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MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS VOLTADAS AO CONTROLE
DOS PROCESSOS EROSIVOS NO MIRANTE DE CHAPADA DOS
GUIMARÃES.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo a identificação e a caracterização das
ocorrências erosivas e dos movimentos de massa manifestados na área compreendida
pelo Mirante de Chapada dos Guimarães, conforme ilustra a figura nº 1, tendo em
vista a concepção de medidas e obras voltadas ao controle preventivo e corretivo
desses processos do meio físico, bem como estabelecer diretrizes básicas ao projeto
arquitetônico dos empreendimentos turísticos e de visitação a serem implantados.

Figura n°1: Localização geográfica da área objeto no Mirante de Chapada dos Guimarães.

Para alcançar tais objetivos foram inicialmente elaborados pela empresa
AgroGeo Topografia e Consultoria Agrícola, contratada para elaborar as bases
cartográficas e topográficas da área objeto, envolvendo uma carta-imagem com a
delimitação da área e o levantamento planialtimétrico com equidistância de um metro
entre as curvas de nível (Anexo no 1).
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De posse desses dados, foram feitos levantamentos em campo, permitindo a
realização de produtos específicos atendendo a contento o objetivo principal do
projeto, destacando-se:
• Caracterização do meio físico, envolvendo os aspectos geológicos,
geomorfológicos e pedológicos;
• Identificação e caracterização das áreas de risco aos processos do meio físico;
• Identificação e caracterização das ocorrências erosivas e de movimentos de
massa;
• Identificação e concepção de medidas e obras de combate aos processos
erosivos e de movimentos de massa;
• Proposição de diretrizes para o projeto arquitetônico e executivo dos
empreendimentos turísticos e de visitação.
O Mirante da Chapada enquadra-se na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012,
sendo considerado Área de Preservação Permanente – APP, entendida como “área
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas”.
Para os efeitos desta Lei, no Capítulo II, Seção I, Art. 4o, a área objeto,
compreendida pelo Mirante da Chapada contempla dispositivos legais de APP,
configurados pelos itens seguintes:
• V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a
100% (cem por cento) na linha de maior declive;
• VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
• IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da
elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal
determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos
ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação.
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Os processos erosivos que se desenvolvem no Planalto dos Guimarães vêm
sendo estudados desde algumas décadas, incialmente por Bordest (1992) com a tese
de doutoramento intitulada “Riscos Ambientais na Alta Bacia do Rio Coxipó, MT”,
em seguida pela dissertação de mestrado de Castro-Junior (1996) “Erosão Atual em
Chapada dos Guimaraes: diagnóstico aplicado a Educação Ambiental”, e mais
recentemente pela Carta Geotécnica de Chapada dos Guimaraes, de Salomão,
Madruga e Migliorini (2012). Sucederam estes trabalhos algumas outras dissertações
de mestrado e Trabalhos de Conclusão de Curso, tais como o de Marcello (2014)
“Análise Geoambiental no Mirante do Marco Geodésico na Borda da Chapada dos
Guimarães – MT”, e Cambará (2016) “Avaliação Geológica-Geotécnica das Erosões
do Mirante da Chapada dos Guimarães-MT”.
Para realizar o presente estudo foram adotados os seguintes procedimentos
metodológicos:
1o) Reconhecimento em campo das principais características do meio físico,
especialmente os aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos relacionados
com os processos erosivos, incluindo a dinâmica das águas pluviais em termos de
infiltração e de escoamento.
2o) Levantamento planialtimétrico em escala 1 : 1.000, com equidistância de 1 metro
entre as curvas de nível.
3o) Compartimentação das áreas de risco.
4o) Cadastro das erosões, envolvendo o seu histórico, a dinâmica de desenvolvimento,
causas e consequências.
5o) Definição e concepção das medidas de combate às erosões identificadas.
6o) Carta-imagem em escala 1:2.000, contendo as medidas a serem implantadas.

2. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO
Para compreender os processos de dinâmica superficial, que na área se
manifestam principalmente sob a forma de erosão e movimentos de massa, procurou3

se analisar os elementos que compõem o meio físico, que são o substrato rochoso, o
relevo, o solo e o clima, e as suas interações.

2.1. ASPECTOS GEOLÓGICOS
O substrato geológico da área objeto é constituído por rochas sedimentares
paleozóicas, da base da Bacia Sedimentar do Paraná, representadas pelas formações
geológicas que compõem o Grupo Paraná, bem como por coberturas detritolateríticas.
O Grupo Paraná reúne as rochas das formações Furnas e Ponta Grossa, de
idade siluro-devoniana, correspondendo aproximadamente ao período compreendido
entre 400 a 360 milhões de anos atrás, quando se depositaram os primeiros
sedimentos que se depositaram na Bacia do Paraná, sendo a primeira constituída por
conglomerados e arenitos de origem fluvio-marinha, e a segunda, sobreposta em
contato transicional, constituída por siltitos, argilitos e folhelhos fossilíferos.
A Formação Furnas foi reconhecida pela primeira vez por Oliveira (1912), que
designou de “grés de Furnas” aos arenitos expostos na serra de Furnas e Serrinha, no
estado do Paraná. Petri (1948) denominou essa sequência de Formação Furnas.
Na região de Chapada dos Guimarães, a Formação Furnas aflora sob a forma
de uma faixa estreita, com a borda sul escarpada, em contato com rochas dos grupos
Cuiabá e Rio Ivaí desde as cabeceiras do rio Bandeira na Folha Acorizal, passando
pela localidade denominada Portão do Inferno, a oeste da cidade de Chapada dos
Guimarães, alcançando a região das cabeceiras do rio Aricá-Açu, onde se localiza do
Mirante da Chapada.
Da base para o topo é representada por arenitos conglomeráticos que gradam
para arenitos puros, de cor branca a amarelada, localmente arroxeados, com
estratificações cruzadas do tipo hummocky que por sua vez passam a arenitos com
estratificações cruzadas por ondas. Em geral apresentam granulação média a grossa
com grãos de quartzo subangulosos a subarredondados, friáveis, imaturos e
feldspáticos na base, conforme ilustra a figura n° 2.
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Figura n° 2: Arenitos da Formação Furnas apresentando estratificação cruzada.

O contato superior com a Formação Ponta Grossa é transicional. Na região de
Chapada dos Guimarães sua espessura não ultrapassa os 100m. O contato inferior
com as rochas do Grupo Cuiabá é por discordância angular (inconformidade) e com
as rochas do Grupo Rio Ivaí por discordância erosiva.
Assine (1996) subdividiu a Formação Furnas em três associações faciológicas
distintas:
I – Fácies conglomerática com paleocorrentes para oeste, tendo sido depositada em
sistemas deltaicos de rios entrelaçados em contexto retrogradacional;
II – Fácies essencialmente arenosa com hummockys, caracterizando um ambiente
marinho raso, no início predominando as marés e depois ondas normais e de
tempestades;
III – Fácies dominada por arenitos com laminações cruzadas por ondas. A presença
de Skolithos lineares e restos de plantas fósseis levam a um ambiente de offshore
transicion. Borghi (op. cit.) descreve como sendo um ambiente costeiro.
A Formação Ponta Grossa foi reconhecida pela primeira vez por Oliveira
(1912), que denominou de “schistos Ponta Grossa” os argilitos fossilíferos aflorantes
nas proximidades da cidade de Ponta Grossa no Paraná. Petri (1948) denominou
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formalmente de Formação Ponta Grossa.
Ocorre sobreposta aos arenitos da Formação Furnas na região de Chapada dos
Guimarães. Normalmente não apresenta bons afloramentos pois está bastante
intemperizada e laterizada. Uma das melhores exposições situa-se no Mirante da
Chapada dos Guimarães.
Litologicamente é representada por argilitos, siltitos e arenitos finos, que
quando inalterados são de tonalidade creme passando a avermelhadas e arroxeadas
quando alterados, conforme ilustra a figura n° 3. No siltito são comuns conchas
fósseis de brachiópodos.

Figura n° 3: Rochas alteradas da Formação Ponta Grossa.

O topo dessa Formação é constituída por espessas camadas constituídas por
couraças ferruginosas, contendo fragmentos de rocha totalmente oxidados mas ainda
preservando a estruturação primária da rocha.
A transição entre os depósitos litorâneos de topo da formação Furnas com os
de plataforma rasa da Formação Ponta Grossa, levaram diversos autores a atribuírem
uma idade eo-devoniana.
O conteúdo fossilífero, os tipos de estratificações, as intercalações de níveis de
siltitos e arenitos finos sugerem que a Formação Ponta Grossa tenha se depositado
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em ambiente marinho de águas rasas, com pulsos de fluxos de alta energia e
deposição, sendo que no topo do pacote ocorreu uma regressão. Pelo seu conteúdo
fossilífero a formação é considerada devoniana.
Na área do Mirante observa-se presença de uma cobertura laterítica de idade
neógeno-quaternária (NQdl) correlacionada à Superfície Sul-Americana de King
(1956), ocorrendo sobre rochas da Formação Ponta Grossa, apresentando perfis
imaturos, bem desenvolvidos, onde se notam os seguintes horizontes:
Horizonte superficial latossólico – caracterizado por um material argiloso de
coloração marrom-avermelhado, pouco espesso, inferior a 50cm e ausente quando o
declive se acentua.
Horizonte pisolítico ou concrecional – inclui a crosta ferruginosa, conforme
ilustra a figura n° 4, formada por concreções frequentemente colunares, parcialmente
cimentadas por óxidos de ferro e alumínio. Os minerais predominantes são hematita
terrosa e goethita de ferro ou alumínio e gibbsita.

Figura n° 4: Superfície composta pela cobertura detrito-laterítica/Couraça ferruginosa.

