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USO DA TERRA E EROSÃO ACELERADA EM VERTENTE: O CASO DO BAIRRO 
GEOVANNI BRAGA EM ANÁPOLIS (GO) 

Kesia Rodrigues dos Santos – UEG/PVIC – k2r3s4@yahoo.com.br 
Sandra Sardinha Lemes - UEG/PIBIC/CNPq – sandrageolemes@yahoo.com.br 

RESUMO 

O presente trabalho, em nível de iniciação científica, foi realizado em uma área 
urbana localizada na porção sul da cidade de Anápolis, no estado de Goiás, com o 
intuito de compreender as relações entre as características geomorfológicas das 
vertentes, o uso do solo e os processos erosivos acelerados. O objetivo do trabalho 
foi caracterizar as vertentes da área quanto à sua geometria e definir a evolução do 
uso da terra no período 1965-2004, buscando encontrar os condicionantes 
geomorfológicos e antrópicos dos processos erosivos identificados na área. O 
trabalho foi pautado no método empírico, envolvendo interpretação de imagens e 
observações de campo, cartografando a evolução do uso da terra nessa vertente, 
buscando na caracterização da vertente encontrar os condicionantes naturais dos 
processos erosivos que ali ocorrem, bem como identificar no uso do solo as causas 
antrópicas destes processos. A motivação para realização do trabalho foi a 
existência de uma voçoroca e uma ravina, constituindo áreas de risco 
geomorfológico, pois estão dentro do sítio urbano. O fato da área estar localizada 
em uma vertente com uso e cobertura do solo bastante diversificados também 
motivou a realização deste trabalho. Os resultados levaram a conclusão que para a 
ocorrência dos processos erosivos na área houve condicionantes naturais e 
antrópicos. Os condicionantes naturais, de natureza geomorfológica, incluem a 
forma, a declividade e o comprimento das vertentes. Os condicionantes antrópicos 
compreendem o planejamento inadequado do bairro, com ruas longas dispostas ao 
longo da declividade, e a falta de infra-estrutura de pavimentação e drenagem de 
águas pluviais.  
 
Palavras-chave: vertente - uso do solo - processo erosivo. 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho de iniciação científica trata das vertentes do Bairro Geovanni Braga, 

situado na porção sul de Anápolis, cidade localizada na região central de Goiás 

(Figura 1). A pesquisa foi realizada com o intuito de compreender as modificações 

dos processos morfogenéticos decorrentes do uso da terra, com ênfase na erosão 

acelerada em ravinas e voçorocas. 

Segundo Jan Dylik (1968) apud Christofoletti (1974), a vertente é uma forma 

tridimensional que foi modelada pelos processos de denudação, atuantes no 

presente ou no passado, representando a conexão dinâmica entre o interflúvio e o 

fundo de vale. No sentido mais amplo, vertente é toda superfície natural inclinada 

(CUNHA, 1991) e, desta forma, ocupam a maior parte da superfície terrestre. Seu 
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estudo é importante na medida em que são ocupadas pelo homem nas diversas 

modalidades de uso da terra (GUERRA, 2003).  

O desenvolvimento das vertentes é o principal resultado da denudação e os 

processos envolvidos são o intemperismo químico e físico, a erosão por 

salpicamento, erosão laminar e linear e movimentos de massa (CHRISTOFOLETTI, 

1974; CUNHA, 1991; GUERRA, 2003; JATOBÁ & LINS, 2003). Segundo estes 

autores, a erosão por salpicamento ou splash erosion se dá pela ação direta da 

chuva, quando o impacto das gotas desagrega e move as partículas de solo. A 

erosão laminar ou em lençol é causada pelo escoamento difuso das águas da 

chuva, que resulta na remoção progressiva e uniforme dos horizontes superficiais do 

solo. A erosão linear é causada pela concentração das águas do escoamento 

superficial em linhas de fluxo, provocando incisões na superfície do terreno, em 

formas de sulcos, que podem evoluir para ravinas e voçorocas (INFANTI JÚNIOR & 

FORNASARI FILHO, 1998). Na erosão em sulcos, incisões com profundidades 

inferiores a 50 cm, o mecanismo erosivo é o arrastamento das partículas de solo 

pelo escoamento concentrado. Ravinas são caracterizadas como incisões maiores 

do que os sulcos, mas onde não aflora o lençol freático e na sua evolução ocorrem 

arrastamento das partículas de solo pelo escoamento e movimentos de massa. 

