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O objetivo do estudo foi avaliar e classificar erosões lineares encontradas na região de Rio 
Claro, no estado de São Paulo, que foram selecionadas e caracterizadas a partir de trabalhos 
de campo e ensaios laboratoriais. As etapas de aplicação do estudo foram: a) seleção das 
áreas alvo usando fotos aéreas da região e imagens obtidas no programa Google Earth, 
aplicando o método de fotoleitura, fotoanálise e fotointerpretação; b) trabalho de campo nas 
áreas selecionadas, localizadas no Campo dos Cochos e no bairro Mãe Preta, ambos no 
município de Rio Claro, avaliando o caráter erosivo, uso e ocupação locais e coleta de dados e 
o perfil do solo na voçoroca; c) ensaios laboratoriais nas amostras coletadas, que consistiram 
na determinação de parâmetros do caráter físico do solo, incluindo a massa especifica do solo, 
massa especifica dos sólidos, grau de saturação, porosidade, umidade e textura por meio de 
ensaio de granulometria conjunta (peneiramento e sedimentação); d) análise dos dados 
obtidos, correlacionando-os com os que foram observados em campo e nas imagens aéreas; 
e) criação de um quadro apresentando as principais voçorocas estudadas e suas 
características encontradas nas etapas anteriores. Os resultados demonstraram que embora 
as amostras possuíssem porções de silte, argila (comumente nas amostras da porção superior 
das voçorocas) e cascalho, a fração areia predominava em quase todas as amostras, variando 
sua proporção de 77 à 97%, conforme o afloramento. Maiores porosidades e índices de vazios 
são encontrados nas amostras da porção superior das voçorocas, com valor variando entre 7 e 
10% de porosidade, o que pode conduzir a uma maior permeabilidade, indicando um caráter 
coluvionar dessas amostras, já o solo residual (porção inferior da voçoroca) apresenta 
porosidade entre 3 e 4%, nos casos estudados. A partir dos resultados das etapas de campo e 
laboratorial foi possível concluir que as erosões lineares na região de Rio Claro são 
condicionadas por diversos fatores, entre eles, ação antrópica, seja agropecuária, instalação de 
galerias de águas pluviais, terraplenagem, entre outros; e de agentes naturais, principalmente, 
a textura do solo e a suas características físicas. Para a região, as erosões lineares, 
comumente, se encontram no contanto entre a Formação Rio Claro (topo), unidade cenozoica 
pouco consolidada, predominando perfis arenosos intercalados com camadas argilosas ou 
conglomeráticas, e a Formação Corumbataí (base), onde predominam argilitos e siltitos. Os 
processos erosivos urbanos comumente estão ligados as zonas periféricas da cidade, o que 
leva a acreditar que são comumente relacionados a expansão inadequada e sem planejamento 
da cidade. Verifica que as erosões mais próximas da área urbana estão relativamente 
controladas, devido a obras de contenção, situação não verificada nas erosões mais distantes 
que se apresentam em evolução por falta de medidas corretivas. 
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