a avaliação de problen1as 

específicos e localizados em termos e extensão territorial do meio 

físico. 

Existem, atualmente diversas propostas metodológicas 

internacionais para estudos de cartografia geotécnica, sendo que 

algumas metodologias possuem objetivos específicos, enquanto outras, 

apresentan1 objetivos mais diversificados. Dentre as principais 

metodologias internacionais tem-se: 

-metodologia aplicada Zonas Expostas a Riscos de Movimentos de 

Solos - ZERMOS (1973) - com origen1 na França, sua finalidade básica é 

fornecer detalhes de uma área, quanto às condições de instabilidade, 

potenciais ou reais. Apresenta as interpretações através do uso de 

cores (verde - áreas sen1 problen1as; laranja - áreas con1 potencialidade; 

e vern1elho - áreas instáveis com chances reais de risco); 



'> 

.I 

22 

-metodologia Francesa- proposta por Sanejouand (1973), que reuniu e 

publicou o tratado intitulado "A cartografia Geotécnica na França" 

com toda a cartografia até então realizada neste país. As cru:tas nesta 

metodologia são usadas no planejan1ento do n1eio físico, e classificadas 

quanto à escala, conteúdo e forma; 

-metodologia Pattern Uniformed Component Evaluation - PUCE -

diversos autores participaram de seu desenvolvimento, porem foi 

apresentada por Grant (1970) e complementada por Aitchson e Grant 

(1976). Propõe que os terrenos que tenhan1 evoluído de materiais 

similares e que passaram pelos mesn1os processos geológicos, possuem 

propriedades semelhantes. Opera em quatro mveis: a provú1cia, o 

padrão de terreno, a unidade de terreno e o componente de terreno; 

-metodologia IAEG - publicada em 1976, foi elaborada durante as 

atividades do primeiro congresso internacional da IAEG, pela 

Comissão de Mapas Geotécnicos da Associação Internacional de 

Geologia da UNESCO em 1970. Oassifica os mapas de acordo com a 

finalidade, escala e conteúdo. 

No Brasil, atuahnente, existem diversos grupos que trabalhrun 

com atividades de cartografia e mapeamento geotécnicos, com 

diversas publicações sobre o assunto. Dentre as principais 

metodologias brasileiras, pode-se citar: 

-metodologia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro - IG/UFRJ (1986); 

-metodologia do Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia 

de São Carlos EESC/USP - (ZUQUETIE, 1993); 

-metodologia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo - IPT (PRANDINI, 1995); 
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-metodologia do Grupo de Geotecnia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul- UFRGS (1995); 

-metodologia do Instituto Geológico de São Paulo IG/SP (1995). 

Con1o un1a ferramenta de planejamento urbano, controle e 

recuperação de áreas degradadas por fenômenos nahuais e antrópicos, 

a Geotecnia, segundo Nishiyama (1998), abrange um an1plo espech·o 

de infornmções relativas ao n1eio físico. 

Dentre os primeiros estudos de fenômenos erosivos sob enfoque 

geotécnico no Brasil, pode-se citar a caracterização geotéolica de 

sedimentos cenozóicos da região do Município de São Carlos, 

realizada por Rodrigues (1981). Posteriorn1ente, diversos trabalhos 

extremamente relevantes foram realizados, muitos dos quais 

produzidos no Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia 

de São Carlos da Universidade de São Paulo - SGS/EESC/USP, no 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPI no 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo - IG/USP, além 

dos sete Simpósios Nacionais de Conb·ole de Erosão, realizados pela 

Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental - ABGE 

em parcena com a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos -

ABMS. 

1.3 OBJETIVOS E ESffiUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A Bacia do Ribeirão Samambaia, localizada na reg1ao dos 

municípios de São Pedro e Águas de São Pedro, no Estado de São 

Paulo, apresenta diversas feições erosivas, con1 diferentes tipologias e 
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portes, decorrentes da associação de vários fatores, SeJam estes 

intrínsecos ou extrínsecos aos solos. 

Neste contexto, desenvolveu-se um estudo preliminar do fator 

erodibilidade de alguns materiais inconsolidados presentes nesta 

bacia. No qual foran1levados en1 consideração índices tanto nacionais 

como internacionais, fnndan1entados em diversas características do 

solo, tais como, a granulomeb.ia, aspectos quínucos, presença de 

agregados. 

Também foi realizado um estudo hidrológico em quatro seções 

n·ansversais da bacia, visando obter uma noção do comportan1ento de 

transporte e de deposição dos sedimentos nas drenagens da n1esma. 

A presente dissertação foi organizada em 8 Capítulos e 3 Anexos, 

com os seguintes conteúdos: 

- Capitulo 1 - Introdução: apresentação do tema estudado e exposição 

dos objetivos propostos; 

- Capitulo 2 - Aspectos conceituais: consta da revisão bibliográfica, na 

qual procurou-se descrever de forma concisa o fenômeno da erosão e 

seus agentes. 

- Capitulo 3 - Erodibilidade dos solos: dar sustentação aos aspectos 

relevantes que interferem na variabilidade do fator erodibilidade; 

- Capítulo 4- Materiais e métodos: contém a descrição dos materiais e 

métodos utilizados no decorrer da pesquisa; 

- Capítulo 5 - Localização e caracterização geológica da Bacia do 

Ribeirão Saman1baia: breve estudo sobre as características físicas e da 

evolução do uso e ocupação presentes nesta área; 

- Capítulo 6 - Resultados e análises do monitoran1ento hichológico do 

Ribeirão Samambaia: exposição e ponderações acerca dos resultados · 
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obtidos durante o período de monitoramento. 

-Capítulo 7 - Materiais lnconsolidados: apresentação e caracterização 

dos materiais inconsolidados estudados. Resultados dos ensaios e 

análises; 

- Capítulo 8 - Conclusões: como o próprio nome do capítulo indica, 

consta das conclusões e observações finais. 

- Referências Bibliográficas - Listagen1 das bibliografias citadas no 

texto; 

- Anexo I - Mapa de monitoramento do Ribeirão San1ambaia; 

- Anexo 11 - Mapa de Materiais inconsolidados. 

- Anexo 11 - Tabela com os resultados de caracterização química e física 

dos materiais inconsolidados analisados e do monitoramento do 

Ribeirão Saman1baia; 
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CAPÍTULO 2- ASPECTOS CONCEITUAIS 
2.1 CONCEITOS PARA EROSÃO 

O termo erosão tem ongem na palavTa latina erodere, que 

significa corroer. Segundo a United States Soil Conservation Society of 

America- SCSA (1966), a erosão do solo é definida como um desgaste 

natural do terreno pela ação de água corrente, vento, gelo ou outro 

agente geológico, onde estão incluídos os movin1entos gravitacionais 

de massa como o rastejo. 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo- IPT 

(1980), conceitua erosão como um processo de desagregação e remoção 

das partículas do solo pela ação da água, gelo, vento e/ ou organisn1os. 

Já para Mutchler, Murphree e Mcgregor (1988), a erosão 

constitui-se apenas no desprendimento das partículas do solo, 

tratando-se, portanto, de um processo distinto da deposição e do 

transporte. 

Weggel e Rustom (1992), consideram que a erosão trata-se de un1 

processo de desagTegação e carreamento de partículas de solo, 

resultante da ação de processos naturais como, precipitação, 

escoamento superficial, ventos e escorregamentos, bern como das 

atividades hmnanas que alteram a cobertm·a de proteção da superfície 

do terreno. 

Vilar e Prandi (1993), consideram que a erosão consiste em un1 

conjunto de processos pelos quais os materiais da crosta terrestre 
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são desagregados ou desgastados, e transportados de um lugar para 

outro, pelos agentes erosivos (geleiras, rios, mares ou chuva). 

Em suma, pode-se dizer que a erosão é um fenômeno que ocorre 

quando uma partícula é desagregada da massa de solo, e transportada 

por meio dos agentes erosivos (vento, chuva, geleira, rios ou n1ares). 

Não se deve esquecer que o Homem através das suas n1ais variadas 

at;ividades pode causar o desequilíbrio de um sistema natural levando 

à erosão acelerada. 

Bennet (1939), dividiu a erosão entre: geológica e acelerada, 

sendo a geológica um processo lento e contínuo da evolução da 

superfície da Terra, e a erosão acelerada como um processo rápido, e 

induzido, dentre outros fatores, pelas ações antrópicas. 

As feições erosivas são divididas em três tipos n1orfológicos 

distintos, os sulcos, as ravinas e as voçorocas. Segundo Founier (1960) 

apud Souza (2001), os sulcos erosivos são pequenos canais resultantes 

do escoamento superficial concenh·ado, e as ravinas, podem ser 

conceituadas como as feições erosivas que ocorrem devido à 

concenh·ação do fluxo de água en1 caminhos preferenciais. 

Pal'a Infanti Jl' e Filho (1998) as voçorocas são o resultado da 

erosão causada pelos fluxos d'água superficiais e subsuperficiais, onde 

estão presentes diversos fenômenos, tais como erosão superficial, 

erosão inten1a, solapamentos, desabamentos e escorregamentos, que 

conferem a voçoroca um elevado poder destrutivo devido a sua rápida 

evolução. 

A palavra voçoroca apresenta grafia distinta de acordo con1 a 

região do pais a qual pertence o pesquisador, Pichler (1953), já 

considerava três grafias diferentes para o tern1o, todas con1 origem em 



28 

ibi-çoroc, do Tupi-guarani, que significa terra rasgada ou rasgão no 

solo. 

Segundo Nishiyama (1998), não se verifica uma terminologia 

específica em língua inglesa que diferencie ravina de voçoroca, sendo 

ambas denominadas, geralmente, de gully ou gully erosion, apesar da 

importância devido à freqüência em que ocorretn as voçorocas nos 

paises tropicais. 

Na literatura nacional, segundo Lima (2001), norn1almente 

utiliza-se os seguintes termos para denominar as feições erosivas na 

tradução de textos do inglês: laminar ou en1 lençol (correspondente ao 

termo em inglês sheet erosion), linear (correspondente ao tem1o em 

inglês rill erosion), intersulco (correspondente ao termo em inglês 

interrill erosion), erosão de margem (correspondente ao termo em inglês 

stream bank erosion) e o termo em inglês piping, utilizado com a grafia 

inglesa. Deve-se lembrar que dependendo do autor estes conceitos 

acabam por apresentar pequenas variações. 

2.2 TIPOS E MECANISMOS 

Para Lal (1988), a erosão acelerada dos solos coloca-se con1o um 

dos principais desencadeadores da degradação de tenas, uma vez que 

contribui para a diminuição do seu potencial produtivo, bem con1o 

para o assoreamento e decréscimo da qualidade dos recursos hidricos. 

Segundo Guerra et al. (1995), os impactos an1bientais advindos 

da erosão acelerada dos solos, são encontrados tanto nas áreas 
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erodidas, como naquelas a jusante do processo erosivo, na fonna de 

assorean1ento de cw·sos d'água. 

A intervenção do Homem no ambiente, como agente 

n1odificador do meio através do uso e ocupação do solo, pode ser 

exemplificado no aparecin1ento de algumas feições erosivas. Pru·a 

Baccaro (1997), alguns elen1entos con1o as trilhas, especialn1ente as de 

gado, contribuem para a geração de sulcos erosivos. Fontes (1999), 

afirma que a criação de gado é uma prática que contribui muito para o 

agravan1ento dos fenômenos erosivos, uma vez que os anin1ais além 

de externlinarem algm1S espécin1es vegetais, pelo COI1Stante "pisoteio", 

geram trilhas nas encostas que servem de cru1.ais de escoamento para 

as águas pluviais. 

A erosão em ravinas, segm1do Foumier (1960) apud Souza (2001), 

ocorre devido à concentração do fluxo de água en1 caminhos 

preferenciais, arrastando as partículas e aprofundando os sulcos. 

Erosão intersulco, para Meyer et al. (1975), é causada pelo 

escoamento superficial, que pode ocorrer em un1a lâmina de água de 

pequena espessura e extensão, concentrada en1 deternunadas áreas, já 

formada pelos processos erosivos e as marcas de cultivo. 

Segm1do Pichler (1953), a formação das voçorocas pode ser 

atribuída ou, à erosão superficial, ou ainda, n1ais con1un1ente, a ação 

conjnnta da erosão superficial e da subterrânea. A intensidade com 

que a erosão, neste caso a voçoroca, progride depende essencialmente 

de três fatores: 

-fator resistência que a forn1ação geológica opõe à sua desagTegação; 

-fator força da água no solo, que por sua vez dependente da vazão e do 

gradiente hidráulico; 
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-fator condições topográficas da região e do nível de base local. 

Segundo Baccaro (1994), diversos processos, além da erosão 

causada pela água do escoamento pluvial, estão presentes nas 

voçorocas; dentre eles: o escoan1ento pluvial (lavagem superficial e 

formação de sulcos), erosão interna do solo "piping'', solapamentos e 

escorregamentos dos solos. No interior de un1a voçQroca há surgências 

e água, que dm·ante o ano são alin1entadas pelo lençol freático. 

Dentre todos os tipos de erosão, aquela causada pela ação das 

águas é considerada a mais destrutiva. Segundo Bastos et al. (2001), o 

fenômeno da erosão híchica, etnbora, pareça de simples con1preensão, 

destaca-se por sua con1plexidade, e é causada pela inter-relação e 

multiplicidade de seus fatores . 

Os tipos de escoan1ento de cabeceiras de bacias hidrográficas, 

segundo Derbyshire et ai. (1979), apud Nishiyan1a (1998), podem ser 

divididos de acordo com a velocidade do fluxo em três tipos: 

escoamento rápido; escoamento de restituição e escoamento retardado. 

Na Tabela 1 é possível observar algumas características destes três 

tipos de escoamentos. 
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Tabela l-Tipos de escoamento superficial em cabeceiras de bacias 
hidrográficas. 

VELOODADE 
DE 

ESCOAMffi'ffO 

Restituição ou 
flu xo básico 

TIPO DE 
ESCOAMENTO 

Subsuperficia\ 

Subs uperficial 
saturado 

Tra11slatório 

Interno 

Interno satw·ado 

Em tubos 
(pipe) 

CARACfERÍSTICAS OCORRÊNCIA 

Vertentes com 
Movimento de solos bem 
água no perfil, para drenados guiados 
a parte baixa da por 
vertente. descontinuidades 

Escoamento lateraL 

Escoamento lateral 

no perfil. __ _ 
Quando uma 
cunha saturada 
estende-se no 
sentido da parte 
alta da vertente do 
perfil. 

que ocorre pdo. ar Vertente de solos 
deslocamento 

com zona 
água armazenada satw·ada. 
devido à adição de 
mais água. 

Vertente de solo 
conl nível d'água 

Sinônimo 
Escoamento 
subsuperficial. 

de permanente e 
presença de 

Ocorre quando o 
solo encontra-se 
sa turado. 

Fluxo alTavés da 
rede subsuperficial 
de canais ou tubos 
maiores (podem 
ultrapassar 1 metro 
de diâmeh·o) que os 
vazios do solo. 

descontinuidades 
que servem de 
gu ia para o 
escoamento lateral. 
Em presença de 
uma cunha 
satm·ada, abaixo 
da superfície e que 
se estende para a 
parte alta da 
vertente. 
Áreas variadas 
incluindo encostas 
íngremes, onde há 
camadas erodíveis 
sobrejacentes a 
camadas 
permeáveis. 



Tabela 1 - Tipos de escoamento s uperficial em 
hidrográficas (continuação). 

VELOCIDADE TIPO DE 

ESCO~I'·ffO ESCOAMEI\'TO 
CARACTERíSTICAS 
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cabeceiras de bacias 

OCORR~NOA 

Regiões 
c11'idasi 

semi-

Intensidade da Regiões úmidas, 
adjacentes a canais 
fluviais, em 
encostas 

Rápido 

Superficial 

Superficial 
saturado 

chuva maior que a 
capacidade de 
infiltração. 

Solo saturado sem a 
capacidade de 
infiltração 
satw·ada. 

Movimento em 
direção às partes 

convergentes ou 
que sem 
vegetação_. __ ~ 
Canais fluviais; 
Locais em que o 
nivel de água 
aumenta 
rapidamente 
durante pedodos 
de chuva. 

baixas da vertente, Áreas onde a água Retardado ou 
Água subterrânea e em direção à subterrânea é 

fluxo lento 
superfície em taxas armazenada. 
determinadas pela 
pressão hidráulica. 

Fonte: Derbyshire et ai. (1979), apud Nishiyama, (1996) 

Para Carson e Kirkby (1975) rzpud Rodligues (1998), e Guerra et 

al. (1995), as formas erosivas causadas pelas águas das chuvas podem 

ser divididas en1 dois grandes grupos, de acordo con1 os tipos de 

escoan1ento que lhe originou, as resultantes do processo de 

escoan1ento superficial e as resultantes do escoa1nento subsuperficial. 

O escoan1ento superficial tende a ser difuso, qua11do as águas 

con1eçain a escoar pela superfície do terreno, podendo provocai· a 

erosão en1 lençol ou lanlinai·, cuja tenninologia en1 inglês é sheet 

erosion . A erosão en1lençol ou lamitlai' segw1do Be1u1et (1939) e a SCSA 
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(1982), resulta na remoção de un1a camada delgada e relativan1ente 

uniforn1e dos horizontes superficiais do solo pela água de escoan1ento. 

No escoamento subsuperficial, as águas que se infilb:am no solo, 

poden1 escoar en1 subsuperfície forn1ando dutos, os pipes, devido à 

ç\issolução e reinação de sedilnentos formando as ravinas e voçorocas. 

De acordo con1 Morgan (1995), a erosão nlctrginal é causada pelo 

escoan1ento concenb·ado nos cursos d'água, forn1a.ndo feições erosivas 

transversais ao eixo do fluxo . As erosões lineaTes, segundo Salon1ão e 

Jwasa (1995), são causadas pela concentração do fluxo das águas de 

escorunento superficial, resultru1do enl pequenas incisões no terreno, 

ou seja, iniciando-se na forn1a de sulcos, e podendo evoluiT para 

ravmas e voçorocas. 

2.2.1 AÇÃO DA CHUVA 

Para Lal (1990), a gota da chuva é o n1ais ilnportante agente 

responsável pelo iiúcio da erosão. A gota ao atingir a superfície 

desprotegida do solo, desloca as partículas retirando-as de sua posição 

natuTal. O processo das gotas ao golpearem, destacaren1 e rem·arem as 

pru·tículas é denominado en1 inglês de splnslz ou soil splnsh, e pode ser 

subdividido en1 duas ações seqüenciais: detnc/uuent e b·ansporte. 

Para a SCSA (1982), detachement significa ação de destacamento 

ou ren1oção de h·agmentos de un1a massa de solo por agentes erosivos. 

Segundo Ouistofoletti (1974) e Bertoni e Lombm·di Neto (1990), a 

erosão pelo in1pacto das gotas de chuva acontece quando elas 

golpeiam a superfície do solo, ron1pendo os grânulos e torrões, 
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reduzindo-os a particulas n1enores. Isto dnninui a capacidade de 

infilh·ação da água no solo. Un1a gota golpeando un1 solo úntido forn1a 

un1a cratera, con1 área central con1pactada, alén1 de n1ovin1entar as 

pmtículas deixando-as prontas para tun posterior h·ansporte, cmno 

está esquen1atizado na Figura 2. 

Gota ela chuva pouco 
antes de atingir a 
superfície do solo 

I 
' 

I .. / 

Impacto da gota Partículas de solo livres 
causando o deslocando para serem carreadas 
das partículas de solo pelo escoamento 

S lnsli superficial 
Figura 2- Ação das gotas da chuva sobre a superficie do solo. 

Quando a gota de chuva cai en1 un1 terreno coberto con1 

vegetação densa, ela divide-se etn iníuneras gotículas, düninuindo o 

in1pacto (RIBEIRO 2000). 

Cmno a chuva é o principal agente deflagrador dos processos 

erosivos, torna-se importante estudar o seu con1porta1nento por meio 

de un1 n10nitoran1ento da intensidade pluvionléh·ica en1 un1a região 

ah·avés dos ten1pos. 

As condições de saturação de un1 solo no n101nento da chuva, 

tan1bém, podem interferix na erosividade, un1a vez que quanto 1nais 

úntido estiver o solo, n1ais rápido seu ponto de saturação será atingido, 

e n1ais rápido o volun1e de água excedente escoará pela superfície do 

terreno . 
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Un1 fator in1portante a ser lembrado é que após a saturação do 

terreno, toda a água passcll'á a escoar pela encosta. PaTa Nishiyan1a 

(1998), o volun1e da água infilh·ada ou escoada na superfície, que 

influência no desenvolvin1ento dos processos erosivos, depende de 

alguns fatores básicos, tais con1o: intensidade e duração das chuvas, 

ten1peratura, e profundidade do subsh·ato rochoso. 

Hudson (1973), estudando solos da África subtropical, constatou 

que a energia cinética de chuvas individuais de intensidade iguais ou 

superiores a 25,4 nm1 estavan1 nlais relacionadas con1 as perdas de 

solo, do que qualquer outro parâmetro individual testado. 

2.3 CLASSIFICAÇOES 

Existen1 várias classificações quanto ao tipo de voçorocas, Vieira 

(1980), classifica as voçorocas en1 sin1ples e con1plexas, 

individualizadas pelos tipos de solos e n1ecanismos envolvidos. As 

simples ocorren1 en1 perfis geológicos aTenosos diferenciados apenas 

pela granulon1eh·ia, não existindo can1adas intercaladas de axgila, o 

processo erosivo é superficial, e oconem perdas consideráveis do solo. 