Voçorocas são as incisões onde aflora o lençol freático e que evoluem sob ação de 

vários processos, incluindo arrastamento das partículas de solo pelo escoamento, 

movimentos de massa e erosão pela água subterrânea (INFANTI JÚNIOR & 

FORNASARI FILHO, 1998). Os movimentos de massa são deslocamentos do 

regolito e ou rocha, sob ação da gravidade, favorecidos por chuvas intensas. Esses 

movimentos são classificados em função da geometria, tipo de material envolvido e 

velocidade do movimento, podendo ser definidas quatro categorias principais 

(CUNHA, 1991): rastejos, escorregamentos, quedas/tombamentos e corridas de 

massa. 

Os processos enumerados acima podem ocorrer independentemente da ação 

antrópica, pois são processos naturais na morfogênese das vertentes. No entanto, a 

ação humana pode acelerar os processos morfogenéticos e este é o tema deste 

trabalho. Trataremos das características geomorfológicas das vertentes do Bairro 

Geovanni Braga e arredores, com ênfase na sua geometria. Em seguida será 

traçada a evolução do uso da terra no período 1965-2004 e analisadas suas 

relações com os processos erosivos acelerados. 
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METODOLOGIA 

Esta contribuição tem como arcabouço teórico a ciência geomorfológica e, 

segundo Ross (1990), no campo das pesquisas geomorfológicas pode-se 

estabelecer duas grandes linhas de pesquisa, uma de caráter empírico e outra 

experimental. O presente trabalho será pautado no método empírico, pois é baseado 

na observação e descrição sistemática dos elementos da paisagem. O trabalho pode 

também ser considerado como de geomorfologia aplicada ao meio ambiente, pois o 

tema estudado inclui erosão acelerada e seus condicionamentos geomorfológicos e 

antrópicos. 

As bases cartográficas utilizadas para a realização do trabalho foram: fotografias 

aéreas de 1965 e 1989, imagens de satélite Ikonos de 2001 e 2004 (Lacerda, 2006) 

e mapa topográfico 1/10.000 com curvas de nível com eqüidistância de 5m, obtido 

junto à Prefeitura Municipal de Anápolis. Os procedimentos seguidos foram: 

pesquisa bibliográfica sobre vertentes, processos erosivos e uso da terra; análise 

cartográfica; interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite; e trabalho de 

campo.  

A caracterização geomorfológica da área foi feita por intermédio de análise 

cartográfica, utilizando o mapa topográfico com curvas de nível de 5 em 5m, a partir 

do qual foram elaborados perfis topográficos e gerada a carta clinográfica. Esta foi 

elaborada segundo a proposta de Biasi (1970) e as classes utilizadas foram de 0 a 

4%, 5 a 9%, 10 a 19%, 20 a 29% e >30%. 

A evolução do uso da terra e sua relação com a erosão acelerada foi analisada 

por intermédio de interpretação das fotografias aéreas e imagens de satélite do 

período 1965-2004, complementadas por observações de campo. A integração das 

informações sobre a geomorfologia, evolução do uso da terra e erosão acelerada 

permite avaliar os condicionamentos naturais e antrópicos dos processos erosivos, 

bem como suas conseqüências. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Na apresentação dos resultados abordaremos a geometria das vertentes da área. 

