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RESUMO 

O alto crescimento populacional e a ocupação desordenada nas sociedades modernas 

ocasionaram diversas adversidades em nossas cidades. O aumento dos processos erosivos 

aparece como uma destas trazendo inúmeros danos e aumentando a importância de uma 

gestão efetiva que tenha a intenção de prevenir novos danos e controlar aqueles que já 

ocorreram. Diante disso, a necessidade de uma ferramenta que auxilie essa gestão através do 

cadastramento e do diagnóstico destas erosões surge como uma medida imprescindível. 

Assim, a partir desta necessidade, a concepção de um aplicativo que permita a identificação e 

o cadastro de erosões foi realizada tendo como referências fichas cadastrais utilizadas em 

trabalhos anteriores e layouts preliminares desenvolvidos inicialmente. A partir dessas 

informações e com o auxílio da tecnologia de um aplicativo progressivo para a web, que 

permite um maior alcance e uma maior facilidade de acesso a essa nova ferramenta, o app 

teve o seu banco de dados e todas as suas funcionalidades criadas. O aplicativo possui os 

módulos 1, 2 e 3, cujas funções são caracterizadas, respectivamente, pela denúncia da erosão 

através da participação da população, visita em campo por técnico através da erosão 

denunciada para cadastro e preenchimento de dados relevantes e cadastro com um maior nível 

de detalhes realizado em escritórios com uma maior disponibilidade de tecnologias para este 

detalhamento. Esta ferramenta foi testada através de visitas a erosões que se encontram na 

cidade de Goiânia e apresentou resultados satisfatórios com excelente precisão e fluência. 

Portanto, o aplicativo atendeu todas as intenções iniciais se mostrando como uma excelente 

ferramenta com potencial para ser utilizada como um alicerce para a gestão de erosões em 

uma cidade e passíveis de servir como auxílio para a elaboração de novos trabalhos que 

busquem cadastrar detalhadamente as erosões e demonstrar toda a relevância que tal serviço 

pode apresentar. 

Palavras chave: Erosão, cadastro, gestão, aplicativo. 

  

  

  



 

 

P.H.M.SILVA, R.I.M.MARTINS 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1 – Sulcos na BR060..................................................................................................18 

Figura 2.2 – Feição erosiva em ravina......................................................................................19 

Figura 2.3 – Voçoroca no Conjunto Vera Cruz........................................................................19 

Figura 2.4 – Erosão na cidade de Anápolis...............................................................................24 

Figura 2.5 – Erosão no quintal de residência em Alexânia-GO................................................24 

Figura 3.1 – Fluxograma do aplicativo.....................................................................................37 

Figura 4.1 – Versão preliminar do módulo “um”.....................................................................40 

Figura 4.2 – Versão preliminar do módulo “dois”...................................................................41 

Figura 4.3 – Versão preliminar do módulo “três”....................................................................42 

Figura 4.4 – (I) Tela no primeiro acesso; (II) Tela após login.................................................43 

Figura 4.5 – (I) Tela „tira dúvidas‟ acessada pelo smartphone; (II) Tela para enviar fotos, 

acessada pelo smartphone........................................................................................................44 

Figura 4.6 – Tela gerenciamento..............................................................................................45 

Figura 4.7 – Tela para visualização de denúncia acessada pelo smartphone...........................46 

Figura 4.8 – (I) Preenchimento em campo da identificação; (II) Preenchimento em campo dos 

dados regionais.........................................................................................................................47 

Figura 4.9 – (I) Preenchimento em campo do uso do solo; (II) Preenchimento em campo das 

características geométricas......................................................................................................47 

Figura 4.10 – Preenchimento em campo dos tópicos sobre vegetação, resíduos e 

atenuantes................................................................................................................................48 

Figura 4.11– Tela para dados regionais acessados via notebook............................................49 

Figura 4.12 – Tela para características da bacia de contribuição acessada via 

notebook..................................................................................................................................49 

Figuras 4.13 – Tela para descrição geral da erosão acessada via notebook.............................50 



 

P.H.M.SILVA, R.I.M.MARTINS 
 

Figura 4.14 – Layout da sugestão de medidas preventivas acessada via notebook..................50 

