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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas considerações sobre a 
dinâmica dos processos de degradação da paisagem do tipo voçorocas no Município de 
Palmelo (GO). Bem como a relação existente entre o homem e a paisagem em que vive, 
como se deu o processo de urbanização do Cerrado e as principais causas desse tipo de 
erosão. Sendo adotada como metodologia, pesquisas bibliográficas da região, a observação 
do fenômeno, exploratória em campo, coletânea de artigos, imagens fotográficas. Por fim, 
apresentam-se algumas propostas de combate as voçorocas no intuito de minimizar os 
efeitos negativos e poder reaproveita-las de forma positiva.  

 

Palavras-chave: Palmelo (GO); degradação ambiental; voçorocas; paisagens.  

 
Abstract: The present article aims to present some considerations about the dynamics of the 
processes of degradation of the gully type landscape in the Municipality of Palmelo (GO). As 
well as the relationship between man and the landscape in which he lives, as was the 
process of urbanization of the Cerrado and the main causes of this type of erosion. Being 
adopted as methodology, bibliographical research of the region, observation of the 
phenomenon, exploratory in the field, collection of articles, photographic images. Finally, we 
present some proposals to combat the gullies in order to minimize the negative effects and to 
reuse them in a positive way. 
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O estudo das paisagens sempre foi de grande importância para a Geografia. De 

acordo com Souza (2009, p. 96) “podemos afirmar que a paisagem sempre foi uma porta de 

entrada para as análises geográficas”. Dentro desse contexto, entendemos que:  

 

 “[...] os geógrafos são de fato os intercessores entre certo conhecimento 
naturalista e certas formas de análise social. Eles nunca eliminaram 
totalmente de sua problemática o elemento natural e menos ainda suas 
implicações socioeconômicas” (BERTRAND; BERTRAND, 2007, p. 63). 

 

A classificação dessas voçorocas, assim, merece destaque, sendo um artifício 

metodológico que a apresenta agrupadas segundo a área de ocorrência geográfica, sendo 

classificadas, portanto, como voçorocas rurais e urbanas.  

Além disso, estudar as voçorocas nos esclarece como ocorre sua formação, sendo 

ela uma forma de erosão que, quase sempre, é ocasionada pela ação do homem sobre o 

solo e os recursos naturais. Sobre isso Sudo, Godoy e Freire (1991, p. 1) destacam que “a 

erosão do solo representa um dos aspectos mais importantes da degradação ambiental 

rural, comum a várias regiões do país, como consequência da longa pressão antrópica 

sobre os recursos naturais”. 

Bertrand e Bertrand (2007, p. 270) nos esclarece que “uma paisagem, mesmo a mais 

banal, nunca é unívoca”, ou seja, existem diversos aspectos a serem considerados sobre 

sua ocorrência e “ao compor uma paisagem, recompomos uma geografia”, sendo o tema, 

portanto, de grande importância para a sociedade em geral.  

As voçorocas mostradas aqui como paisagens degradadas vêm “afetando áreas 

urbanas, obras públicas ou terras agrícolas, as boçorocas se constituem em fenômenos 

erosivos que envolvem áreas consideráveis, mobilizando grandes volumes de solo” (IWASA; 

PRANDINI, 1980, p. 6). 

A erosão do solo do tipo voçorocas é hoje um dos aspectos mais importantes da 

degradação ambiental na área rural de Palmelo (GO), comum no Sudeste Goiano e em 

outras regiões do Brasil, resultado da consequência de longa pressão humana sobre o meio 

físico. “A intensidade desses processos é tão alta que marca essa paisagem de forma 

bastante agressiva [...]” (BACCARO, 1999, p. 212). 

É importante ressaltar que o nosso tipo de vegetação colabora para o surgimento de 

tal erosão, pois: 

 

“os solos do Cerrado que são muito susceptíveis à erosão após a retirada 
da cobertura vegetal. A escavação coloca o substrato exposto, tornando-o 
erosivo, e permite o aprofundamento de voçorocas, desmoronamentos 
laterais, quando há a presença de canalização de água pluvial.” (CORRÊA, 
1998, p.18). 
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O artigo em questão tem por finalidade pontuar as paisagens degradadas do tipo 

voçorocas rurais com disposição paralela e de exposição de lençol freático no Município de 