A seguir será descrita a evolução do uso da terra e suas relações com os processos 

erosivos, concluindo com a discussão do condicionamento natural e antrópico da 

erosão acelerada da área.  
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Vertentes do Bairro Geovanni Braga e Arredores 

Os principais elementos geométricos das vertentes são: comprimento, declividade 

e forma. O comprimento da vertente é a distância entre seu limite superior e o fundo 

do vale, medida no plano horizontal (CUNHA, 1991; GUERRA, 2003). Segundo 

Cunha (1991) e Infanti Júnior e Fornasari Filho (1998) este parâmetro é um 

condicionante na instalação dos processos erosivos acelerados e quanto maior o 

comprimento, maior será a suscetibilidade da encosta à erosão acelerada. 

A declividade expressa a inclinação da vertente em relação ao plano horizontal e 

pode ser medida em graus ou porcentagem (CUNHA, 1991). Este parâmetro 

também está relacionado à erosão acelerada e, quanto maior a declividade da 

vertente, maior será sua suscetibilidade aos processos erosivos em ravinas e 

voçorocas (CUNHA, 1991; INFANTI JÚNIOR & FORNASARI FILHO, 1998). A 

declividade também é um condicionante dos movimentos de massas, conforme 

assinalado por Guerra (2003). A importância deste parâmetro no que diz respeito 

aos riscos geomorfológicos fez com que fosse incorporada à lei do parcelamento do 

solo urbano (BRASIL, Lei n. 6.766). No art. 3º, parágrafo único, fica explicito que não 

será permitido o parcelamento do solo em terreno com declividade igual ou superior 

a 30%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes. 

Em relação à forma em perfil as vertentes podem ser côncavas, convexas e 

retilíneas. Raramente elas apresentam, ao longo de seu perfil, uma única forma e, 

geralmente, contém segmentos de formas diferentes (MOREIRA & PIRES NETO, 

1998). As vertentes também podem ser caracterizadas por sua forma em planta, 

como côncavas, convexas e retilíneas. Combinando a forma em planta com a forma 

em perfil, têm-se nove tipos de vertentes (GUERRA, 2003). A forma da vertente é 

um condicionamento importante na instalação de processos erosivos e vertentes 

côncavas em planta são mais suscetíveis ao desenvolvimento de ravinas e 

voçorocas, pois concentram o fluxo do escoamento superficial. Vertentes de forma 

convexa em planta provocam divergência do escoamento e são menos suscetíveis à 

erosão acelerada em ravinas e voçorocas (SILVA et al. 2003). A partir destas notas 

bibliográficas passaremos à descrição da geometria das vertentes da área do 

trabalho. 

A altimetria da área varia de 1.035 a 1.115m, sendo as maiores altitudes no topo 

situado na porção oeste da área e as menores altitudes estão na planície, próximo a 
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drenagem, na parte central da área (Figura 2). A partir da observação do mapa 

topográfico é possível perceber que as vertentes convexas em planta predominam 

na área. No entanto, existem dois locais na metade oeste da área onde as vertentes 

têm segmentos claramente côncavos em planta: a vertente côncava situada a 

sudoeste da área está situada em cotas de 1.070 a 1.110m e tem comprimento de 

rampa de 350m; a vertente côncava em planta situada na parte noroeste da área 

está situada em cotas de 1.090 a 1.110m, tem comprimento de rampa de 400m, e 

está afetada pelo voçorocamento (Figura 2). Esta última vertente foi detalhada nos 

perfis topográficos descritos a seguir. A seção topográfica AB (Figura 2) ilustra a 

forma da vertente em perfil observando-se, de oeste para leste: um topo plano com 

extensão de aproximadamente 200m; o segmento superior da vertente, com forma 

côncava; e o segmento inferior, com forma convexa. O perfil CD mostra o segmento 

côncavo em planta, onde está localizada a cabeceira da voçoroca. 

A carta clinográfica mostra que os setores mais elevados na parte oeste da área, 

acima de 1.110m têm declividades muito baixas, variando de 0 a 4%, o que permite 

caracterizá-los como topos planos, delimitados por rupturas de declive. A 

distribuição das declividades nas vertentes segue um padrão geral com declividade 

mais elevada a montante, com valores no intervalo 20 a 29% e mesmo >30%. Na 

parte intermediária da vertente as declividades são menores, geralmente no 

intervalo 5 a 9%. O gradiente aumenta novamente nos sopés das vertentes, onde se 

encontram valores de 10 a 19% e 20 a 29%. 