Figura 4.15 – Espaço destinado a apresentar resultados dos ensaios acessados via 

notebook....................................................................................................................................51 

Figura 4.16 – Localização da erosão próxima ao autódromo acessado pelo navegador do 

computador...............................................................................................................................52 

Figura 4.17 – Localização da erosão causada pelo bueiro da Av. T-7.....................................52 

Figura 4.18 – Localização da erosão causada pelo bueiro da Av. T-8.....................................53 

Figura 4.19 – Localização da erosão causada pelo bueiro da Av. T-9.....................................53 

Figura 4.20 – Muro cedido devido às ações erosivas...............................................................54 

Figura 4.21 – Muro de gabião utilizado para controle da erosão.............................................54 

Figura 4.22 – Cadastro da erosão realizado pelo acesso ao app feito em um notebook..........55 

 

 

  



 

 

P.H.M.SILVA, R.I.M.MARTINS 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CSS         – Cascading Style Sheets 

DAEE          – Departamento de Água e Energia Elétrica 

EMBRAPA        – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

GPS         – Sistema de Posicionamento Global 

HTML        – HyperText Markup Language 

IBM         – International Business Machines 

IESA          – Instituto de Estudos Socioambientais 

INPE/DPI        – Divisão de Processamento de Imagens do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais 

IOS         – iPhone Operating System 

IPT              – Instituto de Pesquisa Tecnológicas  

PETROBRÁS/CENPES – Centro de Pesquisa da Petrobrás 

SEINFRA        – Secretaria Municipal de Infraestrutura 

SIG          – Sistema de Informações Geográficas 

Spring         – Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas 

TECGRAF/PUC Rio       – Instituto Tecgraf de Desenvolvimento de Software Técnico-

Científico da Pontifícia Universidade Católica do estado do Rio de Janeiro 

UFG          – Universidade Federal de Goiás 

  



 

P.H.M.SILVA, R.I.M.MARTINS 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO. ................................................................................................................. 11 

1.2 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................ 13 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 13 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................... 15 

2.1 PROCESSOS EROSIVOS ............................................................................................. 15 

2.1.1 Origem ............................................................................................................................ 15 

2.1.2 Erodibilidade e erosividade .......................................................................................... 16 

2.1.3 Erosão hídrica. ............................................................................................................... 17 

2.1.3.1 Erosões lineares. ........................................................................................................... 18 

2.1.4 Fatores condicionantes. ................................................................................................. 21 

2.1.4.1 Precipitação. ................................................................................................................. 21 

2.1.4.2 Topografia .................................................................................................................... 21 

2.1.4.3 Tipo de solo. ................................................................................................................. 22 

2.1.4.4 Cobertura vegetal ......................................................................................................... 22 

2.1.5 Prejuízos dos processos erosivos em meio urbano. .................................................... 23 

2.2 CADASTRO DE EROSÕES ........................................................................................... 26 

2.2.1 Objetivo. ......................................................................................................................... 26 

2.2.2 Método. ........................................................................................................................... 27 

2.2.3 Cadastro de erosões em Goiânia. ................................................................................. 30 

2.2.4 Uso de tecnologia em estudos ambientais .................................................................... 30 

2.3 BREVE DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DE EROSÕES EM GOIÂNIA ................... 33 

3. METODOLOGIA. ............................................................................................................. 35 

4. APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO. ......................................................................... 39 

4.1 DESENVOLVIMENTO DO APP.................................................................................. 39 

4.1.1 Descrição do aplicativo ............................................................................................. 39 

4.1.2 Planejamento do aplicativo ...................................................................................... 40 

4.1.3 Versão final do “App Erosão” ................................................................................. 43  

4.2 ANÁLISE DE APLICABILIDADE DO “APP EROSÃO” EM CAMPO ................. 52 

5 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 57 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 57 



 

 

P.H.M.SILVA, R.I.M.MARTINS 
 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ......................................................... 58 

REFERÊNCIAS. ............................................................................................................................. 59 

ANEXO A – MODELO DE FICHA DE CADASTRO DO DAEE/IPT ..................................... 63 

ANEXO B – MODELO DE FICHA DE CADASTRO DO IESA ............................................... 66 





 
 

 

P.H.M.SILVA, R.I.M.MARTINS 
 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Entende-se por erosão um conjunto de fenômenos que formam materiais detríticos 

provenientes da desagregação, desgaste e dissolvição das rochas e dos solos através da ação 

da água, do vento, do gelo e de organismos vivos (plantas e animais), além da ação do homem 

(PIMENTEL, 2006). 