Palmelo-GO, localizado na Microrregião de Pires do Rio (GO), bem como sua classificação, 

possíveis causas e levantar algumas propostas de combate. Apresenta como metodologia a 

pesquisa bibliográfica do tipo qualitativa, e está embasado nos aportes teóricos de Souza 

(2009), Bertrand e Bertrand (2007), Bertone e Lombarde Neto (1993), Suetegaray (2008), 

Carneiro, Paulo e Melo (2014). Carneiro (2005) e (2007), Fleury (1983), Casseti 

(1987/1988), Iwasa e Prandini (1980), Sudo, Godoy e Freire (1991), Corrêa (1998), Nolla 

(1982), Nascimento (1994), Guerra e Cunha (1996), Guerra e Mendonça (2004) e Ab’Saber 

(1968). 

2 SOBRE O MUNICÍPIO DE PALMELO (GO) 

2.1 Historicidade de Palmelo (GO) 

O município de Palmelo pertence à Microrregião Geográfica de Pires do Rio, na 

porção Sudeste do Estado de Goiás. De acordo com o site do IBGE (Senso, 2010) Palmelo 

tem uma área de 58,959 km² com uma população estimada, em 2016, de 2.420 habitantes. 

Ainda de acordo com o site do IBGE, a formação deste município deu-se na fazenda 

Palmela, com a fundação no local do Centro Espírita Luz da Verdade em 2 de fevereiro de 

1929. Dessa forma, ao contrário da maioria das cidades brasileiras que nasceram entorno 

de capelinhas católicas, esta teve origem na mediunidade espírita. Com a crescente procura 

de pessoas pelo povoado em busca de tratamento de saúde através do espiritismo, este 

passa a categoria de cidade em 13 de novembro de 1953 pela lei estadual nº 908, onde o 

mesmo foi desmembrado de Pires do Rio (GO). 

De acordo com Carneiro, Paulo e Melo (2014, p. 191), a área desse município 

pertence ao Planalto Central Goiano e o seu relevo insere-se no domínio de Serras e 

Planaltos de Goiás e Minas; identificamos no município, estruturas geológicas do período 

Pré-Cambriano, com dobramentos do Grupo Araxá e presença de micaxistos, gnaisses e 

quartzitos. Predominam os solos do tipo vermelho escuro e vermelho amarelo, 

apresentando também hidromórficos e litossolos em pequenas porções. A vegetação 

predominante é do Cerrado e pertence ao domínio morfoclimático dos chapadões tropicais 

interiores com cerrados e florestas de galerias. Ainda segundo Carneiro, Paulo e Melo 

(2014, p. 191), Palmelo insere-se na bacia hidrográfica do Ribeirão Caiapó, um dos 

formadores da bacia do rio Paraná, também chamada de bacia hidrográfica Platina. 

2.2 As voçorocas  
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Embasados em Carneiro, Paulo e Melo (2014, p.191), podemos afirmar que durante 

muitos anos os moradores da cidade de Palmelo – GO acreditavam que eram naturais as 

paisagens degradadas ao redor do município, conhecidas como desbarrancados 

(voçorocas). Essa paisagem abre a terra em grandes fendas, como feridas expostas. Porém 

elas não eram naturais e sim resultado da ação do homem com o meio físico e com os 

recursos naturais ao longo de décadas. 

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (1993, p. 77), voçoroca pode ser entendida 

como:  

 a forma espetacular da erosão, ocasionada por grandes concentrações de 
enxurrada que passam, ano após ano, no mesmo sulco, que se vai 
ampliando, pelo deslocamento de grandes massas de solo, e formando 
grandes cavidades em extensão e em profundidade.  
 
 

Suertegaray (2008, p. 73) explica que esse tipo de erosão acontece porque “o 

escoamento concentrado ocorre quando as águas se concentram possuindo maior 

competência erosiva e fixando leito, deixando marcas na superfície topográfica formando 

ravinas e voçorocas”. 

Ainda segundo Suertegaray (2008, p. 245). 
 

As voçorocas podem ser originadas pelo aprofundamento e alargamento de 
ravinas, ou erosão causada por escoamento subsuperficial, o qual dá 
origem a dutos (pipes). São relativamente permanentes nas encostas. Têm 
paredes laterais íngremes, em geral fundos chatos, ocorrendo fluxo de água 
no seu interior durante os períodos chuvosos. Ao aprofundarem seus 
canais, as voçorocas atingem o lençol freático. Constituem um processo de 
erosão acelerada e de instabilidade nas paisagens. 