Ao atingir os sulcos e valetas, o processo se n1ultiplica, ranlificando-se 

sobre a forn1a dendrítica. As voçorocas con1plexas formam-se quando 

o perfil geológico apresenta horizontes arenosos intercalados por 

horizontes aTgilosos. A atuação da água é constante, quer seja por 

escoan1ento superficial (no período chuvoso), quer seja pelo 

escoan1ento subterrâneo durante todo o período seco. 
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Para Fendrich (1997), as voçorocas, podem ser classificadas de 

acordo con1 alguns aspectos, tais cmno: a seção transversal, o tan1anho, 

a profundidade, o forn1ato em planta, enh·e ouh·os. De acordo con1 a 

seção h'rulSversal, elas pode1n ser diferenciadas e1n voçorocas con1 vale 

en1 fonnato "U" e voçorocas com vales em formado "V", Figura 3. 

Figura 3 - Classificação de voçorocas de acordo com o tipo de seção h·ansversal. 
Formatos "U" e "V", respec tivamente. 

Fonte: Fendrich, (1997). 

Quanto à profundidade, Fendrich (1997), propõen1 wna 

classificação para as voçorocas encontradas no Estado do Pru·aná que 

leva e1n consideração as suas dimellSÕes, conforn1e a Tabela 2. 

Tabela 2- Classificação de Voçorocas. 

CLASSIFICAÇÃO 
Pequena 
Médiél 
Grélnde 

Fonte: Frendrich (1997). 

-----------------------------PROFUNDIDADE (METROS) 

< 1,0 
1,0 a 5,0 

>5,0 

Segundo Con1panhia de Eletricidade de Minas Gerais - CEMIG 

(2001), as voçorocas poden1 ser divididas en1 três tipos: ovóides, 

coalescentes e lineares. As voçorocas ovóides são as mais típicas, 

apresentando na parte superior a configw·ação de un1 anflteah·o de 
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paredes íngren1es, e un1 canal est-reito à jusante. As coalescentes são 

constituídas por n1ais de un1 anfiteah·o à montante, sendo resultante de 

reentrâncias nas paredes laterais, que evoluen1 de forma independente. 

As lineares apresentrun un1 grande desenvolvin1ento longitudinal, 

assen1elhando-se a un1 câ.nion, mas ternúnando, iguabnente, por un1 

canal estreito. 

2.4 MODELAGEM DE PROCESSOS EROSIVOS 

De acordo con1 Morgru1 (1995), os n1odelos são uma necessidade 

de simplificação da realidade, para auxiliar a tomada de decisões. 

Podem, tan1bén1, ser utilizados por planejadores e governantes na 

previsão de eventos e ações futuras. 

PaTa Dooge (1973) rzpud Tucci (1998), a diferença enh·e n1odelos, 

sisten1a.s e siJ.nulação pode ser descrita cmno: 

-sistema é qualquer estrutura, esquenm ou proceclin1ento, real ou 

abstrato que nwn dado tempo de referenda inter-Telaciona-se con1 

Ullla entrada, ou utfonnação, e wna saída, ou efeito. Por exen1plo, un1a 

bacia hidl·ográfica é un1 sistenm acionado por un1a enb·ada, a 

precipitação, que através dos diversos processos do ciclo hidl·ológico é 

h'éU1Sforn1ada em vazão; 

-modelo é unm representação do comporta.n1ento do sistenm. Como 

exen1plo, pode-se citm· a analogia que petnlite representm· o 

escoamento hidl·áulico por meio de um circuito eléh·ico; 

-simulação é o processo de utilização do modelo, geralmente en1 três 

fases: estimativa ou ajuste, verificação e previsão. 
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Segundo Morgan (1995), os n1odelos erosivos mais utilizados são 

os empíricos. Estes são baseados nas definições dos fatores de 

influência, observações, n1edições, técnicas estatísticas e exper.in1entais, 

que relaten1 con1o ocorre a perda do solo. Os tipos de n1odelos mais 

utilizados, segundo este autor estão presentes na Tabela 3 

·I I 
Tabela 3- Principais tipos de modelos utilizados na predição da erosão. 

TIPO DESCRIÇÃO 

Físico 
Usualmente são constru(dos em laboratórios. É 
necessário que se assuma uma similaridade enh·e o 
modelo e o mundo real. -----

Análogo 
Utiüza sisteme~s mecânicos ou elétricos Clnálogos aos 
sisteJ?laS sob investigação 

Digital 

Baseados 
Fisicamente 

Estocástico 

Baseados no uso de sistemas computacionais, e 
indicados quando se tem um grande numero de 
dados. 
Fw1damentados em equações matemáticas para 
descrever processos envolvidos 
UtiUzados quando a seqüência de dados a ser 
avaliada é representativa de um período de 
observações muito curto. 
Baseados na identificação de sigruficados estatísticos 

Estatístico das relações assumidas entre importantes variáveis, 
quando existe uma base de dados considerável. 

Fonte: Morgan (1995). 

Para Cluistofoletti (2000), a configuração tipológica de n1odelos 

proposta por Chorley (1964) e Woldenberg (1985), pode ser dividida 

en1 três categorias, os n1odelos análogos naturais, análogos abstratos e 

aqueles que sintetiza~n sisten1as, a saber: 

-n1odelos análogos naturais, apresentan1 con1o finalidade esclarecer 

deternunadas categorias de fenôn1enos ou sisten1as, traduzindo seus 

aspectos supostan1ente in1portantes ou característicos por n1eio da 

representação analógica simples. Podem ser diferenciados en1 duas 

classes, os análogos históricos, e os análogos espaciais; 
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-nlOdelos análogos abstratos, são hu1dan1entados na perspectiva de 

que a pesquisa pode ser realizada por meio de uma análise da 

esh·utura do sistema envolvido na problen1ática focalizada por ela; 

-n10delos que sintetizan1 sisten1as, seu objetivo é conhecer o sistenm 

con1o un1 todo. Apresentan1 con1o finalidade fornecer um quadro 

global de todo o sisten1a, estabelecendo o grau de conhecin1ento sobre 

as partes con1ponentes. Suas interações entre os elen1entos e o 

funcionan1ento interativo enb_.e as enb·adas e saídas do sisten1a. 

A Equação Universal de Perda de Solos - USLE é wn dos 

1nodelos en1píricos nlais utilizados no n1w1do para a predição da 

erosão. É aplicado principaln1ente para avaliação de perdas de un1 

deternunado solo, é regida pela equação 1. Por se b·atar de un1 modelo 

essencialn1ente en1pírico, não se adapta a todas as condições. 

A = R.K.L.S.C.P 

Onde: 

A= perda de solo por erosão média anual (tjha ano); 

R= erosividade da chuva e da enxurrada (MJ nm1jha h); 

K= erodibilidade do solo (t ha hjha MJ n1m); 

L= fator de con1primento do declive (adimensional); 

S= fator grau de declividade (adin1ensional); 

C= fator uso do solo e n1anejo de culturas (adin1ensional); 

P= fator prática conservacionista (adimensional); 

(1) 

A Equação Universal de Perda de Solos Modificada - MUSLE e a 

Equação Universal de Perda de Solos Revisada - RUSLE são 
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n1odificações do USLE, propostas por pesquisadores que ao tentarem 

aplicá-lo, notaxam algumas limitações no n10delo, pdncipahnente 

referentes ao parâmeh·o R, que quru'1tifica a erosividade. Os diferentes 

pru·ân1eh·os, propostos para cada un1 desses n1odelos poden1 ser 

observados na Tabela 4. 

Tabela 4- Variações do parâmetro "R" para os modelos USLE, RUSLE e 
MUSLE. 

MODELO 

USLE 

MUSLE 

RUSLE 

Onde: 

' P ARAMETRO "R" EROSMDADE 

R= (0,0199+0,0873log / )x Vp x /30 

R= 89,6 x {Qx qp)0·56 

R,;:, lt (o,29 x (1 - O, 72.:. -u-.oos1 ))~ Vp ]x f 30 

I= intensidade do segn1ento de chuva (nm1jh) 

VP= volun1e de precipitação do segtnento (nm1) 

bo = intensidade n1áxin1a da chuva en1 30 ntinutos (nrm/h) 

Q= volun1e de enxmrada (n13) 

qp= vazão e pico da enxurrada (n13js) 

Ouh·o n1odelo empíl'ico muito difundido, de acordo com Morgru1 

(1995), é o Soil Loss Estimator for South Africa (SLEMSA), cuja 

equação enconh·a-se abaixo: 

Z = K .X.C (2) 

Onde: 

Z= perda a11ual de solo (t/ha); 

K= perda anual de solos (t/ha) de um talude; 
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X= con1binação de dados característicos do talude 

( adimensional); 

C= fator n1anejo do solo. 

DentTe os n1odelos baseados fisican1ente destacan1-se o 

Chenlicals, Runoff and Erosion I-r·on1 Agriculhual Managen1e11t 

SystenlS - CREAMS, o Water Erosion Prediction Project - WEEP, o 

Griffith U1liversity Erosion Sedimentation Systen1 - GUESS, e o 

EuTopean Soil Erosion Model - EUROSEM. 

O CREAMS é un1 modelo, em escala de campo, desenvolvido 

nos Estados Unidos, e utilizado na investigação quantitativa das 

conseqüências an1bientais causadas pela ação da agricultura. É 

dividido en1 três con1ponentes: hldrologia, erosão e quínuca. 

Desenvolvido pela Agencia de Agricultura dos Estados Unidos 

USDA/ ARS, o Water Erosion Prediction Projected - WEEP h·ata-se de 

un1 n1odelo bastante difundido. É fundan1entado en1 técnicas 

hidrológicas e agronônlicas. 

O EUROSEM é un1 n1odelo de an1biente con1putacional, 

considerado cmno o n1ais real dentTe todos os den1ais. É utilizado para 

a análise da forn1ação dos diferentes tipos de feições erosivas, un1a vez 

que simula a n1aneira con1o oc01Ten1 as feições erosivas, tais con1o 

sulcos e intersulcos. Analisa eventos únicos con1 base en1 processos 

prove1lientes de várias fontes, con1 a finalidade de predizer a erosão do 

solo causada pela água. 
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CAPITULO 3 - ERODIBILIDADE 

De acordo con1 Noganu e Villibor (1995), dentre as cillerentes 

propriedades de un1 solo, a erodibilidade é uma das n1ais in1portantes, 

sendo aquela que reflete a maior ou menor tendência de um 

deternunado solo à erosão. 

Rodrigues (1998), afirn1a que a erodibilidade h·ata-se de un1a 

propriedade inh·ínseca ao solo que reflete a sua pré-disponibilidade ao 

destacamento das pcuticulas, sendo representada pelo fator í< da 

equação universal de perda do solo. 

A erodibilidade é uu1 dos nlais in1portantes fatores para o estudo 

e con1preensão do fenôn1eno da erosão, sendo função de vários fatores 

(físicos, químicos e biológicos) en1 un1a inter-relação con1plexa, e que 

pode variar con1 as condições cllináticas. Se dois solos diferentes con1 o 

n1esn1o uso foren1 expostos a tml n1esn1o agente erosivo, o que n1ais 

sofrerá a ação da erosão será o solo con1 alta erodibilidade. 

A erodibilidade pode v<uicu· de acordo com as estações do ano 

(por exen1plo, o nlaior ou n1enor un1edecin1ento do solo) e con1 o tipo 

de uso e ocupação en1pregado pelo homen1 a este solo. 

As ações do hon1en1 sobre o solo são sentidas principalmente nas 

can1adas superficiais, pela ação da retirada da vegetação natural, 

técnicas agro-pastorís, e de engenharia civil. De acordo con1 Facincani 

(1995), os modelos de ocupação urbana e rural refleten1 a ausência de 
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un1 conhecilnento prévio das características físicas do n1e1o a ser 

ocupado, resultando a sua degradação. 

3.1 FATORES QUE INTERFEREM NA ERODIBlLIDADE DOS SOLOS 

Segundo Wischn1eier e Snlith (1965) apud Ângulo et al. (1984), ~ 

cru:acterísticas que n1ais i1Lfluencian1 a erodibilidade de un1 solo são 

aquelas que afetam a ilililtração, a permeabilidade e a capacidade de 

arn1azenamento de água, a desagregação, a abrasão e o transporte pelo 

escomnento superficial e chuva. 

Para Nascin1ento e Castro (1976), os principais parâ1netros que 

condicionmn a resistência de un1 solo à erosão são granulon1etria, pm·a 

os arenosos, expansibilidade e peb.·ificação para os argilosos. 

Ângulo et ai. (1984), concluírrun que a estabilidade dos agregados 

en1 água e sua resistência ao in1pacto da gota da chuva, foran1 às 

propriedades que n1elhor qum1tificm·an1 este fator. 

En1 pesquisas realizadas con1 solos prove1lientes de países de 

clima u·opical e de países de clin1a temperado, Roose e Sanailh (1989), 

observm·an1 que os solos u·opicais apresentaran1 un1a maior tendência 

à erosão frente aos solos de clin1a temperado, e que esta erodibilidade 

apresenta uma vm·iação durante o ano em função das estações. Ouh·a 

correlação obtida por estes autores foi que a erodibilidade desses solos 

tan1bén1 estava relacionada com propriedades físicas, e con1 a evolução 

da matéria orgânica, alén1 do tipo de uso do solo. 

Dentre as propriedades que mais interferem na erodibilidade 

dos solos, pode-se citar: textura, mi11eralogia e teor de argilas, presença 
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de agregados, resistência ao cisalhan1ento, pH, Eh, condutividade 

elén·ica, e cátions n·ocáveis. Propriedades in situ, como a infiln·ação e a 
' 

umidade, segundo Pejon (1992), tan1bém exercem influência na 

erodibilidade. Q!:J.an_!o 1naior o seu volun1e e maior a velocidade da 
_. I 

água e1n infiltrm_·, n1enor a possibilidade de escoan1ento superficial, e 

tan1bén1, n1enor a possibilidade de ocorrer à erosão. 

Algtrn1as propriedades que influencian1 a erodibilidade poden1 

ser observadas na Tabela 5. 

Tabela 5- Fatores que interferem na e rodibilidade dos solos. 
PROPRIEDADES .. FATORES . · ·•. CARAêTÊiÜSUCAS . 

Mecânicas 

Resistência 

Reológicas 

Texnua 

Estrutw·a 

Tamanho de 
torrões/ 
Cu ltivo do solo 

-influi no destacamento e carregamento 
de partículas do solo; 
-determina a facilidade de dispersão do 
solo; 
-determina a força Limite necessária para 
o destacamento. 
-formação de agregados que resistem à 
dispersão, aos efeitos abrasivos da água 
de escoamento e ao destacamento; 
-grau de agregação e distribuição de 
agregados estáveis; 
-tamanho dos ag!egados. 
-superfícies rugosas e cheias de torrões 
possuem elevada capacidade de 
detenção; 
-resistência à desagregação pela chuva e 
pelo vento. 
-responsável pelo aumento na taxa de 

Formação de escoamento superficial; 
crostas -solos com baixos teores de matéria 

Resistência 
ao 
cisalhamento 

Sistema 
águajso1o 

orgânica. 
-importante no destacamento de 
partículas de solo (impacto e escoamento 
superficial). 
-a umidade do solo influi na 
suscetibilidade à erosão por afetar a 
coesão, a resistência ao cisalhamento, 
consistência e plasticidade. 
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Tabela 5 - Fatores que entreverem na erodibilidade dos solos (continuação). 

PROPRIEDAOES FATORES éARAcTERISTICAS 

Característica 
do perfil 

Hidrológicas 

Químicas e 
mineralógicas 

Diretos e 
indiretos 

Retenção de água 

-Wluência sobre o escoamento 
subsuperficial em decorrência de 
mudanças nas propriedades 
hidrológicas de diferentes horizontes; 
-influência sobre o crescimento vegetal. 
-o estado de energia da água do solo ou 
pressão neutra influência a resistência ao 
cisalhamento em um solo; 
-a 1·esistência de u Lll solo ao 
arrastamento pela água é influênciada 
pela umidade inicial; 
-solos secos são mais suscetíveis à erosão 
pelo vento e pela água que os solos 
úmidos; 
-a unúdade fornece coesão entre as 
partículas. 

Transmissão 
água no solo 

de -taxa de infiltração determina o maior ou 
menor voltune de escoamento 

Permeabilidade 

Matéria orgânica 

superficial. 
-solos com permeabilidade 
extremamente baixa a moderada geram 
mais escoamento superficial. 
-influência a distribuição 
granuJométTica, assim como, 
propriedades de retenção e transmissão 
de água; 
-fortalece as ligações que estabilizam as 
unidades estruturais e mantém um 
balanço favorável enn·e a retenção e 
transmissão nos poros; 
-dimlnw o efeito da compactação; 
-concentração de matéria orgânica em 
micro-agregados aumenta a sua 
resistência à desagregação e à dispersão. 
-a estrutura do solo e a resistência são 
uúluênciadas pela quanhdade e 
natw·eza dos argi1o-minerais; 

Argilo- minerais -a fração fina do solo interage com a 
matéria orgânica para formar agregados 
mais estáveis ao impacto das gotas de 
chuva. 

Fonte: Nishiyama (1998). 
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A presença da cobertura vegetal influência na erodibilidade un1a 

vez que age como agente de proteção aos ilnpactos das gotas de chuva, 

e tan1bén1, pron1ove a resistência n1ecân.ica do solo pela ação do 

siste1na radicular. 

Bailey (1941) apud Rodrigues (1982), considerava a in1portância 

da vegetação no papel de proteção da encosta, afirmando que certos 

solos que possuen1 ângulo de repouso próxilno a 60°, quando 

protegidos pela vegetação, ao teren1 esta vegetação retirada 

apresentrun un1a queda neste ângulo para aproxinmdan1ente 30°. 

Para Greenway (1990) npud Nishiyan1a (1998), a vegetação 

influência na estabilidade de encostas por n1eio de dois n1ecmúsn1os, 

un1 hidrológico e un1 n1ecânico. Sendo que, tm1to o hidrológico con1o o 

n1ecânico, podem interagir tm1to positivan1ente con1o negativamente, 

junto à estabilidade da encosta Basem1do-se nas idéias de Greenway 

(1990) apud Nishiyama (1998), elaborou-se a Tabela 6, adaptada pm·a a 

influencia da vegetação na estabilidade de solos em encostas frente à 

erosão. 

Tabela 6 - Influência da vegetação a estabilidade de solos em encos tas frente à 
erosão. 

TIPO DE 
MECANISMO 

AÇ.i-\0 

lNTEKCEI'TAÇÂO DA 

CHUVA PEI.O SISTEMA 

FOLIA R 

Extração da 
Hidrológico umidade do solo 

(raízes) 

Aumento da 
rugosidade 
superficiaJ (raízes 
e restos) 

INFLUÊNOA 

Perda por evaporação e 
absorção 

Perda de água por 
transpiraçã~ ~ 

Diminuição de pressão de 
poro (pressão neuh·a) 
PROTEGE A CA MADA SUT'F.RFICIAI. 

DO SOI.O, FRENTE À AÇÃO LJAS 

ÁGUAS DAS CHUVAS 

TIPO DE 
INTERAÇÃO NA 
EST ADIUDADE 
DA ENCOSTA 

Benéfica 
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Tabela 6 - Influência da vegetação a estabilidade de solos em encostas frente à 
erosão. (Continuação) 

TIPO DE 
MECANISMO 

Mecânico 

AÇÃO 

Aumento da 
resistência pela 
ação de raízes 
(união das 
partículas pelas 
raizes) 

INFLUÊNCIA 

TIPO DE 
INTERAÇÃO NA 
ESTABILIDADE 
DA ENCOSTA 

Aumento a resistência ao B 'fi 
cisalhamento ene ca 

Baseado nas idéias de Greenway (1990). 

3.1.1 PRESENÇA DE AGREGADOS 

A agregabilidade pode ser definida como o con1portan1ento no 

qual as partículas de solo são encontradas naturahnente agrupadas, 

com formatos e tan1anhos variados, con1o pode ser observado na 

Figura 4. 

Figura 4 - Agregação presente em materiais inconsolidados.Imagem obtida com 
o auxilio de lupa eletrônica. 

A presença de agregados h·ata-se de un1 fenôn1eno n1uito 

cmnplexo, onde são envolvidas as forças de ah·ação das partículas de 

argila, pH, e a presença de cátions trocáveis. 
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As propriedades quínúcas de un1 solo, tais con1o pH, Eh, cátions 

h·ocáveis, enh·e outras, conh·olam além da estabilidade dos núnerais, a 

formação e estabilidade dos agregados. Ao ocorrer un1a n1udança 

quínúca no solo, unm variação no pH, por exemplo, poderá provocar a 

desestabilização de núnerais e/ ou agregados presentes neste solo. Esta 

desestabilização de núiterais e/ ou agregados pode acarretar a 

dinúnuição ou o atunento da resistência deste solo frente à erosão. En1 

solos básicos, onde há o predonúnio de cátions bivalentes, as 

propriedades de expansibilidade das argilas 2:1 são nlliúnúzadas e a 

agregação é favorecida. No entanto, en1 solos ácidos, onde há 

predonlli1ância de cátions n1onovalentes, e, o hidrogê1úo é donlli1ante, 

as argilas 2:1 têm sua propriedade de expansibilidade realçada e, neste 

caso, a dispersão do solo ocone (MITTERVICHT, 1996). 

