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RESUMO 

Voçoroca é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos 
de erosão causados pelas precipitações em solos desprotegidos de vegetação. 
Devido a grande perda de massa de solo, as voçorocas são consideradas a forma 
mais severa da erosão, responsáveis por graves danos ao meio ambiente e também 
ao próprio meio antrópico. É fundamental entender o fenômeno e adotar medidas de 
prevenção e controle. Este trabalho apresenta um balanço bibliográfico sobre a 
formação das voçorocas e as práticas conservacionistas usadas na recuperação 
das mesmas. Foram destacadas as práticas vegetativas, edáficas e mecânicas 
assim como seus principais objetivos. Vale ressaltar que, exceto em casos 
especiais, deve-se sempre buscar pelos métodos menos onerosos, assim como 
pela conscientização da população em relação à preservação ambiental. 
PALAVRAS-CHAVE:  conservação de solo, erosão, revegetação. 
 

APPROACH OF CONSERVATION PRACTICES ON RECUPERATION OF 
GULLIES 

 
ABSTRACT 

Gully is a geological phenomenon which consists in the formation of large holes of 
erosion caused by rainfall on unprotected soil vegetation. Due to the great loss of 
soil mass, the gullies are considered the most severe erosion, responsible for 
serious damage to the environment and also to the own anthropic middle. It is worth 
mentioning that it is therefore essential to understand the phenomenon and that 
prevention and control. Thus, this paper presents a review literature on the formation 
of gullies and conservation practices in the recovery of the same. Practices 
vegetative, edaphic and mechanical as well as its main objectives were highlighted. 
It is worth mentioning that, except in special cases, you should always seek the least 
costly methods and as the public awareness about environmental preservation. 
KEYWORDS:  soil conservation, erosion, revegetation. 
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1 INTRODUÇÃO 
A erosão é o processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas 

do solo causado pela água ou pelo vento. Os processos erosivos são causados por 
forças ativas, estas, relacionadas com as chuvas, declividade do terreno e 
capacidade de absorção de água do solo, e por forças passivas, como a resistência 
que exerce o solo à ação erosiva da água e a densidade da cobertura vegetal 
(BERTONI & LOMBARDI NETO, 2010). Sendo assim, esse processo pode ser 
considerado o resultado da ação de diversos agentes morfogenéticos, sendo que a 
intensidade depende das características físicas da área e dos fatores envolvidos. 
Nas últimas décadas, tem-se percebido uma aceleração de tais processos, devido, 
principalmente, à maior atuação do homem, em virtude da pressão demográfica 
atrelada ao avanço tecnológico, que lhe permite modificar o ambiente cada vez mais 
(FURTADO et al., 2006). 

A ausência de vegetação de uma determinada área deixa-a exposta à 
erosão. Após um longo período de precipitação, acaba-se gerando um fluxo de 
sedimentos que podem originar sulcos, e se tal processo for contínuo e provocar um 
incessante aprofundamento do solo, pode-se chegar ao nível de uma voçoroca.  

As voçorocas constituem a forma de erosão mais severa e de acordo com 
MACEDO et al., (1998) se desenvolvem melhor onde há um horizonte C muito 
profundo e um solum (horizontes A e B) de pequena espessura. Segundo os 
mesmos, a decapitação de todo o solum em alguma parte da encosta, geralmente 
nas partes mais baixas, expõe o horizonte C à intensa remoção de partículas e, por 
solapamento, a voçoroca cresce rapidamente no material pouco coerente desse 
horizonte, culminando com a perda do solo como um todo. Erosões do tipo 
voçorocas podem chegar a vários metros de comprimento e de profundidade, suas 
dimensões e a extensão dos danos que podem causar estão intimamente 
relacionados com o clima, topografia do terreno, gênese do solo, forma de manejo e 
classe de solo. FERREIRA et al., (2007) afirmam que “as voçorocas são 
consideradas um dos piores problemas ambientais em áreas de rochas cristalinas 
nas regiões tropicais de montanha onde são freqüentes e podem alcançar grandes 
dimensões”. 

Inúmeras são as medidas de prevenção e correção desenvolvidas e 
utilizadas na recuperação dos processos erosivos. Em áreas propensas ao 
voçorocamento a busca de práticas que utilizem técnicas de natureza mecânica, 
física e edáfica que aumente a infiltração do excesso do fluxo hídrico e contribua 
para retenção da água através do uso adequado do solo, são fundamentais para 
diminuir o potencial erosivo da chuva (NARDIN et al., 2010).  