Segundo Nascimento (1994), quando esses processos se desenvolvem em condições naturais 

na superfície terrestre, eles atuam como parte integrante da modelagem dos relevos, visto que 

esse processo erosivo natural (morfogênese) remove certos constituintes da camada 

superficial e os transporta para outras regiões em uma velocidade que permite ao solo se 

recuperar naturalmente através da pedogênese. Contudo, a influência da ação antrópica, tanto 

no meio urbano quanto em meio rural, devido às práticas agrícolas inadequadas ou à crescente 

ocupação urbana sem o devido respeito a um plano diretor, seja por inexistência deste ou por 

descumprimento do que foi definido, gera um desequilíbrio, no qual há uma intensificação 

dos processos erosivos de forma a danificar o solo tão rapidamente que este não consegue se 

recuperar. 

Esse cenário origina uma série de consequências, dentre as quais destacam-se: i) a perda de 

fertilidade dos solos; ii) o assoreamento dos leitos dos cursos d‟ água e dos reservatórios; iii) a 

poluição dos corpos hídricos; iv) a ocorrência de deslizamentos de terra em áreas de encostas; 

e v) inundações de áreas de fundos de vale e a destruição de obras civis, sendo que nos casos 

mais extremos pode-se chegar a tragédias com vítimas fatais. 

De uma maneira geral, os problemas gerados por esses processos de erosão acelerada afetam 

de forma mais contundente as pessoas de baixa renda que são obrigadas a ocupar, de forma 

desordenada e muitas vezes ilegal, as periferias dos grandes centros urbanos. Essas regiões 

periféricas caracterizam-se por serem inadequadas para a ocupação como, por exemplo, 

regiões de encosta, fundos de vale ou regiões em que já se consolidaram processos erosivos 

anteriormente. Além disso, essas regiões apresentam precárias condições de infraestrutura 

como a falta de um sistema de coleta de esgoto e de drenagem eficiente, arruamentos não 

pavimentados e posicionados de forma ortogonal às curvas de níveis. 
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Todas essas consequências representam um alto ônus socioeconômico ao país e prejudicam o 

desenvolvimento do Brasil. A mitigação desses problemas, não obstante, exige dispendiosos 

gastos do dinheiro público, isto quando essas medidas são implantadas, visto que por 

demasiadas vezes o poder público é omisso quanto à adoção de medidas corretivas de ravinas 

e voçorocas, deixando a população local refém dessa problemática. Outras vezes, por falta de 

informações e estudos adequados, o governo adota medidas equivocadas e ineficientes o que 

caracteriza um desperdício do dinheiro público. Diante disso, fica evidente a necessidade de 

realizar os adequados estudos e o correto cadastramento das erosões de forma a se obter as 

informações necessárias para subsidiar a tomada de decisões. 

De acordo com Ide (2009), não é possível representar todos os casos de erosões por um único 

modelo, uma vez que cada região possui suas particularidades, mesmo aquelas que possuem 

tipos de solo semelhantes. Sendo assim, é necessário o desenvolvimento de estudos feitos 

localmente para analisar fenômenos erosivos. Tendo isso em mente, diversos foram os 

estudos realizados à cerca dos processos erosivos no Centro-Oeste brasileiro nas últimas 

décadas. Neste aspecto, destaca-se o Programa de Pós-graduação em Geotecnia da 

Universidade de Brasília (PPG-UnB) pelo pioneirismo e por ter se tornado referência no 

desenvolvimento desses estudos de forma a contribuir para a solução de inúmeros casos de 

erosões nessa região, casos esses que se tornaram muito frequentes a partir da expansão da 

ocupação urbana primeiramente da cidade de Goiânia-GO e depois da região do Distrito 

Federal. 