Horizonte pálido – caracterizado por argilas claras e de forma irregular na
interfácie rocha fresca/saprólito.
Rocha alterada/saprólito – zona da rocha alterada, mas ainda apresentando as
características primárias da mesma.
Os perfis são imaturos, pouco desenvolvidos, com a formação de solo raso de
7

cobertura; horizonte concrecionário pisolítico incipiente; e, rocha alterada.
A relevância econômica das coberturas lateríticas reside nos depósitos
supergênicos de ouro detrítico e para a construção civil onde é utilizada in natura
como blocos ou pedras de mão de usos diversos, conhecidas como “tapiocangas” ou
“pedras de canga”. Também é utilizada em estradas, devido as boas características de
compactação e resistência para uso em obras de pavimentação como revestimento
solto ou mesmo como base para asfalto.

2.2. ASPECTOS PEDOLÓGICOS
Na borda do planalto observa-se a ocorrência de cobertura pedológica
constituída por Latossolo Vermelho Amarelo, de textura argilosa, e Plintossolos
Pétricos, enquanto que, nas de vertentes declivosas, com declividades superiores a
12%, observa-se a ocorrência de solos rasos e pouco profundos, dominados por
Neossolos Litólicos e Cambissolos. Foi observado em campo que nos solos
desenvolvidos sob a influência da Formação Ponta Grossa, é comum a presença de
couraças de óxido de Ferro marcando a superfície. (Salomão, 2012).
Na classe Latossolo Vermelho-Amarelo estão compreendidos solos profundos
e muito profundos com horizonte B latossólico, de cores com matiz 5YR ou mais
vermelhos e mais amarelos que 2,5YR na maior parte dos primeiros 100cm do
horizonte B, inclusive BA. São solos em avançado estágio de intemperização, muito
evoluídos, como resultado de enérgicas transformações no material constitutivo,
conforme ilustra a figura n° 5.
Embora seja comum a tendência do aumento gradativo dos teores de argila ao
longo do perfil, o incremento de argila do horizonte A para o B é inexpressivo, com
relação textural (A/B) insuficiente para caracterizar o horizonte B textural.
Na área em estudo, os latossolos apresentam horizonte A moderado, textura
argilosa e média, espessura do solum (A+B) geralmente superior a dois metros. Os
Latossolos apresentam, portanto, elevada porosidade e permeabilidade interna, com
drenagem excessiva ou muito rápida, garantindo maior resistência aos processos
erosivos em relação às outras classes de solos encontradas nesse estudo.
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Figura n° 5: Latossolo amarelo profundo. Fonte: SIG Cuiabá, 2006.

Os Latossolos Vermelho-Amarelos possuem ótimas condições físicas, no que
se refere à drenagem interna, à aeração e à ausência de impedimentos físicos e à
penetração de raízes. Entretanto, aqueles de textura média, tendendo para arenosa,
são mais restritivos ao uso por possuírem baixa retenção de água, o que agrava a
situação de déficit hídrico determinada pelo clima regional. Mesmo tendo o Latossolo
essas boas condições de drenagem e permeabilidade ou pouca formação de
enxurradas na superfície do solo, é possível observar erosão nesses solos,
principalmente nos de textura média leve que não suportam a carga de água,
desbarrancando de maneira semelhante aos solos essencialmente arenosos como os
Neossolos Quartzarênicos.
Os solos da classe Plintossolo Pétrico apresentam horizonte com 50% ou mais
de petroplintita, formando uma camada com espessura mínima de 15cm, dentro de
40cm da superfície dos solos ou imediatamente abaixo do horizonte A ou E, e baixa
saturação por bases (V < 50%), na maior parte dos primeiros 120cm de profundidade,
conforme ilustra a figura n° 6.
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Figura n° 6: Perfil do Plintossolo Pétrico, exibindo horizonte B rico em óxido de ferro.
Fonte: SIG Cuiabá, 2006.

Com exceção do horizonte petroplíntico presente, compreendem solos com
grande diversificação morfológica e analítica, dificultando bastante sua caracterização
morfológica, física, química ou mesmo mineralógica.
O horizonte superficial mais comum é moderado, apresentando estruturas
granulares com grau moderado e forte e de tamanhos pequenos e médios, com
texturas média e argilosa.
O horizonte subsuperficial apresenta-se geralmente compacto e com aspecto
variegado, constituindo manchas esparsas pelo perfil do solo com destaque para as
colorações avermelhadas destacando-se as plintitas. A consistência desse material é,
normalmente, quando úmido, firme e muito firme, podendo apresentar-se como
extremamente firmes quando secos, o que se reflete na grande dificuldade de
escavação e retirada de amostras desses solos.
A camada de petroplintita ocorre em diferentes quantidades, formas e
intensidade de cimentação, assim como também pode estar presente desde a
superfície do solo ou em diferentes profundidades, constituindo-se em um solo muito
complexo para ser mapeado.
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Essa classe pedológica compreende solos com drenagem variável, encontrados
em situações que impliquem em escoamento lento ou mesmo até em ambientes bem
drenados como no topo das chapadas. Pode-se observar a ocorrência desse material
em diferentes posições sendo as mais comuns ao longo dos barrancos em encostas e
capeando antigas superfícies de erosão.
Trata-se da classe de solos mais significativa da área de estudo abrangendo mais
de 50% da área total, estando associados, principalmente aos solos rasos e pouco
profundos da classe dos Cambissolos e Neossolos Litólicos, bem como aos
Latossolos. Ocorrem, geralmente, em relevo suave ondulado e plano e
subordinadamente em relevos mais declivosos. Nas áreas em associação com os
Cambissolos é comum observar a ocorrência de petroplintitas envolvendo cascalhos
de quartzo, constituindo-se em ambientes de difícil separação dessas diferentes classes
de solos.
A pequena espessura desses solos somada às características de baixa
permeabilidade, influenciadas principalmente pela granulometria fina do material de
origem, favorece ao escoamento superficial, mesmo em relevos mais suavizados,
facilitando o desenvolvimento de processos erosivos.
Outra classe pedológica que ocorre na área objeto são os Neossolos Litólicos,
que correspondem a solos minerais pouco desenvolvidos, rasos, constituídos por um
horizonte A assentado diretamente sobre a rocha, ou sobre um horizonte C ou B
pouco espesso, e apresentam contato lítico dentro de 50cm da superfície do solo.
Devido a pouca espessura, é comum possuírem elevados teores de minerais primários
pouco resistentes ao intemperismo, assim como cascalhos e calhaus de rocha semiintemperizada na massa do solo, conforme ilustra a figura n° 7.
A pequena espessura desse solo, a frequente ocorrência de cascalhos e
fragmentos de rocha no seu perfil, a presença de pedregosidade e rochosidade, a
elevada erodibilidade, mormente das manchas situadas em áreas declivosas, são as
limitações mais comuns desses solos. São solos de vocação agrícola muito restrita, em
que a pequena profundidade efetiva limita o desenvolvimento radicular da maioria das
plantas e culturas comerciais, sendo indicados para preservação da flora e da fauna.
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Figura n° 7: Neossolo litólico raso assentado sobre rocha alterada.
Fonte: SIG Cuiabá, 2006.

Apresentam capacidade de armazenamento de água muito baixa e essas
características, associadas à ocorrência do substrato rochoso, a pequena profundidade,
em relevo muito movimentado, tornam tais áreas muito vulneráveis aos processos
erosivos, que se intensificam nos locais de declives mais acentuados.
São de textura variável, frequentemente média ou argilosa e são também
heterogêneos quanto às propriedades químicas. Têm sua origem relacionada aos
xistos, filitos e arenitos, e ocorrem sob vegetação de Campo Cerrado e,
subordinadamente, Cerrado.
Preferencialmente, ocupam locais com fortes declividades, principalmente na
borda da chapada e nas encostas de morros e colinas associados aos Cambissolos e
Afloramentos de Rochas. Predomina o relevo forte ondulado, na borda da chapada,
seguido do ondulado e raramente em relevo mais suavizado.
As fases pedregosa e/ou rochosa são comuns para esta classe de solos
principalmente nas áreas de borda da chapada. A pequena espessura do solo, a
frequente ocorrência de cascalhos e fragmentos de rocha no seu perfil, a alta
erodibilidade, por se encontrarem em fortes declives são as limitações mais comuns
para este tipo de solo.
As áreas de ocorrência destes solos são mais apropriadas para preservação da
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flora e fauna. A erodibilidade é elevada em qualquer dos casos e é determinada,
basicamente, pela ocorrência do substrato rochoso à pequena profundidade. Este fato
é agravado pela sua ocorrência preferencialmente em locais declivosos.
A Classe Cambissolo é constituída por solos minerais não hidromórficos,
pouco evoluídos, caracterizados pela presença de horizonte B incipiente,
imediatamente abaixo do horizonte A, de caráter distrófico, com argila de baixa
atividade. Apresentam fertilidade natural baixa, são medianamente profundos a rasos,
apresentando sequência de horizontes A, Bi e C, com pequena diferenciação entre
eles, conforme ilustra a figura n° 8.

Figura n° 8: Cambissolo caracterizado pelo horizonte B incipiente.
Fonte Embrapa 2000.

