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4.2 - ANÁLISE QUANTITATIVA DAS FORMAS EROSIVAS LINEARES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da análise quantitativa e 

temporal das formas erosivas da sub-bacia do córrego do Querosene. Foi feita uma 

correlação entre as feições erosivas lineares e algumas variáveis da paisagem que 

mais influenciam nos processos erosivos, tais como a formas da vertente, a 

declividade, os solos e o uso da terra. Isso possibilitou identificar quais são os 

prováveis condicionantes da erosão acelerada na área. Considerando que os mapas 

de erosão elaborados retratam momentos muito distantes, 1962 e 2009, foram 

feitas observações e análises complementares usando fotografias aéreas de outros 

dois períodos: 1978 (MACRO METRÓPOLE – IGC. Escala 1:35.000) e 1995 (BASE 

S.A. Escala 1:25.000).  

Os levantamentos utilizados foram, além dos de 1962 e 2006, os de 1978 

(MACRO METRÓPOLE – IGC. Escala 1:35.000) e 1995 (BASE S.A. Escala 1:25.000). 

Foram adquiridas fotografias de 1988 (BASE S.A. Escala 1:40.000), porém são de 

escala muito pequena e inviabilizam comparações com o material de outras datas e 

escalas. 

De acordo com a análise feita sobre as fotografias dos 4 períodos, houve uma 

ampliação no número de formas erosivas lineares no Querosene. A avaliação 

realizada com base nos mapas de 1962 e 2009 já apontava para esse quadro, 

porém, com o apoio das fotos de 1978 e 1995, foi possível verificar o ritmo com que 

essa mudança ocorreu. Em 1962, as áreas ocupadas por pisoteio e sulcos eram, 

respectivamente, de 12,43 ha (2,78%) e 17,05 ha (3,81%), passando para 23,02 

ha (5,14%) e 10,21 ha (2,28%) em 1978, 22,67 ha (5,06%) e 9,81 ha (2,19%) em 

1995 e 29,54 ha (6,6%) e 10,54 ha (2,35%) em 2009. Esses dados apontam para 
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um aumento na área de pisoteio de 1962 a 1978 e uma redução nos sulcos de 1962 

a 1978. De 1978 a 2009, as alterações foram muito pequenas. Esse quadro pode 

ser observado no gráfico 4-3. 

O aumento das áreas de pisoteio em 2009 em relação à 1962 não faz sentido 

considerando que atualmente há menos áreas de pastagens no Querosene. Atribui-

se essa aparente incoerência a 3 fatores principais: 

● Possivelmente, há mais indivíduos por ha nas pastagens atuais, gerando 

mais linhas de pisoteio nas pastagens; 

● As pastagens atuais estão mais degradadas que as de 1962, facilitando a 

visualização das trilhas de gado nas fotos; 

● Erro de interpretação das fotografias, considerando as diferentes técnicas de 

fotointerpretação utilizadas: as fotos de 1962, 1978 e 1995 foram interpretadas 

através do estereoscópio de bolso, ao passo que nas imagens de 2006 foram 

utilizadas técnicas digitais que propiciam maior ampliação dos objetos do terreno e, 

portanto, permitem distinguir nuanças dificilmente visíveis nas fotos impressas. 
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Gráfico 4-3: Gráfico de evolução da área atingida por linhas de pisoteio e sulcos 

entre os anos de 1962 e 2009. 

Quanto à diminuição das áreas de sulcos, isso provavelmente ocorreu por 

conta do uso de máquinas agrícolas ou de tração animal, pois os sulcos são em 

grande parte rasos e podem ser desfeitos facilmente. 

De 1962 a 2009 houve um aumento no número de ravinas e voçorocas. De 

1962 a 1978, as ocorrências se mantiveram no mesmo patamar: 8 ravinas e 2 

voçorocas. De 1978 a 1995, os valores passaram para 11 ravinas e 4 voçorocas, 

enquanto que em 2009 foram registradas 15 ravinas e 8 voçorocas. Este aumento 

não coincide exatamente com a expansão das áreas de pisoteio, entretanto, nas 

voçorocas e ravinas que surgiram após 1978 há muitos indícios da presença do 

gado, como linhas de pisoteio e terracetes nas paredes da forma erosiva. O gráfico 

4-4 apresenta a evolução do número de ravinas e voçorocas entre 1962 e 2009. 
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Gráfico 4-4: Gráfico de evolução do número de ocorrências de ravinas e voçorocas 

nos anos de 1962, 1978, 1995 e 2009. 