Vale ressaltar que um plano de controle da voçoroca não deve ser abordado 
de forma isolada, mas como um conjunto de medidas para a estabilização de toda a 
área afetada. Segundo BERTONI & LOMBARDI NETO (2010) o controle é realizado 
com os seguintes objetivos: (a) intercepção da enxurrada acima da área de 
voçorocas, com terraços de diversão; (b) retenção da enxurrada na área de 
drenagem, por meio de praticas de cultivo, de vegetação e estruturas especificas; (c) 
eliminação das grotas e voçorocas, com acertos do terreno executados com grandes 
equipamentos de movimentação de terra; (e) revegetação da área; (e) construção de 
estruturas para deter a velocidade da água ou até mesmo armazená-las; (f) 
completa exclusão do gado; (g) controle da sedimentação das grotas e voçorocas 
ativas. 
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Este trabalho teve como objetivo discutir a formação, bem como as 
principais medidas preventivas e corretivas para conter o avanço das voçorocas. 
 

2 EROSÃO E FORMAÇÃO DE VOÇOROCAS 
O processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo, 

causado pela água ou pelo vento é denominado erosão (BERTONI & LOMBARDI 
NETO, 2010). Segundo ROCHA (2007), geralmente são identificadas duas formas 
de processos erosivos, a erosão geológica, processo natural de evolução da 
superfície terrestre, caracterizado pela desagregação e transporte de partículas do 
solo pelos agentes erosivos, e a erosão acelerada que é aquela desenvolvida 
principalmente pela ação antrópica que gera desequilíbrio nas fases da erosão 
natural e de sedimentação, já que se trata de um processo acelerado e destrutivo. 
BERTONI & LOMBARDI NETO (2010) relatam que no Brasil é mais comum a erosão 
causada pela água (erosão hídrica) e esta é a principal causa do depauperamento 
acelerado dos solos. 

A erosão hídrica envolve a sequência de dois importantes eventos: o primeiro 
relacionado à desagregação de partículas provocada pelo impacto da gota de chuva 
no solo e o segundo relacionado ao transporte do material desprendido através do 
escoamento superficial (BERTONI & LOMBARDI NETO, 2010). 

A erosão hídrica pode ocorrer nas formas clássicas, tais como a erosão 
laminar, sulcos e voçorocas, e em formas mais especializadas, deslocamentos de 
massas, erosão em pedestal, pináculo e em túnel. A erosão laminar se caracteriza 
pela remoção de camadas delgadas da superfície do solo, sendo apenas perceptível 
após uma grande quantidade de solo ter sido removida. A erosão em sulcos se 
caracteriza pela formação de pequenas irregularidades no sentido da declividade do 
terreno, fazendo com que o escoamento superficial se concentre nos pontos mais 
baixos, atingindo volume e velocidade suficientes para formar canais mais ou menos 
profundos. Em complemento, caracterizam-se como voçorocas, o deslocamento de 
grande quantidade de solo com a formação de canais de grandes dimensões, 
impedindo o trânsito de máquinas e reduzindo a área de plantio (CARVALHO et al. 
2002; BERTONI & LOMBARDI NETO, 2010). A voçoroca é considerada o estágio 
mais avançado da erosão hídrica (FERREIRA et al., 2011a). 

Nessa forma de erosão a água se acumula em canais estreitos e remove o 
solo dessas áreas a profundidades consideráveis (variando de 0,5 até 30m) em 
períodos curtos (SSSA, 2008) acarretando na instabilidade de nascentes, sub-bacias 
hidrográficas ou dos próprios cursos d’água, podendo comprometer a qualidade dos 
recursos hídricos (FERREIRA et al., 2011a). 

A erosão hídrica do tipo voçoroca causa a degradação do solo, 
comprometendo grandes áreas (GOMIDE et al., 2011). Além disso, gera grandes 
prejuízos, através da perda de solos e investimentos públicos em obras de 
infraestrutura (SILVA & LIMA - notas de aula), havendo necessidade de fornecer 
subsídios para estabelecimento de sistemas racionais de manejo visando a 
manutenção de ecossistemas sustentáveis (CARNEIRO et al., 2009). 