A granulon1eb·ia influi na estabilidade dos agregados, porém 

deve-se ter nmito cuidado con1 a aplicação de valores obtidos en1 

curvas granulonléh·icas para a caracterização dos agregados e suas 

propriedades. Em trabalhos con1o de Linm et nl. (1990) npttd Nishjyanm 

(1998), são levantadas dúvidas sobre a aplicabilidade dos resultados de 

granulon1eh·ia com dispersão total na previsão do con1portamento de 

latossolos quanto à erosão. 

Os n1esn1os autores, acin1a citados, afirn1an1 que en1 latossolos 

vermelho-amarelo e vern1elho-escuro, agregados de elevada 

estabilidade pernmnecen1 con1o agregados n1enores, ocupando a faixa 

granulon1étrica de silte e areia n1ttito fina. 

Para Lal (1990), a granulon1etria dos agregados estáveis exerce 

influência na erosão, sendo que os con1preenclidos na faixa de 0,25 a 5 

nm1 são nmis estáveis à ação da chuva. Ainda segundo Lal (1990), a 
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intensidade da erosão pelo vento, também, está relacionada 

estabilidade dos agregados, que de certa forma, atua con1o agente de 

proteção. 

De acordo con1 estudos realizados por Bryan (1968) apud 

Nishiyan1a (1998), para 90 an1ostras de diferentes tipos de solos 

artalisados por diversos n1étodos de avaliação do índice de 

erodibilidade, nenhtrnl deles den1onstrou ser totahnente confiável, 

porén1 concluiu que há wna forte ligação con1 aqueles relacionados à 

agregação das partículas. Esta disparidade e não adequação entre as 

diversas Jnetodologias, tan1bé111 foi observada por Silva et al. (2000), 

que realizaran1 1rn1a pesquisa con1 an1osn·as de diferentes latossolos 

brasileiros, objetivando a determinação indll'eta do índice de 

erodibilidade por 23 modelos diferentes, sendo que, nenhtrm n1étodo 

testado mosh·ou-se satisfatório para o conjunto de solos estudados. 

Os teores de nmtéria orgânica de um solo constituem-se en1 um 

fator muito in1portante na estabilidade dos agregados. Voroney et al. 

(1981) apud Morgan (1995), sugeren1 que a erodibilidade dinúnui 

linear·n1ente con1 o aun1ento no conteúdo de n1atéria orgânica, 

enquarlto o destacamento pelo impacto das gotas de chuva diminui 

exponencialn1ente con1 o aumento do conteúdo de matéria orgânica. 

Segundo Alcântara (1997), o n1étodo do in1pacto da gota (e suas 

variações) apresenta um bon1 potencial para o estudo da estabilidade 

de agregados. A análise de in1pacto da gota, segw1do este n1esn1o 

autor, é indicativa de resistência do agregado à quebra pela 

precipitação. 
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3.1.2 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO 

A resistência ao cisalhrunento é a força que se opõen1 ao 

ru·rastan1e11to dos grãos de solo ao longo de un1 talude, desenvolvido 

entre a canmda dos grãos e a superfície desse talude, e pode ser 

expressa conforme a equação (3): 

-r =i: + cr . tan ~ 

Onde: 

-r = tensão de cisalhan1ento de un1 solo; 

c = coesão do solo; 

cr = tensão nonnal aplicada no solo; 

~ =ângulo de ah·ito interno do solo. 

(3) 

Segundo Bryan (2000), apesru· da resistência ao cisalhan1ento ser 

n1uito in1portante no conh·ole de solos coerentes, há un1a grande 

dificuldade paTa obtê-la diretamente en1 solos envolvidos en1 

processos erosivos, tmla vez que, é bastante con1plexo e trabalhoso 

sin1ular as reais condições an1bientais en1 que ocorre a erosão. Un1a 

sin1ples variação no teor de umidade altera a resistência ao 

cisalhan1ento de un1 solo. 

Em geral un1 aun1ento no teor de umidade leva um solo a uma 

dinlinuição de sua resistência ao cisalhamento. Con1 baixos teores de 

unlidade os solos passan1 a se comportar con1o un1 sólido e se fraturan1 

sob tensão, n1as se houver un1 aun1ento no teor de umidade inicia-se o 

con1portan1ento plástico, ocorrendo a deforn1ação sen1 o fraturan1ento. 
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Segundo Morgan (1995), en1bora n1uitas argilas percam 

resistência ao cisalhan1ento no início do processo de un1edecirnento, 

devido ao alívio gerado nas ligações enh·e as partículas, algumas 

recuperan1 esta resistência horas depois. Este processo é denonlinado 

de con1portan1ento tixorrópico, e ocorre devido à absorção de água 

pelo nuneral, que pron10ve a formação de pontes de hidrogê11io. 

3.1.3 ARGILAS 

Argilo-nlinerais ou argilas, segundo Boules (1979), são núnerais 

predominru'ltenlente formados por alunúnio e/ ou ferro e magnésio, 

exh·en1an1ente pequenos (inferiores a 2J..Lm), e eleh·onican1ente ativos. 

São silicatos hidratados con1 estrutura en1 can1adas forn1adas por 

ligações que geran1 folhas de tetraedros de silício, e oxigênio, e folhas 

de octaedros de alunúnio e oxigê1úo e lúdroxilas. 

As argilas poden1 se classificadas de acordo con1 o tipo de cátion 

presente na folha octaédrica en1: dioctaédricas ou tricoctaédricas, por 

exen1plo, se o cátion presente na folha for un1 Al, só dois terços das 

posições estão ocupadas e a éu-gila é classificada con1o dioctaédrica, se 

ao contrário, o cátion for o Mg todas as posições do octaédro estão 

ocupadas e a ru·gila é classificada como h·icoctaédricas. 

O silício presente nos teh·aedTos pode ser substituido por 

alUIDÍllio, e o alUillÍllio dos octaedros por magnésio ou mesn1o pelo 

ferro. Estas h·ocas de cátions são denonúnadas de substituições 

isomórficas, un1a vez que, são feitas enh·e cátions con1 tamanhos 

similéu-es e não há un1a vru·iação na esh·utura principal da argila, 
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apenas un1 excesso de cargas negativas en1 suas camadas que pode ser 

con1pensado corn a adsorção de cátions hidrogênios (H+) das 

n1oléculas de água (Figura 5). Esta compensação tan1bén1 pode ser 

realizada con1 adsorção de os cátions de sódio (Na+), cálcio (Ca+) e 

potássio (K+), denh·e ouh·os. Uma vez que as n1oléculas de água são 

polarizadas, seu pólo negativo pode ligar-se a ouh·as n1oléculas de 

água, forn1ando a can1ada de água adsorvida. 

A cantada de água absorvida pode ter sua espessura variável, de 

acordo con1 o cátion presente na ligação con1 o H+, os cátions de Na+, 

devido ao seu tan1anho, levan1 a un1 aun1ento na espessura dessas 

can1adas, o que gera wna diminuição nas forças enh·e partículas, 

podendo levar ao destacamento destas da n1assa de solo. 

Moléc~a de água ~ 

Partícula de arg ila 

Figura 5 - Partícula de argila polarizada atraindo moléculas de água. 

Sherar·d et ai. (1976), afirn1aran1 que algurnas argilas naturais se 

dispersam ante a presença de água relativan1ente ptua, con1o a 

originada por chuva. O fenôn1eno é gerado devido à presença da água 

de poros do solo ter n1aior concenh·ação de cátions que a água pura da 

chuva. 
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Sherard et al. (1976) e Mullins (1999), conceituam a dispersão 

con1o un1 processo associado aos teores de sódio em un1 solo, o que 

pode levar a un1a separação espontânea das partículas de argila. A 

dispersão ocorre quando as forças de repulsão interpartículas exceden1 

as de atração, levando ao destacan1ento dessas partículas, facilitando 

assin1, seu posterior transporte. 

Ainda segundo Sherard et al. (1976), quando a água da chuva 

ingressa no solo, produz dois efeitos: 

-tmnada de cátions da água de poro - buscando reduzir a diferença de 

concentração, o que gera un1 desequilíbrio entre o con1plexo de 

adsorção da partícula de argila e a água de poro, levando a un1a 

tl'ansferência de cátions da pal'tícula em direção a esta água retida no 

poro. Isto resulta numa descon1pensação eléh·ica da esh·utul'a química 

da argila, aun1entando a repulsão eleh·ostática enh·e as partículas. 

-aumento da esfera de solvatação - os cátions que pern1anecem 

aderidos nas partículas de ru.'gila tenden1 a aumentar a sua esfera de 

solvatação pela diminuição dos cátions na solução. Isto aun1enta a 

distan.cia enh·e pmtículas com a cons eqüente redução das forças de 

atração. 

Para Holn1ger et al. (1976), a tendência à erosão por dispersão 

depende fundamentaln1ente do tipo de cátion predontinante na 

estrutura da argila, sendo os solos sódicos n1ais dispersivos que os que 

contên1 cálcio e tnagnésio. 

Segundo Morgm1 (1995), a presença de argilas dispersivas é un1 

dos nlais unportmltes fatores que podenl influenciar a erodibilidade do 

solo. 
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As argilas influenciarn na erodibilidade de urn solo, tanto ah·avés 

do tipo con1o dos teores presentes no solo. Para Grissinger (1966) apud 

Lal (1990), a quantidade de argila influência na textura, wna vez que 

ao seren1 cimentadas corn partículas de granulon1etria silte, fonnatn 

agregados. En1 esh1dos con1 solos previan1ente classificados con1o 

erodíveis Evans (1980), concluiu que os solos com teores variando 

acin1a de 35% de argilas, são geraln1ente n1ais coerentes e forn1an1 

agregados estáveis sob o efeito das gotas de chuva. 

3.1.4 FORMAÇÃO DE CROSTAS 

Moldernhauer e Kosawara (1968) apud Nishiyatna (1998), 

afirn1aran1 que, en1 geral a perda de solo dinúnui con1 a formação de 

crosta. Para Moore e Singer (1990) o selan1ento superficial do solo e o 

desenvolvimento de crostas endw·ecidas reduzern a quantidade de 

infiltraç~o, e aun1entmn a resistência do solo. Porém un1a vez 

desb·uída a crosta, o processo erosivo pode instalar se, con1o é possível 

\ de ser observado na Figura 6, tirada ern São Pedro en1 un1lotean1ento. 

Figura 6 - Implantação do processo erosivo no município de são Pedro, na área 
de um lotecnnento residencial, onde o solo enconh·a-se desprotegido. 
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Estein e Grant (1973) apud Rodrigues (1998), constataxam que a 

erodibilidade do solo é uma função da taxa e extensão da fonnação de 

un1a crosta endurecida, visto que maior perda de solo ocorre nos dez 

prin1eiros 1nÍI1utos da chuva, após os quais, decresce paxa un1 valor 

constante. 

Nishiyan1a (1998), cita que durante o evento da forn1ação da 

crosta, á água de infiltração decresce paTa wna constante con1 o ten1po, 

o que cria desse n1odo, tllll atunento conconutante do volun1e de 

escoamento superficial. E ainda afirn1a que, este awnento no 

escoan1ento superficial, associado à intensificação da energia de 

j arre1nesso de paxtículas pelo splnsh en1 presença de escoan1ento 

I laminar, conduz a uma erosividade crescente relacionada ao evento de 

\ formação de crosta, atingindo un1 valor m_áxinlo con1 o ten1po. 

3.2 ÍNDICES PARA QUANTIFICAÇÃO DA ERODIBILIDADE 

A erodibilidade de un1 solo pode ser deternunada diretan1ente 

no campo, com chuvas tanto naturais con1o sin1uladas, ou por 

processos indiretos, por meio de correlações con1 as prop1iedades 

físicas e quínticas. 

Frente à sua co1nplexidade, n1uitos estudos foran1 realizados na 

tentativa de quantificar a erodibilidade dos solos. Os prin1eiTos 

trabalhos con1 este objetivo stugiranl en1 1925 con1 Be1u1et, e con1 

Middleton no ano de 1930. Estas pesquisas correlacionavan1 o fator 

erodibilidade con1 tmla CaTacterística física, a granulon1etria, na 
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tentativa de quantificar a erodibilidade utilizando-se a capacidade de 

agregação de um solo. 

Posteriormente, na década de sessenta, o Laboratório de 

Engenharia Civil de Portugal - LNEC e o Laboratório de Engenharia de 

Angola investigaran1 várias propriedades que poderian1 interferir na 

erodibilidade de solos tropicais encontrados en1 cortes de estradas, 

dando destaque às propriedades quínticas, físicas e ntineralógicas que 

potenciabnente podem influenciar na erodibilidade. Ainda na década 

de sessenta, Bryan en1 1968, ao estudar a suscetibilidade à erosão de 90 

arnostras de diferentes tipos de solos por diversas 1netodologias, 

concluiu que nenhunm delas denlm1Strou ser totaJn1ente confiável e 

que havia unm grande ligação do con1portan1ento da erodibilidade 

con1 a agregação das partículas. 

Wislm1eier et a/.(1971), apresentar·am o non1ograma que ficou 

conhecido con1o non10gran1a de Wishn1eier, para detenninação do 

fator K - erodibilidade, que até os dias de hoje é amplan1ente utilizado. 

Par·a a sua utilização requer o conhecimento de algun1as propriedades 

do solo en1 análise, tais con1o: porcentagem de n1atéria orgânica, 

porcentagen1 de material na faixa granuloméh·ica enh·e 0,002 a 0,1 mn1, 

porcentagen1 de n1aterial na faixa granulon1étrica 0,1 a 0,2 nm1, classe 

de pern1eabilidade e tipo de estrutura do solo. 

Estudando a erosão causada pela dispersão de certas argilas en1 

algun1as barragens de terra, Scherard et al.(l976) desenvolveran1 

algun1as n1etodologias para a identificação da erodibilidade. Dentre 

elas, a nlais uWizada é a de Identificação Qtúntica de Argilas 

Dispersivas. 
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No Brasil fora1n realizados muitos estudos sobre o fator 

erodibilidade dos solos, sendo que, a grande n1aioria, visava à 

aplicação e/ ou a adaptação das metodologias internacionais, criadas 

en1 países de clin1a ten1perado, paia as nossas condições clin1áticas. 

En1 1979, os professores Noganú e Villibor, deran1 un1 novo 

direcionan1ento à pesquisa de solos tropicais e subh·opicais por n1eio 

da Metodologia MCI que é voltada a estes solos con1 finalidade 

empregá-los na construção de estradas. A n1etodologia utiliza a 

con1binação de dois ensaios, ensaio de absorção e ensaio de perda de 

n1assa por imersão, relativrunente siinples pru·a a deternm1ação do 

índice de erodibilidade. Pejon (1992), apresentou un1 novo critério de 

classificação para os solos erodíveis, utilizru1do os ensaios propostos 

por Noganú e Villibor (1979), mas onde privilegiava a cru·acterística de 

absorção de água pm· unl solo, mais que a de perda de massa por 

in1ersão. 

Alcântara (1997), en1 pesquisas tan1bén1 realizadas na Escola de 

Engenharia de São Carlos - ESSC, propôs a utilização do ensaio do 

cone, con1 algrunas n1odificações, para a correlação enh·e os valores da 

penetração do cone con1 a erodibilidade dos solos ru1alisados. 

Morgan (1995), e Mittervicht (1996), con1pilru·am sepm:adan1ente, 

na forn1c1 de tabelas, as principrus metodologias paTa quantificação dos 

índices de erodibilidade. Estas metodologias nlais as prii1cipais 

n1etodologias nacionais foran1 n1ontadas em unla única tabela (Tabela 

7).Vale ressaltar que a heterogeneidade e cru·ência de algun1as 

inforn1ações, enh·e as diversas metodologias, deve-se é a diferenças na 

descrição e enfoque en1pregado por Morgan (1995), e Mittervicht 

(1996). 
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Tabela 7 - Principais índices nacionais e intercionctis utiliazados para a 
quantificação do fator erodibilidade dos solos. 
NOME DO ÍNDICE AUTON,IANO DESCRlÇÃO 

Índice de 
scsquióxidos 

(Sesquioxido mlio) 

Índice d e Ji<;persão 
(Dis p0rs ion ratio) 

Índice de erosüo 
(E ros ion ralio) 

Índice de m·1~a 
(Clay ralio) 

BemleL 
(1926) 

Middleton 
(1930) 

Bouyoucos 
(1935) 

Princípio: 

Limi L<' s : 

Si02 

R203 

Solos erodíveis > 9,03 
Solos nno erollíveis < 0,52 

Desenvolvido para: Solos Lah~rílicos 

País onde foi desenvolvido: C uba 

Tipo_ de erosHo: niio <'speci ficndo 

Princípio: % silte + %argila (com deflocularte) 
% silte +%argila (com água destilada) 

Li m iles: mio es pecificado 

Desenvolvido para: solos sup<~rfida is are nosos, 
siltosos 0. mr,i.losos 

P;ús onde foi desenvolvido: li'>lados Unidos da 
Am érica 

Tipo d e erosJo: não especificatlo 

Princípio: Ím.üce de dis pcrsno dividido pelo índice de 
colóide (maté ria orgânica + argila). 

Lim ilcs: 
Solos r rouíveis >10% 
Solos não crodívcis <lO ?~ 

Dc>scnvolvido pma: s olos s uperficiais a renosos, 
s illosos c argilosos 

Pais onde foi desenvolvido: E'llados Unitlos da 
Amé rica 

T ipo de c rosilo: nilo es pecificado 

Prúwipio: %areia +%silte 

% argila 

LiJll iles: niio es pecificados 

Desenvol vido para: solos arenosos s uperficiais, 
s uperficiais s iltosos e m güosos . 

Pa ís onuP foi d f'senvolvitlo: E.'llados Unidos d a 
Ame:> rica 

Tipo de erosfío: nJ o espl'cificadn 
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Tabela 7 - Principais índices nacionais e interciona.is utiliazados para a 
quantificação do fator erodibilidade dos solos (continuação). 
NOME DO ÍNDICE AUfOR/ANO DESCRIÇÃO 

fndicc de erosão 
(Erosion imtex) 

fndke de SUJWrfície 
de agn~gação 

(Surji1ce aggregali ou 
mtio) 

Sillutlatlor de chuva 
(Si 11111111/cd rni 11ji11l 

tcst) 

Índice de 
i_nslabiHJade 

(111SI abi li ty i udex) 

Voznesensky 
(1940) 

Princípio: 
dxh 

a 
Onde: 
ti = ínwce de dispersão; 
h = ú1dice de retenção de água; 
a = índice tle agregação. 