Em geral, verifica-se forte influência do material de origem em suas
características, o que evidencia a pouca evolução desses solos expressa também pelo
fraco desenvolvimento pedogenético do horizonte B, ou mesmo pelo grau de
intemperização pouco avançado, inferido pela presença, na fração grosseira, de
conteúdos minerais primários de fácil intemperização superiores a 4% ou, ainda, por
teores de silte relativamente elevados.
As condições de drenagem desses solos variam de bem drenados a
imperfeitamente drenados, dependendo da posição em que ocupam na paisagem. São
solos em processo de transformação, razão pela qual não apresentam características
suficientes para serem enquadrados em outras classes de solos mais desenvolvidos.
Os Cambissolos ocorrem associados principalmente aos Neossolos Litólicos,
Plintossolos Pétricos e em menor proporção aos Latossolos Vermelho-Amarelos,
variando quanto ao relevo em que ocorrem sendo o ondulado (8-20% de declive) e
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forte ondulado (20-45% de declive) mais frequentes. É comum observar a ocorrência
de grandes quantidades de cascalhos de quartzo nesses solos, muitas vezes misturados
com a petroplintita. Ocupam principalmente as áreas de bordas das colinas e morros
sob vegetação de Campo Cerrado (Savana parque), subordinadamente Cerrado
(Savana arborizada) e pastagens.
As principais limitações desses solos compreendem a pequena profundidade
efetiva, baixa fertilidade natural, presença de cascalhos e de pedregosidade, e o
elevado potencial erosivo principalmente nas áreas de maior declividade.
2.3. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS
O Mirante da Chapada está inserido na porção norte da morfoestrutura da
Bacia Sedimentar do Paraná, constituída por rochas areníticas e conglomeráticas, bem
como por rochas siltíticas e argilíticas pertencentes respectivamente às formações
Furnas e Ponta Grossa, de idade devoniana, que juntas compõem o Grupo Paraná,
(Brasil, 1982).
As características litológicas e estruturais, especialmente as estratificações
plano-paralelas dessas rochas sedimentares conferem um aspecto suavemente
ondulado àquelas superfícies, produzindo geralmente formas com suave dissecação e
declividades baixas a médias, revelando um relevo cuestiforme.
O Mirante da Chapada, pertence à morfoescultura do Planalto dos Guimarães,
localizado num setor definido como subunidade geomorfológica Chapada dos
Guimarães, com cotas que ultrapassam 800m (Brasil, 1982), correspondendo a um
trecho do divisor entre as bacias do rio Aricá e do rio da Casca.
Na área estudada está presente uma parte das bordas do Planalto dos
Guimarães, que contorna a superfície pediplanada da Depressão Cuiabana, por meio
de escarpas e ressaltos sustentados por arenitos da Formação Furnas, bem como pelos
argilitos da Formação Ponta Grossa, bordejado por morros com cristas e encostas
ravinadas, exumados pelo recuo da escarpa, marcando a transição entre a Depressão
Cuiabana e o Planalto dos Guimarães (Castro-Júnior, Salomão e Bordest, 2006),
conforme ilustram as figuras n°s 9A e 9B.
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Figura n° 9A: Escarpas do Planalto dos
Guimarães

Figura n° 9B: Superfície pediplanada da Depressão
Cuiabana.

As unidades morfológicas, de acordo com Ross (1992), representam áreas onde
os processos morfoclimáticos atuais começam a ser mais facilmente notados e
constituem “conjuntos de formas menores do relevo, que apresentam distinções de
aparência entre si em função da rugosidade topográfica ou índice de dissecação do
relevo bem como do formato dos topos das vertentes e vales de cada padrão
existente”.
A morfologia desta parte da região geomorfológica Planalto dos Guimarães,
recebeu de Bordest (1992), a denominação de Planalto Conservado abrangendo
formas de relevo com suave dissecação, pequena amplitude e baixa declividade,
ocupando posições de cimeira, sustentada por argilitos da Formação Ponta Grossa e
pela Cobertura Detrito-laterítica.
O Planalto dos Guimarães é nitidamente compartimentado em duas unidades
morfológicas, uma, representada pela Chapada dos Guimarães, com superfícies
cimeiras, conservadas a suavemente dissecadas com pequena amplitude, cujas formas
de relevo receberam a denominação de Chapadas, Colinas Amplas e Patamar. A outra
unidade morfológica apresenta formas de relevo com média a forte dissecação,
amplitude média e declividade média a alta, com a presença de vales fechados e
córregos encachoeirados, conforme ilustram as figuras n°s 10A e 10B.

15

Figura n° 10A: Planalto dissecado

Figura n° 10B: Planalto conservado

Ajustando-se termos relacionados à gênese ou morfologia, as superfícies planas
de cimeira, dentro do Planalto Conservado, foram denominadas de Chapada, que são
superfícies planas entre ressaltos/escarpa, com controle estrutural das rochas
sedimentares da Bacia do Paraná.
As Chapadas representam superfícies conservadas do Planalto dos Guimarães,
caracterizando-se por formas tabulares de suave dissecação, ocupando posições de
cimeira, pequena amplitude, baixa declividade, interflúvios extensos e aplanados,
vertentes com perfil retilíneo, drenagem de baixa densidade, padrão paralelo, vales
abertos.
Quando as Chapadas são constituídas por Latossolos, a água de chuva infiltrase com relativa facilidade, dirigindo-se ao lençol freático que se encontra em grande
profundidade, impondo, assim, baixa suscetibilidade à erosão laminar e linear. Entretanto, nas bordas das Chapadas, junto às escarpas, e em encostas de vale e cabeceiras,
onde a declividade aumenta, o Latossolo passa para Plintossolo, tornando o terreno
pouco permeável em subsuperfície, tendo em vista a existência de camada constituída
por couraça ferruginosa. Nestas condições, as águas de chuva praticamente não se
infiltram, favorecendo a saturação do horizonte superficial e o escoamento
concentrado das águas, impondo assim alta suscetibilidade a processos erosivos, com
formação de sulcos e ravinas.
Bordejando esta unidade morfológica que denominamos Chapada, ocorre uma
escarpa erosiva de grande amplitude, sustentada por arenitos e argilitos de origem
marinha das formações Furnas e Ponta Grossa, cujo recuo revela um relevo exumado
sob a forma de morros com cristas e encostas ravinadas, fazendo a transição entre o
Planalto dos Guimarães e a Depressão Cuiabana. Trata-se de uma unidade de relevo
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com uma configuração relativamente estreita, alongada e sinuosa, com grande
amplitude, alta declividade devido ao perfil retilíneo e subvertical da encosta,
conforme ilustra a figura n° 11.

Figura n° 11: Frente de escarpa e morros alongados na transição entre o
Planalto dos Guimarães e a Depressão Cuiabana.

A transição entre as unidades morfológicas Chapada e Escarpa Erosiva é feita
por meio de declivosas encostas com perfil côncavo, coletoras de águas pluviais,
geradas pelo processo natural de recuo de escarpa, que favorecem o desenvolvimento
de processos do meio físico, tornando estas áreas altamente suscetíveis a processos
erosivos e de movimentos de massa, que podem se tornar intensos e acelerados
quando a ocupação humana da área rompe com frágil equilíbrio mantido pela relação
entre rocha, solo, relevo e vegetação.

2.4. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS
De acordo com a classificação mundial de climas, elaborada por Koppen, o
clima na região de Chapada dos Guimarães é tipo como Aw, típico de savanas
tropicais, caracterizando-se por apresentar dois períodos bem definidos, um seco, de
inverno, que vai de abril a outubro e outro úmido, verão, de novembro a março. A
temperatura média em Chapada dos Guimarães é de 21,5° C e a mínima chega a
menos de 5° C. A precipitação média anual pode chegar a 2100 mm (Thomé Filho et
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al, 2006).
A precipitação concentra-se em seis meses do ano, no período compreendido
entre os meses de outubro a abril, com episódios chuvosos intensos, de curta duração,
caracterizando muitas vezes trombas d´agua, de alto poder erosivo.

3. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO
Risco Geológico pode ser definido como "situação de perigo, perda ou dano, ao
Homem e suas propriedades, em razão da possibilidade de ocorrência de processos geológicos,
induzidos ou não" (Cerri, 1993).
Ayala Carcedo (1987) apud Ortega (1995), define risco geológico como "todo
processo, situação ou evento no meio geológico, de origem natural, induzida ou mista, que pode gerar
um dano econômico ou social para alguma comunidade, e em cuja previsão, prevenção ou correção há
de se empregar critérios geológicos".
A análise ou avaliação de risco tem a finalidade de quantificar a possibilidade de
ocorrência de um evento natural perigoso e as consequências sócio-econômicas
adversas causadas pelo mesmo.
A delimitação de áreas de risco pode estar intimamente relacionada com a
delimitação de unidades morfopedológicas, neste sentido, Tricart e Kilian (1979)
apresentaram uma abordagem acerca do contexto da morfopedologia, ao
estabelecerem compartimentos onde porções dos terrenos sejam constituídas por
particulares unidades geomorfológicas e de solos, definidas a partir de processos
complexos e associados de morfogênese e pedogênese.
Salomão et al. (1981), abordando o estudo do meio físico como ferramenta
para identificação de áreas favoráveis à irrigação, realizam uma analise integrada da
paisagem, na qual consideram a interação entre o substrato geológico, relevo e solos.
Em estudo sobre o funcionamento hídrico dos terrenos e os processos erosivos
lineares no município de Bauru, no estado de São Paulo, Salomão (1994) se baseia na
proposta de Tricart e Killian (1979) para realizar uma abordagem morfopedológica no
sentido de identificar compartimentos homogêneos do terreno, em relação não apenas
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aos fatores de relevo e solo, mas considerando também a influencia do substrato
geológico.
Alicerçados na abordagem morfopedológica, com base em observações de
campo e na análise de dados disponíveis sobre a área de estudo, foram identificadas
três principais unidades morfopedológicas no Mirante de Chapada: Unidade 1- frente
de escarpa, Unidade 2 - transição entre a escarpa e chapada e Unidade 3 – Chapadas,
conforme ilustra a figura nº 12, sendo que cada uma delas responde de forma
diferenciada frente aos condicionantes do meio físico e antrópicos à elas impostas,
resultando em fenômenos e comportamentos geológicos distintos, causando impactos
ao meio ambiente, riscos e acidentes.
Tais fenômenos se manifestam especialmente em função do funcionamento
hídrico das águas de chuva infiltradas, escoadas em superfície e em subsuperfície dos
terrenos, causando processos erosivos e movimentos de massa. Esses processos do
meio físico são potencialmente favoráveis a se manifestar na área objeto, tendo em
vista as características geológicas, geomorfológicas, pedológicas e climatológicas
anteriormente descritas.
Entretanto, nas condições naturais, a cobertura vegetal existente adaptada aos
terrenos e ao clima, permite a adequação do funcionamento hídrico e a minimização
da manifestação erosiva e de movimentos de massa, bem como a reconstituição
natural de áreas eventualmente afetadas. No entanto a ocupação humana desajustada à
natureza de terrenos frágeis, como o observado na área objeto, intensifica o
escoamento das águas de chuva que se dirigem às porções inferiores das vertentes
declivosas e escarpadas, promovendo a intensificação da ação erosiva e de
movimentos de massa.
Essa manifestação hídrica e dos processos do meio físico é mais agravante em
áreas localizadas onde a geometria das encostas se apresentam com formas côncavas,
ligeiramente rebaixadas, facilitando a convergência dos fluxos d´agua que escoam
vertente abaixo.
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Figura n° 12: Compartimentação das Unidades Morfopedológicas

3.1. UNIDADE 1 – FRENTE DE ESCARPA
Essa unidade é representada pelas rochas areníticas friáveis da Formação
Furnas, que sustentam a escarpa do Planalto dos Guimarães, na área do Mirante, e
pelo relevo com altas declividades, superiores à 45%, sendo enquadrado de acordo
com o sistema de classes de declividade desenvolvido pela Embrapa (1979), como
fortemente ondulado, montanhoso ou escarpado. As águas de chuva naturalmente se
dirigem às escarpas, que se situam nas porções inferiores das vertentes, conforme
ilustra a figura n° 13.