Inicialmente, era grande a dificuldade de se trabalhar com os inúmeros dados que descrevem a 

heterogeneidade dos solos naturais. Com o tempo e com o desenvolvimento de novas 

tecnologias foi possível aprimorar os estudos, o monitoramento e o cadastramento das erosões 

no Brasil através do uso de técnicas de geoprocessamento, incluindo uso de sensoriamento 

remoto e o sistema de informação geográfica, para a análise e interpretação desses dados. 

Agir de forma cada vez mais ágil na identificação das erosões é crucial para atuar com as 

medidas mitigadoras antes que estas erosões assumam dimensões que possam gerar graves 

prejuízos ao meio. Contudo, em grandes cidades, como Goiânia-GO, é dispendioso e lento o 

processo de identificar e localizar todos os processos erosivos que se desencadeiam.  
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O advento da tecnologia de informação na sociedade é cada vez mais evidente e possibilita 

uma maior facilidade para obtenção e armazenamento de dados.  Isso ocorre porque o acesso 

a aplicativos e programas de computadores e celulares cresce exponencialmente, facilitando 

essa obtenção de dados caso essa seja a função específica da tecnologia aplicada. 

Com a disponibilidade dessas ferramentas, é possível e necessário trazer todas as informações 

para um estudo mais aprofundado, possibilitando a elaboração de um plano de ação para 

avaliar os riscos e as medidas de controles necessárias para a erosão. Portanto, na tentativa de 

aperfeiçoar os procedimentos de cadastramento de erosões seria relevante fazer cada vez mais 

uso das tecnologias de informação. 

1.1  OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento e a análise do uso de um aplicativo 

desenvolvido para web, que pode ser acessado por meio de smartphone que tenha acesso à 

conexão de internet. Este aplicativo pode contribuir com a elaboração de projetos de 

prevenção e correção das erosões, além de aperfeiçoar o cadastramento, controle e 

monitoramento das erosões, através do envolvimento da população local.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Desenvolver uma ferramenta para auxiliar o cadastramento e o monitoramento de 

erosões;  

 Testar o uso do aplicativo para o levantamento, cadastramento e diagnóstico de 

erosões; 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PROCESSOS EROSIVOS 

Este capítulo apresenta aspectos relevantes à cerca dos processos erosivos, expondo as 

principais causas para suas origens, além de algumas definições de conceitos. 

Relata ainda os principais aspectos de uma erosão hídrica, os principais condicionantes de tal 

processo e, por fim, traz algumas considerações sobre o efeito dessas em meio urbano. 

2.1.1 Origem 

Os processos erosivos originam-se devido à ação de agentes naturais, principalmente a água e 

o vento, e ao atuarem em equilíbrio com os processos pedogenéticos acabam se tornando uma 

forma de modelar o relevo. Isso significa que o solo, conforme se apresenta hoje, possui estas 

características, em parte pela influência dos processos erosivos. Todavia, a partir do momento 

em que os processos erosivos se aceleram, devido a uma grande interferência antrópica de 

forma direta ou indireta no meio, há o rompimento do equilíbrio fazendo com que o solo não 

se recupere mais de forma natural.  

Em diversos estudos sobre os processos erosivos, nota-se que o seu desenvolvimento está 

intimamente ligado a uma complexa dinâmica de variáveis causais. Tomando como exemplo 

o clima e o uso do solo, duas das mais importantes variáveis causais dos processos erosivos, 

percebe-se que essas possuem entre si uma direta relação de interdependência. No caso a 

primeira tem influência direta na segunda. Tendo em vista esta complexidade, Camapum de 

Carvalho et al. (2006) destacam que ao tratar-se de processos erosivos, faz-se necessário 

considerar a origem da ação dinâmica, bem como o local e o momento em que o processo 

ocorre e a sua velocidade de ocorrência. Segundo Santos (1997), para se ter o melhor 

entendimento dos processos erosivos é crucial realizar uma análise separada de cada um dos 

diversos fatores envolvidos. 