Os fatores que controlam o processo de voçorocamento são vários e estão 
intimamente ligados, tais como a litologia, os solos, a topografia e a vegetação 
(GUTIÉRREZ et al., 2009). Além desses fatores deve-se considerar também o uso e 
o manejo do solo (FERREIRA et al., 2011a). 

É importante ressaltar que, como as voçorocas são resultados da tendência 
de equilíbrio entre disponibilidade e dissipação de energia em sistemas naturais, 
elas ocorrem independentemente da ação humana, embora esta atue como agente 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.8, N.14; p.        - 2012 980

causador ou acelerador do processo erosivo (BOCCO, 1991), dessa forma, devido a 
importância do problema em questão, torna-se necessário tomar medidas 
preventivas ou mitigadoras para que haja harmonia entre o homem e o meio em que 
vive. 
 

3 MÉTODOS E PRÁTICAS DE CONTROLE DE VOÇOROCAS 
A primeira etapa para o controle de voçorocas consiste na contenção da água 

pluvial (e do esgoto urbano) que atinge a área por meio do escoamento superficial, 
através da implantação a montante à voçoroca de canais divergentes e ou de 
terraços em desnível para a condução da água interceptada até outros escoadouros 
naturais ou artificiais, onde a energia da enxurrada (ou esgoto) é dissipada 
(MARTINS & BAHIA, 1998; MACHADO et al., 2006b). Algumas alternativas para 
construção destas estruturas são o concreto armado ou alvenaria, gabiões, 
barragem de pedra, barragem de arame, barragem de tocos de árvores ou de 
bambus, canais escavados no solo com proteção vegetal ou tubulações de concreto 
ou aço (MARTINS & BAHIA, 1998). 

Adicionalmente ao controle da água que adentra a voçoroca, torna-se 
fundamental o impedimento do acesso de bovinos e equinos através da instalação 
de cercas com arames farpados em todo o perímetro da voçoroca (MACHADO et al., 
2006b), sendo que idealmente a cerca deve manter uma distância mínima da borda 
da voçoroca equivalente ao desnível da menor cota do interior da voçoroca até a 
cota da sua borda mais alta, de maneira que se forme uma cunha com inclinação 
máxima de 45º em todo o perímetro, conferindo maior estabilidade ao terreno 
(FIGURA 1). A presença destes animais dificulta ou mesmo impede a regeneração 
da vegetação, seja de maneira direta através do pisoteio ou pastoreio, ou indireta 
pelos efeitos negativos do solo compactado ao desenvolvimento do sistema 
radicular das plantas (GUIMARÃES et al., 2008; FERREIRA et al., 2011b). A 
compactação das camadas superficiais do solo reduz a taxa de infiltração de água 
pluvial e consequentemente potencializa a ocorrência de enxurradas (CASTRO, 
2001; MATA et al., 2007). 
 

 
FIGURA 1. Vista lateral do relevo demonstrando a cota mais baixa do interior de 

uma voçoroca, a cota da borda mais alta, e o local mais próximo que a 
cerca de isolamento deve ficar em relação a borda, garantindo a 
formação de uma cunha no solo com inclinação máxima de 45°. Onde: h 
= altura máxima entre a menor cota da voçoroca e a borda mais alta; d = 
distância mínima entre a cerca e a borda da voçoroca. 

FONTE: Elaborado pelos autores. 
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Outro fator de degradação que demanda controle são os incêndios, os quais 

são altamente prejudiciais por eliminarem a vegetação recolonizadora da voçoroca, 
sendo que neste caso recomenda-se a confecção de aceiros no início da estiagem 
(MACHADO et al., 2006b; GANDOLFI & RODRIGUES, 2007). Os aceiros têm a 
função de formar um cinturão livre de material combustível no entorno da voçoroca, 
impedindo que incêndios advindos de áreas externas atinjam sua borda ou o seu 
interior. A largura destes aceiros variará em função do porte da vegetação, do 
regime de ventos da região, e da declividade do terreno, sendo que a regra básica é 
a adoção de aceiros mais largos para locais com vegetação de porte alto, onde 
predominam ventos fortes e, ou, áreas com declividade acentuada (ou conforme a 
combinação destes três fatores). Em locais com situação oposta às anteriores 
podem-se adotar aceiros mais estreitos. 