20

Figura n°13: Frente de escarpa e direções de fluxos superficiais representadas pelas setas.

Essa figura permite visualizar evidências do escoamento d´agua, provenientes
das porções da Unidade 3 - Chapadas, que se dirigem para área escarpada do mirante.
As trilhas provocadas pela decida dos visitantes para essas áreas, favoreceram ainda
mais o escoamento concentrado das águas de chuva, direcionando para a Unidade 1 –
Frente de escarpa.
A existência nas escarpas de solos rasos constituídos por Neossolos Litólicos e
afloramentos rochosos dificulta a infiltração das águas de chuva, favorecendo ao
escoamento em superfície promovendo a erosão na forma de sulcos e ravinas, que
descalçam blocos rochosos, causando movimentos de massa por quedas de blocos,
como ilustrado pela figura n° 14 A e B.

Figura n° 14A: Recente queda de blocos rochosos
na parte mais clara da escarpa

Figura n° 14B: Bloco de arenito descalçado
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Tais processos se manifestam com maior facilidade e intensidade quando
favorecidos pela estrutura e tipo litológico da rocha, constituída por camadas
diferenciadas de arenitos. A ação do intemperismo e da erosão, acentua-se mais ao
longo de fraturas e acamamentos rochosos em camadas de arenitos, mais suscetíveis à
manifestação desses fenômenos, facilitando a incisão erosiva e promovendo o
descalçamento de camadas sobrejacentes e quedas de blocos rochosos.
Evidentemente, o desmatamento promovido nas porções superiores das
escarpas e trilhas provocadas pelo pisoteio dos visitantes, favorecem o escoamento
concentrado das águas de chuva que se dirigem à frente de escarpa, causando erosão e
movimentos de massa por quedas de blocos, intensificando dessa forma o processo
de recuo da escarpa e a instabilização das encostas situadas à montante na Unidade 2Transição entre a Frente de escarpa e Chapada
O conjunto das características apresentadas, associado ao regime da dinâmica
hídrica superficial, em que o escoamento pluvial direciona as águas de chuva para a
região escarpada, condiciona e propicia ao desenvolvimento de movimentos de massa,
principalmente ao risco de quedas de blocos. Fenomenologia esta que ocorre de
forma natural, pelo processo de recuo da escarpa, no entanto representa um risco
iminente à vida humana, evidenciando então que esta área não é apta a nenhum tipo
de instalação de obras ou de visitações turísticas.

3.2. UNIDADE 2 – TRANSIÇĀO ENTRE FRENTE DE ESCARPA E
CHAPADA
A Unidade 2, apresenta feições anteriormente citadas, configurando vertentes
côncavas, que são bacias coletoras e concentradoras de fluxo superficial das águas de
chuvas, conforme ilustra a figura n° 15. As setas indicam a direção dos fluxos das
águas superficiais no terreno, que se dirigem a um local onde se inicia um
escorregamento, precedendo a deflagração de uma incisão erosiva.
Essa unidade é constituída predominantemente por rochas com contato
interdigitado entre a Formação Furnas e a Formação Ponta Grossa, conforme ilustra a
figura n° 16.
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Figura n° 15: Vertente côncava coletora de
águas pluviais.

Figura n° 16: Contato interdigitado entre
as rochas da Formação Furnas
e da Formação Ponta Grossa.

Na superfície do terreno pode ser notada a ocorrência de rampas de material
coluvionar, composta pelas couraças ferruginosas com matriz areno-argilosa e
cimentadas por óxidos de ferro, constituindo camadas com espessuras que não
ultrapassam à 50cm na porção superior da vertente, sendo que essa espessura diminui
à medida que o terreno aumenta a declividade e quando se dirige para cotas
topográficas inferiores, recobrindo a rocha alterada, condicionando a ocorrência de
solo pouco profundo, representado por Plintossolo Pétrico, conforme ilustrado pela
figura nº 17.

Figura n° 17: Camada de Couraça Ferruginosa com matriz areno-argilosa
na superfície do terreno.
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As classes de declividade que predominam nessa unidade variam entre 20 a
45%, adicionando mais energia ao fluxo superficial, resultando em um maior poder
erosivo da água. Em campo foi observada a ocorrência de processos erosivos de
diversas formas e tamanhos, desde erosões laminares e pequenos sulcos, até grandes
ravinas com aproximadamente 3.000 m², bem como pequenos movimentos de massa,
conforme ilustra a figura n° 18.

Figura n° 18: Ravinas no Mirante de Chapada dos Guimarães e suas dimensões.

Essas manifestações erosivas, comumente observadas nessa unidade, são
favorecidas pela geometria da conformação topográfica das vertentes ali situadas,
como pelas características dos materiais das coberturas detríticas, representadas pela
Couraça Ferruginosa e/ou Plintossolo Pétrico, e do substrato rochoso, dominado por
camadas de arenitos finos, siltitos e argilitos.
Essas coberturas detríticas, conforme ilustra a figura n° 17, em condições
naturais comporta-se como camada protetora, dificultando o aprofundamento da
erosão, tendo em vista a existência de vegetação de gramíneas nativas e exóticas que
contribuem para a retenção do fluxo d´agua e pelo seu enraizamento, aumentando a
estabilidade do solo.
O desmatamento generalizado observado na área da Unidade 3 – Chapadas,
situada à montante, e trilhas causadas pelo pisoteio dos visitantes permitem a
concentração do escoamento d´agua de chuva que se dirigem com maior intensidade
para as bacias coletoras, promovendo incisões erosivas, que se aprofundam rompendo
a cobertura detríticas.
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Rompida essa cobertura, o aprofundamento e ampliação erosiva tornam-se
mais facilitadas, uma vez que o substrato rochoso constituído pelas camadas de
arenitos finos, siltitos e argilitos, quando alterados pelo intemperismo, tornam-se
muito erodíveis. O avanço erosivo no substrato rochoso provoca o descalçamento da
camada de Couraça Ferruginosa, instabilizando a encosta e promovendo movimentos
de massa por quedas de blocos e escorregamentos.

3.3. UNIDADE 3 - CHAPADAS
Ocorre o predomínio de colinas amplas e rampas com amplos interflúvios. A
superfície se apresenta com baixas declividades, entre 0 - 8%, marcada pelas
coberturas detríticas, constituídas por Plintossolo Pétrico e por Couraças
Ferruginosas, que recobrem grande parte da Chapada, onde se situa o Mirante. Sendo
as couraças muito resistentes à ação erosiva das águas pluviais, elas promovem a
sustentação e estabilidade dessa unidade. No entanto, conforme ilustra a figura n° 17,
elas também condicionam o escoamento superficial para as Unidades 1 e 2, situadas a
jusante, que foram anteriormente apresentadas, causando processos erosivos e
movimentos de massa nessas unidades.
Boa parte da Unidade de Chapadas, encontra-se desmatada e parcialmente
ocupada por capim brachiaria, onde atualmente se dirigem os visitantes para a
observação da paisagem, enquanto que as porções restantes da Chapada encontram-se
preservadas por Cerrado, conforme ilustra a figura n° 19.
As baixas declividades existentes nessa unidade permitem a locação de obras
turísticas para a visitação e para a contemplação da paisagem, não indicando riscos
geológicos como fora apresentado nas unidades anteriores. Deve-se entretanto,
utilizar essa unidade para a aplicação de medidas e obras que minimizem o
escoamento d´agua vertente abaixo e impedir a descida de visitantes, para não formar
trilhas que concentram o escoamento d´agua, bem como evitar acidentes.
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Figura n° 19: Ilustração de parte da Chapada vegetada e da Chapada desmatada.

4. DIAGNÓSTICO DAS OCORRÊNCIAS EROSIVAS
Na área objeto foram identificadas quatro ocorrências erosivas de grande porte,
denominadas por Erosão I, II, III e IV, que foram descritas com vistas a compreender
sua gênese e a fenomenologia, de maneira a permitir o controle dos processos
erosivos.
4.1. EROSÃO I
Este processo erosivo encontra-se na porção oeste do Mirante, na trilha de
acesso ao local conhecido por Pedra do Trampolim que atrai visitantes para observar e
fotografar a paisagem, conforme ilustram as figuras n° 20A e 20B.

Figura n° 20A: Vista parcial da Erosão I

Figura n° 20B: Visitantes na “Pedra do
Trampolim”

Erosões lineares do tipo sulco e ravina desenvolveram-se ao longo dessa trilha
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de visitação turística, instalada em um divisor de águas entre duas encostas côncavas,
coletoras de água pluviais. A trilha se inicia na parte mais alta e plana do relevo, onde
ocorre a camada de couraça ferruginosa aflorante desprotegida de cobertura vegetal,
que favorece o escoamento das águas pluviais, conforme ilustra a figura no 21.

Figura n° 21: Início da trilha entre encostas coletoras, em couraça ferruginosa sem vegetação.