Limites: não especificados 

Desenvolvido pma solos: não espedficado 

País onde foi desenvolvido: Rússia 

Ti J O de erosão: nlío mencionado 
~~~~~~~~-P_J.rindpio: Árc~ da su perffciedas pal"Lículas de solo 

Anderson 
(1954) 

Woodbtml e 
Koza.chyn 

(1956) 

maiores que 0,05mm, dividido pelos ar,rep,ados de 
sille e argila. 

Limites: não especilicados 

Desenvolvido para: solos de Lextma méwa a grossa 
provenil' Illes de material aluvionar ou vulci'inico. 

País onde foi desl~nvolvido: Estados Unidos da 
América 

Tipo de erosão: Erosão m~·ginal 

Princípio: Compara<,;<lo da erosiln de diferentes lipos 
de solos s ubmetidos a uma dmva padrão. 

Limilcs: não especificados 

Desenvolvido pma solos : de LUfercntes tipos 

País ond(~ foi desenvolvido: nã o es pecificado 

Tipo de erosão: Erosão pel~ as-no de chuvas 
Princípio: %s ilte + %argila 

Agar + Agalc + Agbenz 
Onde: 
Agw- = ?~ de agregados > 0,2 nnn; 
Ag-uk = pré-b·atamenlo com álcool; 

1--fénin, Momtier Agb€nz = pré-lralamento com benz eno. 

c Comheau 
(1958) Limites: não Ps pPcilicados 

Desenvolvido p<ua solos : nüo especificado 

País onde foi desenvolvido: não especificado 

Tipo de erosão: não especificado 
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Tabela 7 - Principais índices nacionais e intencionais utilizados para a 
quantificação do fator erodibilidade dos solos (continuação). 
NOMEDOÍNUICE AUTOR/ÀNO DESCRIÇÃO .·. 

Índice de 
instabiJiJaJe 

(1 nstabili ty iudcx) 

Chorley 
(1959) 

Princípio: 

resistência de cisalhamen to x pem1eabili dade 

Limites: nilo especificados 

Desenvolviuo para solos: com texhmt variélndo entre 
fina a média 

País onue foi Jesenvolvido: não !~Spedficado 

~--~---------~ __ T_ipo de erosão: Laminélr 
Prindpio: 

ÍnJicc de 
instabilidade 

(lnstabilih; iudex) 

Índice de argila 
motlificado 
(M.odificld 
clay mlio) 

fnd i o~ de super fiei e 
de awegat;ão 
moclificado 

(Modificd surface 
aggregatiou ratio) 

Momtier e 
Combeau 

(1961) 

Bryan 
(1968) 

% silte + % Argila 

(%agregados> 0,2 mm) - 0,9 x (%areia grossa) 

Limites: não especificados 

Desenvolvido paxa solos: não especificado 

País onde foi desenvolvido: não especificado 

Tipo de ero~üo : não esped.Jicat!()_ 
Princípio: Índice de nrr,ila de Bouyoucos com a 
adição de matéria orgfutica da fração liganl(~ 

Limites: não espedficados 

Desenvolvido para solos: não especificado 

País onde foi desenvolvido: lnglatena 

Tipo de erosão: Laminm. 
Printipio: tr~dice Je superfície de agregaçiio de 
Anderson com a adição de maléria orgihtica dél 
Lral,'ão lig<ulle. 

Limites: não cspeciJicatlos 

Desenvolvido para solos: não especificado 

País onde foi dt~senvolvido: Inglaterra 

Tipo de erosi1o: Laminar 
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Tabela 7 - Principais índices nacionais e inte rnacionais utilizados para a 
quantificação do fator erodibilidade dos solos (continuação). 
NO:ME DO ÍNDICE AUfOR/Ài'lO DESCRIÇÃO 

Ag1·egados estáveis 
em <1gua 

(Pcrcentagc water
stable nggregates -

WSA) 

ÍnJicc Jc 
inlabilidade 

(lnstabilih; index) 

Índice de 
erodibilidade 

(ErodibilihJ index) 

Índice de erosào 
(Erosion mtio) 

Agregndos estáveis 
em á)~ta 

(wnter-slablc 
nggrcgates - WSA) 

Bryan 
(196X) 

Monnicr c 
Combeau 

(1961) 

Wischimeier e 
Mannerinr, 

("1969) 

Lugo - Lopez 
(1969) 

Bryan (1976); 
WoodbLu·n 
et a/. (1976) 

Princípio: 
%de WSA > 3 mm 

Limiles: não especificados 

Dest~nvolvido para solos do lipo: não especificado 

Pais onde foi desenvolvido: Inglaterra 

Tipo d~ erosão: ~_mit~ar 

PJ"incípio: 
% silte +%Argila 

7
( 0-Yo_a_g-re_g_a_d-os- > Õ,i mmY:_:-0,9---;-(õ!o ~~~ia gr~s~~j 

Limües: nJo <~specificados 

DesenvolviJo para solos do Lipo: não cspecificaJo 

Pnís onde foi desenvolvido: não especificado 

Tipo de erosão: Laminar 
Princípio: média anual de perda de solo por Lmidadc 
de EGo (ím.lice de erosão da chuva para um intervalo 
de 30 minulos) 

Liutitt~s: não especificados 

Desenvolvido para solos do Upo: não especificado 

Ptús onde foi desenvolvido: Estados Uttidos da 
AmériGl. 

'J'ipo de erosão: <~rosão causada pela ação da chuva 
Pl'incípio: 

índice de dispersão 

conteúdo colóide/índice de umida equiva lente 

Limites: não especificados 

Desenvolvido pm·a solos do tipo: nfio especificado 

P<tis onde foi des<~nvolvido: nfio C'specificado 

TiQO de ero~no: erosão ca usa~a pela ação da dm ~a 
Princípio: % WSA > O,Snun 
Linütes: não esppcj{jcados 

Desenvolvido pcu-a solos do tipo: n ão especificado 

P<ÚS onde foi dPS(~twolvido: não especificado 
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Tabela 7 - PriJlcipais índices nacionais e internacionais utilizados para a 
l uantificação do fator erodibilidade dos solos (continuação). 

Fator K da Equação 
Utúversa1 de Perdas 

de solos (USLE -
U11iversa/ Soil Loss 

Equation) 

Lndice "K" de Yotml~ 

Índice KE 
(KE imiex) 

Ensn io do ftuo de 
agulha 

( Pi nltole tesf) 

Wischmeicr 
ef a/. 

(1971) 

Young cf a/. 
(1972) 

13rucc-Okine 
ela/. 

(1975) 

Sherard 
c/ a/. 
l976 

Princípio: estimativa da erodibiüdade dos solos 
baseado nos parâmetros: % matéria orgânica, 
t>s truturn, c classe de permeabilidade. 

Limilt>s: retirar no nomogrmna. 

Desenvolvido para solos: de países com clima 
Temperado 

País onde foi desenvolvido: Estados Unidos da 
América 

Tipo de erosilo: utilizado pma erosões dos lipos sulco 
e cnh·c s ulco 

--~ 

Prindpio: <'Slimntivil il pm'lir do índice dl~ agregados 
(2,9mm), porcentagem de montmorilonita, s ilte mais 
areia fina, peso específico e úKÜce de djspersão. 

Limites: nélo t>s pecificados 

Desenvolvido para solos do lipo: não especificado 

Pilfs onde foi desenvolvido: nilo cspcdficado 

Tipo de erosão: não especificado 

Princípio: média do nt'rn\Cro de gotns (energ-ia 
cinética) necessário para des truir um agregado de 
solo 

Limites: Solos estáveis O- 0,4 
Solos não estáveis >0,4 

Desenvolvido para s olos : argilosos e argUo-arenosos. 

Pafs onde foi desenvolvido: Nigéria 

T ipo de crosc'io: causada pPia açilo elas gotas das 
chu vils 

Princípio: consis te em fa7.l'l' pl'n:ohH· Jgua (com um 
p,raruente hidráulico conhecido) ab·avl~ de um furo 
de I mm em amostra ci.lú1drica 

Limites: No Brasil é nornwli7..<ldo pela ABNT na NBR 
14114/95 

Desenvolvido pcu-a solos: ru·p;ilosos 

País o nde foi desenvolvido: E'ilados Unidos dn 
América 

Tipo d e erosão: erosJo por pipi11g 
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Tabela 7- Principais índices naciona.is c internacionaL'> ulili :t.ados para a quanlificaçiTo 
do fator crodibilidade dos solos (continuação). 

NOME DO ÍÍ\TDICE AUTOR/ANO DESCRlÇÃO 

Ensa io de 
pulveriz.<1Çc1o 
(Crumb lcst) 

Ensnio labor<llorial 
usad o pnl'a 

idenlificnção de 
nrgilas disp(~rsivas 

(Labomfory fesf usetl to 
i deu tify dispcrsive 

days) 

Fator K pm·a so los 
s u pe rfi dais 

(K for srofnce soil 
erorli/Jility) 

Pator K 
de Rümkens 

Shenm.i 
ef a/. 
1976 

Rom kens 
ct ai. 

(1977) 

Princípio: tU11 pequeno torrão de solo seco é colocado 
em água, às prutfcuJas de <lJ'j~ilas dispcrsivns tentem a 
se liberar e formru· uma zona mais densa ao redor d o 
torrão. 

Limilts: quanto maior a 7.0na densa ao n~dor do 
torrilo maior a tendência <1 dispPrsilo. 

Desenvolvido p;u-a solos: nJo especificado 

País onde foi desenvolvido: Estados Unid os da 
Amé rica 

Tipo de erosão: não espec ificado 

Prindpio: exb·ação e quantificação d os nilions 
b·ou~ veLo; d e uma pasla d e solo mais água e posterior 
classificação utiliZémdo um ábaco. 

Lim ites: Zona não wspers iva 
Zona pouco uispers iva 
Zona dispe rsiva 

Desenvolvido pru·a solos: nilo especificado 

Pnfs onde foi desenvolvido: Estados Unidos da 
Américn 

Tipo d e erosão: não especificado 

Principio: Coefidente de t-'!rouibilidadc par.1 solos 
ar@osos basPados em regressões múJLiplns dos 
pru·âmetros K da USLE, mais a % Fc1Ü3 c Ah03 
LinútPs: não Pspecificado 

Desenvolvido pma solos: com texlttra vminndo Pnll·c 
m e ia e argilfl . 

P<ús onde foi d esenvolvido: Estados Unidos da 
Amér ica 

Tipo de Pros ão: s uko e illlers uko 

Princípio: K = 0,'145+(6,87.10.sM) + lt()34 x (t•s b·utura) 
+ 0,03R x (pcrmcnbilidadc) - 0, 157 (carbono) 
Limites : nilo especificado 

Des envolvido para s olos: com texhtra variando enlre 
areia e ,u·gila. 

Pnís onue foi desenvolvid o: Estados Unitlos da 
Amé rica 

Tipo tle eros ilo: s ulco e inters ulco 
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Tabela 7 - Principais ímlices nacionais c internacionais utili "_.nuos para a quantificação 
do falor eroclibilidnde dos solos (continuação) . 

. NOME DO INDICE AUTOR/ANO DESCRIÇÃO 

fndice SUS/!VfWD 

SURF 

Índ.ice de 
\IVSA < 0,25/ MWD 

Agregados esL;:íveis 
em âgun 

(walcr-slab/c 
aggregates- WSA) 

Erodibilidadc 

Yam amoto 
c/ a/. 

(1978) 

Nogtmú e 
Villibor (1979) 

Índice de suspensa o em porcenlagem. 

Limites: nifo especificado 

Desenvolvido para solos: para la tosolos provmúenl<,s 
de colú vios com composição basállica 

País onde foi desenvolvido: Hawaii 

JJRo de erosão: gemdn pela açifo da ~ola de chuva 

Prindpio: área da superffcie de agregados maior que 
0,25mm. 

Liuúles: não especificado 

Desenvolvido para: latosolos provenientes de 
colúvios com com posição basáltica 

País o11de foi desenvolvido: HawCtii 

Tipo de erosão: gerada peln nçifo J a goln d e chuva 

Princípio: Porccnlngem de agregados maiores que 
0,25mm/ uiflmeh·o em nun 

Limites: não especificado 

Desenvolvido p ara solos do Lipo: latosolos 
provenienles de colúvios com composição basállica 

P;ús o nde foi desenvolvido: Hmvaii 

Tipo de erosão: geradn pela ação da gota de chuva 

Princípio: WSA enlre 0,25 e O,Smm 

Limilcs: ni'ío especificado 

Desenvol vido para s olos : péu·a latosolos provenientes 
de colúvios com composição basá ltica 

País onde foi desenvolvido: Hnwaii 

Tipo de erosão: gerada pela ação da gola de chtLV<_t__ 

Princípio: E = 50 x S/P 
O nde: S= coeúcienle de absorçno 

P= perda de massa por imersilo 
Lliniles: E< 1 -+ nwlerüúH com alla erodibilidaue 

DPsenvolviuo para solos : de paíst~s com clima 
h·opiml 

Pais onde foi dt,st~nvolvido: Bmsil 
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Tabela 7 - Principais indices nacionais e internacionais utilizados para a 
quantificação do fator erodibilidade dos solos (continuação). 
NOME DO INDICE AutOR/ANO DESCRIÇÃO 

Teste da gola de 
áp,ua 

(walcr drop lcsl) 

Perda médin de solo 
(lvlenn soilloss - lviSL) 

Erodibi1idade em 
s ulcos 

(Rilll erodi/Jili~j - Kr) 

s ó() 

Bcrsgnw c 
V alenzuela 

(1981) 

Troll 
ct a/. 

(1983) 

Elliol 
ct a/. 

(1987) 

Bradford 
et ai. 

(1987) 

Princípio: % d e agregados deslnúdos por 15 gotas 
sem umedeci nH~Jllo prévio (15do) ~~ 10 golas wm 
umedeci mcnlo(10d24) 

Limites: não especificado 

Desenvolvido paril solos do tipo: n<lo especificados 

País onde foi desenvolvido: E'>p<mha 

_:rJ~o ~t~ e_rosão: gemtla pela ação da gota de ch11_va 
Princípio: MSL = 862 + 23,7 (teor de esmectita + teor 
de vermicu1ita)+(855Db + 135 (AI + Fe))+ 0,006M 
Onde: Db= densidade especifica 

M do fntor K da USLE 

Limites: não especillcado 

Desenvolvido para solos dos tipos: não especifjcados 

País onde foi d esenvolvido: E">Lados Unidos da 
Am érica 

Tipo de crc:>são: não especificado 

Princípio: incorporação da matéria orgânica, dos 
oítions LrocáveLr.;, na percentagem d e alumínio c de 
SAR (ú1dicc de absorção de sódio) ao parâmetro M 
do fator K da USLE. 

Lillúles: niío es pecificados 

Desenvolvido pam solos: t:om tcxLLu·a v<u·iando cnb·e 
an~ ia e m g-ila 

País onde foi desenvolvido: Estados Unidos da 
América 

Tipo de er9são: em sulcos 

Prindpio: perda dP solo a GH..la 5 min., até completar 
1 h. 
S = 23,35 + 3814 KE 

60 resistência ao cisalhamen to - 0,28 (teor de silte dispersado) 

Lil:nites: não especificado 

Desenvolvido para solos: com lexlma variando enb·e 
arpai e argila. 

País onde foi desenvolvido: & lados Unidos da 
América 

Tipo de erosão: inLPr s ukos 
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Tabela 7 - Prú1cipais índices nacionais e mte rnac ionais utilizados para a 
quantificação do fator e rodibilidade dos so los (continuação). 
NOME DO fN DlCE AUTOR,! ANO DESCRIÇÃO 

SóUdos suspensos 
após cinco minutos 

(Suspcudcd so/ids aftcr 
five minules- SED) 

Ensaio de palheta 
(Silcar vane test) 

Ensa io pnm s ulcos 
(Rilling lcsl) 

Ensn io d1~ penln de 
s olo (Soilloss lesl) 

de Ruo 
(1993) 

Dersgma 
(1990) 

Princípio: estabilidade de agregados. Porcentagem 
acumulada de sólidos s uspensos em água a pós 5 
minutos. 

Limites: niio cspeciiicndo 

Des1~nvolvitlo para solos: coluvionai<> e solos 
pedregulhos 

Pnís onde foi desP.nvolvido: Holanda 

Tipo de erosão: sulco e illlPr s ulco. 
---

Princípio: va lor do cisa liuunento direto de <wwslras 
indefornwdas . 

Linútcs: não esp ecificado 

DesP.nvol vi tlo pm·a solos: argilosos e s olos 
s u pcrficia is 

Pufs onde foi desenvolvido: Espanha, Ta iiJndia c Siri
La nka 

T ipo de erosão: sulco e inter s ulco. 

Prindpio: medü· a fnl!~ilidmle da s uperfície onde o 
fluxo escoa . 

Linútes: não especificado 

DPsPnvolvitlo para solos: a rgilosos c solos 
s uperficiais 

País onde foi desenvolvido: Espanha, Tailfindia e Siri
Lnnka 

Tipo de Prosão: s ulco e inter s ulco. 

Princípio: medida do vohune de solos perdido em 
um a íhPa tl1~ LPs le de 30 x 30 Ull, com de inclinaçüo de 
9 ?o, s ubmetido a um p1~quem> s in1lllador de chu va 

LimiL<>s: não especificado 

Dc>senvol v ido para s olos: n rr,ilosos p s olos 
s uperficiais 

País onde foi des envohrido: Espanhn, Tailând ia c Siri
Lanka 

Tipo de erosilo: s ulco e intp1· s ulco. 
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Tabela 7 - Principais índices nacionais e internacionais utilizados para a 
quantificação do fator erodibilidade dos solos (continuação). 
NOME DO íNDICE AUTOR/ANO DESCRIÇÃO 

Teste de infilLTnção 
tle dwvn 

(R.aillfall accplal/cc 
tesl) 

Erodihilidade* 
(Critério de 

classificaçlio) 

Ensaio de pcm~tr,t<,·ao 
do cone 

Bcrsp,ma 
(1990) 

Pcjon 
(1992) 

Akimtara (1997) 

Princípio: volume d e <~gua infiJtrnda em 10 min. de 
chu va 

Limites: não cspcci(icudo 

Desenvolvido pam solos: arp,ilosos e solos 
s u pcrncia.is 

Palo; ontlc foi desenvolvido: Eo;panha, Tnilimdia c Si.ri
Lanka 

_Tjpo de crosão_:_sulco e in ler s ulco. 
Princípio: E= 40 x S/P 
Onde: S= coeficiente de nhsor<;ilo 

P= perda de uHtssn por imersão 

Limites: E< 1 ~ materinis e.rodiveis 
E> 1 ~materiais nJo erodfveis 

Desenvolvido para solos: de pafscs com clima 
Lropical 

Pafs onde foi desf'nvolviclo: Brasil 
Principio: correlação enh·e os calores oblidos com o 
ensaio d e peneb·ação d e cone labomtório. 

Limites: não especificado 

Desenvolvido para solos: de p(lfses de clima Lropica l 

Pafs onde foi desenvolvido: Bmsi l 

Tipo de erosão: nJo especificada 

Fonte: Modificado de Morgan (1995) e Mettervicht (1996). 

~·Erodibilidade: Pejon (1992), utilizando a metodolog ia de Nogami e Villibor (1979), 

apresenta um novo critério de classificação para a erodibilidade, que se mos trou mais 

adequado aos so los estudados, por ele, na região de Pi_racicaba. 
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CAPITULO 4- MATERIAIS E MÉTODOS 

PaTa dar embasrunento teórico à proposta previanlente definida 

no projeto de pesquisa apresentado à Secretaria do Departamento de 

Pós-Graduação de Geotecnia da E E ESC/ USP, iniciaram-se os h·abalhos 

con1 a realização de uma revisão bibliográfica sobre o ten1a proposto. 

Esta atividade possibilitou o entendin1ento dos principais n1ecrulisn1os 

que atuan1 no processo erosivo. 

Conconlitantcnwnte a este lcvru1tan1ento, procedeu-se a 

digitalização da base topográfica da região do Ribeirão San1runbaia na 

escala 1:10.000. Posteriormente realizou-se a fotointerpretação da área, 

utilizru1do-se de dois conjuntos de fotografias aéreas en1 escala 1:25.000 

obtidas nos anos de 1972 e 1995, con1 a qual obteve-se o n1apa 

prelinúnax de n1ateriais inconsolidados. 

O n1apa obtido por fotointerpretação serviu con1o base pru·a a 

escoJha das áreas a seren1 ainostradas pru·a a caracterização, descrição, 

e realização dos ensaios de cru·acterização física e quínúca. 

Posteriorn1ente, com resultados obtidos por n1eio dos ensaios 

laboratoriais, prutiu-se para a realização do mapa final. 

Sin11litru1eamente a estas atividades realizou-se o n1onitoran1ento 

hichológico do Ribeirão Saman1baia, con1 n1edidas da velocidade de 

fluxo, taxa de sedimentos, teores de l(+ e Na+, alén1 de medidas de pH 
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eEh. 

A seqüência dos trabalhos desenvolvidos no decorrer desta 

pesquisa está presente, resumidamente, no fluxogran1a da Figura S. 

Revisão 
Bibliográfica 

Materiais Inconsolidados 

Atividades preliminares de campo 

Amostragem 

Monitoramento 
In Si tu 

Ribeirão 

Laboratoriais 

Análises 

Mapa fina l Materia is 

Quôlificação 

Elaboração da Dissertação 

Fig ura 5- Fluxograma com a seqüê ncia de h·abaU1o desenvolvida. 
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4.1 ATlVlDADES DE CAM1'0 l-'RELI!vHNAlUiS 

As atividades preliminares de campo forrun realizadas após a 

cügitalização do 1napa de n1ateriais inconsolidados, e objetivru·an1 a 

escolha de pontos pru·a mnosb:age1n de nmteriais inconsolidados, 

assm1 con1o a escolha das quab:o seções b:ansversais para o 

leva.ntan1ento de in1orn1ações hich·ológicas do Ribeirão San1an1baia. 

Nesta etapa, tan1bén1, fm·an1 realizadas as primeiras comparações das 

inforn1ações obtidas por fotointerpretação com aquelas obtidas en1 

enconh·adas en1 can1po. Posteriorn1ente partiu-se paxa os h·aba.lhos de 

can1po proprian1ente ditos. 

4.2 ATIVIDADES DE CAMPO PARA AMOSTRAGEM 

Os diferentes n1ateriais inconsolidados foran1 classificados en1 

dois grandes tipos de acordo con1 a sua origem: n1ateria.is 

inconsolidados residuais e n1ateriais inconsolidados reb:abalhados. 

Os n1ateriais residuais são o resultado de alteração in situ das 

rochas do substrato rochoso, e, os retrabalhados, são originários do 

retrabalha.nletlto de diferentes intensidades, e de con1posição variadas. 

En1 seguida, estes grupos fora.n1 subdivididos de acordo con1 

cru·acterísticas textw·a.is observadas en1 a11álise tátil - visual no can1po e 

confirn1adas pelos ensaios laboratoriais. 

4.2.1 AMOSTRAGEM lNOEFORMADA 
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Na can1panha de amosb:agen1 indeforn1ada foram coletados, en1 

cada ponto, wn jogo con1 quatro anéis de Policloreto de Vinila - PVC 

rígido con1 amosh·as indeforn1adas de material inconsolidado. Desses 

anéis, un1 apresentava din1ensões de 45 rmn de diâmetro por 50 nun de 

altura, para a obtenção de índices físicos (massa especifica dos sólidos, 

massa especifica seca de can1po, índice de vazios e porosidade), e os 

den1ais apresentavan1 as din1ensões de 45 nm1 de diâtneh·o por 20 nm1 

de altura, para utilização nos ensaios de erodibilidade. 