Apesar de existir certa complexidade no estudo dos processos erosivos, muitas vezes eles 

ocorrem de maneira direta e previsível. No meio rural, por exemplo, se o plantio e o manejo 
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do solo forem realizados sem a correta consideração das curvas de nível ou através do 

completo desmatamento das matas ciliares, a consequência evidente será a erosão e o 

carreamento deste solo e a posterior perda de fertilidade. O mesmo princípio é válido no meio 

urbano, onde a ocupação desordenada e a impermeabilização excessiva do solo reduzem a 

taxa de infiltração de água, aumentando, assim, o fluxo de escoamento superficial. Se o 

sistema de drenagem não for corretamente dimensionado para coletar e dispersar esse fluxo, a 

consequência direta será o início de um processo erosivo na região de lançamento das águas 

pluviais. 

As fases dos processos erosivos podem ser divididas basicamente em três: i) desagregação, ii) 

transporte e iii) sedimentação. A primeira, a desagregação, trata-se simplesmente de 

desprender ou destacar as partículas do solo. Após o fenômeno de desagregar as partículas, 

segue a fase de transporte, sendo que nesta fase é preciso considerar a influência do tamanho 

das partículas, da força de arraste do agente, da topografia e da presença de obstáculos como a 

cobertura vegetal. A terceira, e última fase, é a deposição do material que ocorre quando o 

agente erosivo perde sua força e velocidade ou encontra um obstáculo que faz com que as 

partículas se depositem (MORTARI, 1994). 

2.1.2 Erodibilidade e erosividade 

É importante salientar que a erosão dos solos não é dependente exclusivamente dos agentes 

erosivos. Se dois solos diferentes, com uma mesma declividade, com a mesma cobertura 

vegetal, estiverem sobre o efeito de uma mesma precipitação por certo período equivalente de 

tempo, estes solos podem apresentar processos erosivos diferentes. Isto se deve ao fator que é 

conhecido como „erodibilidade‟.  

Segundo Santos (1997), a erodibilidade está associada à capacidade do solo de resistir aos 

esforços provenientes dos processos erosivos, resistência essa que varia de solo para solo de 

acordo com suas características intrínsecas e com fatores subsidiários como o ciclo de 

secagem, umidecimento e a composição química da água. Fácio (1991) relata que existe certa 

dificuldade em correlacionar a erodibilidade dos solos com seus parâmetros geotécnicos 

isolados devido ao grande número de variáveis que interferem. 
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Lal e Elliot (1994) afirmam que a força dirigente dos agentes de erosão que provocam a 

desagregação e o transporte de partículas do solo é chamada de „erosividade‟. Portanto, o 

termo „erosividade‟ refere-se à maior ou menor capacidade que os agentes externos, como a 

água, o vento e o gelo, entre outros, possuem de provocar erosões. 

No Brasil, o efeito mais condicionante para a ocorrência de processos erosivos é o da água, 

apesar de serem crescentes os problemas gerados pelo vento em algumas áreas da região 

Norte e Nordeste. Deste modo, o enfoque será nas erosões hídricas de origem antrópica. Mais 

especificamente aquelas que surgem pela ação da chuva. 

2.1.3 Erosão hídrica 

O mais usual é classificar as erosões de acordo com o agente erosivo que a causou. O que se 

classifica como hídrica é toda aquela erosão provocada pela ação da água, eólica é aquela 

gerada pelo vento, glacial refere-se às erosões geradas pela ação do gelo e antrópica são 

aquelas que derivam da ação do homem.   

De acordo com Camapum de Carvalho et al. (2006), em uma erosão hídrica as fases do 

processo erosivo podem ser desencadeadas pela ação combinada entre o impacto das gotas de 

chuva e o escoamento superficial gerado pelo excedente de água que não infiltra no solo. Em 

outros casos, ela pode ser desencadeada por meio de rupturas de talude instáveis, o que expõe 

a superfície do maciço em encostas naturais.  

Bertoni e Lombardi Neto (1999) afirmam que os golpes das gotas de chuva sobre o solo 

podem contribuir para o processo erosivo de três formas distintas. A principal delas é o ato de 

desprender as partículas. Porém, além disso, as gotas de chuva também contribuem para o 

transporte através do salpicamento e imprimem energia ao fluxo superficial, em forma de 

turbulência. 

Nas erosões hídricas pode ocorrer ainda uma degradação do maciço de modo indireto por 

meio do fluxo subsuperficial que gera a lixiviação e o carreamento de elementos químicos e 

partículas de solo (CAMAPUM DE CARVALHO et al., 2006).  