A incisão erosiva ao romper essa camada de couraça ferruginosa atinge o
substrato rochoso intemperisado e muito erodível, avançando com relativa facilidade
em profundidade e largura, conforme ilustra a figura n° 22.

Figura n° 22: Incisão erosiva que rompeu a camada de Couraça Ferruginosa.

4.2. EROSÃO II
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Essa erosão, conforme ilustra a figura n° 23, obtida de imagens de satélite
encontrava-se no ano de 2009 em estagio inicial na forma de uma ravina de pequeno
porte, enquanto que no ano de 2014 a erosão alcançou grandes proporções.
Atualmente encontra-se em um processo acelerado de desenvolvimento, evidenciando
portanto que se não houver uma ação imediata no sentido de disciplinar o
escoamento superficial, a situação dessa erosão ficará cada vez mais complexa e difícil
de ser controlada.

Figura no 23: Evolução da Erosão II durante o período de 2009 a 2014.

No interior dessa erosão ocorrem evidências de vários tipos de movimentos de
massa, tais como escorregamentos, queda de blocos rochosos e fluxo de lama e de
detritos, promovendo uma maior aceleração do processo erosivo, que avança
remontantemente, ampliando-se em todas as direções, conforme ilustra a figura no 24.
A cobertura pedológica existente nessa ocorrência erosiva possui granulometria
predominantemente silto-argilosa, altamente erodível e suscetível a fenômenos de
empastilhamento e descalçamento, devido às possíveis partículas de argilas expansivas,
que em períodos de chuva e de muita umidade se expandem, e em períodos de seca,
se contraem, formando trincas e fissuras, condicionando que os blocos rochosos se
soltem do talude, de modo a alargar a ravina no encontro com a Formação Ponta
Grossa. A figura n° 24 ilustra esses fenômenos que foram observados no interior
dessa ocorrência erosiva.
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Figura n° 24: Configuração atual do interior da erosão, com queda de blocos
e fluxo de detritos.

A origem desse processo deu-se através do fluxo concentrado das águas de
chuva, provenientes das porções superiores da vertente, especialmente ao longo das
trilhas originadas pelo pisoteio de visitantes, que ao erodirem toda a camada laterítica
e interceptarem o topo das rochas sílticas da Formação Ponta Grossa, desenvolveramse de forma muita rápida. A alta declividade do terreno e descalçamentos provocados
pela ação erosiva permitiram a manifestação de processos de movimentos de massa
como escorregamentos, fluxo de detritos e quedas de blocos, conforme ilustrada a
figura n° 24.
Marcello (2014) cita que o processo erosivo se desenvolveu devido a retirada da
cobertura vegetal no topo da encosta, pelo pisoteio excessivo de turistas na frágil
vegetação nativa, composta por gramíneas. O solo exposto, desprotegido de
vegetação e coberto por couraça, conduz a água pluvial de maneira concentrada ao
longo do talvegue, escavando sulcos, que evoluem rapidamente para ravinas muito
profundas.
4.3. EROSÃO III
Essa ocorrência erosiva, conforme ilustra a figura n° 25, apresenta geometria
alargada nas cabeceiras, corpo estreito e comprido. Está inserida em uma vertente
côncava, feição coletora de escoamento de águas chuvas, muito suscetível ao
desenvolvimento de fenômenos erosivos.
29

Dentro dessa ravina profunda foi possível observar evidencias de movimentos
de massa como quedas de blocos, corridas de lama e fluxos de detritos. A erosão teve
início em decorrência do escoamento superficial concentrado das águas pluviais,
provenientes do topo da encosta coberta por couraça ferruginosa, em uma antiga
trilha que passava paralelamente a esta erosão (Marcello, 2014).

Figura n° 25: Erosão III

Com o avanço do escoamento superficial ao longo das trilhas, surgiram sulcos
e ravinas que se aprofundaram e erodiram a camada de couraça laterítica, que dava
maior resistência ao solo e ao interceptarem as rochas, que são mais friáveis, os
processos erosivos adquiriram proporções bem maiores e de forma mais acelerada.
Pelo descalçamento recente dos horizontes superiores, constituídos de material
predominantemente argiloso, é possível observar que a erosão encontra-se em
processo acelerado de evolução remontante na encosta, e poderá avançar até a porção
que apresenta uma camada de couraça bem preservada, a qual representa um
obstáculo ao avanço da erosão.
Marcello (2014) apresenta na sua dissertação de mestrado um perfil pedológico,
ao longo de uma topossequência, direcionada a essa erosão. Esta topossequência
inicia-se na Unidade 3 – Chapadas, tendo por origem o marco topográfico do IBGE,
e seguindo-se até a Unidade 2 – Transição entre Escarpa e Chapadas, tendo por
último ponto ao lado da Erosão III, próxima à trilha de acesso, conforme ilustra a
figura n° 26.
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Figura n° 26: Localização da topossequência com indicação dos pontos investigados.
Fonte: Marcello (2014).

Durante esse levantamento, Marcello (2014) interpretou os horizontes
pedológicos existentes, representados pelos horizonte A, 1C e 2C, Couraça
Ferruginosa e afloramentos rochosos, bem como a sua relação com o fator
declividade da vertente e por fim a dinâmica hídrica, razão entre escoamento
superficial e a infiltração, conforme ilustra a figura n° 27.

Figura n° 27: Topossequência da Erosão III, Fonte: Marcello (2014).

Na porção superior da vertente, com extensão aproximada de 80 metros, aflora
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camada de couraça sobre o substrato rochoso com ausência do horizonte A,
removido por erosão laminar. A jusante desse trecho nota-se a existência de horizonte
A com espessura máxima de 15 cm sobreposto à camada de couraça ferruginosa
muito alterada (horizonte 1C). Abaixo do horizonte 1C observa-se a existência do
horizonte 2C, constituído por alteração do substrato rochoso.
No segmento mais de montante da vertente as águas de chuva praticamente
não se infiltram escoando-se em superfície sobre a camada de couraça ferruginosa, e
no trecho de jusante a água de chuva tende a infiltra-se no horizonte superficial
(horizonte A) e parcialmente no horizonte 1C, tendendo ao escoamento
subsuperficial (MARCELLO, 2014).
4.4. EROSÃO IV
Essa erosão, conforme ilustra a figura n° 28, desenvolveu-se ao longo de uma
encosta escarpada na borda do Planalto dos Guimarães. No terço superior da encosta
havia um antigo estacionamento à montante da erosão, que condicionou o fluxo
concentrado para a borda do Planalto, numa grande vertente côncava. Nesse local
foram observados alguns desníveis no terreno, sugerindo a ocorrência de movimentos
de massa do tipo escorregamento.

Figura n° 28: Visão geral da Erosão IV mostrando os desníveis no terreno e
revegetação em seu interior.

No entanto, este processo erosivo apresenta evidências de regeneração, através
da revegetação natural, que está recompondo a paisagem e estabilizando os taludes
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dessa ravina, conforme ilustra a figura n° 28. Em períodos chuvosos, há registros da
atuação de fluxos subsuperficiais causando fenômenos de piping, desenvolvido por
erosão interna, não se manifestando, entretanto, após cessado o período chuvoso.
Com base nas observações de campo, essa erosão possui uma taxa alta de
resiliência, podendo ser regenerada completamente com a adoção das medidas
corretivas, tais como a instalação de muretas de contenção, implantadas à montante da
erosão próximo a linha de ruptura de relevo, com a finalidade de dissipar a energia do
escoamento pluvial.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS PROCESSOS
EROSIVOS
A adoção de medidas preventivas e corretivas visa o controle dos processos
erosivos, que por sua vez devem estar fundamentados em princípios básicos de
manejo de solos com o propósito de evitar o impacto das gotas de chuva, facilitar a
infiltração de água no solo, e disciplinar o escoamento superficial, seja difuso ou,
especialmente, concentrado, de acordo com Almeida & Ridente Júnior (2001) (apud
Filizola et al.2011).
Filizola et al. (2011) afirma que controlar o escoamento superficial concentrado
em toda a bacia de captação é de fundamental importância para remediar e evitar a
deflagração de novos processos erosivos lineares, que podem evoluir de sulcos, para
ravinas e por fim para boçorocas. O controle pode ser feito principalmente de duas
formas: manual e vegetativo. No caso específico das ocorrências erosivas descritas, a
contenção manual pode ser conseguida por meio de um sistema de barramentos que
propicie a redução da velocidade e a divergência da água pluvial, diminuindo o aporte
de águas pluviais para a cabeceira da erosão.
As medidas vegetativas para o Mirante devem ser do tipo “plantio direto” que
consiste em um sistema de semeadura no qual o solo não é revolvido. Somente é
aberto um pequeno sulco, de profundidade e largura suficiente para garantir uma boa
cobertura e contato da semente com o solo. O plantio direto é um sistema muito
adequado para o controle da erosão superficial em razão da manutenção dos restos
vegetais na superfície e da mínima movimentação do solo.
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Nos trabalhos que tratam de medidas corretivas de processos erosivos
associados a trilhas causadas pelo pisoteio de gado, é indicado cercar toda a área no
entorno das erosões, visando impedir a passagem do gado e, porventura, o transito de
máquinas agrícolas, que podem favorecer a compactação do solo, reduzindo seu
índice de vazios e diminuindo, por consequência, a permeabilidade natural do solo.
Tendo em vista que as trilhas produzidas pelo acesso dos turistas
condicionaram a deflagração dos processos erosivos, toda a área deve ser
obrigatoriamente cercada, para evitar que esta ocorrência se repita. Logo, espera-se
com a instalação das cercas, que os turistas tenham somente um local de acesso à
visitação e que utilizem somente a calçada e a trilha suspensa.
As medidas de combate à erosão a serem implantadas no Mirante da Chapada
pressupõem dois aspectos básicos:
1o) o disciplinamento das águas pluviais que escoam na superfície do terreno em fluxo
linear concentrado e/ou infiltram-se na vegetação, no solo e na rocha;
2o) a recomposição vegetacional como um dos mais importantes fatores de proteção
solo, do controle da erosão e de recuperação da paisagem.
Neste sentido, as medidas de disciplinamento das águas pluviais consistem na
implantação de lombadas de terra, barramentos drenantes sucessivos de pedra canga
rejuntada no interior dos sulcos e ravinas, barreiras de contenção, caixas de dissipação,
bem como barramentos de aterro para melhorar o desempenho da bacia de
infiltração.
Um local apropriado será indicado para a construção de um estacionamento a
fim de impedir o trânsito de veículos em locais impróprios, ao mesmo tempo em que
a construção de uma trilha suspensa, alçada cerca de 2 metros da superfície, permitirá
que os visitantes se conduzam com segurança, sem pisar diretamente sobre o solo,
protegendo o meio ambiente local contra a degradação pela perda de vegetação e de
processos erosivos.
O perímetro do Mirante, com exceção da frente de escarpa, deverá ser cercado
com alambrado alto, composto por material bem resistente, para impedir que novos
acessos e trilhas clandestinas sejam criadas, vindo a ocasionar novas erosões lineares.
A Carta Imagem com a indicação das medidas de combate à erosão no Mirante da
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Chapada, em escala 1 : 2.000 (Anexo 2), situa as diferentes medidas a serem
implantadas e que serão descritas a seguir.