O tnaterial inconsolidado a ser an1osh·ado tinha un1a superfície 

nivelada horizontahnente, onde era cravado o an1osh·ador, con1 a 

exh·enúdade biselada para baixo. Para auxiliar o processo de cravação 

e utilizada uma espátula, con1o pode ser observado na Figura 6. 

Figura 6- Procedimento de coleta de material inconsolidado indeformado. 

Após a retnoção as an1ostras eran1 embaladas en1 filn1e plástico e 

en1 papel alunlliúo, e annazenadas en1 caixas de isopor até o n101nento 

do ensaio. 
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Algun1as an1os h· as indeforn1adas foram separadas para seren1 

descritas com o auxilio de lupa, e posteriormente, teren1 a sua in1agem 

capturada por n1eio de nucroscópio óptico eleh·ô11ico, pertencente ao 

Departan1ento de Engenharia de Nlateriais Auton1obilistica e 

Aeronáutica, da Escola de Engenharia de São Carlos, EESC/USP 

4.2.2 AMOSmAGEM DEFORMADA 

As an1osh·as deforn1adas foran1 coletadas com o auxilio de un1a 

pá, identificadas e armazenadas em embalagens plásticas bem seladas. 

Calculou-se uma quantia de an1ostra suficiente para a realização dos 

ensaios de granulon1etria conjunta, con1 e sen1 defloculante, n1assa 

especifica dos sólidos e ensaios quínucos. 

4.3 ENSAIOS 

Foram realizados vários ensaios para a caracterização dos 

materiais inconsolidados, podendo ser divididos em dois grupos, os in 

si tu e os laboratoriais. 

4.3.1 ENSAIOSlN SlTU 

Neste item se enquadran1 os ensmos realizados com o 

Penetrômetro de Cone Dinânuco e as atividades para n1011itoran1ento 

do Ribeirão San1an1baia. 

4.3.1.1 ENSAIO DINAMICO DE PENEmAÇÃO DO CONE 
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O PenetTônleh·o de Cone Dinânuco trata-se de um equipamento 

que n1ede in si tu a resistência das n1ais variadas can1adas de n1ateriais 

en1 subsuperfície. 

O equipan1ento utilizado nesta pesquisa (fotografia e esque1na 

apresentados na Figura 7) foi projetado e construído no próprio 

Departan1e11to de GeoteClua da EESC/ USP, e possui as características 

físicas descritas na Tabela 8. 

O ensaio, basican1ente, consiste en1 anotar quantos golpes são 

necessál'ios para a ponteira peneh·ar 10 em, utilizando-se um martelo 

con1 n1assa de 2,5 kg, e un1a altura de queda de 60 em. Para a 

instalação do aparelho, retirava-se a camada de solo com vegetação, e 

11ivela-se a superfície antes da 1nontagen1 do aparelho. 

A peneh·ação é ntedida en1 função da resistência dos n1ateriais 

no perfil, dando unta indicação das propriedades dos nmteriais en1 

subsuperfície. Os dados obtidos con1 os ensaios foran1 tratados 

grafican1ente con1 o progranm Microsoft Excel ®. 

De acordo con1 Berberian 1971, pode - se classificar a capacidade 

do solo en1: 

- fofo - até 2 golpes; 

- n1edian1ente contpacto - enh·e 3 e 6 golpes; 

- compacto - de 7 a 14 golpes; 

- nttúto compacto - acin1a de 14 golpes. 



PONTEIRA 
PARA LEITURA 

J 
RÉGUA DE 
LEITURA 

I 
FíiXAOORES 

MARTELO COM 

ALTURA DE QUEDA 

HASTE DE 
PENETRAÇÃO 

CONE 

BASE 

Figura 7- Fotografia esquema do Peneh·ômetro utilizado em campo. 

Tabela 8- Características do Penetrômetro consh·wdo no SGS. 
Massa do martelo 2,5 kg 

~--~------------
Altura ci.e queda 60 em 

--~--------------Angulo da ponta do cone 900 
Diâmetro maior do cone 
Diâmetro menor do cone 
Massa do cone 
Material de confecção do cone 
Comprimento do setor com menor 
diâmeh·o do cone 

Comprimento setor com maior diâmeh·o do cone 
Massa da haste 

Diâmetro da haste 
Comprimento da haste 
Material da haste 

Peso da mesa 

------------------
19mm 
26cm 
262,2 g 
Aço (UNO) Maciço 

2,9cm 

2,5 em 
1 kg 
19mm 
1m 

Aço (SAE 1020) 

718,5 g 
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CONE 
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4.3.1.2 ATIVIDADES DE CAMPO PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DO 

RIBEIRÃO SAI'viAivffiAIA 

As atividades de n1ortitoran1ento da Bacia do Ribeirão 

San1an1baia iniciaram-se com a escolha de quah·o seções h'rulSversais 

ao longo do cm·so principal do ribeirão. Estas seções foran1 escolhidas 

por apresentru·en1 fácil acesso e não indicassen1 sinais de futuras 

n1udru1ças de cunho estrutural (substituição ou retirada de pontes, 

dragagen1, enh·e ouh·os). 

As quatro seções selecionadas, Anexo I, pru·a o n1onitoran1ento 

foran1: 

-seção Norte - localizada no centro do Mwlicípio de São Pedro, 

próxin10 ao Hotel Colina Verde; 

-seção Centro-norte - en1 frente ao pru·que n1u11icipal Maria Angélica; 

-seção Cenh·o-sul - no n1tuticípio de Águas de São Pedl·o, próxin1o à 

chácru·a Bebedouxo; 

-seção Sul - próximo à confluência do Ribeirão com o Rio Piracicaba. 

As coletas foran1 realizadas enh·e os n1eses de dezen1bro de 2001 

a n1aio de 2002, preferencialn1ente, durru1te as manhãs das sextas

feiras, ou extraordinarian1ente nas segundas-feiras. O eqwpan1e11to 

coletor utilizado foi desenvolvido e cmlStruído no próprio 

Departan1ento de Geotealia da EESC/USP, e cmlSta basican1ente de 

um vasilhan1e de PVC que servia de reservatólio pru·a a amosh·a, ao 

qual foram adaptados uma tampa com conh·o]e de aberhua, um 

"suspiro" para a retirada do ru· do interior do n1esn1o, e hastes de n1etal 

para a submersão/ içamento do coletor. 

Após a coleta o n1aterial era ru·n1azenado e h'ru1Sportado pru·a o 

laboratório, onde se realizava a filtragem do n1esn1o con1 a auxilio de 
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un1 papel de filb:o e de un1 siste1na: funil-kitazato-bomba de vácuo. 

Posteriormente o papel filh·o era colocado em estufa para secar e em 

seguida pesado, sendo o peso dos sedin1entos obtido pela equação 4: 

PS = PPFD - PPFA 

Onde: 

PS = peso sedimento coletadoi 

PPFD = peso papel filh·o depois do ensaioi 

PPf A = peso papel filtro antes do ensaio. 

(4) 

Juntamente con1 a coleta dos sectin1entos, foi realizado o 

n1apean1ento do leito do ribeirão para cada seção. Con1 o auxilio de un1 

n10linete, foi tan1bén1 realizado, o acon1panhan1e11to da velocidade de 

Huxo das águas nas seções n10nitoradas com espaçamento enh·e os 

pontos de leitura que variavan1 enh·e 20 a 50 cn1 de distancia. 

Pru·a a correlação com a pluvionleh·ia, foTan1 utilizadas as 

iiúorn1ações provenientes de um pluviômeh·o que foi ii1Stalado no 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro (SAAE/SP), com 

leituras realizadas a cada seis horas, durru'lte o período de 25 de 

novembro de 2001 a 28 de fevereil'o de 2002. 

4.3.2 E NSAIOS LABORATORIAIS 

Por questões práticas, os e115aios laboratoriais utilizados para a 

caTacterização dos materiais ii'lconsolidados foran1 agrupados em dois 

grupos: os físicos e os quinucos. 



4.3.2.1 ENSAIOS DE CARACfERIZAÇÃO FÍSICA DOS MATERIAIS 

IN CONSOLIDADOS 
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Foran1 realizados dois ensmos de granulomeh·ia conjunta, 

conforme a ABNT NBR 7181 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1984), pm·a cada uma das amosh·as, utilizando

se no pruneuo hexan1etafosfato de sódio e, no segtuldo, água 

destilada. 

Após os ensaios de granulon1etria, formn construídas as cw·vas 

granulonléh·icas pm·a cada an1ostra. Dessa forn1a pôde-se fazer uso das 

1netodologias internacionais para quantificação da Erodibilidade, por 

n1eio dos Índices de Dispersão de Middleton (1930); Índice de argila, 

de Bouyouco (1935); Índice de Estabilidade de Monier e Cmnbeau 

(1961); WSA de Brym1 (1976); WSA de 0,25 % Yan1an1oto (1978), apud 

Morgan (1995) e Mettervicht (1996). 

A massa especifica seca de can1po (p<t) e a nmssa especifica 

natural (p) foram determinadas conforme ZUQUETTE (1987), e 

consisten1 basican1ente na retirada de an1osh·as indeformadas em anéis 

rígidos de PVC, con1 volun1e inten1o conhecido. Con1 o volun1e interno 

do anel e o peso do solo mais água e solo seco, calcula-se os índices 

n1assa de acordo con1 as equações 5 e 6 : 

(5) 

Onde: 

pd = n1assa específica seca de can1po (g/ cn13); 



n1s = n1assa de solo seco (g); 

Vi = volume interno do anel (cn13). 

Onde: 

p = nmssa específica de can1po (g/ ctn3); 

n1s = nwssa de solo seco (g); 

ma = n1assa de água (g); 

Vi = volun1e interno do anel ( cn13). 
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(6) 

A massa específica dos sólidos (Ps) foi obtida conforn1e a ABNT 

NBR 6508 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

1984). 

Os índices de vazios (e), porosidade (n) foran1 calculados pelas 

seguintes correlações apresentadas nas equações 7 e 8: 

Onde: 

e = ~-1 
Pc1 

e= índice de vazios do solo; 

ps = n1assa específica dos sólidos (g/ cn13); 

pd = n1assa específica seca de crunpo (g/ cn13). 

e 
n = -

1 +e 

(7) 

(8) 



Onde: 

n = porosidade do solo (% ); 

e = índice de vazios do solo. 

4.3.2.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DOS l'vlA TERIAIS 

IN CONSOLIDADOS 
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Na caracterização quúnica dos 1nateriais inconsolidados foran1 

realizados os ensaios de adsorção de Azul de Metileno, teores de 

cátions trocáveis por fotôn1etro de chruna, pl-I, Eh e condutividade 

eléh·ica. 

4.3.2.2.1 ENSAIO DE ADSORÇÃO DE AZUL DE MEfiLENO 

O ensaio de adsorção de azul de n1etileno (fórmula qtúntica: 

c,6I-I,sN3sce. 3H20) foi realizado COlll papel de filh·o, confornle 

descrito por Pejon (1992). Consistindo basican1ente, na determinação, 

por titulação, do volume máxin1o de solução de azul de n1etileno 

padronizada, que é necessária para substituir os cátions de Na+, Ca+, 

K+, Mg2+ e I-bO+, absorvidos nos argilo-tninerais de u1na solução 

aquosa de solo. A an1osh·a a ser ensaiada deve ser deixada ao ar para 

secar, depois destorroada, e peneirada a seco, sendo ensaiado o 

material que passru· na peneira #200. A execução do ensaio pode ser 

resuntidan1ente descrita pela seqüência de b:abalhos apresentados na 

:rigw·a 8. 

Deve-se len1brar que no liúcio do ensaio é retirada wna pequena 

porção da an10sh·a para deternm1ação do teor de umidade 
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No chan1ado "ponto de vil'ada", ou seJa, quando a solução 

solo/ água (tan1bém chan1ada de solução titulada), torna-se saturada 

de corante, não há n1ais a adsorção de corante pela mesma, ocorre o 

aparecin1ento da aura (n1ancha clara ao redor da gota no papel), con1o 

se pode observar na Figura 9. 

Con1 os volu1nes de corante gastos durante os ensaios, foran1 

calculados os valores de CTC, SE do n1aterial, Vb (V alo r de Azul de 

Metileno Adsorvido) e Acb (Índice de Atividade da Fração Argilosa), 

por n1eio das equações 9 a 12: 

Onde: 

V xCx 100 
CTC 

CIC = capacidade de troca de cátions (meq/lOOg); 

(9) 

V = volume gasto da solução de azul de metileno na titulação 

ms = n1assa de solo seco (g). 

SE = 3,67 x V (10) 
ms 

Onde: 

SE = superficie específica do material (n12/ g); 

V = volun1e gasto da solução de azul de n1etileno na Litulação 

n1s = 1nassa de solo seco (g). 



Passo 1 
Pesar 1,00g do matedal + 100 me de água destilada 

em um becker de 250 me 

Passo 2 
! 

Agitar a solução com o auxilio 
de um agitador magnético 

! 
Passo 3 

Adicionar, por meio de uma bureta, 1,0me 
de solução de azul de metileno e 

acionar o cronômetro 

! 
Passo 4 

Após 1 minuto, retirar com o auxilio de um bastão 
de vidro o material a ser pingado em um papel de 

filtro Whatman 42® ou semelltante 

Aparedmento de 
da aura azulada 

em torno da borda 
da gota 

Aguardar por 3 minutos 
e repetir o teste da gota 
e observar se persiste a 

aura 

Sim- anotar o 
vohune gasto e 

tennlnar o ensaio 

Não - voltar ao 
passo 3 

Sem o aparecimento 
da aura azulada 

em torno da borda 
da gota 

Voltar ao pílsso 3 
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Figura 8 - Fluxogramn com as etapas do ensa io de adsorção de Az ul e melileno 



Figura 9- Exemplos de poss[veis mancha nos teste de adsorção de Azul de 
Metileno. 

Onde: 

Vb = Cx V 
lOxms 
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(11) 

Vb = Inassa de azul de 1netileno necessária para recobrir as 

partículas de um solo, para cada 100g de solo (g/100g de solo); 

(n1e); 

C = concenb·ação da solução de azul de n1etileno (g/ e); 

V = volun1e gasto da solução de azul de metileno na titulação 

111s = massa de solo seco (g). 

Onde: 

Acb = lOOx Vb 

c2 
(12) 

Acb = índice de atividade da fração argilosa (g/100g de argila); 

Vb = massa de azul de n1etileno necessária para recobrir as 

partículas de um solo, para cada 100g de solo (g/100g de solo); 

c2 = porcentagenl de argila. 
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4.3.2.22 DETERMINAÇÃO DE CÁ TIONS TROCÁVEIS POR FOTO METRO DE 

CHA!viA 

Os ensruos de exh·ação de cátions h·ocáveis (Ca+, Na+ e K+), 

forrun realizados con1 base en1 Can1argo et al. (1986), e consiste 

basican1ente na exh·ação dos destes cátions presentes em uma an1osh·a 

de 1nateriais inconsolidados por n1eio da reação com acetato de an1ô1úa 

e leitura dos teores en1 un1 fotôn1etro de chan1as. 

Os resultados obtidos foram analisados pela 1netodologia de 

Sherru·d et al.(1976), que se fw1dan1enta na classificação das ru·gilas en1 

três zonas distintas conforn1e a sua tendência à dispersão: zona não 

dispersiva, zona intern1ediária e zona dispersiva. 

4.3.2.2.3- DEMAIS ENSAIOS QÚÍMICOS REALIZADOS 

Os ensaios de pH, Eh, condutividade eléh·ica e cátions trocáveis 

(Ca+, Na+ e K+), foran1 realizados con1 base en1 Can1argo et al. (1986) . 

foran1 realizadas duas deternúnações de pH e Eh, un1a con1 

água destilada e outra con1 KCe. 

O pH segundo Canlcugo et al. (1986), re1-1ete wn conjtulto 

con1plexo de reações no sisten1a solo, sendo o ilpH calculado pela 

equação 13: 

Onde: 

6pH = pHKCP - pHH o 
2 

(13) 
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.1pH = diferença enh·e o pH na solução solo n1ais KCe e o pH na 

solução solo n1ais água destilada; 

pHKce = potencial de hidrogênio medido na solução solo n1ais 

cloreto de potássio; 

pHH20 = potencial de hidrogênio n1edido na solução solo n1ais 

água destilada. 

4.3.2.2.3 ENSAIOS DE ERODIBILIDADE 

O índice de erodibilidade foi obtido de acordo con1 a 

metodologia de Nogami e Villibor (1979). Este procedimento é 

constituído por dois ensaios distintos: ensaio de absorção de água, 

onde se obtén1 o índice absorção (S) e o ensaio de perda de tnassa por 

nnersão, ah'avés do qual se obtén1 o índice de n1esn1o non1e, índice de 

perda de n1assa por ilnersão (P). 

Os valores obtidos nestes ensaios são a.11otados en1 fichas, de 

acon1panl1amento elaborado especialn1ente para este tTabalho, Figura 

10. 

4.3.2.2.3.1 ENSAIO DE ABSORÇÃO 

A an1osh·a de solo indeforn1ada após secagen1 ao ar, até a 

estabilização de sua n1assa, é colocada sobre o aparelho de ensaio, que 

pode ser observado na FiguTa 11, iniciando-se dessa fornm a leitura de 

água absorvida a cada 5 segm1dos. 
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Figura 10 - Fid1a utilizada durante os ensaios de erodibilidade. 
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Figura 11 - Aparell1o de absorção de água utilizado no ensaio de erodibilidade. 

Para a obtenção do coeficiente S, é elaborado tm1 gráfico do 

volume de água absorvido por unidade de área da base do 

corpo de prova ( q) etn função da raiz quadrada do tetnpo ( ~ ). 

Os pontos plotados no gráfico tendem a uma reta, e o coeficiente 

angular dessa reta, é igual ao coeficiente S. 

4.3.2.2.3.2 ENSAIO DE PERDA DE :MASSA POR IMERSÃO 

Após o ensaio de absorção, à an1osh·a ensaiada tem uma pedra 

porosa colocada na exh·emidade que estava en1 contato com o sistema 

de absorção. Etn seguida, ilnerge-se o conjwüo em um recipiente com 

água até que o topo da amostra fique na posição horizontal, a 

aproxilnadatnente 2 mn1 do nível da água, até que não haja n1ais 

modificações de umidade no topo da atnostra. A an1osh·a então, é 

suspensa e colocada na posição vertical, e depois é in1ersa denh·o do 

recipiente em un1 suporte. A massa perdida de solo é retida em um 
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recipiente n1enor, por 24 horas, como pode ser observado na Figura 12 

e Figura 13. Após o ten1po de in1ersão deternuna-se a porcentagen1 de 

perda de solo em relação à massa inicial. 

Figura12 - Sistema de armazenamento de massa perdida durante as 24 horas de 
imersão. 

Figura 13 - DetaU1e da suporte utiJizado no ensa io de perda de massa por 
imersão. 
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CAPITULO 5 - LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA BACIA 
DO RIBEIRÃO SAMAMBAIA 

A área en1 estudo trata-se da bacia hidrográfica do Ribeirão 

Saman1baia, com aproxin1adamente 60 kn12, localizada na região dos 

nuuúcípios de São Pedro e Águas de São Pedro, Estado de São Paulo, 

Figura 14, entre os meridianos 4T' 53' 38" e 47" 57' 35" W e paralelos 

22" 40'00" S. 

Figura 14 - Mapa de localização da bacia do RjbeiJ·ão Samambéüa. 

O acesso, a partir de São Carlos, se dá pela Rodovia Washington 

Luís, até a cidade de Rio Chu:o, e depois pela Rodovia SP 191 
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até São Pedro. Partindo-se de um dos principais municípios do Estado 

de São Paulo, o acesso, pode-se dar pelas seguintes h·ajetórias 

presentes na Figura 15. 

Rod. Luiz do Qut lroz 

BACIA DO 
RIBEIRÃO SAMAMBAIA 

Figura15 - Mapa com estradas de acesso a área de estudo partindo-se dos 
principais município do estado de São Paulo. 

5.1 GEOLOGIA 

A região en1 estudo enconh·a-se geologicrunente inserida na 

Bacia Sedünentar do Paraná, aflorando as litologias das Forn1ações 

Itaqueri (arenitos), Pirambóia (arenitos), Botucatu (arenitos eólicos), e 

Serra Geral (basaltos ), sendo que recentemente a região foi apeada por 

Pejon (1992) e Pejon e Zuquette (1996). 

A Forn1ação PiJ:an1bóia, confonne Fiori (1980), ocupa n1aior parte 

da quadrícula de São Pedro, é representada por arenitos do período 

Triássico. 
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Segundo Fiori (1980), a Forn1ação Botucatu é representada por 

depósitos de idade Triássica, fonnados en1 condições severas, cllina 

árido, é composta por arenitos eólicos, de coloração mnarelada, 

gi'anulmneh'ia variando enh·e fina a tnédia, cmn gi'ãos ben1 

arredondados, apresentam esh·atificações cruzadas de n1édio à grande 

porte. 

Ainda segtuldo Fiori (1980), a Forn1ação Serra Geral, é 

constituída por derrames basálticos, que se sobrepõen1 aos arenitos da 

Fonnação Botucatu, são tnuito fraturados e apresentan1 coloração 

ci.J.1za esctua a preta, con1 textura afanitica. 

5.2 GEOMORFOLOGIA 

De acordo con1 IPT (1981), a geomorfologia desta área pode ser 

dividida en1 h·ês g1·andes con1partin1entos: Cuestas Basálticas, Planalto 

Ocidental (alto da Serra de São Pedro, Figura 16) e Depressão 

Periférica (Figura 17). Já Ross e Moroz (1997), classificaran1 a região 

en1: Planalto Ocidental Paulista e a Depressão Periférica, e a tulidade 