Atividades de educação ambiental com a comunidade do entorno para 
sensibilização dos efeitos nocivos de tal prática também devem ser incentivadas 
(SILVA & CURI, 2001), uma vez que o grande número dos eventos de incêndios tem 
origem antrópica. 

Contudo para a efetiva estabilização do processo de voçorocamento torna-se 
fundamental o restabelecimento da cobertura vegetal sobre o solo (POMPÉIA, 
2005), que é contemplada através de outras ações complementares, tais como a 
bioengenharia e o uso de espécies nativas e exóticas. 

 
3.1 BIOENGENHARIA NO CONTROLE DE VOÇOROCAS 

A bioengenharia é uma associação de alternativas, envolvendo elementos 
biologicamente ativos, em obras de estabilização de solo e de sedimentos, junto 
com elementos inertes como, por exemplo, concretos, madeiras, ligas metálicas, 
polímeros e mantas confeccionadas com fibras vegetais, chamadas de biotêxteis 
(RIBEIRO et al., 2010). 

Em decorrência de seu baixo custo, requerimento técnico relativamente 
simples para instalação e manutenção, adequação paisagística e ambiental, a 
bioengenharia tem encontrado largo campo de aplicação (PEREIRA & COELHO, 
2006), dentre eles, o controle de voçoroca. 

Como alternativas utilizadas para auxiliar no controle de voçorocas podem ser 
utilizadas biomantas, hidrossemeadura, paliçadas, espécies que contribuam para a 
estabilização do processo erosivo, como o capim Vetiver, estilozantes, Andropogon, 
crotalária, dentre outros (PEREIRA, 2006a). 

Conforme DEFLOR (2005) as biomantas constituem de material 
confeccionado industrialmente, a partir de fibra vegetal, palha agrícola, fibra de coco 
e fibra sintética, que são costuradas de modo a formando uma trama resistente, 
protegida por redes de polipropileno ou juta. Apresentam como principal vantagem, 
ser de fácil e rápida aplicação, protegendo o solo imediatamente à sua aplicação, 
até que a vegetação se estabeleça e ainda com vantagem dessa vegetação poder 
ser gramínea ou leguminosa, dependendo das condições favoráveis para a escolha 
(DEFLOR, 2005).  

Outra técnica de bioengenharia utilizada no controle e estabilização de 
voçorocas é a hidrossemeadura, que consiste na aplicação de massa pastosa 
composta de sementes, fertilizantes, compostos orgânicos, adesivos líquidos 
apropriados, aglutinantes e corretivos de solo utilizando a água como veículo 
(BASSO, 2008). Esta técnica é utilizada onde a mecanização se torna difícil pelo 
relevo acidentado. Tem como principais vantagens o uso de gramíneas e 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.8, N.14; p.        - 2012 982

leguminosas, que em determinados casos apresentam efeito corretivo do solo, fácil 
transporte, permite aplicação em grandes áreas em tempo reduzido, e rápido 
crescimento, proporcionando proteção quanto aos processos erosivos. Uma espécie 
que tem se mostrado promissora é o capim Vetiver (PEREIRA, 2006b). 

O Vetiver é uma gramínea perene, de incidência nos mais variados climas, 
sobretudo tropical e subtropical. Pode ser usado como barreira para reter 
sedimentos transportados pela água e na estabilização de aterros e áreas erodidas. 
A formação de um terraço natural atrás das cortinas do capim, evita a degradação 
do solo e quebra a intensidade do fluxo descendente das águas pluviais. 
Experimentos utilizando o Vetiver em várias situações como: controle de erosão e 
sedimentos, proteção de margens de cursos d’água e em taludes de aterro, 
mostraram-se eficientes e apresentaram baixos custos (PEREIRA, 2006b). 

Por se tratar de uma espécie não invasora, cujas características permitem a 
recomendação pelo Banco Mundial e pelos órgãos ambientais em todo o mundo, o 
vetiver deverá ter grande expansão no Brasil (PEREIRA, 2006b), expandindo 
consequentemente, o uso de técnicas de bioengenharia no controle de erosão do 
solo. 

Dentre as diversas alternativas de estabilização do solo, a bioengenharia 
dispõe ainda do uso de paliçadas, que consiste em quebrar a força da enxurrada e 
reter os sedimentos principalmente dentro da voçoroca, e devem ser construídas 
com materiais de baixo custo e facilmente disponíveis, como bambu e sacos de ráfia 
(MACHADO et al., 2006b). 