 

Fleury (1983, p. 202), explicita voçoroca como sendo uma:  

 

escavação ou rasgão natural nos solos, podendo atingir até o horizonte C 
do regolito, às vezes com profundidades acentuadas, pela ação de água de 
enxurradas, de forma turbulenta e direcionada no terreno, com sedimentos 
suspensos, advindas logo após chuvas torrenciais ou copiosas. 
 

O mesmo pesquisador (1983, p. 203-204), ainda relata que as voçorocas podem ser 

classificadas como: 

 
“a) Voçorocas mortas ou inativas, são aquelas em que cessaram, ou 

foram reduzidas ao mínimo, as causas da sua origem ou desenvolvimento, 
quer naturalmente, quer por controle através de métodos de combate. Este 
tipo pode ser reativado se o que bloqueou a ação da água for liberado;  

b) Voçoroca viva ou ativa, em que se acha em franca progressão, 
com afundamento e alargamento da valeta, ou com um desses processos 
em progressão, isoladamente;  

c) Voçorocas isoladas, quando se tem várias voçorocas separadas 
por largas faixas de terreno;  
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d) Voçorocas múltiplas, quando se tem voçorocas muito próximas 
entre si, de forma radial ou paralela;  

e) Voçoroca seca, quando a erosão não atinge o lençol freático, por-
tanto não tem água permanente no fundo da valeta;  

f) Voçoroca úmida, quando a erosão atinge o lençol freático 
mantendo um fluxo d’água permanente no fundo da valeta, ou um excesso 
de umidade permanente.”  

De acordo com Iwasa e Prandini (1980, p. 8):  

As boçorocas rurais se desenvolvem nas pastagens e culturas de má 
cobertura, sujeitas a manejo inadequado e, segundo se acredita, na maior 
parte das vezes, são o produto do ravinamento iniciado ao longo de valas 
de demarcação, trilhas ou linhas de plantio. O fenômeno se manifesta 
quando uma ravina intercepta o lençol freático, e se transforma em uma 
boçoroca típica, com a evolução de sua seção em V para a seção em U. 

 

Assim, as paisagens degradadas devem ser concebidas pelo viés da degradação 

ambiental, ou seja, como sendo “processos resultantes de danos ao meio ambiente, pelos 

quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade 

produtiva dos recursos naturais” (DECRETO FEDERAL 97.632/89). 

Iwasa e Prandini (1980, p. 6) destacam que “essas terras inicialmente férteis hoje 

apresentam um triste panorama, se comportando como áreas praticamente improdutivas, 

ou, portanto, de escassa atividade agropecuária”. 

Guerra e Cunha (1996, p. 337-338) apontam que:  

 
O estudo da degradação ambiental não deve ser realizado apenas sob o 
ponto de vista físico. Na realidade, para que o problema possa ser 
entendido de forma global, integrada, holística, deve-se levar em conta as 
relações existentes entre a degradação ambiental e a sociedade causadora 
dessa degradação que, ao mesmo tempo, sofre os efeitos e procura 
resolver, recuperar, reconstituir as áreas degradadas. 

 

A ocupação das áreas do Cerrado, no Centro Oeste do Brasil, iniciaram-se com o 

desmatamento, seguido da construção de estradas vicinais, áreas agrícolas e de pastagens, 

áreas de garimpo, expansão de áreas urbanas que, quase sempre, ocorreram de forma 

inadequada. Assim, representa fator decisivo na expansão do processo erosivo, pois expõe 

o solo diretamente à ação das intempéries, favorecendo o aumento do escoamento 

superficial através de compactação e impermeabilização do solo.  

As voçorocas ocorrem, principalmente, em terras íngremes quando cultivadas de 

forma incorreta ou em terras ligeiramente inclinadas que ficam expostas a chuvas torrenciais 

durante longo período de tempo.  

Dessa forma Corrêa (1998, p. 118) fala que “a erosão é um fator natural, mas que 

devido a práticas incorretas, tem sido muito acelerada pelo homem”. Nascimento (1994, p. 

77) explica que “os danos causados por essas erosões têm sérias consequências 
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socioeconômicas, que vão da perda de casas e de solos agricultáveis à perda de vidas” e 

Nolla (1982, p. 68) diz que “as causas de existência da erosão são, portanto, a eliminação 

progressiva das condições naturais do solo, o que faz com que seu equilíbrio, a harmonia do 

seu conteúdo sejam abaladas”. 