Das 15 ravinas identificadas em 2009, 8 delas já existiam em 1962. Em 1978, 

o número de ocorrências permaneceu, porém 2 delas têm dimensões menores que 

as registradas no período anterior, provavelmente por terem sido parcial/totalmente 

aterradas entre as duas datas. Em 1995, foram mapeadas 5 novas ravinas, 2 outras 

transformaram-se em voçorocas, 2 permaneceram inalteradas e 4 apresentam 

indícios de terem sofrido movimento de terra e 1 desapareceu. Em 2009, 8 novas 

ravinas surgiram, 3 permaneceram inalteradas, 4 das 7 existentes se ampliaram e 4 

transformaram-se em voçorocas.  

O Gráfico 4-5 mostra o estágio das ravinas de acordo com os períodos 

investigados. 
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Gráfico 4-5: Estágio das ravinas nos anos de 1962, 1978, 1995 e 2009. 

O quadro do avanço das voçorocas é semelhante ao diagnosticado nas 

ravinas. Em 1962 e 1978, apenas 2 voçorocas foram mapeadas e todas 

apresentavam indícios de continuarem ativa nas cabeceiras, além de estarem 

maiores em 1978 se comparadas ao período anterior. Em 1995, foram registradas 2 

novas voçorocas, das quais 2 anteriormente estavam no estágio de ravinamento, 2 

voçorocas se ampliaram em relação a 1978 e  3 apresentavam indícios de 

permanecerem ativa nas cabeceiras. Em 2009, identificou-se 4 novas voçorocas, 

ambas anteriormente mapeadas como ravinas. Das surgidas antes desse último 

período, 1 permaneceu inalterada, 2 tiveram ampliação visível e 6 continuam com a 

cabeceira provavelmente ativa. 

O gráfico 4-6 mostra o estágio das voçorocas de acordo com os períodos 

investigados. 



143 

 

 

Gráfico 4-6: Estágio das voçorocas nos anos de 1962, 1978, 1995 e 2009. 

O quadro sobre a erosão no Querosene exposto aqui mostra que nos últimos 

47 anos houve um aumento no número de feições erosivas lineares e uma 

ampliação na área ocupada por elas. Apesar disso, as formas erosivas tendem a se 

desenvolver com freqüência e magnitude diferenciadas de acordo com as 

características da paisagem, sendo assim, agora serão apresentadas correlações 

entre essas ocorrências e o relevo (declividades e forma do setor da vertente onde 

está a feição erosiva), materiais (solos e rochas) e uso da terra. 

O gráfico 4-7, que relaciona a área atingida por sulcos e linhas de pisoteio às 

classes de declividade, aponta para um predomínio da ocorrência deles acima de 

10% de declividade, com ocorrência muito restrita abaixo desse valor. Os sulcos 

sobretudo estão concentrados nas declividades superiores a 20%. O gráfico 4-8 

cruza a ocorrência de ravinas e voçorocas à declividade do terreno e mostra que a 

maior parte dessas feições erosivas está situada acima dos 10% de declividade, 
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principalmente as ravinas, as quais estão em mais de 50% dos casos em inclinações 

superiores a 25%. As voçorocas concentram-se na faixa entre 15 e 25%, porém a 

maior voçoroca da área se formou em uma região com declive predominantemente 

inferior a 5% de inclinação.  

De forma geral, pode-se dizer que há uma coincidência entre as faixas de 

declividade que apresentam trilhas de gado e ocorrem sulcos, ravinas e voçorocas, 

reforçando a idéia de que possivelmente a pecuária seria um dos agentes 

causadores da erosão ou aceleração dela, em acordo com Trimble e Mendel (1995), 

para os quais o gado é um importante agente desencadeador de processos 

erosivos. 

 

Gráfico 4-7: Área atingida por sulcos e linhas de pisoteio (ha) x Declividades (%). 
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Gráfico 4-8: Ocorrência de Ravinas e Voçorocas x Declividades (%). 

Considerando-se a relação entre a área de ocorrência de linhas de pisoteio e 

sulcos com a forma da vertente (Gráfico 4-9), chama a atenção a alta concentração 

de sulcos e trilhas de gado nas concavidades, ao passo que as linhas de pisoteio 

dominam amplamente nas convexidades. Isto é justificado pelo fato de muitas 

pastagens estarem em topos convexos de interflúvios e no terço superior da 

vertente, também convexo, acima do nível das cornijas, a partir da qual o gado tem 

dificuldade em circular por conta da elevada declividade. 