n1orfoesh·utural de bacias sedin1entares cenozóicas. 

Figma 16- Alto da Serra de São Pedro. 
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Figura 17 - Depressão Periférica vista do alto da Serra de São Pedro. 

5.3 A EVOLUÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA DO RIBEffiÃO 

SAMAMBAIA. 

A ocupação dos solos na Bacia do Ribeirão Sammnbaia teve uma 

grande expansão nos últimos vinte anos. O uso do solo inicialn1ente 

vinculado às práticas da agricultura e da agropecuária perdeu espaço 

para a urbanização. 

Em un1 estudo de fotointerpretação con1 fotografias aéreas de 

duas épocas distintas, anos de 1972 e 1995, pode-se observar a 

evolução do uso e ocupação dos solos nesta região. Observou-se, 

trunbém, que a delimitação da área urbru1a avançou sobre áreas 

propensas a processos erosivos, tais con1o as tnargens de diversos 

afluentes do Ribeirão San1ambaia e de suas planícies de inundação. 

5.3.1 SETOR NORTE DA BACIA DO RIBEffiÃO SAMAMBAIA 

A grande expansão urbana oconeu no setor Norte da bacia, 

entre o período ru1alisado, Figura 18, interior da área retru1gular "A". 

Este aumento oconeu às margens do Ribeirão, sendo ele e alguns de 

seus afluentes canalizados e/ ou curso de suas águas alteradas. 
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Fig ura 18 - Fotografias aéreas do setor norte da Bacia d o Ribeirão Samambaia, 
dos anos de 1972 e 1995, respectivamente. 

Fonte: Levan tame nto aéreo de agosto de 1972, escala orig inal 1:25.000, IBC -
CERCA. Levantamento aéreo de junho de 1995, esca la origina l 1:25.000, SEM AE -
BASES.A. 
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Nos círculos "B", "C", "D" e "E" pode-se observar o avanço 

urbano sobre as margens de alguns afluentes do ribeirão. Nas áTeas 

"C" e "E" são visíveis feições de dessecação, provaveln1ente de origen1 

erosiva. Na parte esquerda do circulo "C", foto de 1995, esta presente 

un1 terracerunento con1 intuito de estabilizru· unm encosta. Já dentro da 

área circular "E", que den1a.rca un1 trecho da calha principal do 

ribeirão, é possível constatru· en1 sua n1argen1 un1 aun1e11to no vohrn1e 

de sedimentos e dintinuição da nmta ciliar entre no período analisado. 

5.3.2 SETOR CENHtO-NORTE DA BACIA DO RIBEffiÃO SAMAl'vffiAIA 

Na área demru·cada pelo retângulo "F", na Figura 19 observa-se 

novamente a grande expansão ocorrida no período analisado. 

Denh·o da áTea c.ixcular "G" observa-se à expansão uxbana nas 

n1a.rgens de un1 afluente do ribeirão, neste ponto está presente o 

n1aterial inconsolidado que apresentou os índices de erod.i.bilidade 

n1ais críticos. O leito principal do ribeirão, con1o pode se observado, foi 

alterado pela ocupação tubana, o que provavellnente, ocasionou un1 

aun1e11to no volun1e de sedimentos depositados na região. Ainda no 

interior do circulo "G", en1 2002,con1o pode ser observado na FiguTa 

20, foi encontrada e delintitada unm voçoroca, no 1-Iaras Vila Rica, con1 

vá.rios 1úveis intercalados de n1ateriais inconsolidados n1uito arenosos 

e Ulll nível con1 predonúnio de matéria orgânica. 

O setor denmrcado pela junção do retângulo e do circulo 

apresenta feições erosivas en1 an1bas as fotos, porén1 con1 uma 

considerável evolução na foto do ano de 1995. 



Figu ra 19- Fotog rafias aé reas do setor Cenh·o-norte da Bacia do Ribeirão 
Samambaia, dos anos de 1972 e 1995 respectivamente. 
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Fonte: Levantamento aéreo de agosto de 1972, escala original 1:25.000, I BC -
CERCA. Levantamento aéreo de junho de 1995, escala original 1:25.000, SEMAE 
BASE S.A. 
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Figura 20 - Fotografia da voçoroca no Haras Vila Rica em 2002. Setas indicam 
diferentes camadas de materiais diferenciados. 

5.3.3 SETOR CENTRO-SUL DA BACIA DO RIBEIRÃO SAMAMBAIA 

Na área delimitada pelo retângulo "H" na FiguTa 21, próxima ao 

aeroclube de São Pedro, pode-se ver que entre o período das duas 

fotos foi locado de um pequeno condonúnio residencial. 

A expansão urbana no cenh·o do 111Ul1Ícípio de Águas de São 

Pedro, enh·e 1972 e 1995, está delimitada no retângulo "I". En1 1972, 

havia apenas o arruan1ento e algumas poucas construções, já em 1995, 

toda a área foi ocupada por consh·uções. 
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Figura 21 - Fotografias aéreas do setor Cenb·o - Sul da Bacia do Ribeirão 
Samambaia, anos de 1972 e 1995, respec tivamente. Fonte: Levantamento aéreo de 
agosto de 1972, escala origina11:25.000, IBC - CERCA. Levantamento aéreo de jun ho 
de 1995, escCtla orig ina l 1:25.000, SEl'v1AE - BASE S.A. 
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A delinútação do circulo "J" n1ostra a ocupação de uma área 

enh·e afluentes do Ribeirão Satnan1baia que foi ocupada entre o 

período de regish·o das duas fotos por um condomínio de pequenas 

chácaras. A área indicada por un1a seta, próxima ao ponto Cenh·o-Sul 

de n1onitoramento hidrológico, assinala a deposição de un1 grande 

volu1ne de sedin1entos na calha do ribeirão no ano de 1995. A 

n1ru1utenção desta tendência en1 acun1ular sedünentos no ano de 2001 

pode ser observada na Figura 22 por n1eio de foto aérea, e en12002 por 

fotografia,Figura 23. 

Figura 22- Foto aérea com pontos de deposição de sedimentos, indicados pelas 
setas. 

Ponte: Projeto FAPESP - SGS/ USP "Elaboração de cartas de eventos perigosos e 
riscos associados aos processos erosivos". Ano de 2001. 
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5.3.4 SETOR SUL DA BACIA DO RIBEIRÃO SAMAMBAIA 

Na Figura 24 pode-se observar no setor indicados pela seta o 

aun1ento no volume de sedirnento depositado nas margens do ribeirão. 

Figura 24- Fotografias aéreas do setor Sul da Bacia do Ribeil'ão Samambaia, dos 
anos de 1973 e 1995, respectivamente. 

Fonte: Levantamento aéreo de agosto de 1972, escala origina11:25.000, IBC
CERCA. Levantamento aéreo de jw-tho de 1995, escala original1:25.000, SEMAE
BASES.A. 

5.4 C LIMA 

De acordo con1 Facincani e Cavalheiro (1995), a região em estudo 

apresenta clirna h·opical con1 duas estações bern definidas, Seca - Fria e 

Quente - Úmida, sendo que a prirneira con1preende os meses de Abril 
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Nos círculos "B", "C", "D" e "E" pode-se observm· o avm1ço 

urbm1o sobre as n1m·gens de alguns afluentes do ribeh·ão. Nas áreas 

"C" e "E" são visíveis feições de dessecação, provavehnente de origem 

erosiva. Na parte esquerda do chculo "C", foto de 1995, esta presente 

un1 terracean1ento con1 h1tuito de estabilizai· un1a encosta. Já dentro da 

área circular "E", que denmrca un1 trecho da calha principal do 

ribeirão, é possível constatar en1 sua 1nargen1 un1 a1m1ento no vohm1e 

de sedi.Inentos e di.Ininuição da n1ata ciliai· entre no período analisado. 

5.3.2 SETOR CENmO-NORTE DA BACIA DO RlBEffiÃO SAMAMBAIA 

Na área demarcada pelo retângulo "F", na Figura 19 observa-se 

novamente a gi'élllde expansão ocorrida no período analisado. 

Denh·o da área circulai' "G" observa-se à expa11São urbana nas 

n1argens de un1 afluente do ribeirão, neste ponto está presente o 

n1aterial inconsolidado que apresentou os índices de erodibilidade 

n1ais críticos. O leito principal do ribehão, con1o pode se observado, foi 

alterado pela ocupação urbana, o que provaveln1ente, ocasionou un1 

aumento no voltmle de sedin1entos depositados na região. Ainda no 

hlterior do chculo "G", en1 2002,con1o pode ser observado na Figw·a 

20, foi encontrada e delintitada mna voçoroca, no Haras Vila Rica, con1 

vários 1úveis intercalados de n1ateriais Íl1COI1Solidados n1uito arenosos 

e un11úvel con1 predomínio de matéria orgânica. 

O setor den1arcado pela junção do retângulo e do circulo 

apresenta feições erosivas en1 ambas as fotos, porén1 com uma 

COI1Siderável evolução na foto do ailO de 1995. 
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Figura 19- Fotografias aéreas do setor Centro-norte da Bacia do Ribeirão 
Sa mambaia, dos anos de 1972 e 1995 respectivamente. 
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Fonte: Levantamento aéreo de agos to de 1972, escala original ·1 :25.000, IBC 
GERCA. Levantamento aéreo de jw1ho de 1995, escala original 1:25.000, SEMAE 
BASE S.A. 
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CAPITULO 6- RESULTA DOS E ANÁLISES DO 
MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DO RIBEIRÃO 
SAMAMBAIA 
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Antes de iniciar este capítulo, deve-se deixar claro, que esta 

pesquisa não teve corno objetivo a criação de utn tnodelo para a 

descarga de sedimentos do Ribeirão Saman1baia, utna vez que o 

período de análise foi pequeno para tal. Pretendeu-se apenas obter 

alg1nnas inforn1ações sobre o comportamento dos sedin1entos nesta 

bacia: se, eram logo carreados para fora, ou se ficavan1 depositados em 

algllll ponto; e quando estes sednnentos eran1 então elintinados. 

Este monitoran1ento foram realizadas as seguintes atividades: 

-acon1panhrunento da precipitação diária; 

-medidas de velocidade da lâmina d'água'; 

-n1apeamento das variações dos perfis das seções; 

-coleta de sedin1entos e água; 

-ru1álises quirnicas. 

6.1 RESULTADOS E ANÁLISES 

Durante o período compreendido entre os meses de janeiro a 

tnaio de 2002, foi possível observar o con1portan1ento da lânlina 
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d'água no ribeirão. Os exh·emos (as maiores variações nos perfis), para 

cada un1a das quah·o seções poden1 ser observados nas figuras 27, 28, 

29 e 30. 

Posição na seção 

o 50 100 150 200 250 300 
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5 
15/02/ 2002 

- 10 6 
v -QJ 

~ 
lU 

15 
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= 20 
-E e 
~ 25 

30 

35 

Figlua 27- Variação da lâmina de água do Ribeirão Samambaia na seção Norte. 

Posição na seção (em) 
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35 

Figura 28 -Variação da lâmina de água do Ribeirão Samambaia na seção Cen.h·o-
Norte. 
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Posição na seção (em) 

o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 
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= 30 
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fl.c 

40 

50 

60 

Figura 29- Variação da lâmina de água do Ribeirão Sarnambrria na seçiio Sul. 

- -·-

Posição na seção (em) 

o 50 100 150 200 250 300 350 
o - ;..._ ' I I I I I T I I I I I 

15/02/2002 

-

150 

200 --- ~ 
Figura 30 - Variação da lâmina de água do Ribeirão Samambaia na seção 

CenlTo- Sul. 

Observou-se que, exceto para a seção Cenb:o Norte, o n1ês que 

apresentou as n1aiores lânúnas de água durante o período de 
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observação foi o de nléli'ÇO. A n1aior cheia ocorreu no perfil da seção 

Sul, na data de 15 de março, e foi observado, durante um pico de 

descarga de sedin1entos, após un1a chuva intensa e Í11con1un1 na região 

para a época do ano. 

A análise pluvion1éh·íca con1preendeu o período de 25 de 

novembro de 2001 a 28 de Fevereiro de 2002. As leituras eran1 

realizadas a cada 6 horas, o que totalizou 380 n1edidas de precipitação 

na bacia. A dish·ibuição diária das precipitações durante o período está 

representada na Figul'a 31, onde é possível observar unm tendência a 

precipitações inferiores a 30 nm1. A n1aior precipitação diária 

regish·ada ocorreu no dia 15 de Março de 2002, quando a precipitação 

regisb·ada chegou a 60 mm. 
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Figura 31 -Precipitação diária durante o período de monitoramento. 
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Para a con1paração con1 os resultados das análises preferiu-se as 

precipitações diárias acmnuladas até o n1on1e11to de coleta, uma vez 

que: un1a chuva de pouca illtensidade se antecedida por oufJ:as que já 

proporcionaran1 a satw·ação do solo, pode levar a un1 fluxo superficial 
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con1 arraste de sedimentos, ou un1a enchente, no caso de leitos de rios. 

O con1portan1ento actnnulado da precipitação diária antes das coletas 

está apresentado na Figtua 32. 
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Fjgura 32 - Precipitação diária acw11 tdada antes do momento das coletas. 

O volun1e de n1aterial coletado nas quatTo seções, dw·ante o 

período de n1onitoran1ento pode ser observado na Figtua 33. No dia 15 

de março qtuu1do foi observada a maior precipitação do período, 

houve un1a sensível queda nos sedin1entos coletados, apontado pela 

seta" A" na seção Cenh·o-sut o que provaveln1ente ocorreu devido ao 

h·ansporte dos sedin1entos que estavan1 depositados neste ponto do 

canal. Para seção Sut os volun1es de sedin1entos, para este n1esn1o 

período, apresentaram un1a pequena alta, confonne apontado pela seta 

"B''. 
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Figura 33- Variação na quantidade de sedimento cole tados nas quatro seções 
monitoradas na Bacia do Ribeirão Samambaia. 

A velocidade do fluxo das águas no canal, influência muito nos 

teores de secllinentos coletados, con1o pode ser observado nos pontos 

n1cll'cados con1 ch'culos na Figtua 34. Os teores assinalados pelo círculo 

"1", con1 queda no volun1e coletado, a velocidade media obtida não 

ultrapassa 0,45 n1/ s. Os teores assinalados pelo círculo "2/f 

correspondem a un1a queda na taxa de coleta e na velocidade média 

das seções. 

A variação da velocidade n1édia obtida nas seções e1n cada dia 

de n10nitoran1ento pode ser observada na Figura 34 As maiores 

velocidades foran1 obtidas na seção sul, e as menores na seção Centro

Norte. 

No dia 15 de março tan1bém foran1 observados um p1co de 

velocidade na seção sul, e un1 autnento considerável na tendência da 

velocidade da seção CentTo-sul, juntan1ente a baixas velocidades 
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obtidas nas den1ais seções. Este cmnportan1ento pode ser explicado 

pela n1orfologia e tipo de bacia en1 estudo, que apresenta con1o 

característica un1 fluxo rápido das águas das chuvas, e a tendência à 

acumulação de sedilnentos junto aos canais. 
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Figura 34- Variação das velocidades médias obtidas nas seções. 

No tocante às análises quínticas, foran1realizados quah·o ensaios: 

pH e Eh, e teores dos cátions (Na+ e K+) . Os resultados foran1 

cmnparados en1 gráficos, con1 a precipitação diária (nm1) acun1ulada 

até a hora da coleta. 

O con1portamento dos teores de Na+ em conjunto con1 a 

precipitação está apresentado na Figura 35. É possível observar que 

ocorre un1a tendência ao aun1ento das concenh·ações desse cátion nos 

períodos com tnenores precipitações. As seções Centro-sul e sul foran1 

as que apresentaran1 os maiores teores de Na+. 

No dia 15 de tnarço de 2001 houve un1a visível queda nos teores 

de Na+ para todas as quatro seções, o que pode ser explicado pela 
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dihúção destes devido à alta precipitação . 
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As n1aiores concenh·ações de K+ foram obtidas nas seções 

Cenb·o-sul e Sul, cmúon11e pode ser observado na Figura 35. Na data 

de 15 de 1narço, não houve tun aun1ento en1 teores desses cátions, 

apenas a inversão nos valores entre as seções Centro-sul e Sul, o que 

pede ser relacionado ao maior poder de b·ansporte da lamina d'água 

ocorrido na bacia devido à forte precipitação. 

4,0 60 
Inversão nos teores 

3,5 50 c 

"' 
.§. 

"" 40 .g .§. 3,0 
" + :; 

~ E 
" ... 2,5 3o e 

" "' o ~ "' o 2,0 20 ! " Í"' ê. 
'v 

1,5 " 10 ~ 

1,0 o ..... ..... .... M M M M ('I M M M M M ('I ('I 1"1 C' I M ('I N N o o o o o o o o ~ o ~ o o o o o o o o o o 
I s s I I I I I I .:. I I I I I I s!. I I s = = = = = ~ ;.. ~ ... ... ... ... ... ... ... ... 
~ ~ ~ M C'l ('l C'l ·~ ~ .s! .s! .s! ('l ('I ('I ('I .s:;; .s:;; .s:;; .s:;; .s:;; 'tl 'tl 'tl ' i" ' i" .... 'i" I I I El El e e ('I ('I " ('l ('I I I I I I I I I .... 00 •n - 00 •n N 0\ on M 0\ ~ I I I I N 0\ ~ ~ o ..... .... M o o ..... N N o ..... ..... N tn N 0\ ~ o o ..... N ~ o -..... C'l 

• Seção Norte o Scç.ào çentro-N011e "- Seção Centro-Sul 1::11 Seç~1o Sul - Precipitação 

,~--~~====~~--====~~~==~============~---=======~ 
Figura l -Variação dos teores de K+ em relação a precipitação. 



109 

O cmnportatnento de condutividade eléh·ica nas seções Norte, 

Cenh·o-sul e sul, foi n1uito sen1ell1ante, principahnente enb'e o período 

o inicio de janeiro e o final de março, conforme pode ser visualizado na 

Figura 36. Porén1 o cmnportatnento da seção Centro-norte foi 

totahnente diferente, con1 os seus valores mínimos superando os 

maiores valores das demais seções. 

No dia 15 de n1arço de 2001, observou-se un1 aun1ento na 

condutividade para as seções Norte, Cenh·o-sul e sul, e un1 pico na 

Cenh·o-norte. Este pico pode ser explicado pelo amnento na 

concenh·ação de cátions de K+, conforn1e indicado anteriorn1ente. 
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Figura 36- Valores de condutividade elétrica. 

Para os n1enores valores de pH, Figura 37, ten1os a seção sul e 

para os n1aiores a seção Cenh·o-norte. Durante a precipitação intensa 

ocorrida no dia 15 de nl<uço de 2001, houve uma queda de pH para 

todas as seções, principaln1ente, para as seções Norte, Cenh·o-Sul e Sul. 
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Os valores de Eh tmnbém, Figura 38, sofreran1 un1a queda 

considerávet sendo a maior variação, presente na seção Centro-norte. 
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CAPITULO 7 - MATERIAIS INCONSOLIDADOS 

Foran1 n1apeados dez tipos de n1ateriais inconsolidados na Bacia 

do Ribeirão Saman1baia, sendo que destes, nove foram descritos e 

caracterizados. A clish·ibuição espacial de cada n1aterial inconsolidado 

pode ser observada no ANEXO li. 

Os n1ateriais foran1 inicialmente classificados en1 dois tipos, de 

acordo con1 a sua origen1 em residuais ou reh·abalhados, sendo que os 

prin1eiros, os residuais, são aqueles forn1ados pela alteração in si tu das 

rochas; e os retrabalhados, con1o o próprio non1e diz, são origináTios, 

do retrabalhan1ento de materiais procedentes de rochas e lugares 

diferentes. 

7.1 MATERIAIS INCONSOLIDADOS RESIDUAIS 

Os materiais inconsolidados classificados con1o residuais, con1o 

já conceituado acima, são enconh·ados cliretan1ente sobre as rochas que 

lhe deran1 origen1, não ocorrendo atuação de nenhun1 agente d e 

transporte. Foran1 enconb:ados quah·o diferentes tipos de n1ateriais 

inconsolidados residuais, sendo que destes, por motivos de acesso, 

apenas tTês foran1 desc1itos e analisados, são eles: arenosos da 

Formação Pirambóia, arenosos da Formação Botucatu, e argilo -

siltosos da Formação Serra Geral. 