 
3.1.1 Uso de paliçadas no controle de voçorocas 

As paliçadas são um tipo de prática física que utiliza estruturas artificiais para 
redução do escoamento da água, interceptando-a e fazendo com que não atinjam 
energia suficiente para ocasionar perda de solo acima dos limites toleráveis 
(PRUSKI et al., 2006). O uso dessas práticas é de extrema importância uma vez que 
nem sempre as práticas edáficas e vegetativas por si só são suficientes para o 
controle da erosão, principalmente onde ocorrem chuvas de grande intensidade 
(MACHADO, 2007). 

Elas consistem em barreiras transversais construídas nos estreitamentos dos 
processos erosivos (COUTO et al., 2010), com a finalidade de quebrar a força do 
fluxo erosivo e reter os sedimentos, reduzindo o assoreamento de fontes e corpos 
d’água assim como danos às residências situadas a jusante (MACHADO, 2007; 
NARDIN et al., 2010) e com vantagem de ser uma técnica de baixo custo 
(MACHADO, 2007).  

Conforme COUTO et al. (2010), a dimensão da paliçada será calculada em 
função da necessidade do local, podendo ser simples ou dupla. Ainda segundo  os 
autores, uma paliçada deve se distanciar da outra o suficiente para que a altura 
máxima da paliçada abaixo esteja em nível com a base da paliçada acima, sendo 
esta diferença de nível preenchida pelos sedimentos. 

De acordo com PEREIRA & COELHO (2006), as paliçadas poderão ser 
construídas de madeira roliça, dormentes ou bambu ou também com fardos de 
material vegetativo enraizável, conhecido como paliçadas vivas (ARAÚJO et al., 
2009). As paliçadas de madeira são as comuns, e devem ser utilizadas madeiras 
impermeabilizadas. As dimensões das peças de madeira são variáveis com a 
dimensão da erosão. As peças devem ser fixadas e dispostas verticalmente, 
formando um ângulo de 15º a montante com o pé das estacas, e devem ficar 
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totalmente unidas umas às outras; se for necessário, elas devem ser aparadas, de 
maneira a evitar frestas entre as peças. 

A fixação deve ser feita através de uma vala cuja profundidade seja no 
mínimo 50% do comprimento da peça de madeira e deve ser totalmente em linha 
(COUTO et al., 2010). 

É importante também, conforme COUTO et al. (2010), que sejam aplicados 
retentores de sedimentos na interface das laterais das paliçadas com o solo, a fim 
de evitar que os sedimentos passem pelas interfaces, o que normalmente têm 
acontecido quando esses cuidados não são observados. 

Atrás da paliçada (a montante) e no engastamento nas ombreiras devem ser 
aplicados geotêxteis filtrantes ou retentores de sedimentos, do pé da paliçada até o 
topo, e amarradas na paliçada, evitando assim a fuga de sedimentos e a passagem 
de água pelas ombreiras e na interface da paliçada com o solo (COUTO et al., 
2010). 

Avaliando a eficácia da implantação de paliçadas vivas na redução da erosão 
do solo em Urutuaí – GO, COSTA et al. (2011), observaram redução de 75% no 
movimento do solo em relação ao controle, concluindo, portanto, que a instalação 
das paliçadas vivas na área foi eficaz no controle da erosão. 