As formações superficiais nas vertentes da área são formadas por uma porção 

basal de elúvio, caracterizado pela presença da estrutura da rocha mãe, 

representada pelo bandamento metamórfico. O elúvio é recoberto por colúvio com 

espessura de 3 a 4m, constituído por fragmentos de laterita em matriz arenosa ou 

areno-argilosa. É recoberto pelo solo superficial que, segundo a cartografia proposta 

por Novaes et al. (1983), é um latossolo. 

Existem duas incisões erosivas principais na área, uma voçoroca na parte central 

e uma ravina na porção nordeste (Figuras 2 e 3). A voçoroca tem a cabeceira na 

vertente côncava em planta em área com declividades de 5 a 9%. O restante da 

incisão está situado em vertente convexa em planta em área com declividades nos 

intervalos 10 a 19% e 20 a 29%. A incisão localizada na parte nordeste, 

caracterizada como ravina, está situada no sopé de uma vertente convexa em 

planta, em local com declividades predominantes no intervalo de 10 a 19%.  
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Evolução do Uso da Terra  

As relações entre uso da terra e processos erosivos foram abordadas por Almeida 

e Freitas (1996), que consideram as seguintes classes de uso da terra: Cobertura 

vegetal natural; Reflorestamento; Campo antrópico (pastagens); Área agrícola; Área 

urbana consolidada; Área urbana em consolidação; Área urbana parcelada; Favelas; 

Mineração; Solo exposto; Disposição de resíduos; Gasodutos; e Sistema viário. 

Essa proposta foi adaptada à área de estudo e as conclusões desses autores se 

aplicarão a esse caso. 

As classes de uso da terra identificadas na área estudada, que é uma área 

urbana, estão representadas no Quadro 1. A evolução do uso da terra está 

representada nas Figuras 4 e 5, e será descrita a seguir. 

 
Quadro 1: Classes de uso e cobertura da terra na área de estudo. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Cobertura vegetal natural (mata)  
Área não parcelada Campo antrópico e remanescentes de cerrado 

Área parcelada comercial/industrial 
Área parcelada residencial com média densidade de 
ocupação 
Área parcelada residencial com baixa densidade de ocupação

 
 
Área parcelada 

Área parcelada com solo exposto 
Vias de acesso  Avenida e ruas 

 
Em 1965, conforme interpretação de foto aérea em escala 1/60.000, em tons de 

cinza, tomada pela USAF, a área não era parcelada, contendo mata (cobertura 

vegetal natural) e área de campo antrópico e remanescentes de cerrado (Figura 4A). 

Com relação a vias de acesso, já existia uma avenida na parte oeste da área, que 

ainda não era asfaltada. Na fotografia aérea de 1965 não se observa evidências de 

processos erosivos lineares. 

Em 1989, conforme observado em fotomosaico colorido da Prefeitura Municipal 

de Anápolis, a área não parcelada diminuiu, mas ainda é predominante e está 

representada pela mata e campo antrópico com remanescentes de cerrado (Figura 

4B). Nesta época já aparecem áreas parceladas na parte oeste da área, 

caracterizadas como: área comercial/industrial ao longo da avenida; área residencial 

com baixa densidade de ocupação; e área residencial com média densidade de 

ocupação. Dois pontos devem ser ressaltados e o primeiro é que nas áreas 

parceladas as vias não são pavimentadas, exceto a avenida. O outro fato importante 
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a assinalar é que, na área de campo antrópico, aparecem áreas de tonalidades 

contrastantes que indicam divisas de propriedades e, provavelmente, presença de 

cercas. Isto é significativo, pois a erosão que se formará nesta área está posicionada 

ao longo dos limites destas áreas de tonalidades contrastantes, sugerindo 

condicionamento pelo escoamento concentrado ao longo de cercas.  