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7.1.1 ARENOSOS DA FORMAÇÃO PmAMBÓIA 

Os n1a teriais inconsolidados arenosos da fonnação Pirmnbóia, 

estão presentes en1 nlais de 50% da área da bacia. O perfil típico pode 

ser sistematizado etn: rocha sã, rocha alterada e solo residual. 

Apresentam coloração, predontinanten1ente acre, sendo possívet 

ainda, encontrar camadas de coloração n1ais escuras, tendendo para o 

a vern1elhado. 

Apresenta con1o mineralogia principal visível a olho nu o 

quartzo; granulomeh·icamente são solos arenosos variando enh·e 

n1édio a fino, os valores de CTC por azul de n1etileno são baixos, o Ps 

varia enh·e 2,66 e 2,7 g/ cn13, valores próxin1os ao do quartzo. Os 

resultados dos ensaios de caracterização física e quirnica estão 

apresentados no anexo III. 

Para os ensaio de absorção de água, foi obtido un1 conjunto de 

dados, que para un1a n1elhor visualização foran1 separados 

aleatoriamente en1 duas figuras (Figuras 39 e 40). 

Os valores para a obtenção dos valores de perda de n1assa por 

in1ersão estão presentes na Tabela 9. Nesta é possível observar que, en1 

geral, as an1osh·as t;iveran1 pequenas perdas de n1assa durante o 

ensaio. 

Estas pequenas perdas podem ser explicadas pela presença de 

agTegados, de raízes e de cin1ento proveniente da rocha fonte, que 

fazen1 con1 que mais n1aterial fique retido no anel duxante o ensaio. 

Nas imagens, Figura 41 e pertencente à amosh·a nº 24, e Figuras 42 e 

43, pode-se observar a presença de raízes e ouh·os tipos de n1atéria 

orgânica. Na Figura 44, imagen1 da amosh·a nº 24, e na Figura 45, 
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unagetn da amostra n2 14, pode-se conferir a presença do cimento 

atuando con1 agente aglutinador. A presença de agregados, pode ser 

constatada nas Figura 46, 47 e 49 da amostra n!2 24 e 50 da amosh·a 

n225. 
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Figura 39- Cmva de absorção de água dos materia is inconsolidados arenosos 
da Formação Pirambóia. 
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Tabela 9- Perdas de massa após 24 horas de imersão. 

AMOSTRA PERDA DE MASSA 
NQ (%) 
3A 5,50 

3B 4,91 

15A 6.34 
158 4.42 
19A 2,24 
198 10,68 

19C 7,94 

24A 2,34 
25A 0,47 

258 0,61 

Figura 41- Imagem da amostra 112 24 obtida por meio de microscopia eletrônica. 
Seta indicando resquícios de w11a raiz. 



Figura 42 - fmagem da amostra 11215, obtida por meio de microscopia 
eleh·ônica. Seta indicando resquícios de wna raiz. 

Figura 43 - Imagem da amostra 11215, obtida por meio de microscopia 
ele trônica. Seta indicando resqufcios de uma raiz. 
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400 J.Ull 

Figura 44 - Imagem da amostra nº 14, obtida por meio de microscopia eletrônica 
com de matéria orgânica 

Figura 45- lmagern da amostra nº 24. Seta assinaJando cin1ento argiloso entre os 
grãos de quartzo. 



Figura 46 - Imagem da amostra no 24 obtida por meio de microscopia 
eleh·ônica. Seta assina lando cimento argiloso enh·e os grãos de quartzo. 
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Figura 47 - Imagem da amoslTa nQ 14, obtida por meio de microscopia 
eletrônica, com o contato entre o material quartzoso predominante na amostra e uma 
lente constituída por quar tzos e cimento argiloso de cor avermeU1ado. 
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Figura 48- Imagem da amosh·a no 24, obtidêl por meio de microscopia 
eletrônica, onde é possível observar a formação de agregados. 
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Figura 49- rmagem obnda por meio de microscópio eletrônico da amostra 112 24, 
onde pode-se observar a formação de agregados. 
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Figura 50 - Imagem da amosh·a 112 25, obtida por meio de lupa ele trônica, 
observar a presençâ de agregéldos. 
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O con1portarnento do perfil onde foi realizada a an1osb·agern nQ 

15, frente ao ensaio de peneh·ação do cone, enconh·a-se representado 

graficamente na Figura 51 . 
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Figura SJ - Resultado do ensaio de penetração do cone no perfil onde foi 
rea lizada a amosh·agem n1115. 
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7.1.2 ARENOSOS DA FORMAÇÃO BOTUCA TU 

Estes materiais inconsolidados são encontrados na n1eia encosta 

da escarpa da Serra de São Pedro, e, algun1as vezes, poden1 estar 

recobertos pelos materiais inconsolidados do tipo cones argilosos 

arenosos. 

São solos arenosos, Figura 52, con1 coloração variando enh·e ocre 

a róseo, encontrados diretan1ente sobre os arenitos da Forn1ação 

Botucatu, dos quais são originários. Estão associados a perfis con1 

pequena espessm·a, variando entre 0,40 a 1 meh·o. 

Os resultados dos ensaios de caracterização física e quimica estão 

apresentados no Anexo III, n1as en1 geral são solos arenosos, con1 CTC 

n1édio por azul de n1etileno em. torno de 2,18 nleq/100g e 1nassa 

especifica com valor de 2,7 g/ cn13. 

Figura 52 - Materiais inconso lidados arenosos e os arenitos da Formação 
Botucatu. 
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A Figura 53 apresenta a curva de obtenção do índice de absorção 

para as runosb·as desse n1aterial; nela observa-se a sen1elhança no 

con1portamento das an1osb·as quru1to a esta propriedade. Os valores de 

perda de n1assa poden1 ser conferidos na Tabela 10. 
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Figw·a 53- Curvas de absorção de água. 

Tabela 10- Perdas de rnassa após 24 horas de imersão. 
AMOSTRA PERDA DE l\.1ASSA 

NQ (%) 

lOA 3.59 
10B 
30A 

30B 

3,82 

3,90 
4,60 

1,25 1,50 

Para este tipo de n1aterial inconsolidado, devido a problemas 

operacionais, não formn realizados ensaios de peneb·ação do cone. 

7.1.3 ARGILO - SILTOSOS DA FORMAÇÃO SERRA GERAL 

Estes 1nateriais inconsolidados são originados das rochas 



122 

basálticas pertencentes à Forn1ação Serra Geral. Geraln1ente, forman1 

perfis pouco espessos, en1 torno de 1,0 meh·o de espessura. 

Apresentam coloração, varian.do de vermelho-escuro pa1·a o nlaJ.Tonl, e 

can1ada orgânica desenvolvido. Sua ocorrência é, predonunante, no 

Setor Norte da bacia, na parte superior da Serra de São Pedro, na Vila 

de Santo Antônio. 

Os resultados dos ensaios de caracterização física e quíntica estão 

no Anexo III. En1 geral são argilo-siltosos con1 certa contribuição da 

fração areia, os valores de crc por azul de llletileno varian1 ente 5,86 e 

2,36 n1eqj100g de solo, e n1assa específica dos sólidos na faixa de 2,85 

g/crn3. 

A Figm·a 54 apresenta as cw'Vas obtidas nos ensaios de absorção 

pa1·a estas an1ostras. Pode-se observa1· a pequena va1·iação entre as 

diferentes repetições realizadas pa1·a an1osb·a nº 7. 

Os valores obtidos no ensaio de perda de n1assa por in1ersão 

podem ser observados na Tabela 11. Onde se observa a grande 

va1·iação nestes valores, o que pode ser explicado pelas raízes presentes 

em algumas amostras. 

O con1portamento do perfil onde foi realizada a amosh·agem nº 

7, frente ao ensaio de penetração do cone, encontra-se na Figura 55. 
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Figura 54 -Curvas de absorção de água . 

Tabela 11 - Perdas de massa após 24 horas de imersão. 
AMOSTRA PERDA DE MASSA 

NQ (%) 

6A 29,81 
6B 12,95 

60 13,94 

7A 0,95 

7B 2,70 

7C 4,45 
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FigW"a 55 -Resultado do ensaio ele penetração do cone no perfil onde foi 
realizada a amosh·agem 11!! 7. 

7.2 MATERIAIS INCONSOLIDADOS RETRABALHADOS 
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10 

Os n1ateriais inconsolidados retrabalhados, são aqueles, 

originados do retrabalhanlento de nmteriais procedentes de rochas e 

lugares diferentes, e que sofreran1 a ação dos agentes de transporte. 

Foran1 descritos e analisados seis diferentes tipos de n1ateliais 

inconsolidados reb:abalhados. São eles: arenosos enl. topo, arenosos 

con1 pedl'egulho, cones argila e arenosos, arenosos da serra, e aluviões 

con1 n1atéria orgânica. 

Em can1po foran1 enconh·adas feições erosivas nos seguintes 

n1ateriais: éuenosos en1 topo, arenosos com pedregulho, arenosos da 

serra e aluviões con1 n1atéria orgânica. 

7.2.1 ARENOSOS EIVI TOPO 
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Estes n1ateriais inconsolidados estão presentes nos topos dos 

morros, nlmTotes e colinas. São solos arenosos, con1 conh·ibuição de 

argila e silte, constituídos principaln1ente por quartzo; apresentmn 

coloração ocre, rnas é possível, em algwlS casos enconh·ar camadas de 

solos con1 coloração rnais avern1elhada, Figura 56, podendo até 1nesn1o 

tender para o n1arrom, o que depende, principalinente, do cin1ento 

presente. 

En1 algw1S pontos poden1 ser observadas superfícies 

endurecidas, concreções de óxido de ferro e linhas de seixo con1 

espessura decinléh·ica. 

Os resultados dos ensaios de caracterização física e quím..ica estão 

no Anexo III. São materiais arenosos, com valores de CTC por azul de 

1netileno não ultrapassando a 3,00 meq/lOOg de solo, e n1assa 

especifica dos sólidos em ton1o de 2,70 g/ cm3. 

Figura 56 -Talude nas proxi.m.idades do aeroclube mostrando um perfil 
constituído pelo material inconsolidado arenosos em topo. 

Na Figura 57, são apresentadas as curvas para a obtenção do 
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índice de absorção, nota-se a pouca variação para os valores das entre 

as an1osh·as de retiradas na n1esn1o ponto de mnosh·agem. Porem 

torna-se possível separar o conjunto de ainosh·as e1n dois grupos 

distintos. Esta diferenciação se dá pela variação espacial dos n1ateriais 

e pelos diferentes graus de desenvolvin1ento dos perfis em que formn 

coletadas as amostras. As coletadas de perfis n1ais desenvolvidos 

apresentan1 un1a n1aior capacidade de absorção de água pelos 

n1ateriais. 

Na Tabela 12 estão apresentados os valores para as perdas de 

n1assa obtidas durante 24 horas de imersão. 

Exceto para as repetições da an1osh·as no 13, as perdas obtidas 

são relativan1ente altas, ultrapassando valores de 50% . A pequena 

perda de n1assa para as repetições da a111osh·a no 13 deve-se a pouca 

proftmdidade cmn que foran1 coletadas e a presença de n1uitas raízes. 

Para estes Inateriais inconsolidados, devido a problen1as 

operacionais, não foran1 realizados os ensaios de peneh·ação do cone. 
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Figura 57- Curvas de absorção de água. 
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Tabela 12 - Perdas de massa após 24 horas de imersão. 
AMOSTRA PERDA DE MASSA 

NQ {%) 
2A R0,57 
2B 76,19 

2C 57,38 

13A 2,13 

13B 0,88 

l3C 0,76 

130 0,89 
17A 61,6-1 
17B 52,67 
l 7C 50,63 
23A 27,20 
230 27,32 

Nas Figuras 58 a 65, é possível observar algun1as ilnagens da 

arnosh·a nº18 onde são visíveis as presenças de agregados e de raízes, 

assil11 con1o a il1teração da argila, agrndo con1o agente cirnentante. 

Figura 58 - Imagem da amostra nº 18, obtida por meio de microscopia 
elelTônica, com presença de raízes e de óxidos e de arg ila atuando como material 
cimentante. 



Figura 59- Detalhe figura anterior, área assinalada por um quadrado. Setas 
apontando cimento argiloso e a presença de raiz. 

Figura 60 ~ ln1agem da amostra nº 18, obtida por meio de microscopia 
eletrônica. Setas apontando cimento e quartzo. 
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Figura 62- Detalhe figura anterior, área assiJ.1a lada por um quadrado, 
mosh·ando os grãos de quartzo formando agregados. 
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Figura 63- Imagem da amostra n!!- 23, obtida por meio de microscopia 
eletrônica. Observar os grãos de quartzo em meio a uma mah·iz orgânica. 

Figura 64 - Imagem da amostra nQ23, obtida por meio de microscopia 
e letrônica. Observar os g rãos de quartzo em meio a uma mah·iz orgânica. 
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Figura 65- Imagem da amosh·a n!! 18, obtida por meio de microscopia eleh·ônica 
mosh·ado a presença de um agregado. 

7.2.3 ARENOSOS COM PEDREGULHO 

O perfil típico deste tipo de material inconsolidado apresenta um 

horizonte orgânico de espessura exb:en1an1ente delgada, sobreposto a 

tun arenoso, avermelhado, intercalado por níveis de espessura 

variando entre 15 a 50 cn1, cmnposto por pedregulhos de origen1 e 

diâmetros variados, como pode ser observado na Figura 66. Este tipo 

de material inconsolidado está presente à jusante da Bacia do Ribeirão 

San1an1baia, onde foran1 enconh·adas feições erosivas, tais con1o sulcos 

e voçorocas. 
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Figura 66 - Material inconsolidado arenoso com pedregulho, observar niveis 
dessimétricos de pedregulho. 

Figura 67- Detall1e da figura anterior, mostrando o nível de pedregull1o 

Os resultados dos ensaios de caracterização física e quím.ica estão 

no Anexo III. Os valores de CTC n1édios por azul de n1etileno variarn 

ente 3,83 e 1,08 nleq/100g de solo, e n1assa específica dos sólidos na 

fa.ixa de 2,70 g/ cn13. 
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Na Figura 68 estão apresentadas as curvas obtidas nos ensaios de 

absorção para este tipo de 1nateriais inconsolidados. Nota-se a pouca 

variação entre as repetições das amosh·as. 
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Figura 68 -Curvas de absorção de água. 
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As perdas de n1aterial durante 24 horas de in1ersão estão 

apresentadas na Tabela 13, n1osh·ando valores inferiores a 5%. 

Tabela 13- Perdas de massa após 24 horas de imersão. 
AMOSTRA PERDA DE MASSA 

NQ (%) 
4A 3,64 
4C 

RA 
88 
8C 

3,32 
4,21 

3,99 

4.18 

Deve-se salientar que para fins de caracterização foran1 

analisados apenas os 1úveis de solo, excluindo os con1 1úveis de 

pedregulhos. 

O perfil onde foi realizada a an10sb·agen1 nº 04 enconh·a-se na 
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Figura 69. A amosh·a indeforn1ada que foi analisada em lupa e 

microscópio óptico eleh·ôtúco está presente na Figura 70. 

Figura 69 - Afloramento onde foi realizada a amostragem n2 04. 

Figura 70- Amostra indeformada n204,material inconsoüdado arenoso com 
pedregulho, com setas apontando para lentes de material mais fi.no (argiloso). 
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Mesrno denh·o dos níveis n1ais finos foran1 enconh·adas lentes 

cmn granulometria diferenciada. Está característica cmno pode ser 

visualizada nas Figuras 71 e 72. 

Figura 71- lmagem de uma lente com granulometria mais grossa na amostra n!! 
04, obtida por meio de m.icroscopia eletrônica. 

Figura 72- Imagem de uma lente de materia l com granulornetria mais grosseira 
na amostra n!! 4, obtida por meio de microscop ia ele trônica. 
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Na Figura 73, pode-se observar uma queda na resistência à 

peneh·ação na profundidade de 30 cn1, uma possível lente de n1aterial 

n1enos resistente, e a 160 em ocorreu un1 aumento devido, 

possiveltnente, à ocorrência de un11úvel con1 pedregulhos. 
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Figura 73 -- Comportamento o perfil do onde foi realizada a amostragem nQ 4 
frente ao ensaio de peneh·ação do cone. 

O perfil onde foi realizada a an1osh·agen1 nº 8 enconh'a-se na 

Figura 74. Nela é possível observar un1 túvel de pedregulho e o local 

onde a an1osh·agem foi realizada. Este mesmo perfil apresentou o 

con1portamento n1osh·ado na Figura 75, h'ente ao ensaio de peneh·ação 

do cone. 
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Figura 74 -- Comportamento o perfil do onde foi realizada a 
amostragem n2 4 frente ao ensaio de penetração do cone. 

Figura 75 - Perfil onde foi realizada a amostragem n28. 
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7.2.4 CONES ARGILOSOS E ARENOSOS 

Esta classe de n1ateriais inconsolidados reh·abalhados apresenta 

solos argila-arenosos, de coloração avennelhada tendendo, tnuitas 

vezes, para o marron1, con1 seixos de basaltos e arenitos, apresentando 

diân1eh'os variados. Estão localizados en1 faixas esh·eitas, na base da 

escarpa da Serra de São Pedro, e, n1ttitas vezes, apresentan1-se 

cobrindo a classe de materiais residuais arenosos da Formação 

Botucaht, Figtua 76. 

Os resultados dos ensaios de caracterização física e quúnica estão 

no Anexo III. Apresentan1 valores de CTC por azul de n1etileno en1 

torno de 1,24 meq/ 100g de solo, e 1nassa específica dos sólidos en12,76 

g/C1n3. 

Figura 76 - Geomorfologia nas proximidades da cachoeira do Furna, as setas 
indicam a localização de alguns corpos de cones argiloso e arenosos. 

Devido a proble1nas de logística, para este tipo de n1aterial não 

foi possível à realização de ensaios de cone. 

Na Figura 77 estão apresentadas as curvas obtidas nos ensaios de 

absorção para este tipo de n1aterial inconsolidado. 
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FigW'a 77 -Curvas de absorção de água. 
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1,20 

Na Tabela 14 são apresentados os valores de perda de n1assa por 

unersão desses materiais, que foran1 inferiores a 3,5%. 

Tabela 14 - Perdas de massa após 24 horas de imersão. 
AMOSTRA PERDA DE MASSA 

NQ (%) 
llA 1.95 
118 
l1C 
110 

7.2.5 A RENO - ARGILOSOS 

1.90 
1.32 
3.2 

Estes 1nateriais il1consolidados enconh·an1-se presente no sopé da 

escarpa da Serra de São Pedro, sendo constituida de solos arena

argilosos de coloração ve1n1elho-escuro, formando perfis espessos, 

con1 presença de seixos de basaltos, de diân1eh·os en1 torno de 10 cn1. 

Os resultados dos ensaios de caracterização física e quimica estão 

no Anexo III. Estes 1nateriais apresentan1 valores de CTC n1édios por 
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azul de n1etileno não ultrapassando o valor de 1,24 n1eq/100g de solo, 

e rnassa específica dos sólidos en1 2,67 g/ cn13. O gráfico para a 

obtenção do índice de absorção pode ser observado na Figura 78 e os 

teores de perda de massa por 24 horas de in1ersão na Tabela 15. 

Devido a problemas de logística, para este tipo de rnaterial não 

foi possível à realização de ensaios de cone. 
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FigW'a 78- Curvas de absorção de água. 

Tabela 15 - Perdas de massa após 24 horas de imersão. 
AMOSTRA PERDA DE MASSA 

N!l (%) 
12A 36,96 
l 2B 

12C 
120 
12E 

40,20 

32.73 
40.01{ 
41,89 

0,80 1,00 
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7.2.6 ARENOSOS DA SEIUtA 

Estes nmteriais inconsolidados estão localizados no setor norte 

da área de estudos, próxin10 da Vila Santo Antônio, apresentan1 

coloração amarelada, podendo variar para lllalTOll1-clal'o, sendo 

predom.inanten1ente arenosos, porén1, con1 un1a pequena contribuição 

de mater·ial ru·giloso. Em alguns pontos é possível observru· alguns 

seixos de qual'tzo e basalto, con1 diâmeb·o não superior a 6,0cm. En1 