NARDIN et al. (2010) realizando estudos de implantação de paliçadas de 
bambu com sacos de ráfia servindo de escora, em uma voçoroca em Uberlândia – 
MG, concluíram que o método foi eficiente, apresentando alta taxa de contenção do 
material carreado pelo fluxo hídrico. Além disso, perceberam que após eventos 
chuvosos intensos ocorridos na área de estudo, a ação erosiva da água não tomou 
forma de fluxo contínuo carregando partículas do solo, pelo contrário, acumulou-se 
permitindo a redução deste fluxo e permanência de grande parte do material no 
local. O que é fundamental para fornecer condições básicas de estabilidade inicial 
ao crescimento de espécies vegetais. 
 Em estudos de contenção de uma voçoroca no município de Prados – MG, 
MACEDO et al. (1998), verificaram que a utilização de paliçadas de bambu e 
eucalipto em conjunto com bacias de contenção contribuíram para a estabilização da 
voçoroca e redução da erosão hídrica na área de contribuição. 
 MACHADO (2007) também obteve resultados satisfatórios utilizando 
paliçadas de bambu e pneus usados além de leguminosas e terraços com bacias de 
contenção nas extremidades, em voçorocas no município de Pinheiral – RJ, 
havendo redução de 98% de perdas de solo. 
 Ressalta-se a importância de que a implantação das paliçadas deve ocorrer 
com antecedência para que no momento do plantio, no início do período chuvoso, 
todos os esforços sejam direcionados para as práticas de revegetação (MACHADO 
et al., 2006b). 
 Sendo assim, de acordo com resultados dos estudos supracitados, pode-se 
perceber que a utilização de paliçadas é uma medida eficaz na estabilização de 
voçorocas, porém medidas mecânicas como estas servem apenas para estabelecer 
condições mínimas para o estabelecimento de práticas vegetativas, ou revegetação 
(ANDRADE et al., 2005; MACHADO et al., 2006b). Logo, para que seja recuperada 
uma área com voçoroca, não se deve abrir mão de estratégias que utilizem da 
interação de práticas mecânicas, vegetativas e edáficas, buscando com isso 
resultados mais eficazes. 
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3.2 REVEGETAÇÃO DE VOÇOROCAS COM ESPÉCIES NATIVAS E  EXÓTICAS 
Existe uma variedade enorme de opções para a revegetação de áreas 

degradadas, incluindo neste contexto as voçorocas. Contudo a decisão sobre a 
técnica mais adequada deverá ser balizada por alguns fatores, destacando-se: 
presença de regeneração natural de espécies nativas ou de regeneração de 
espécies exóticas na borda ou no leito da voçoroca; vegetação predominante na 
matriz; e presença no entorno da voçoroca de fragmentos florestais nativos. 

Nas situações que a regeneração natural ocorre satisfatoriamente na borda e 
interior da voçoroca, o simples isolamento da área e retirada dos fatores de 
degradação tenderá a um processo de estabilização dos processos erosivos 
(GANDOLFI & RODRIGUES, 2007). 

Na ausência de regeneração natural, faz-se necessário a introdução de 
vegetação por ação antrópica. Neste contexto, podem ser utilizados desde 
semeadura de espécies gramíneas exóticas que apresentem capacidade de se 
estabelecer em subsolos pobres em termos nutricionais (POMPÉIA, 2005), até o 
plantio de mudas de espécies florestais nativas (POMPÉIA, 2005; GOULART et al., 
2006; GANDOLFI & RODRIGUES, 2007; GUIMARÃES, 2008; LOSCHI et al., 2010). 
A diferença entre estes dois extremos reside no objetivo de uso final da área. Caso 
seja apenas o de controlar o processo erosivo, a primeira técnica é mais indicada, 
por ser mais barata e apresentar maior probabilidade de êxito (POMPÉIA, 2005). 
Porém quando se deseja que esta área degradada volte a cumprir as funções e ter 
estrutura (biodiversidade) similar a de um ecossistema natural, o uso exclusivo, ou 
quase, de espécies nativas típicas do ecossistema de referência da região deve ser 
preconizado (POMPÉIA, 2005; GANDOLFI & RODRIGUES, 2007; GUIMARÃES, 
2008). Contudo, a revegetação com espécies florestais nativas requer maior 
investimento, seja para a coleta de sementes de espécies representativas da flora 
regional e a formação de mudas em viveiros, seja pela maior exigência na aplicação 
de insumos que serão fundamentais para viabilizar o estabelecimento e 
desenvolvimento destas mudas na área. Além disso, demanda o monitoramento da 
vegetação por um longo período (alguns anos), onde aspectos tais como, formação 
de serrapilheira, banco de plântulas no sub-bosque, ocorrência de ciclos fenológicos 
(estágio reprodutivo das plantas) deverão ser observados como garantia para a 
sustentabilidade do ecossistema em processo de restauração (GUIMARÃES, 2010). 

O reflorestamento pode ser potencializado pela presença nas adjacências de 
remanescentes de florestas nativas, uma vez que estas atuarão como fontes de 
propágulos que poderão atingir a área, e elevar a riqueza de espécies, assim como 
fornecerão elementos da fauna que atuarão posteriormente nos processos de 
polinização e dispersão de sementes, permitindo a ocorrência dos ciclos 
reprodutivos (MACHADO et al., 2006a). 