5.1. LOMBADAS DE TERRA PARA CONTENÇÃO DO ESCOAMENTO
CONCENTRADO DAS ÁGUAS PLUVIAIS
Serão implantadas em quatro setores da área do Mirante, lombadas de terra,
identificadas na carta-imagem como retângulos contornados com a cor laranja e os
símbolos LT1 – LT2 – LT3 e LT4, conforme ilustra a figura no 29. Estas lombadas
deverão possuir a configuração em semicírculo, altura mínima de 35 cm e largura
aproximada de 50 cm, no máximo, para a contenção do escoamento das águas
pluviais.
O setor LT1 encontra-se localizado na porção desmatada do Mirante, no
amplo belvedere para onde se destina a grande maioria das pessoas que ali vão para
contemplar a paisagem. Nesse setor serão implantadas cinco lombadas de terra, com a
extensão aproximada de 60 metros, mantendo a distancia de cinco metros entre si,
com a concavidade voltada para Norte, conforme ilustra a figura no 30.
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Figura no 29: Disposição geral dos quatro setores de lombadas de terra.
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Figura no 30: Configuração e dimensionamento das lombadas do setor LT1.

O setor LT2 localiza-se nos 120 metros finais da antiga estrada de acesso ao
belvedere, com a extensão de 80 metros, onde deverão ser implantadas
aproximadamente 12 lombadas de terra, semicirculares, com aproximadamente 10
metros de comprimento, com a concavidade voltada para SE, cruzando toda a estrada
e adentrando na área vegetada, conforme ilustra a figura no 31.

Figura no 31: Configuração e dimensionamento das lombadas do setor LT2.

O setor LT3 corresponde a uma extensão de aproximadamente 61 metros na
parte intermediaria da antiga estrada de acesso ao belvedere. Neste setor as lombadas
de terra serão implantadas em duas fileiras desencontradas, cada fileira com 6
lombadas aproximadamente, com seis metros de comprimento e distância de cinco
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metros entre si, com a concavidade voltada para Leste, configurando escama de peixe,
conforme ilustra a figura no 32.

Figura no 32: Configuração e dimensionamento das lombadas no setor LT3.

O setor LT4 será constituído por aproximadamente 7 lombadas, semelhantes
ao setor LT2, porem com a concavidade voltada para Norte, conforme ilustra a figura
no 21.

Figura no 33: Configuração e dimensionamento das lombadas no final da atual estrada
de acesso no setor LT 4.

5.2. BARRAMENTOS DRENANTES SUCESSIVOS DE PEDRA CANGA
REJUNTADA (BS)
Os barramentos drenantes sucessivos de pedra canga rejuntada são medidas
corretivas para serem implantadas dentro das quatro erosões lineares que ocorrem na
área do Mirante. Essas erosões lineares configuram sulcos e ravinas que se
desenvolvem em três encostas declivosas, côncavas e coletoras de águas pluviais da
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Borda do Planalto, identificadas na carta-imagem como BS1, BS2, BS3 e BS4,
conforme ilustra a figura n° 34.

Figura no 34: Distribuição das quatro erosões lineares com desenvolvimento de sulcos e ravinas.

A figura n° 35, ilustra a configuração dos barramentos, que devem ser
construídos por mão de obra especializada, existente na região. Esses barramentos
deverão ser construídos de jusante para montante para evitar o seu rompimento,
sendo que cada um deles deverá ser construído ate atingir a superfície original do
terreno.

Figura 35: Configuração dos barramentos sucessivos drenantes de pedra canga rejuntada.
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A finalidade dos barramentos é quebrar a energia das águas pluviais nessas
vertentes declivosas e promover a deposição das partículas, sem barrar
completamente o fluxo da água, portanto o rejunte da pedra canga deverá possuir
uma malha de orifícios com 10 x 10cm de distância, e diâmetro entre 0,5 a 0,8 cm para
permitir a passagem da água, com a velocidade do fluxo superficial minimizada.
Dentre as quatro erosões lineares, duas se desenvolveram ao longo de trilhas
em que a vegetação foi eliminada devido ao pisoteio (BS1 e BS2), a mais longa e mais
antiga (BS1), por encontrar-se instalada numa linha dispersora de águas pluviais, levou
mais tempo para aprofundar-se, hoje está bem profunda, alcançando
aproximadamente 1,5 m conforme ilustra a figura no 36.

Figura no 36: Aspecto da profundidade do ravinamento na Erosão 1

A outra, mais curta (BS2), instalada no interior de uma vertente coletora de
águas pluviais, aprofundou-se rapidamente, dirigindo-se para uma imensa e profunda
ravina, conforme ilustram as figuras no 37A e 37B, que se desenvolve aceleradamente
a cada episodio chuvoso.
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Figura n° 37A: Sulcos à montante da BS2

Figura n° 37B: Ravina da BS2

Nas duas erosões restantes (BS3 – BS4), os sulcos e ravinas aprofundam-se sob
a vegetação, sem a presença de trilhas pisoteadas, como ilustra a figura no 38. Uma
delas (BS3) dirige-se para uma grande erosão similar a anterior, enquanto a outra
(BS4), desenvolve-se pelo acumulo de agua na caixa de infiltração, próxima a estrada
asfaltada, compondo um quadro bem favorável à deflagração de uma erosão de
grande porte, a exemplo das anteriores.

Figura n° 38: Sulcos que ocorrem abaixo da vegetação.
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Nessas quatro erosões deverão ser construídos os sucessivos barramentos
drenantes de pedra canga rejuntada anteriormente descritos, em formato semicircular,
com a concavidade voltada para montante da linha da erosão, mantendo a
equidistância de 3 metros, conforme ilustra a figura no 35.
5.3. CAIXAS DE DISSIPAÇÃO (FERVEDOR)
As caixas de dissipação, popularmente conhecidas como fervedor, serão
implantadas ao longo da Erosão I e da Erosão II, entre os barramentos de pedra
canga rejuntada, preenchendo-se com pedra de mão as incisões mais profundas, que
muitas vezes configuram os chamados caldeirões, formados por cascalho em
redemoinho, nos fluxos turbulentos das enxurradas, conforme ilustra a figura no 39.
Essa medida visa diminuir o poder erosivo das águas pluviais em fluxo concentrado
na superfície do terreno, além de, ao longo do tempo, preencher a cavidade.

Figura no 39: Caldeirões formados por cascalho em
redemoinho nos fluxos turbulentos das enxurradas.

A profundidade das cavidades a serem preenchidas por pedras de mão deve ser
definida no local, caso a caso, dependendo da declividade do terreno, que é o fator
indutor da energia de escoamento d´agua, e também das características litológicas
presentes no local, que condicionam o seu potencial erosivo.
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5.4. BARREIRAS DE CONTENÇÃO (BC)
As barreiras de contenção, identificadas na carta-imagem como BC1, BC2 e
BC3, representam medidas de interceptação das águas pluviais, que podem também
serem construídas com material autóctone do tipo pedra canga, como também com
blocos drenantes de concreto. Serão implantadas em três pontos distintos do Mirante,
conforme ilustra a figura no 40.

Figura no 40: Disposiçāo das três barreiras de contenção a serem implantadas no Mirante

A BC1, está localizada pouco acima da linha de ruptura de declividade,
acompanhando o traçado da trilha suspensa, ou mesmo abaixo da trilha suspensa,
conforme ilustra a figura no 41. Essa barreira de contenção deve ser construída com
material drenante, dimensionada com 40 cm de altura, 30 cm de largura, e
aproximadamente 310 m de comprimento, conforme ilustra a figura no 41B.

Figura no 41A: Localização e configuração geral da BC1
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Figura no 41B: Imagem ilustrativa da BC1 instalada.

A BC2 , localizada na área destinada à construção de estacionamento e outros
serviços, pouco acima da linha de ruptura de declividade, sendo semelhante a uma
calçada, deverá ter aproximadamente 270 metros de comprimento, 1,80 metros de
largura, e 0,20 metro acima do solo, consolidada com blocos drenantes de concreto,
com a dupla função de interceptar as águas pluviais e servir de trilha, fazendo a ligação
com a passarela suspensa, conforme ilustram as figuras no 42A e 42B.

Figura no 42A: Configuração geral da BC2.

Figura no 42B: Imagem ilustrativa da BC2 instalada.

Essa trilha consolidada na forma de calçada, será contemplada com os mesmos
itens de segurança da trilha suspensa, ou seja, guarda corpo com corrimão, do lado
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voltado para o setor da escarpa, que é a paisagem de maior interesse, garantindo o
conforto e a segurança do visitante.
A BC3, localiza-se no trecho inferior da Erosão I, em três pontos de ruptura de
declividade, onde as ravinas se aprofundam ao interceptar camadas de rochas mais
erodíveis. Essas barreiras, também constituídas por material drenante, devem cruzar
toda a linha da erosão, até alcançar, de ambos os lados, a parte vegetada, com
dimensões de 30 cm de altura por 30 cm de largura.

