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RESUMO: As voçorocas são fenômenos erosivos, originadas através da ação do intemperismo 
sobre solos e rochas. O intemperismo é intensificado por alguns fatores como: variação de 
temperatura, presença de água (freática e meteórica), além da ação antrópica como:  
desmatamento, pecuária e construção civil. O início da formação desse fenômeno erosivo, 
pode ser indicado através da presença de sucos e ravinas, como ocorre nas proximidades da 
rodovia MG-190, entre os municípios mineiros de Monte Carmelo e Abadia dos Dourados.  No 
local, verifica-se a presença de várias voçorocas assentadas sobre granitoides da suíte Monte 
Carmelo e Mica xistos e rochas associadas do Grupo Araxá. O trabalho tem como objetivo 
avaliar a extensão dos fenômenos erosivos ao longo da MG-190, bem como indicar sua 
origem.  Para a delimitação das áreas alvo, recorreu-se ao uso do sensoriamento remoto. 
Foram utilizadas imagens Landsat 5, Landsat 7ETM+ e Landsat 8OLI, afim de verificar a 
expansão das feições erosivas de 1984 a 2017. A composição adotada foi a RGB com foco em 
vegetação, água limpa, e minerais como quartzo e caulinita. Realizou a combinação da 
composição com a banda pancromática, obtendo uma resolução espacial de 15m para 
imagens do sensor óptico OLI, os demais sensores dispuseram de imagens com resolução 
espacial de 30m, assim como as imagens de radar da Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM). Além das imagens espaciais, utilizou-se carta topográfica de Monte Carmelo 
(1:100.000). Através das imagens de radar, pode-se confeccionar curvas de nível com 
espaçamento de 30m, além de classes de declividade, afim de analisar o escoamento e 
infiltração da água meteórica. Utilizou-se os softwares QGIS e ArcGis 10.0, disponibilizado pelo 
Laboratório de SIG e Geoprocessamento (LABSIGEO) da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), Campus Monte Carmelo–MG. As combinações realizadas, indicaram a presença de 
minerais como quartzo e caulinita presentes no interior das voçorocas. A origem da caulinita, é 
relacionada ao processo de monossialitização de feldspatos e micas, existentes nos 
granitoides. Em visita ao local, pode-se perceber uma associação desses fenômenos erosivos 
a presença de cambissolos, laterita e falta de vegetação, que favorecem os processos 
erosivos. Através da análise comparativa entre as imagens, pode-se notar que os processos 
erosivos foram intensificados pela implantação da rodovia MG-190. A via foi construída sob 
antigas drenagens, o que intensificou os processos erosivos. Os locais onde os fenômenos 
erosivos ocorrem, foram os que apresentaram maior declividade, revelando a contribuição do 
escoamento da água meteórica. Ao longo dos 33 anos analisados, nota-se um avanço 
progressivo do processo de voçorocamento, intensificado pela ação antrópica. 
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