Em Palmelo-GO, segundo Casseti (1987/1988, p. 54):  

 
trata-se de exemplo resultante das relações homem/natureza em que as 
propriedades geoecológicas assumem características sócio-reprodutoras, 
processando alterações significativas no equilíbrio dinâmico do georelevo. 
Como se sabe, o homem ao apropriar e transformar a natureza, seja como 
recurso ou suporte, muitas vezes implica também em alterações 
fundamentais no jogo das componentes morfogenéticas, onde a 
componente paralela (morfogênese) passa a predominar sobre a 
componente perpendicular (pedogênese), com consequente erosão 
acelerada. 
 

O estudo das voçorocas do município de Palmelo está embasado nos trabalhos de 

Casseti (1987/1988), no texto didático de Carneiro (2005) e nos relatórios de trabalho de 

campo dos acadêmicos do Curso de Geografia, da Universidade Estadual de Goiás, campus 

de Pires do Rio - GO (CARNEIRO, 2007). 

Ao analisarmos os resultados dos trabalhos desses autores, percebemos que a 

voçorocas (que são três no total) continuam em franca expansão, principalmente pela falta 

de ações de combate do poder público e dos proprietários de terras.  

De acordo com Carneiro (2005) a voçoroca 1, no ano de 2005, apresentava uma 

área de 9.803,50 m², com profundidade de 27 m, sendo 225 m de comprimento e 64 m de 

largura. Já a voçoroca 2, tinha área de 8.808,36 m², profundidade de 17 m, 287 m de 

comprimento e 50 de largura. A voçoroca 3 apresentava 60.041,50 m² de área, 29 m de 

profundidade, 396 de comprimento e 300 m de largura. 

 Já no ano de 2007, Carneiro (2007), a voçoroca 1 tinha 9.900,11 m² de área, 27,8 m 

de profundidade com 227 m de comprimento e 65 de4 largura. A voçoroca 2 apresentava 

área de 8.901,32 m², profundidade de 17,9 m, comprimento de 228,2 m e largura de 51,3 m. 

e a voçoroca 3, área de 61.090,45 m², com 30,6 de profundidade, 398 m de comprimento e 

305 de largura.  

Assim, através desses dados fisiográficos, fica claro que as voçorocas presentes no 

município de Palmelo (GO) continuam em franca expansão e sem nenhuma medida 

preventiva para a sua contenção.  

A voçoroca 1 apresenta uma área de total de 9.803,50 m², profundidade de 27 m e 

extensão de 225 m, apresentando em sua parte média largura de 64 m e processo erosivo 

estagnado, pois possui forte presença de vegetação interna (embaúbas, bambus, 

samambaias etc.). Na área a jusante apresenta barramento de lençol freático para 

bebedouro de gado e na área a montante encontra-se um lixão a céu aberto e cemitério em 
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área declivosa e inadequada, que, provavelmente contamina o solo, o lençol freático dentro 

da erosão e o ribeirão Caiapó logo abaixo da erosão. Na parte sul ocorre a presença da 

rodovia GO-020, com calha de despejo hídrico que promove a reativação marginal da 

voçoroca, e, na porção norte, temos a estrada rural do Monjolinho, apresentando fortes 

indícios de escoamento superficial em eventos severos de chuvas (CARNEIRO, 2005 e 

2007). 

A voçoroca 2 possui uma área total de 8.808,36 m², profundidade de 17 metros, 

extensão de 287 m, com largura máxima de 50 m. Na área a montante encontramos dois 

ramos erosivos vindos do cemitério e da estrada rural do Monjolinho que colaboram para o 

escoamento superficial em períodos de chuvas intensas. Já na borda sul encontram-se 

depósitos de entulho (registro de ações de contenção irregular da voçoroca) e apresentando 

ainda vegetação intensa em suas laterais (embaúbas e samambaias). O rompimento das 

curvas de nível junto à estrada interna de acesso à fazenda promoveu a ocorrência de 

erosão regressiva. O lado esquerdo da voçoroca apresenta abatimentos recentes oriundos 

das chuvas intensas do início de 2005 no Sudeste Goiano e pequena presença de 

vegetação (mamoneiras e bananeiras). Em sua área interna, encontramos afloramentos de 

anfibolitos e presença de tabatinga (material argilo-arenoso de cor branca) e lençol freático 

exposto (CARNEIRO, 2005 e 2007).  