Figura no 43: Configuração geral das barreira de contenção do setor BC3.

5.5. BARRAMENTOS DE ATERRO NA BACIA DE INFILTRAÇÃO
Uma bacia de infiltração encontra-se instalada em área contigua ao local
destinado ao estacionamento e outros serviços. Os levantamentos em campo
evidenciaram a deficiência do seu desempenho, devido ao mal dimensionamento da
obra, ocasionando o desenvolvimento de uma ravina no curso de uma drenagem
efêmera, configurando um quadro crítico, que permite prever que nos próximos
períodos chuvosos, erosões profundas e aceleradas, similares aquelas localizadas no
final dos setores BS2 e BS3 poderão ser deflagradas. Para melhorar o desempenho
dessa bacia de infiltração é necessário instalar mais dois barramentos transversais de
aterro, conforme indicado na carta-imagem pelos três traços contínuos de coloração
marrom, transversais à BR 251, conforme ilustra a figura no 44.
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Figura no 44: Localização dos barramentos de aterro na bacia de infiltração.

5.6. TRILHA SUSPENSA
A trilha suspensa representa uma importante medida preventiva contra os
processos erosivos, impedindo que o visitante pise diretamente sobre a superfície,
assegurando assim o recobrimento da vegetação sobre o solo, que é um dos fatores de
controle da erosão.
O traçado dessa trilha suspensa, representada pela linha contínua vermelha,
deve ter conformação sinuosa acompanhando o contorno da linha de ruptura da
declividade, conforme ilustra a figura no 45. Esse traçado é o que proporciona a
apreciação das melhores paisagens da transição entre o Planalto dos Guimaraes e a
Depressão Cuiabana.

Figura no 45: Traçado da trilha suspensa.

A trilha suspensa deve ser elevada à altura mínima de 1,80 metro do chão, com
declividades mínimas em todo o percurso, para a melhor atender aos portadores de
necessidades especiais, e largura em torno de 2,40 metros prevendo a passagem de
duas pessoas indo e duas pessoas voltando, conforme ilustra a figura no 46.
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Figure no 46: Trilha suspensa com colunas de concreto e vigas em aço.

Por recomendação da equipe do ICMBio, não deve ser usada madeira para
evitar incêndio e apodrecimento, sendo que o piso deve ser feito com grade de aço,
permitindo a passagem da agua da chuva e dos raios solares para proporcionar o
crescimento da vegetação, tendo em vista o exemplo bem sucedido da ponte da trilha
da Salgadeira, conforme ilustra a figura no 47.

Figure no 47: Ponte com piso de grade de aço na trilha da Salgadeira, PARNA Chapada.

Os guarda-corpos devem atender as recomendações gerais da ABNT, listadas
abaixo:
• A altura mínima do guarda corpo deve ser de 1,0 m, preferencialmente 1,10 m;
• A altura mínima do corrimão deve ser de 0,80 m, preferencialmente 0,90 m;
• Os elementos horizontais do guarda-corpo devem ter afastamento máximo de
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11 cm;
• Os elementos verticais do guarda-corpo devem ter afastamento máximo de 11
cm;
• O último elemento horizontal inferior deve estar afastado do piso de no
máximo 11 cm;
• Os protótipos dos guarda-corpos devem ser ensaiados para atender as
exigências de resistência dos anexos A, B e C da NBR 14718:2008.
5.7. REVEGETAÇÃO DAS ÁREAS COM SOLO EXPOSTO
Na antiga estrada de acesso, bem como no belvedere, onde se concentra o
maior numero de visitantes, a vegetação foi eliminada em grande parte, devido ao
pisoteio e ao trânsito de veículos. A vegetação exerce um papel fundamental na
proteção do solo e do relevo contra a erosão, tendo em vista que intercepta a agua da
chuva, impedindo o escoamento concentrado na superfície do terreno. Considerando
que a superfície do solo e da rocha encontram-se impermeabilizadas devido a
presença de maciça e espessa couraça ferruginosa, a vegetação representa a única
forma de infiltração da agua.
Por esse motivo deve-se adotar a prática da revegetação em toda a área que
estiver com solo exposto. Para implantar essa medida sugere-se duas alternativas:
1o) Com espécie exótica, utilizando-se, por exemplo, a semeadura do capim
brachiaria, que já se encontra presente compondo a paisagem local. Essa espécie tem a
vantagem de um rápido desenvolvimento, resiste a longos períodos de estiagem e
ainda cumpre com eficiência a função de amortecer o impacto das gotas de chuva e de
promover a infiltração.
2o) Com espécie nativa presente no local, que possui o crescimento mais lento
que o capim brachiaria, mas que não cobre toda a superfície do terreno, mantendo
uma distância entre os tufos. Trata-se de um capim altamente resiliente, que mesmo
após um incêndio, rebrota na primeira chuva, recompondo a paisagem natural.
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5.8. IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO
Na margem da rodovia MT 251, na área do Mirante, ocorre uma extensa área
degrada pela extração mineral de cascalho de canga laterítica. A presença dessa
rodovia, favorece a implantação do estacionamento e de outros serviços no local,
representando ainda uma forma de reaproveitamento dessa área degradada, evitandose o desmatamento de outras áreas para este fim.
O relevo plano a suavemente ondulado do topo do Planalto, favorece a
instalação do estacionamento, diminuindo os impactos causados por obras de
terraplanagem e de compactação. O pavimento deve ser construído de material
drenante, permitindo que as águas de chuva se infiltrem , evitando escoamento de
forma concentrada.

6. CONCLUSÕES
As medidas preventivas e corretivas para os processos erosivos no Mirante de
Chapada dos Guimaraes pressupõem dois aspectos básicos:
1o) o disciplinamento das aguas pluviais que escoam na superfície do terreno em fluxo
linear concentrado;
2o) recomposição vegetacional como um dos mais importantes fatores de proteção
solo, infiltração das aguas pluviais, do controle da erosão e de recuperação da
paisagem.
Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo envolvem o
reconhecimento em campo das principais características do meio físico, especialmente
os processos que resultam da interação entre o substrato rochoso, o relevo, o solo e o
clima, dos quais a erosão é o mais flagrante, em função do volume e da dinâmica das
aguas pluviais em termos de infiltração e de escoamento; o levantamento
planialtimétrico em escala 1 : 1.000, com equidistância de 1 metro entre as curvas de
nível; a compartimentação das áreas de risco, o cadastro das erosões, envolvendo o
seu histórico, a dinâmica de desenvolvimento, causas e consequências; e, finalmente, a
elaboração de uma carta-imagem em escala 1 : 1.000, contendo a representação das
medidas a serem adotadas.
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As medidas a serem adotadas são as seguintes:
1. Lombadas de terra para contenção do escoamento concentrado das águas
pluviais, com configuração em semicírculo, altura mínima de 35 cm e largura
aproximada de 50 cm, serão implantadas em quatro setores da área do Mirante,
identificados na carta-imagem no interior de retângulos denominados LT1 – LT2 –
LT3 e LT4.
2. Barramentos drenantes sucessivos de pedra canga rejuntada serão
implantados no interior das quatro erosões lineares que ocorrem na área do Mirante
da Chapada. Essas erosões lineares configuram sulcos e ravinas que se desenvolvem
em três encostas declivosas, côncavas e coletoras de águas pluviais da Borda do
Planalto, identificadas na carta-imagem como BS1 – BS2 – BS3 e BS4.
3. Caixas de dissipação popularmente conhecidas como fervedor serão
implantadas ao longo da Erosão I e da Erosão II, entre os barramentos de pedra
canga rejuntada, preenchendo-se com pedra de mão as incisões mais profundas, que
muitas vezes configuram os chamados caldeirões, formados por cascalho em
redemoinho. Essa medida visa diminuir o poder erosivo das aguas pluviais em fluxo
concentrado na superfície do terreno, além de, ao longo do tempo, preencher a
cavidade.
4. Barreiras de contenção serão implantadas em três pontos distintos do
Mirante, identificados na carta-imagem como BC1 – BC2 e BC3, representam
medidas de interceptação das aguas pluviais, que podem também serem construídas
com material autóctone do tipo pedra canga, como também com blocos drenantes de
concreto.
5. Barramentos de aterro na bacia de infiltração localizada em área contigua
ao local destinado ao estacionamento e outros serviços, deverão ser implantados
transversalmente para melhorar o seu desempenho e evitar que nos próximos
períodos chuvosos, sulcos e ravinas rasas possam evoluir para erosões mais profundas
e aceleradas, similares aquelas localizadas no final dos setores BS2 e BS3.
6. Trilha suspensa para a apreciação das melhores paisagens da transição
entre o Planalto dos Guimaraes e a Depressão Cuiabana, de conformação sinuosa
acompanhando o contorno da linha de ruptura da declividade, alçada no mínimo
1,80m da superfície do terreno, com declividades mínimas quando não puder ser
plana, equipada com guarda-corpo e corrimão, para garantir a segurança do visitante e
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impedir que pise diretamente sobre o solo, assegurando assim o recobrimento da
vegetação sobre o solo, que é um dos fatores de controle da erosão.
7. Revegetação das áreas com solo exposto com espécie exótica ou nativa
que seja eficiente para proteger o solo contra a erosão, bem como permitir a maior
infiltração das aguas pluviais e desacelerar o ritmo do escoamento superficial.
8. Implantação de estacionamento para veículos na margem da rodovia
MT 251, em área degrada pela extração mineral de cascalho de canga laterítica.
9. Cercamento de toda a área do Mirante com alambrado alto e resistente,
preferencialmente de malha fina, para evitar que o visitante adentre por outros lugares
e percorra caminhos que não sejam aqueles definidos pelas trilhas suspensa e a
consolidada no chão, vindo a causar novos problemas de erosão.
Caso as obras não sejam implantadas ainda durante o período seco deste ano
de 2016, recomenda-se a implantação imediata das seguintes medidas emergenciais,
respectivamente, no sentido de atenuar o desenvolvimento do processo erosivo e de
permitir a visitação segura, até que as demais obras sejam concluídas.
1o) Construção das lombadas de terra no setor LT1.
2o) Construção do estacionamento.
3o) Construção da barreira de contenção BC2, que também desempenha o
papel de uma trilha consolidada com blocos drenantes, equipada com guarda-corpo e
corrimão.
4o) Cerca de alambrado ao redor de toda a área do Mirante, nesta fase,
permitindo o acesso apenas ao estacionamento e a trilha da BC2.
5o) Implantação de guarita de vigilância no portão de entrada, com a
presença de dois funcionários qualificados e com autoridade para garantir os serviços
propostos.
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SALOMÃO, F. X. de T. Processos erosivos lineares em Bauru (SP):
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Ficha de Cadastro de erosão
1. Identificação e localização da erosão
Local: Mirante do centro
geodésico - Chapada dos
Guimarães - MT