Das 15 ravinas mapeadas, 14 (93%) estão em concavidades, enquanto que 

nas voçorocas este número sobe para 100% das ocorrências, conforme o gráfico 4-

10. Esse quadro, aliado ao fato de que praticamente todos os sulcos também estão 

em zonas de côncavas é esperado por conta dos próprios mecanismos que dão 

origem a essas formas: fluxos concentrados superficiais e sub-superficiais (para o 

caso das voçorocas). As concavidades funcionam como zonas concentradoras de 

fluxos, em contrapartida, as convexidades, onde apenas 1 ravina (6,6%) foi 
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detectada, são áreas que dispersam o fluxo e não favorecem a concentração de 

água. Nesse sentido, as linhas de pisoteio em zonas de concavidades podem 

favorecer muito a instalação de formas erosivas aceleradas, pois o runoff tende a 

circular preferencialmente nesses caminhos artificiais que não estão cobertos pela 

vegetação e têm baixa permeabilidade por conta do solo compactado. 

 

Gráfico 4-9: Área atingida por sulcos e linhas de pisoteio (ha) x Forma da 
Vertente. 

 

Gráfico 4-10: Ocorrência de Ravinas e Voçorocas x Forma da Vertente. 
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Além das condicionantes da morfologia do relevo, as formas erosivas são 

influenciadas enormemente pelas características dos materiais, como as rochas e os 

solos. Os solos, sobretudo, pelas suas características físicas e químicas, têm 

diferentes resistências à ação erosivas da água. Solos mais friáveis têm elevada 

permeabilidade e tendem a absorver uma quantidade elevada de água, diminuindo 

o escoamento superficial e, portanto, a possibilidade de que ocorra uma incisão 

linear acentuada na superfície. Por outro lado, materiais menos friáveis podem ser 

mais coesos e com maior percentual de argila, o que aumenta a sua resistência à 

erosão, ainda que o escoamento superficial seja aumentado. A presença de 

gradiente textural elevado ou contato lítico no solo influencia na forma como a água 

circula na cobertura pedológica: camadas menos permeáveis ou a presença da 

rocha impedem que a água circule verticalmente, obrigando que ela escoe 

lateralmente. Isso pode gerar um fluxo subsuperficial que possivelmente removera 

toda as camadas sobrejacentes, principalmente em encostas. 

Considerando essas questões, observou-se que no Querosene os sulcos têm se 

estabelecido em solos bastante variados, desde os rasos (neossolos litólicos e 

cambissolos) de contato lítico (foto 4-38 da figura 4-3) até os profundos (neossolos 

quartzarênicos + gleissolos), arenosos, homogêneos, porosos e com hidromorfia 

(gráfico 4-11), porém o predomínio é sobre os neossolos litólicos e neossolos 

quartzarênicos. As trilhas de pisoteio estão em praticamente todos os tipos de solos, 

predominando nos rasos (neossolos litólicos e cambissolos) cujo contato com o 

arenito Pirambóia é abrupto, até os profundos (neossolos quartzarênicos), 

arenosos, homogêneos, porosos e de baixa coesão (gráfico 4-11). O 

aprofundamento das linhas de pisoteio e dos sulcos nas áreas de rasos é limitado 
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devido à rocha estar muito próxima da superfície, entretanto, o contato lítico pode 

gerar um fluxo lateral que aumenta o risco de remoção dos horizontes superficiais. 

Em contrapartida, nos neossolos quartzarênicos essas trilhas de pisoteio podem dar 

início a uma incisão linear que podem evoluir para grandes ravinas e voçorocas. 

As ravinas se estabeleceram tanto sobre solos profundos (neossolos 

quartzarênicos), arenosos, homogêneos, porosos e de baixa coesão, como nos 

rasos (neossolos litólicos e cambissolos) com horizonte superficial rico em material 

orgânico, horizonte iluvial incipiente e contato abrupto com a rocha (gráfico 4-12). 

O surgimento de ravinas em solos rasos pode ocorrer nos casos em que a rocha 

subjacente já está bastante alterada, o que diminui a sua resistência à erosão. Por 

outro lado, as voçorocas são mais comuns nos solos profundos (neossolos 

quartzarênicos) arenosos, homogêneos, porosos e de baixa coesão (fotos 4-30 e 4-

42 da figura 4-3), ainda que parte dessas feições atinja solos rasos (neossolos 

litólicos) ou que estejam próximos aos canais de drenagem (gleissolos e neossolos 

quartzarênicos com hidromorfia) (gráfico 4-12). 