Esse tipo de erosão é subdividido em erosão: i) superficial, ii) interna ou iii) linear. As erosões 

lineares possuem um grande impacto em meio urbano, por isso serão detalhadas a seguir. 
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2.1.3.1 Erosões Lineares. 

As erosões lineares possuem três estágios distintos de evolução, nomeados: i) sulcos, ii) 

ravinas e iii) voçorocas. Sulcos, segundo Camapum de Carvalho, Lima e Mortari (2001), “são 

canais de até 100 mm de profundidade que aparecem devido à concentração do escoamento 

superficial”. A Figura 2.1 apresenta uma imagem de um sulco. Lima (2003) argumenta que 

durante o surgimento dos sulcos não ocorrem grandes concentrações de água e eles se dão 

geralmente de forma difusa. Como em meio urbano é comum que haja a ampliação do volume 

e concentração de águas superficiais devido aos lançamentos inapropriados das drenagens de 

águas pluviais e, em certos casos, até com a mistura de águas servidas às águas pluviais do 

sistema de drenagem, pode ocorrer que o fluxo concentrado de água nos sulcos faça eles 

evoluírem para o estágio de ravinas e até voçorocas. O mesmo efeito ocorre constantemente 

às margens de rodovias onde a infraestrutura de drenagem também costuma ser falha. 

Figura 2.1 – Sulcos na BR060. 

 

Fonte: Camapum de Carvalho et al., 2006. 

Na opinião de diversos pesquisadores da área, a nomenclatura „ravina‟ deve ser utilizada para 

designar canais com profundidade entre 100 mm e 500 mm (Figura 2.2). Esse valor de 500 

mm é adotado devido ao aspecto de estabilidade de taludes, visto que é comumente observado 

nos estudos que, mesmo nos casos de solos granulares, é possível assegurar que nesta 

profundidade tem-se certa estabilidade, provocada pela impregnação de matéria orgânica e 

pela presença de raízes na camada superficial. Seguindo esse raciocínio, quando os canais 
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possuem profundidades superiores ao limite de 500 mm, dá-se o nome de voçorocas ou como 

prefere alguns, boçorocas (Figura 2.3). No caso das voçorocas, deve existir uma instabilização 

dos taludes associada ou não aos fenômenos de erosão interna ou de esqueletização 

(CAMAPUM DE CARVALHO et al., 2006). 

Figura 2.2 – Feição erosiva em ravina. 

 

Fonte: http://meioambiente.culturamix.com/natureza/vocoroca-e-ravinas-caracteristicas-gerais. Acesso em 

jun/2017. 

Figura 2.3 – Voçoroca no Conjunto Vera Cruz.  

 

Fonte: Santos, 1997. 

Contudo, é recorrente em diversos textos no Brasil a utilização de um critério um pouco 

diferente no que tange à classificação dos estágios de ravina e voçoroca. O mais propagado é 
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a classificação dos sulcos pelo critério geométrico de profundidade de até 100 mm, enquanto 

que as voçorocas e as ravinas são classificadas de acordo com a surgência ou não do lençol 

freático, respectivamente. Nos casos especiais em que ocorre a intermitência do lençol 

freático a literatura não padroniza a classificação, ficando então a critério de cada um. 

Conforme apresentado por Vilar e Prandi
1
 (1993 apud CAMAPUM DE CARVALHO et al., 

2006), na região dos sulcos, o agente erosivo responsável por desagregar e transportar as 

partículas de solo é o fluxo superficial. Já na região intersulcos, as gotas de chuva são as 

maiores responsáveis pelo destacamento, enquanto o transporte é executado pelo fluxo 

superficial (OWOPUTI e STOLTE
2
, 1995 apud CAMAPUM DE CARVALHO et al., 2006). 

É importante ressaltar que a capacidade das gotas de chuva de fazer o destacamento das 

partículas de solo é limitada pela espessura da lâmina d‟água do escoamento superficial, pois, 

quando essa lâmina é grande o suficiente, o impacto das gotas é absorvida por ela. 