A voçoroca 3  tem  área total de 60.041,50 m², profundidade de 29 m, extensão de 

396 m e largura junto a cabeceira de 300 m. Possui forte processo erosivo remontante, 

enquanto em suas bordas norte e sul encontram-se sulcos erosivos em evolução, 

praticamente conectados. Apresenta ainda vegetação expressiva em seu interior 

(samambaias, embaúbas etc.), abatimentos laterais extensos, fluxo d’água interno intenso e 

presença de assoreamento. Na área a jusante tem-se o represamento do lençol para 

bebedouro do gado, ligado à via interna da fazenda e onde apresenta bambuzal. As curvas 

de nível em sua cabeceira romperam-se em eventos pluviométricos torrenciais, o que ainda 

exibe vestígios de contenção da erosão por patrolamento. Em sua parte interna, apresenta 

anfibolitos, exposição da tabatinga e vestígios de obras civis para lazer (CARNEIRO, 2005 e 

2007). 

Assim, embasados nos estudos realizados até aqui, apresentamos as seguintes 

propostas para combate da erosão do solo do tipo voçorocas:  

1) isolamento da área através de cercas de madeira e de arame;  

2) plantio de mudas de espécies nativas;  

3) plantio de bambu entouceirante;  

4) construção de barreiras com estacas de bambu;  

5) reutilização de pneus inservíveis; e  

6) programas de educação ambiental e técnicas de conservação dos solos. 



 

8 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Além desses, de acordo com a Petrobrás (1986), apresentamos alguns passos já 

consagrados na literatura conservacionista que são de grande importância para o controle 

das voçorocas: 

a) Interceptação e desvio de água na cabeceira por meio de 

terraceamento no terreno marginal ou construção de canal divergente; 

b) Isolamento da área com cercas divisórias laterais, de forma a impedir 

o trânsito de animais; 

c) Suavização dos tabules, caso possível, e modo a facilitar a 

restauração; 

d) Revestimento vegetal dos tabules, margens e fundo da voçoroca, com 

gramíneas e essências florestais e;  

e) Estaqueamento segundo instrução adotada pelo Serviço de 

Conservação dos solos dos EUA (1985): garras de alambrados. De ramas e ou de 

rochas soltas. 

Após estabilizar-se os efeitos negativos, a voçoroca pode ser aproveitada 

economicamente, sendo transformada em açude, após estudo das condições de solo, 

sendo aproveitada para irrigações e outros fins ou, até mesmo para atividades de lazer, 

como proposto por Ab’Sáber (1968). 

3 CONSIDERAÇÕE FINAIS 

Mediante as pesquisas realizadas a respeito das voçorocas presentes no município 

de Palmelo, levamos em consideração a dinâmica dos processos erosivos acelerados nas 

vertentes em períodos intensos de chuvas, ações antrópicas e as noções de erosividade e 

erodibilidade dos solos do Cerrado. 

As voçorocas de Palmelo-GO apresentam causas distintas e os pesquisadores 

Guerra e Mendonça (2004, p. 225) apontam que: 

 
a erosão dos solos tem causas relacionadas à própria natureza, como a 
quantidade e distribuição das chuvas, a declividade, o comprimento e forma 
das encostas, as propriedades químicas e físicas dos solos, o tipo de 
cobertura vegetal, e também à ação do homem, como o uso e manejo da 

terra que, na maioria das vezes, tende a acelerar os processos erosivos. 
 

Em suma, de acordo com Casseti (1987/1988, p. 67) “as derivações antropogênicas 

[...], que em função das condições topográficas [...] implicaram na elaboração de uma 

paisagem resistásica (boçorocamento), comandada pelos efeitos pluvioerosivos” no 

município de Palmelo-GO. 

Sintetizando, verificamos que a abertura de estradas e a compactação de superfícies 

colaboraram para o desvio das chuvas de seu curso normal, aumentando a velocidade de 
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seu fluxo, que, em função das condições topográficas e pelas características da formação 

da superfície, implicaram na formação das voçorocas no município de Palmelo (GO). 

Assim, entendendo os mecanismos básicos que foram responsáveis por esse tipo de 

erosão acelerada, devemos, primeiramente, procurar a preservação das áreas com 

tendências erosionais ou manter um controle efetivo a erosão, considerando a redução do 

impacto direto das gotas de chuva (efeito splash), aumento da infiltração de águas pluviais e 

redução da velocidade de escoamento das águas excedentes.  
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