Essas informações demonstram que solos mais profundos, homogêneos e de 

baixa coesão tendem a ser mais suscetíveis aos processos erosivos lineares de 

grande porte. Embora a espessura, homogeneidade e permeabilidade do material 

sejam fatores que reduzam o risco à erosão, uma vez que é iniciada a incisão linear 

sobre o material, o controle é muito difícil, sobretudo quando o desequilíbrio é sub-

superficial. Nos casos em que o sulco, ravina ou voçoroca se instala sobre os solos 

mais rasos, a rocha é facilmente atingida e diminui a velocidade do aprofundamento 

do talvegue. Quando o material de alteração está próximo ao canal de drenagem, a 

sua coesão reduzida é ainda agravada pelo fato de estar numa zona que sofre 
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influência ainda mais forte dos fluxos superficiais e sub-superficiais, pois o nível do 

freático tende a ser mais elevado. 

 

Gráfico 4-11: Área atingida por sulcos e linhas de pisoteio (ha) x Tipos de solo7. 

 

Gráfico 4-12: Ocorrência de ravinas e voçorocas x Tipos de solo. 

                                                             
7
 RL1: Neossolo Litólico 

RL1 + CX: Cambissolos 

RL1 + RQ: Neossolo Litólico + Neossolo Quartzarênico 

RL1 + RQ + GX: Neossolo Litólico + Neossolo Quartzarênico + Gleissolos 

RL2 + GX + O: Neossolo Litólico com Hidromorfia + Gleissolos + Organossolos 

RQ1: Neossolo Quartzarênico 

RQ1 + RL1: Neossolo Quartzarênico + Neossolo Litólico 

RQ2 + GX: Neossolo Quartzarênico com Hidromorfia + Gleissolos 
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Quando se relacionou o tipo de cobertura da superfície e as formas erosivas, 

constatou-se que os tipos de uso da terra onde está situada grande parte das trilhas 

de gado são as pastagens plantadas e os pastos sujos, que somados correspondem 

a 84,52% dos usos afetados por essas linhas de pisoteio. As outras áreas com 

linhas de gado estão cobertas por vegetação ciliar, portanto são próximas aos 

canais e cabeceiras de drenagem, que é o local onde o gado se dirige para beber 

água.  Os sulcos ocorrem de forma restrita em pastos sujos e capoeiras, mas estão 

concentrados nas áreas que em 1962 eram cobertas por pastagens e que 

atualmente estão plantadas mudas de eucaliptos, que equivale a 84,15% dos 

terrenos sulcados. Os sulcos em áreas de capoeira e pasto sujo podem ser meros 

aprofundamentos de antigas linhas de pisoteio, cerca, trilhas, etc (gráfico 4-13). 

Com relação ao local dos sulcos recoberto por mudas de eucalipto, é importante 

ressaltar que essas formas erosivas se instalaram em um momento em que o uso 

da terra principal era a pastagem, portanto os sulcos não teriam relação direta com 

as mudas de eucalipto. Na verdade, o eucalipto vem sendo utilizado nas 

propriedades como medida de contenção da erosão e como única atividade 

econômica possível em um terreno tão frágil. 

As ravinas e voçorocas estão em uma situação muito parecida à dos sulcos. As 

ravinas estão na quase totalidade dentro das áreas de pastagem e pasto sujo 

(86,66%). As voçorocas só ocorrem nas pastagens e na vegetação ciliar, higrófila e 

paludal (gráfico 4-14). Isso não permite dizer com certeza que o gado é o fator 

principal na instalação das formas erosivas, entretanto deixa bastante evidente que 

existe ao menos uma relação entre esses fatores no Querosene. Concorrem a favor 

desta hipótese o fato de terem sido observadas nas fotografias aéreas e trabalhos 
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de campo muitas das ravinas e voçorocas que apresentavam trilhas de gado, 

movimentos de massa nas paredes da feição ocasionados pelo peso do animal e 

cabeceiras bastante degradadas por terracetes e linhas de pisoteio.  

 

Gráfico 4-13: Área atingida por sulcos e linhas de pisoteio (ha) x Uso da terra. 

 

Gráfico 4-14: Ocorrência de ravinas e voçorocas x Uso da terra.
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4.2.1 - Análise Morfométrica das Ravinas e Voçocoras 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

erros de medição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

morfométrica. 
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