Nome: Erosão I - Trilha do Trampolim
Acesso: Rodovia MT-251, Km 8
2. Dados Regionais

Geomorfologia: Encosta
Bacia hidrográfica: Bacia do Rio Aricá
escarpada na borda do planalto
dos Guimarães
Geologia: Argilitos da Fm. Ponta Grossa e arenitos da Pedologia: Plintossolo Pétrico
Fm. Furnas
3. Dados geométricos da erosão
Comprimento (m) 186

Largura média
(m): 2

Profundidade (m): 3.35

4. Interação da erosão com o uso da terra

A erosão do tipo sulco e ravina desenvolveu-se ao longo de uma trilha de visitação turística,
instalada em um esporão digitado que separa duas encostas côncavas (coletoras de água
superficial). A trilha se inicia na parte mais alta e plana do relevo, onde ocorre a camada de
couraça ferruginosa aflorantes desprotegida de cobertura vegetal, que favorece o escoamento
das águas pluviais ao longo da trilha.

5. Identificação da ficha
Equipe: Aline, Fernando Ximenes e Data: 11/10/13
Prudêncio de Castro Jr

Criticidade: Alta

6. Dinâmica/fenomenologia
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A camada aflorantes de couraça impede a infiltração das águas pluviais, favorecendo o
escoamento superficial. Onde ela ocorre, observa-se mais resistência ao aprofundamento de
processos erosivos, dando origem a sulcos e ravinas pouco profundos. À medida que desce
para os terços médio e inferior do esporão digitado a couraça vai desaparecendo, as águas
pluviais adquirem maior energia de escoamento e dessa forma favorece o aprofundamento
dos processos de ravinamento, que inclusive já se encontram na parte aflorantes do arenito
Furnas, mais erodível que os argilitos da Formação Ponta Grossa.

7. Medidas de combate/desempenho: Nenhuma foi adotada
8. Previsões de evolução e Nível de criticidade

O processo erosivo tende a evoluir, principalmente no terço inferior da encosta, onde se
observa afloramentos dos arenitos da Formação Furnas, mais erodíveis. A proximidade
com a escarpa arenítica vertical favorece a ocorrência de movimentos de massa, como queda
de blocos.

Fonte: DAEE/IPT
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Ficha de Cadastro de erosão
1. Identificação e localização da erosão
Local: Mirante do centro
geodésico - Chapada dos
Guimarães - MT

Nome: Erosão III
Acesso: Rodovia MT-251, Km 8
2. Dados Regionais

Geomorfologia: Encosta
Bacia hidrográfica: Bacia do Rio Aricá
escarpada na borda do planalto
dos Guimarães
Geologia: Argilitos da Fm. Ponta Grossa e arenitos da Fm. Pedologia: Plintossolo Pétrico
Furnas
3. Dados geométricos da erosão
Comprimento (m) 98

Largura média (m):
Profundidade (m): 25
17

4. Interação da erosão com o uso da terra

Essa erosão apresenta trechos de sulcos e ravinas profundas. Desenvolveram-se devido a
retirada da cobertura vegetal no topo da encosta, pelo pisoteio excessivo de turistas na frágil
vegetação nativa (graminosa). O solo exposto, desprotegido de vegetação e coberto por
couraça, conduz a água pluvial de maneira concentrada ao longo do talvegue, escavando
sulcos, que evoluem para ravinas muito profundas.

5. Identificação da ficha
Equipe: Aline, Fernando Ximenes e Data: 11/10/13
Prudêncio de Castro Jr

Criticidade: Alta

6. Dinâmica/fenomenologia
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A erosão inicia na forma de sulco na parte superior da vertente onde o relevo é mais plano e
recoberto por uma resistente camada de couraça ferruginosa. Descendo a encosta a couraça
apresenta-se em estado alterado, bastante fragmentada, permitindo a infiltração da água. A
partir daí inicia uma forma erosiva que atinge dezenas de metros de profundidade, que se
desenvolve ao longo do talvegue de uma encosta côncava coletora de água.
Dentro da erosão ocorrem movimentos de massa do tipo fluxo de lama e detritos,
escorregamento e queda de blocos de argilito.
A água infiltra pouco no argilito escoando de forma concentrada e causando
erosão/escorregamento. A maior profundidade e largura dessa ravina localiza-se na porção
do contato transicional entre a Formação Furnas e Ponta Grossa.
7. Medidas de combate/desempenho: Nenhuma medida de combate esta implantada.
Devem-se implantar medidas relacionadas à dissipação do escoamento das águas superficiais,
implantando trilhas em locais definidos e de forma a permitir a recomposição da vegetação
nos locais com solo exposto.

8. Previsões de evolução e Nível de criticidade
Pelo descalçamento recente dos horizontes superiores, constituídos de material argiloso,
observa-se que a erosão encontra-se em processo acelerado de evolução remontante na
encosta, e poderá avançar até a porção que apresenta uma camada de couraça bem
preservada,
a
qual
representa
um
obstáculo
ao
avanço
da
erosão.
Avanço maior forma outro anfiteatro erosivo. Alto nível de criticidade, devido ao ritmo
acelerado de evolução e de degradação ambiental.
Fonte: DAEE/IPT
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Ficha de Cadastro de erosão
1. Identificação e localização da erosão
Local: Mirante do centro
geodésico - Chapada dos
Guimarães - MT

Nome: Erosão IV
Acesso: Rodovia MT-251, Km 8
2. Dados Regionais

Geomorfologia: Encosta
Bacia hidrográfica: Bacia do Rio Aricá
escarpada na borda do planalto
dos Guimarães
Geologia: Argilitos da Fm. Ponta Grossa e arenitos da Fm. Pedologia: Plintossolo pétrico e
Furnas
couraça ferruginosa
3. Dados geométricos da erosão
Comprimento (m) 123

Largura
(m): -

média

Profundidade (m): 40

4. Interação da erosão com o uso da terra

A erosão profunda do tipo ravina, desenvolveu-se ao longo de uma encosta escarpada na
borda do Planalto dos Guimarães. No terço superior da encosta havia uma pequena área de
estacionamento. O uso desse local fez com que as águas pluviais escoassem de forma
concentrada encosta a baixo, dando origem a sulcos na vertente, que se aprofundaram ao
alcançar o terço médio, transformando-se em ravina.

5. Identificação da ficha

Equipe: Aline, Fernando Ximenes e Data: 11/10/13
Prudêncio de Castro Jr

Criticidade: Baixa

6. Dinâmica/fenomenologia
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Surgiram erosões em forma de sulcos na superfície do terreno, devido ao escoamento
concentrado de águas pluviais advindas do estacionamento localizado no topo da encosta.
Na parte superior da vertente ocorre uma camada resistente de couraça ferruginosa que
sustenta o relevo e protege a encosta da erosão acelerada. Porém essa couraça, ao longo do
tempo, vai sofrendo alterações químicas e físicas na vertente pela ação do intemperismo e
até mesmo pelo próprio escoamento superficial das águas de chuva, tornando-se suscetíveis
ao rompimento da camada e iniciando os processos erosivos que vão se aprofundando. A
erosão se desenvolveu ao longo de um talvegue de uma encosta côncava coletora de água,
com substrato geológico constituído por camadas intercaladas de argilito e arenito no
contato entre as Formações Furnas e Ponta Grossa.
7. Medidas de combate/desempenho:
Nenhuma medida de combate foi adotada com relação ao processo erosivo. Porém, por
medidas de segurança para os visitantes do local, foi restringido o acesso à pequena área de
estacionamento, e dessa forma interrompeu-se o processo de escoamento concentrado da
água de chuva e cessou o processo erosivo na vertente, de modo que, a erosão está
controlada, recoberta de vegetação e plenamente incorporada à paisagem.
8. Previsões de evolução e Nível de criticidade

A erosão encontra-se estabilizada, podendo evoluir, eventualmente, em 3 ou 4 pontos, nas
bordas em que a vegetação ainda não recobriu o solo exposto, podendo então ocorrer
descalçamentos das bordas. Baixo nível de criticidade.

Fonte: DAEE/IPT
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Carta Planialtimétrica do Mirante da Chapada
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MATA
CURVAS ALTIMÉTRICAS

Escala 1:2000

EQUIPE TÉCNICA

AgroGeo
Topograﬁa e Consultoria Agrícola

ASSOCIAÇÃO PRÓ DESENVOLVIMENTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Prof. Dr. Fernando Ximenes de Tavares Salomão
Geólogo CREA 260496719-4
Mário de Castro
Tecnológo em Saneamento Ambiental
CREA 121357763-2
Marcos V. Ducati Cambará
Geólogo CREA MT 037095
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Carta imagem com a indicação das medidas
de combate à erosão no Mirante da Chapada

Área favorável para
estacionamento e outros serviços
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2
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de pedra canga rejuntada
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Ruptura de declividade
Limite da área
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