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A microbacia do córrego da Água Limpa abrange área equivalente a 776,00 ha.

Possui ao longo de seu curso 8 nascentes que deságuam diretamente no Ribeirão do

Chiqueiro.

A atividade antrópica em destaque na área desta bacia hidrográfica é a

agricultura e a pecuária.

Foi possível constatar pelo levantamento de campo que esta área encontra-se

pouco degradada. Constatou-se a manutenção da cobertura do solo, plantio em curvas

de nível, aproveitamento das plantas voluntárias como cobertura e incremento da

biodiversidade do solo e da propriedade com a manutenção das áreas de preservação

permanentes - APPs (morros e encostas, fontes de água), conforme Lei nº 4.771, Código

Florestal Brasileiro de 15/09/65.

Desta forma, e apesar da pequena área, a microbacia possui poucos focos erosivos, em

número total de 6 voçorocas. Embora a área desta microbacia apresente relevo plano-

ondulado, as feições erosivas localizam-se nas áreas de relevo mais acentuados. As

feições erosivas mais significativas localizam-se pontualmente junto ao pequeno

afluente da sua margem direita, sendo descrita a seguir.

Neste caso, consideradas Voçorocas “a, b e c” (Fotos 32, 33, 34 e 35).

Atualmente, o processo erosivo “b” acima citado aparenta-se parcialmente

estável, com a regeneração natural do fundo do vale avançando para as áreas afetadas.

Foi observado surgências (fluxos de água) nos processos “a e b” e a maior fonte de

carreamento de sedimentos pode estar inserido no ponto “a”.



48

Foto 32: Visão geral da microbacia do córrego Água Limpa.

Foto 33: Erosão a Foto 34: Erosão b Foto 35: Erosão c
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O córrego Veludo, com área de 2.614,00 ha possui suas nascentes, em número de

39, junto às feições de dissecação da Depressão de Gouveia. Foram levantados 12

processos erosivos.

Esse processo erosivo possui área aproximada de 0,2 ha e está localizada em

área de meia-encosta da Fazenda Grupiara (Foto 36). A área ao entorno teve sua

cobertura vegetal natural, formada pelas tipologias de campo cerrado e cerrado,

transformadas em boa parte em pastagens, dando suporte às atividades pecuárias de

caráter extensivo.

Foto 36: Visão geral da voçoroca instalada na encosta do morro, na Fazenda Grupiara.
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A microbacia do córrego do Tigre possui área de 3.410,00 ha. Suas nascentes,

em número de 52, encontram-se junto às Serras da Boa Vista e Mata Virgem, sendo

formadas pelos córregos da Onça e Tamanduá II. Foram pontuados na área 34 processos

erosivos nesta área.

Localizada na margem do córrego do Tigre (Foto 37), esta voçoroca possui área

aproximada de 0,2 há. Verifica-se o uso intenso do solo através da aração e gradagem à

montante da sua cabeceira. Em alguns pontos o distanciamento do talude não ultrapassa

5 metros.

A prática agrícola observada, além de favorecer a concentração da água da

chuva e enxurradas nas bordas da voçoroca, desestabiliza o talude.

Foto 37: Visão geral da voçoroca, mostrando o trator arando a terra, próximo ao processo
erosivo.
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Com aproximadamente 53 nascentes, além daquelas descritas anteriormente e

formadoras dos córregos do Bicho, Tanque, Rio Grande, da Lapinha, Ribeirão Datas,

Bom Sucesso, das Almas, Capoeira do Alto, Ribeirão de Areia, Espinho, Água Limpa,

Paulista, Veludo e Tigre, a Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Chiqueiro possui área de

51.764,22 ha e perímetro de 110.069 m.

Foram pontuados nas áreas adjacentes ao curso d’água do Ribeirão do Chiqueiro 43

processos erosivos.

Inserida a 1,5 km da sede do município de Gouveia (Foto 38), este processo

erosivo compõe-se de 3 voçorocas junto à estrada de acesso ao Distrito de Cuiabá. Com

áreas respectivas de 100m², 150m² e 250m² aproximadamente, este processo erosivo

pode ter sido consequência das diversas formas do uso do solo. Verificou-se que os

trilhos do gado (rebanho bovino) e as canaletas das estradas conduzem a água pluvial

para a rede de canais da voçoroca contribuindo assim para o avanço da voçoroca.

Algumas tentativas de contenção deste processo foram feitas, como a construção

de barraginhas, para contenção das águas da chuva e aterramento com rejeitos da

construção civil.

Foto 38: No detalhe, os focos erosivo
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O abandono das cavas de mineração observadas ao longo da Bacia Hidrográfica

do Ribeirão do Chiqueiro pode favorecer a formação de processos erosivos nesta área

(ravinas e voçorocas), já que essas cavas e depósitos de estéreis e rejeitos apresentam-se

em alguns pontos em áreas de taludes bastante íngremes e longos.

A extinta cava da Mineração Lopes, localizada junto ao Ribeirão Datas é um

exemplo típico dessas áreas. É visível o acumulo de material estéril sobre as encostas,

proveniente das operações de lavras de minerais.

O uso do solo na microbacia do Córrego do Veludo caracteriza-se pelas

pequenas propriedades. Neste caso, o uso intensivo do solo é feita, na maioria das vezes

apenas nas partes mais baixas do relevo junto à planície aluvial e próximo à confluência

ao Córrego do Veludo com o Ribeirão do Chiqueiro.

A ocupação e o uso dos solos em algumas áreas desta bacia hidrográfica

favorecem a concentração da água da chuva e de enxurradas nas bordas dessas incisões

erosivas. Além disso, esta operação pode ser considerada de risco de acidente uma vez

que o peso do trator poderá causar ruptura do talude durante a operação de aração e

gradagem dos solos.

Algumas incisões erosivas prejudicam o fluxo e o acesso dos moradores locais

às várias propriedades rurais da área.

Estas formas erosiva na área da bacia hidrográfica (ravinas e voçorocas), podem

estar contribuindo significativamente para o assoreamento dos cursos de água, através

do entulhamento dos vales fluviais, alteração na paisagem e perda das áreas agrícolas.

Aas chuvas concentradas em certas estações do ano, aliada ao desmatamento

para a produção agrícola, mineração, construção de estradas, rodovias, atividade

agrícola quimificada, podem tornar os solos desprotegidos da cobertura vegetal,

propiciando um impacto direto das gotas de chuva sobre a superfície do terreno.

Recomenda-se, assim, para esta bacia hidrográfica não retirar a cobertura vegetal

dos solos, principalmente nas áreas de mananciais e recarga hídrica. O planejamento

ambiental na realização de obras que necessitem da pesquisa e gestão dos recursos
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naturais. E a realização de reflrorestamentos e recuparação ambiental das áreas

devastadas, principalmente em áreas de encostas íngremes.

�� ��������������������

A área da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Chiqueiro representa, na

compartimentação do relevo, (que têm por princípio a dimensão das formas na

perpectiva tridimensional; tamanho, gênese e idade), às unidades morfoesculturais

(depressão periférica) e unidades morfológicas ( os padrões de formas semelhantes;

proposto por Ross (1992). Figura 1.12.

Divido os créditos desta pesquisa com meus amigos e companheiros de trabalho;

Helton José Carmanini Lourenço e Marcos Aurélio Sartori.
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