Em situações extremas cujo substrato seja altamente pobre e instável, 
anteriormente ao plantio de mudas de espécies nativas poderá ser necessário 
recuperar alguns atributos do solo, tais como teor de nutrientes e matéria orgânica, 
os quais serão fundamentais para o estabelecimento das mudas. Em alguns casos a 
escolha de espécies leguminosas para adubação verde, apresenta grande potencial 
para acelerar a fixação de nitrogênio (MACHADO et al., 2006b; PEREIRA & 
COELHO, 2006) e, portanto, devem ser semeadas previamente à introdução de 
espécies arbóreas. Somente após a melhora das condições edáficas por estas 
espécies é que deverá ser introduzida a comunidade florestal. 

Ressalta-se que em situações altamente críticas poderá ser necessário o uso 
de equipamentos pesados em uma etapa prévia, tais como escavadeiras e tratores 
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de esteira, para a remodelagem topográfica das bordas da voçoroca, a fim de gerar 
uma condição mais susceptível à estabilização dos processos erosivos. Quando 
necessário este tipo de manejo é fundamental que se faça alguma ação no sentido 
de romper a compactação do terreno, reduzindo as restrições físicas à infiltração de 
água pluvial, e melhorando o desenvolvimento radicular da vegetação (IBAMA, 
1990; TÓTOLA & BORGES, 2000; GARDNER & BELL, 2007; GUIMARÃES, 2010). 

Uma alternativa para melhoria das condições edáficas de voçorocas é a 
introdução de uma camada de solo superficial (topsoil), o qual se destaca pela 
elevada concentração de nutrientes, microbiota e sementes de plantas (IBAMA, 
1990; KOCH, 2007; GUIMARÃES, 2010; SANTOS, 2010), sendo que este produto 
pode ser aproveitado de áreas destinadas a outros usos, tais como, loteamentos, 
abertura de rodovias e estradas, construção de barragens, etc. É claro que a 
distância entre a voçoroca e o empreendimento poderá inviabilizar o aproveitamento 
deste material, especialmente em função do frete.  

Contudo, em algumas regiões, existem alternativas em alguns processos de 
licenciamento ambiental de utilizar o instrumento da medida compensatória 
ambiental, e conferir ao empreendedor a obrigatoriedade de destinar o topsoil a esse 
uso, arcando com as despesas de transporte, e em alguns casos, inclusive 
fornecendo equipamentos para a remoldagem e espalhamento do topsoil. Ressalta-
se que esta decisão poderá ser tomada desde que este material não vá ser 
necessário para mitigar algum impacto do empreendimento, e também, em função 
do porte do empreendimento e intensidade e abrangência dos respectivos impactos 
ambientais. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A adoção de práticas conservacionistas para a mitigação do processo de 

erosão por voçorocamento deve contemplar alguns aspectos: a) a estabilização de 
uma voçoroca depende dos mesmos fatores envolvidos no processo de sua 
formação; b) a primeira medida de controle a ser considerada consiste no desvio da 
enxurrada à montante da voçoroca e a preservação da cobertura vegetal natural no 
seu interior; c) quando não for possível efetuar estes procedimentos a solução é 
adotar praticas vegetativas, edáficas e mecânicas no interior da voçoroca, cujas 
funções são a redução do impacto da gota da chuva, manutenção da fertilidade do 
solo, redução da força da enxurrada, aumento da infiltração, retenção de 
sedimentos, entre outras; d) há inúmeras práticas conservacionistas, cada uma para 
um determinado objetivo, entretanto, os custos relacionados a estas práticas são 
bastante variáveis e, exceto em casos especiais, deve-se sempre buscar pelos 
métodos menos onerosos; e) a paliçada é uma medida eficiente e de baixo custo 
utilizada principalmente para obstrução da enxurrada e retenção de sedimentos 
tanto nas encostas quanto no interior da voçoroca, porém deve ser utilizada 
associada às práticas vegetativas; f) a sensibilização da comunidade do entorno 
deve ser realizada através de práticas de educação ambiental, de modo que esta 
reconheça a importância e necessidade de se preservar a vegetação do interior e 
borda das voçorocas, assim como não descartar lixo e entulho em seu interior. 
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