Em 2001, conforme interpretação de imagem Ikonos, a área parcelada já é 

predominante e representada por: área comercial/industrial ao longo da avenida; 

área residencial com baixa densidade de ocupação; área residencial com média 

densidade de ocupação; e área de solo exposto que compreende caixas de 

empréstimo e sítios em construção (Figura 5A). A área não parcelada contém mata e 

campo antrópico com remanescentes de cerrado. Nesta época dois fatos merecem 

destaque e o primeiro diz respeito ao parcelamento do solo, feito sem cuidados para 

evitar erosão acelerada. Com efeito, observa-se que existem falhas de projeto, pois 

as ruas mais longas estão traçadas ao longo da declividade da vertente e, também, 

falhas de infra-estrutura, pois as ruas não são pavimentadas. O outro ponto é a 

extração de cascalho em plena malha urbana, como se observa na parte central da 

área, onde a mancha de solo exposto é uma área de empréstimo. Nesta época 

aparece uma erosão no centro da imagem, com 500m de comprimento e largura 

média de 5,5 metros, e uma ravina no quadrante nordeste, medindo 68m de 

comprimento, com largura média de 3,5m. Nesta fase aparecem as relações entre 

uso da terra e erosão acelerada, evidenciando as conseqüências do parcelamento 

inadequado do solo. A este respeito observa-se que a erosão maior tem sua 

cabeceira ao longo de uma rua e está ao lado de uma caixa de empréstimo. 

Conforme assinalado na descrição do uso da terra em 1989, é possível que o baixo 

curso da erosão maior tenha sido condicionado à existência de uma cerca traçada 

ao longo da declividade. A ravina está situada ao longo de uma rua não 

pavimentada, cujo traçado acompanha a declividade da vertente. 

O uso da terra em 2004 é descrito com base na interpretação de imagem Ikonos 

obtida do site Google Earth (preparada por LACERDA, 2006), complementada por 

observações de campo. O uso da terra em 2004 não difere muito de 2001, notando-

se um ligeiro aumento na densidade da ocupação das áreas parceladas, cujas ruas, 

ressalta-se, não são pavimentadas (Figura 5B). As observações de campo 

revelaram também que nas áreas parceladas não existem sistemas de drenagem de 

águas pluviais. Já no tocante às erosões a diferença é marcante, com aumento 
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expressivo das incisões (Figuras 5 e 6). A erosão maior aumentou principalmente na 

largura, medindo agora cerca de 550m de comprimento, com largura média de 23 

metros e profundidade média de cerca de 4 metros (Figura 6). A caixa de 

empréstimo tem um papel importante na evolução da erosão, pois é principalmente 

em direção a esta área que a incisão aumenta de largura (Figura 6). Os principais 

processos observados foram: erosão por salpicamento, onde pedestais ou chaminés 

de fadas foram notados em alguns locais da voçoroca; erosão por sulcos nas 

paredes da voçoroca e fora dela, na caixa de empréstimo e ao longo das ruas; e 

movimentos de massa que parecem ser do tipo queda de solos nas bordas da 

erosão. A erosão menor, situada no quadrante nordeste também aumentou e tem 

210 m de comprimento, com cerca de 6m de largura média. 

O assoreamento é notável a jusante da voçoroca, onde foram observados 

depósitos tecnogênicos recentes com aproximadamente 4 metros de largura e 

espessura avaliada em até 3 metros (Figura 6). 

CONCLUSÃO 

Os condicionantes geomorfológicos da erosão acelerada na área são vertentes 

côncavas em planta; baixas vertentes com declividade relativamente elevada; e 

comprimentos de rampa significativos, da ordem de 700m. As ações antrópicas que 

favorecem a instalação de processos erosivos são: a urbanização, com 

desmatamento e aumento do fluxo do escoamento superficial; canalização do fluxo 

ao longo de ruas traçadas segundo a declividade e, possivelmente, ao longo de 

cercas; parcelamento sem pavimentação e sem drenagem de águas pluviais; e 

extração de cascalho.  