alguns locais, onde a cobertw·a vegetal foi removida, é possível 

observru· algumas feições erosivas de pequeno porte. 

Os resultados dos ensaios de cru·acterização física e quíntica estão 

no Anexo UI. Estes n1ateliais apresentan1 valores de CTC médios por 

azul de metileno não ultrapassando o valor de 1,36 meq/100g de solo, 

e nmssa específica dos sólidos en1 2,67 g/ cn13. A an10stra n222 

apresentou valor negativo para o ó.pH, provaveln1ente en1 

conseqüência das pequenas concreções encontradas neste n1atel'ial. 

O gráfico para a obtenção do índice de absorção pode ser 

observado na Figura 79, e os teores de perda de nmssa por 24 horas de 

in1ersão na Tabela 16 com teores próxilnos a 16% para a an1ostra nº 21 

e próxin1os a 5,5% para an1ostra nº 22. 

Devido a problernas de logística, para este tipo de rnaterial não 

foi possível à realização de ensaios de cone. 
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Figu ra 79- Curvas de absorção de água 

Tabela 16 - Perdas de n1assa após 24 horas de imersão. 
AMOSTRA PERDA DE MASSA 

NQ (%) 

21A 17,35 
21B 15,49 
22A 1,21 

226 5,69 

22C 7,37 
220 6,52 

7.2.7 ALUVIÕES COM MATÉRIA ORGÂNICA 

Este tipo de material apresenta granulonleh·ia arenosa e con1 

can1adas que podem variar enh·e as cores cinza, róseo e anmrelo, 

apresentando matéria orgânica dissenlinada por todo o solo, Figura 80. 

Por se trataren1 de solos altamente arenosos e incoesos, a an10stragem 

indeformada, neste caso, é exh·emamente dificultada, un1a vez que 

estes solos, quando apresentam baixo teor de umidade, não pode1n ser 

n1oldados e fixados nos anéis de PVC. 

Neste n1aterial são encontradas feições eros1vas, tais como: 
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sulcos, ravinas e voçorocas, Figuras 80, 81 e 82. 
l 

Figura 80 - Amostragem dificultada pela falta de coesão do material. A seta 
indica um nível orgânico . 

Figura 81 - Voçoroca em material inconsolidado. 

Figura 82- Vis ta para montante da voçoroca ins talada nes te material 
inconsolidado. 
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Os resultados dos ensaios de cal'acterização física e quínúca estão 

no Anexo III. Estes n1ateriais apresentan1 valores de CTC 1nédios por 

azul de metileno não ultrapassando o valor de 0,63 meq/ l OOg de solo, 

e tnassa específica dos sólidos en1 2,67 g/ cn13. O gráfico para a 

obtenção do índice de absorção pode ser observado na Figura 83, e os 

teores de perda de n1assa por 24 horas de imersão na Tabela 17, na 

qual pode-se observar que os teores de perda de 1nassa são 

extremamente altos, chegando a valores superiores a 80 %. 
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Figura 83- Curva ele absorção de água elos materiais inconsolielados aluviões 
arenosos com matéria orgânica. 

Tabela 17- Pe rdas de massa após 24 horas de imersão. 
AMOSTRA PERDA DE MASSA 

NQ (%) 
5A 81,32 

SB 
26A 

27A 

86,60 

45,53 

63,33 
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7.2.8 RESULTADOS E ANÁLISES 

A Tabela 18 apresenta os resultados obtidos para os ú1clices de 

erodibilidade de bibliografias internacionais que tên1 con1o base a 

disb.'ibuição granulon1étl'ica, para quantificar a influência da presença 

de agregados e os teores de argila na erodibilidade de un1 determinado 

solo. Con1 o auxilio destes índices, obtidos ab.·avés das curvas 

granulon1éu·icas, pode-se mais facilmente entender a presença de 

agregados, e a relação areia - silte por argila, que foram posteriorn1ente 

confirmados na análise em nucroscópio eleh·ônico. 

O Índice de Dispersão de Middleton (1930) apud Morgan (1995), 

não pode ser aplicado quando os teores de argila tendem a zero, uma 

vez que sua equação chave torna-se nula. Duas an1osh·as de materiais. 



Tabela 18 -- Alguns índices de erodibilidade para os diversos materiais inconsolidados estudados. 

Material Amostra índice de índice de argila índice de 
WSA 0,25 > %de WSA 

dispersão instabilidade > 0,5mm inconsolidado NSl 
(Middleton, 1930) (Bouyoucos, 1935) 

(Monie:ç Combeau, 1961) (Bxyan, 1976) 
(Yamamoto, 1978) 

3 3,00 6,69 0,36 22,00 26,00 

Arenosos da Formação 
9 1,45 19,00 1,.!4 18,00 18,00 
15 1,42 0,46 1,68 6,00 8,00 

Pirambóia 19 1,20 11,50 0,34 9,00 16,00 
24 3,60 9,00 0,64 21,00 27,00 
25 1,00 15,64 1,25 15,00 16,00 

Arenosos da Formação 
10 1,23 3,55 0,99 14,00 16,00 Botucatu 

Argilo-sillosos da 6 4,00 3,00 2,09 29,00 22,00 
Formação Serra Geral 7 4,73 2,70 2,34 24,00 28,00 

1 27,00 4,56 0,79 31,00 36,00 
2 2,00 11,50 0,26 30,00 28,00 

Arenosos em 13 1,67 9,00 0,60 13,00 14,00 
topo 17 2,86 49,00 54,55 14,00 18,00 

18 1,20 11,50 0,23 21,00 22,00 
23 1,75 9,00 0,72 18,00 20,00 
8 2,33 11,50 0,56 8,00 8,00 

Cones argilosos 
11 1,75 8,09 0,62 23,00 26,00 e arenosos 

Areno - argilosos 12 1,00 3,90 0,90 16,00 20,00 
20 1,45 3,00 1,43 18,00 22,00 

Arenosos 21 1,86 4,88 0,81 17,00 20,00 
da serra 22 0,86 49,00 0,29 24,00 28,00 

22A 0,97 4,26 4,37 18,00 22.00 
5 1,07 6,14 0,43 12,00 24,00 

Aluviões com 26 3,00 8,09 0,36 23,00 24,00 
matéria 27 49,00 0,09 33,00 40,00 
orgfutica 28 49,00 0,17 30,00 35,00 

29 7,00 32,33 0.14 31,00 37,00 



inconsolidados do tipo aluviões con1 matéria orgânica apresentaran1 

este problema hente a este índice 

Pelo conjunto de resultados obtidos nos ensél.los pôde-se 

observél.l· uma grél.11de variabilidade dentro dos vários tipos de 

1nateriais inconsolidados. Essa variabilidade, algmnas vezes, estava 

relacionada aos estágios de evolução do material an10strado, un1a vez 

que se preferiu, quando possível, realizar a an1osb·agen1 en1 perfis con1 

diferentes estágios de evolução. 

Não se deve confundir estagio de evolução de un1 perfil, con1 a 

profundidade con1 que a an10sb·agen1 foi realizada, os graus de 

evolução são diferentes, porén1 as anlOsb·as eran1, preferencialn1ente, 

retiradas a wna proftu1didade de aproxin1adamente 30 cn1 da 

superfície. 

Os 1·esultados dos ensél.los de erodibilidade também 

demonsh·ru·an1 esta alta vél.l·iabilidade, con1o pode ser observado na 

Figw·a 84. Os pontos acin1a das duas envoltórias são os classificados 

con1o erodí v eis e os abaixo con1o não erodíveis, de acordo con1 cada 

autor pesquisado. 

A grél.ll.de maimia das él.lllOSl:ras ficou resb:ita à péU·te núerior às 

envoltórias, isto se deve às baixas perdas de n1assa durél.llte o ensaio de 

in1ersão. Estas baixas perdas de n1assa reb·atanl algunms propriedades 

observadas nas runostras, tais con1o: presença de agregados; cin1ento, 

herdado ou não da rocha fonte; raízes e outros resqtúcios de n1aterial 

orgânico. 

O cmnportan1ento dos n1ateriais, frente à agregação, que já foi 

n1ostraclo pelas in1agens obHdas en1 nticroscópio eletrô1tico pode ser 

tan1bén1 visualizado ao se con1pél.l·ar as Figtu·as 85 e 86, onde são 
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apresentados os teores de areia, silte e argila das amosh·as analisadas 

con1 e sen1 defloculante. 
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Para os ensaios quínúco de Eh, Figw·a 87, é possível observar 

uma certa unifornúdade no conjtmto. Apenas para a an1ostra nQ 5, 

pertencente ao tipo de 1naterial inconsolidado aluvião cmn 1natéria 

orgâiúca, que apresentou valor de Eh relativamente baixo co1n água 

destilada. 

Já para o ensaio de pH, Figura 88, pode-se observar a tendência 
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'I de valores de pH con1 água destilada são superiores a 5, e o pH cmn 

KCe, geraln1ente é inferior a este número. 
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Figura 87 - Valores de Eh com água destilada e KCe obtidos nos ensaios. 
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Figura 88 - Valores de pH com água destilada e com KCe obtidos nos ensaios. 

Os resultados dos ensaios de peneb.·ação do cone gerahnente 

classificaran1 os n1ateriais na faixa de fofo a n1edian1ente con1pacto, 

exceto para o ensaio realizado no ponto de amostragem nº 15 

(Arenosos da Forn1ação Pirambóia); e para os pontos de an1osb.·agen1 

nº 4 e 8 (Arenoso con1 Pedregulho), 1nesmo se desconsiderando a 
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can1ada de pedregulho, o n1aterial pode ser classificada con1o 

con1pacto a muito con1pacto. Este ensaio, juntamente com ouros 

fatores já citados como agregação, presença de raízes, tan1bén1 

corrobora no entendin1ento dos resultados do ensaio de erosão para 

estes pontos. Apesar de teren1 feições erosivas nas proxinlidades, 

forrun classificados entlaboratório co1no n1ateriais de baixa tendência a 

erodibilidade, possivehnente o local onde as an1ostras formn retiradas 

apresentava Ullla alta cmnpactaçâo, o que pode ter núluenciado nas 

baixas perdas de 1nassa por in1ersão. 

Dentre todos os tipos de 1nateriais estudados dois apresentrun 

cru·acterísticas n1uito il1teressru1tes, são eles os Arenosos da forn1ação 

Piran1bóia, e os Aluviões com n1atéria orgânica. An1bos classificados 

en1 campo con1o erodiveis, unm vez que apresentavan1 feições 

erosivas, pm·ém apenas o segundo foi classificado con1o erodível pelo 

ensaio de erosão. 

Os nmteriais Arenosos da Forn1ação Piran1bóia foran1 os que 

apresental'run as nlaiores vru·iações, entl·e si, principahnente pru·a os 

resultados dos ensaios d e erodibilidade, nos quais foran1 classificados 

cmno não erodiveis, devido os baixos valores para o ensaio de in1ersão, 

caracterizados pela agregação do nwterial e pelo alto íncüce de raízes 

nas an10sb:as. 

Os resultados obtidos em Jaboratório pru·a os n1ateriais 

UlC011SOlidados do tipo aluvião com matéria orgânica, cmúirn1aran1 as 

observações de can1po, ou seja, apresentru·an1 alta tendência a 

erodibilidade. A agregação exh·eman1ente baixa, desses n1ateriais, foi 

confirn1ada pelos resultados obtidos nos índices de agregação 

presentes na Tabela 18. Este tipo de n1aterial, foi o único do conjunto 

analisado que ao ter os teores de cátiOI1S trocáveis anailsados pela 
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n1etodologia de Sherard et al. (1976), que leva en1 consideração a 

relação Na+ /TDS, que teve an1osh·as classificadas na zona 

intern1ediária, uma vez que a grande n1aioria dos n1atcriais analisados 

foi classificada na zona não dispersiva. 

PaTa analisar os teores de cátions tocáveis obtidos para cada 

an1ostra, utilizou-se da n1etodologia de Sherard ef al. (1976), que leva 

en1 consideração a relação Na+ /TDS, Figw·a 89. 
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CAPITULO 8- CONCLUSÕES 

Para o cálculo do índice de erodibilidade foram considerados os 

critérios propostos por NOGAMI; VILIBOR (1979) e PEJON (1992). 

Com os resultados decorrentes da aplicação desses métodos verificou

se que, os materiais inconsolidados considerados erodíveis são os dos 

tipos,.' aluviões com matéria orgânica e arena-argilosos, e, também, 

alguns solos da classe arenosos em topo. Exceto os arena-argilosos, os 

den1ais foram classificados em campo con1 erodíveis. 

Os 1nateriais inconsolidados arenosos da Formação Piran1bóia, e 

Arenosos con1 pedregulho, que apesar de apresentaren1 feições 

erosivas em campo, em geral nos ensaios de erodibilidade foram 

considerados como não erodiveis. Isto se deve as características 

peculiares as amosb.·as analisadas, tais como: agregação, elevada 

presença de raizes e cimentação proveniente da rocha fonte. 

Con1 o auxilio dos índices de Middleton (1930), Bouyoucos (1935), 

Monier; Combeau (1961), Btyan (1976) E Yamamoto (1978), que são 

obtidos através de dados obtidos nas curvas granulométricas, pode-se 

mais faciln1ente entender a presença de agregados, e a relação areia -

silte por argila, que foram posteriormente confirmados na análise em 

nlicroscópio eletrômco. 

Alguns índices internacionais mostraram-se inadequados para 

algumas an1ostras analisadas, tais con1o, o índice de Middleton 
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(1930), por exen1plo, que não pode ser aplicado quando os teores de 

argila tenden1 a zero, un1a vez que sua equação chave torna-se nula. 

Por n1eio do n1011Ítoran1ento hidrológico do Ribeirão 

Sanlatnbaia, pode-se concluir que gnu1de parte dos sedin1entos fican1 

depositados no interior da bacia, até a ocorrência de un1 fenôn1eno de 

intenso de precipitação, quando estes são carreados para fora. Os 

vohunes de sedin1entos depositados na n1éugen1 do rio aun1entou 

n1uito durante os últin10s 30 anos, confonne foi observado na análise 

realizada no Capítulo 5. 

Propõe-se para investigações futuras, a título de 

con1plen1entação, a realização de outros estudos na área pesquisada. 

Un1a vez que, em algtulS pontos, não foi possível a con1pleta realização 

de ensaios, en1 decorrência da perda de amosh·a indeformada, com 

n1uitas fratuTas en1 sua h·an1a esh·uh.ual, ocasionando a elinúnação das 

n1esmas, antes mesn1o da realização dos e11Saios laboratoriais. 

Sobre o ellSaio de erodibilidade propõem-se a utilização de anéis 

con1 diânleh·os maiores, sendo dessa forn1a nllilim.izado o efeito escala, 

uma vez que, sendo n1aior a área de analise, n1aior será a 

hon1ogeneidade enh·e as amosh·as coletadas no n1esn1o local. Dessa 

forn1a a presença de raizes e agregação às vezes presentes en1 apenas 

uma an1osh·a terá ação n1enor durante o e11Saio de absorção. 

O e11Saio de Penetração Dinântica do Cone con1 aplicação na 

quantificação da tendência de wn solo a erosão, deveria ser lllillS 

estudado, visto que apresentou resultados satisfatórios. 

Para un1a w·banização dessas áreas, torna-se necessária à 

realização de tun planejan1ento criterioso, visto que na análise 

realizada no Capítulo 5, pode-se observar que a ação ant:rópica gerou o 

aparecin1ento de feições erosivas. Isso pernlitirá Ullla n1elhor 
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adequação no uso e ocupação dos solos, sobretudo, nas regiões que 

apresentaran1 solos classificados con1o erodíveis, conforme as duas 

n1etodologias avaliadas. 
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MAPA DE DRENAGEM 

Com os pontos de monitoramento 

do Ribeirão Samambaia 
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MAPA DE MATERIAIS INCONSOLIDADOS 

Com os pontos de amosh·agem 
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TABELA DE RESULTADOS 

Com todos os resultados dos ensaios 

realizados com os materiais inconsolidados 
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= 0.18 0.49 0.92 2.;1 3.80 -.t i O.O'l 0.12 0.17 1,1:1 uo 2.13 S8 4 8 9.1 4 2 2.72 1.71 1,50 0.71 41,.S.l S.03 4.$8 -O AS 135 lo9 O.l~ 0.80 0.24 21.30 
3 O.!'S 0,67 0.99 4.31 4,6-1 S.l3 0.18 0.22 0.32 1.35 I. o~ 2.44 ss 2 13 9~ 5 o 2.óó 1.5-l 1.39 O. O! 47.74 4,96 4.32 -0.04 129 11~ 0.12 0.44 0.42 34.90 

• 3." 1 3.8:' 4.03 2&.99 29,87 31.4~ 1.18 1.22 1.29 II.SS 1~.11 12.87 8S s lO 95 1 3 267 1.~ 1,40 0,79 44,10 4,<1'1 -1..14 -O.SS 138 17~ 0.22 4,00 1.18 30.90 
~ 0.52 0.6:1 O.iO 4.07 4.94 S.43 0.17 0,10 0.22 1.19 1.44 1.59 84 2 14 ss IS o 2.72 1.71 1.52 0.70 4<1.1: ó.l2 4.8 -1.32 31 l·W 0.2ó 11.00 0.72 41.80 
6 4.13 <.86 ó.90 Sl,l3 SV9 53.86 1,32 1.8" 2.20 1.94 2 75 3,:!4 . 2S oS 90 8 2 285 1.61 I.SI 0.89 47.02 4,-lc> 4,01 -O.·IS 137 188 1.30 2.o0 1.30 i5.40 
; 2.91 3.26 3.63 22.73 25.49 28.31 0.93 1.04 I .lo 1.60 l.i9 1.99 IS 27 5& S8 11 I 2.85 1.60 1.5:1 0.86 46.32 5.31 4.59 -0.72 117 121 0.20 J.I.OO 0.72 26.20 
8 1.04 1.08 1.14 Rio 8,41 8.89 0.33 0.34 0.3o 4,1" 4,29 4,54 Só () 8 !).t 2 .1 2.72 1.71 1.52 0.79 4-1..12 6.12 4,8 · 1.32 131 I•W 0.26 11.00 o.-: 41..80 
9 ~.40 2.óS 2Si 18.72 20.89 22.45 0. 11 o~ 0.92 1S.30 17.08 l8.3S 84 li s S9 li o 2.67 l.óó 1.52 O.io 43.0i 4,82 3.92 -0.90 153 209 O.:<S 10.00 2.SS 67.00 
lO l.oO 2.1R 2.50 14.12 );)9 20.21 o..ss 0,"1 0.83 ~ô~ 3.21 3."'5 oS lO 2: 74 2o o 2.73 1.8" 1.70 O.ul 3?,73 5.46 4.13 -1.33 116 114 0.52 O.o2 1.22 IS,;O 
11 1.07 1.2·1 UI 8..'7 9.72 10..2ô 0.34 0.40 0.42 0,43 o.so O.S2 o lO 80 80 8 12 2.67 111 1.51 0.7i 43.4~ ~.3ó 4.0ó -1.30 178 201 0.38 3.50 0$8 ~0.30 

IZ 3.28 3.4~ 3.6S 2.~.65 :6.95 28.50 !.OS 1,10 I .lo 3.38 3.55 3.76 oO 9 31 71 10 lO 280 1,04 1.55 0.81 44.64 S~\5 4.03 .j _'\~ 109 lio 0.28 0.28 1.20 lS.OO 
I ~ 2.08 ~.1~ 2.24 16.24 16,81 11.S2 O.óo O,ó9 0.72 6.64 6.87 7,16 ss s lO 91 o 3 2.óS 1.63 1.3o 0,97 4Q.2S 5.15 4.13 -1,02 126 189 0.18 3.50 o..so 18.50 
I" 3,.51 4.20 s.os 27.3" 32.82 39.40 1.12 1.34 1.61 11.10 1:1.42 16,11 84 o lO 9< 4 I 2.oi 1.71 u~ 0.72 41.05 S.!" 4,01 -1.13 129 174 0,04 2.00 0.3: 35,10 
IS 1..52 1.55 1.62 11.87 12.13 J1.ó2 0.49 o..so 0.!'2 4.-11 451 4,ó9 83 ó li ss 12 o 2.67 1.69 1.6;\ O,o-1 38.95 4.50 4.03 -0.47 !55 li! 0.18 3.00 2.86 84.70 
16 0,44 1.3ó 2.2i 10,62 14.li 17.73 0.14 0.43 0,72 1.08 3.33 5.~7 82 s 13 89 lO 1 2,73 l.o9 1.6~ o.c;· 40,29 4.84 4.$1 -0.33 135 201 0.14 O.óó 0.18 11.19 
17 0,44 0,-li o.so :<,.13 3.óó 3.91 0.14 0,15 O, lo 7.01 7,47 8.00 40 ss 2 ~ 21 o 2.73 1,60 1.63 0.67 40.29 5.52 4.65 -0.87 200 188 0.70 0.30 0.70 12.00 
IS 0.84 1.00 1.39 0.57 7,79 10.8" 0.21 0.32 0.44 H" 6.37 tl.RO 90 s 5 92 4 4 2.67 1.54 1.30 0,02 47,94 S.lU 4..22 -l .Oi 136 1 4~ o.n 1.32 0.32 34.30 
19 0.45 O.oO 0.69 350 4,43 ~.40 0.14 0,24 0.42 U9 2.o7 4.oó 88 3 9 90 9 I 2.ô7 I/I 1.64 O.o"> 38.5& -1.29 4.12 -0,07 202 ISO 0.'\0 0.98 O.So 38.20 
21) D.<oS 1.02 122 5-~3 7.99 9.15 0.22 0.33 0.39 0.87 1.31 1 ss óS 1 2S iS 6 16 2 o7 1.91 J.S2 0,7(1 43,0" tl,ôR 4.28 -0.40 141 160 0.30 2.10 :l.RO 55,70 
21 1.:o 1.36 1.59 9.33 10.61 10.65 0.44 0.·1<> 0.51 2.Só 2.71 2.98 74 9 17 S7 9 4 2.ó7 1.72 1.5-~ O.G9 40,82 4.9~ 4.42 .(),52 8S li·l 0.42 14,00 0,74 21.30 

0.19 0.19 0.19 1.40 1,40 1,46 O.Oó O.Oo 0.06 2.<1'1 2.99 2.09 90 s 2 8ó 14 o 2.67 1,60 I.SO 0.78 43.82 6.03 4.59 -1 ,44 178 176 o.so 2.80 1.40 31.50 -- 0.33 0.40 0.49 2.55 3.13 3.84 0,10 0.13 O.lô o.ss O.o7 0.83 ó9 12 19 68 32 o 2.õi l.õ<i 1.56 0.71 4l.S7 4.24 4.17 ·0.07 168 li.5 O.J: 1.70 1.40 18.00 
::3 2.ol 3.00 3.21 20.3o :3.41 25.03 0.83 0.96 1.02 8.32 9.~7 10.23 79 11 10 ss 10 2 2.67 I/I 1.41 0,89 47,10 s.s 4,15 ·US 101 91 4.90 6.00 2.00 25.30 
::4 3.i3 4,12 4.:<9 29.10 ~2. 13 34.32 us 1.40 1.37 13.48 1·1.00 13.70 82 s 10 92 s o 2.óó 1.81 1.49 0.79 43.98 4.94 4.12 .o.s:: loO !56 o.so 0.40 1.30 15.01 
::5 O, OI 1.24 1.42 7.12 9.72 11.07 0.29 O,o10 0,45 2.2·1 3.06 34R ss 2 13 9~ 5 o 2.70 1.71 1.5< 0.74 4Z_$1) 5.34 3.22 ·2.12 122 2~6 0.3o ll.oO 1.22 33.80 
ZG 0.37 0.42 0.47 2.90 3.:<0 3.ó6 0.12 0.13 O.IS 1.08 1.23 1.:<6 ss 4 li os s o 2.67 I.SS 1.59 0.68 40.4S 5.02 J.3S -0.67 1S3 15-l 4,40 0.90 4,20 39.10 
:1 0,13 0. 1~ 0.16 1.02 1.1~ 1.19 O, ().I 0.3:1 1.19 2.00 lo.04 59,4? 95 3 ~ 100 o o 2.67 1,6:1 l.o\.1 o.ss 46.0- -1..7:\ 4.46 -0~'2 7 141 m 0.10 0.24 0.30 31.00 
:s 0.03 0.0~ 0.05 o•-_, 0_'\.1 0,41 0,01 0.01 0.01 o.5~ o.so o.os 91 7 2 100 o o 2.67 I,So 1.60 0.67 40.07 S.56 4 .• 9 ·1.07 87 110 0.24 o..so 0.14 2&.60 
:9 0.23 0.:3 0.13 1,80 1.82 l.ll3 0,07 0.0" 0.07 2.4$ 2.48 ~.49 oS 2 3 90 1 o 2.67 1.84 1.7S 0-~~ 3-1..40 5.37 4.8:' -1.04 117 11 1 0.1~ 3.90 :,oo Jo-20 

\ 