Estes fatores atuam em conjunto, como no caso da voçoroca situada no centro da 

área. A cabeceira da voçoroca está situada num segmento de vertente côncavo em 

planta, concentrador do fluxo do escoamento superficial, ao longo de uma rua sem 

pavimentação nem drenagem de águas pluviais, orientada ao longo da declividade. 

O médio curso da erosão, onde a incisão está se alargando, está em uma área com 

declividade relativamente mais elevada, que coincide com uma área de extração de 

cascalho, cujo fluxo do escoamento superficial é dirigido para dentro da incisão. 

Finalmente, o baixo curso da voçoroca pode ter sido condicionado pela existência de 

uma cerca posicionada ao longo da declividade da vertente. 
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No caso da erosão menor observa-se que o fator antrópico é a rua sem 

pavimentação nem drenagem de água pluvial, traçada ao longo da declividade. O 

fator geomorfológico é a posição no sopé da vertente onde as declividades são 

relativamente mais elevadas, por onde passa todo o escoamento gerado a 

montante. 

As principais conseqüências da erosão acelerada na área são: destruição de 

ruas; perda parcial de lotes; assoreamento; mau cheiro e risco sanitário devido ao 

lançamento de lixo nas incisões. Acrescenta-se o risco de acidentes para a 

população, principalmente para as crianças, além de risco para as casas e redes de 

água, esgoto e energia elétrica. O assoreamento da drenagem vai refletir na 

dinâmica natural do curso d’água, com produção de inundações a jusante. 
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Figura 1: Localização da área. 

 

 
Figura 2: Mapa e perfis topográficos. Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de mapa topográfico 
1/10.000 da Prefeitura Municipal de Anápolis. 

 

 
Figura 3: Carta clinográfica. Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de mapa topográfico 1/10.000. 
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Figura 4: Evolução do uso da terra entre 1965 (Figura 4A) e 1989 (Figura 4B). No alto a esquerda 
fotografia aérea de 1965 e a direita, mapa de uso da terra em 1965. Abaixo a esquerda, fotomosaico 
de 1989 (observar diferenças de tonalidade na área de campo antrópico e cerrado, sugerindo 
existência de divisas de propriedades) e a direita, mapa de uso da terra em 1989. Fonte: Elaborado 
pelas autoras a partir de material preparado por Lacerda (2006). 
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Figura 5: Evolução do uso da terra entre 2001 (Figura 5A) e 2004 (Figura 5B). No alto a esquerda 
imagem Ikonos de 2001 e a direita, mapa de uso da terra em 2001. Abaixo a esquerda, imagem 
Ikonos de 2004 e à direita, mapa de uso da terra em 2004. Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de 
material preparado por Lacerda (2006). 

 



 13

 

6A 6B 

6C 6D 

6E 6F 
Figura 6: As Imagens Ikonos 6A e 6B ilustram a evolução da voçoroca situada na parte central da 
área entre 2001 (6A) e 2004 (6B), mostrando o aumento da largura da erosão no local da caixa de 
empréstimo. Na fotografia 6C aparece em primeiro plano o talude da erosão com material deslocado 
por movimentos de massas e, no segundo plano, a caixa de empréstimo afetada por sulcos. A 
fotografia 6D mostra: que o lençol freático foi atingido pela erosão, pois há escoamento no fundo da 
erosão; a evolução da incisão por movimento de massas, com torrões de solo ainda com vegetação 
caídos no interior da voçoroca (em segundo plano, em ambos os taludes); lançamento de lixo no 
talude; depósitos tecnogênicos no fundo da erosão. A fotografia 6E mostra destruição de rua (à 
direita) e ameaça a residência (ao fundo). Na fotografia 6F aparece o assoreamento a jusante da 
erosão, no Córrego dos Góis, com depósitos tecnogênicos recentes recobrindo as bases das árvores 
e, também, incisão erosiva na rua não pavimentada. Fontes: Imagens Ikonos e fotos feitas pelas 
autoras em Janeiro de 2007.  
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