Na gênese e evolução da voçoroca podem atuar de modo isolado ou em conjunto, vários 

processos erosivos podendo tornar essa, palco de erosão superficial, erosão subterrânea, 

solapamento, desmoronamento e instabilidade de talude. Logo, a voçoroca corresponde a um 

estágio mais avançado e complexo da erosão, cujo poder destrutivo local é superior ao das 

outras formas e, consequentemente, é a mais difícil de controlar (DAEE/IPT, 1990). Este 

poder destrutivo fica evidente nas grandes dimensões que as voçorocas podem atingir e na 

rapidez com que elas progridem através da evolução de seus ramos ativos que podem atingir 

residências, estradas e obras públicas.  

Mortari (1994) afirma que, graças ao mecanismo de evolução das erosões lineares que está 

associado às características geotécnicas e estruturais da região, as voçorocas que se originam 

ao longo das linhas de drenagem superficiais costumam assumir inicialmente a forma típica 

em “V”. A partir da profundidade em que as erosões atingem o lençol freático, passa a existir 

uma contribuição das águas subterrâneas no processo erosivo. Em certas localidades, 

dependendo das condições da geologia estrutural, ao atingir camadas menos intemperizadas é 

possível perceber algumas erosões assumirem um formato do tipo anfiteatro. Contudo, o 

formato linear em “V” é o mais característico dos solos na região Centro-Oeste. 

                                                           
1
 VILAR, M.O.; PRANDI, E.C. (1993). Erosão dos solos – Solos do interior de São Paulo. (eds. J.C.A. CINTRA e J.H. 

ALBIERO), ABMS, Departamento de Geotecnia, EESC, USP, p.177-206. 
2
 OWOPUTI, L.O.; STOLTE, W.J. (1995). Soil detachment in the physically based soil erosion process: a review. 

Transactions of ASAE, 38 (4), p. 1099-1110.    
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2.1.4 Fatores condicionantes  

Ao se analisar os motivos causais dos processos erosivos, percebe-se que, quase em sua 

totalidade, os casos de erosão têm alguma influência da ação humana. Ainda assim, é 

pertinente separar esse fator dos demais fatores condicionantes que influenciam a velocidade 

do processo como a precipitação, a cobertura vegetal, a topografia e o tipo de solo. 

2.1.4.1 Precipitação 

A chuva, entre todos os fatores climáticos, é aquele que possui o maior impacto direto na 

erosão dos solos, seja através do impacto das gotas sobre o solo desprotegido ao através de 

escoamento superficial. A influência que essa exerce sobre o solo depende da combinação de 

uma série de fatores, sendo que é intuitivo pensar que o principal deles seja a intensidade. 

Precipitações de maiores intensidades como, por exemplo, uma tromba d‟água, geram uma 

grande remoção do solo. Porém, esse é um pensamento simplista, porque, conforme apresenta 

Camapum de Carvalho et al. (2006), o poder erosivo da chuva depende ainda de fatores como 

a duração do evento, o diâmetro da gota e a direção e velocidade do impacto. 

A duração da chuva é um efeito complementar à intensidade e sua influência está diretamente 

relacionada à capacidade de infiltração de um solo. Se houver dois eventos de mesma 

intensidade, contudo com durações diferente, somente naquele cuja capacidade de infiltração 

do solo for ultrapassada é que haverá um escoamento superficial com potencial de causar uma 

erosão. A frequência das chuvas também se relaciona com a capacidade de infiltração, se o 

intervalo de ocorrência dos eventos for curto, o solo ainda estará úmido e, portanto, a 

capacidade de infiltração será inferior, fazendo com que o volume escoado seja superior. Na 

região tropical, onde as chuvas costumam ser de curta duração e intensas, os processos 

erosivos tendem a se agravar (MARTINS, 2005). 

2.1.4.2 Topografia 

A inclinação de um terreno, seja íngreme ou suave, é outro aspecto determinante para a 

velocidade dos processos erosivos. Relevos de alta declividade geram escoamentos 

superficiais com maiores velocidades e aumentam a capacidade erosiva. 
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Outro fator a se considerar a respeito do relevo é quanto ao formato do perfil longitudinal dos 

morros, isto porque verifica-se que estes perfis não são uniformes. Quando uma encosta 

apresenta um perfil longitudinal dito convexo, ou seja, com a declividade mais acentuada em 

sua base, os efeitos da erosão são normalmente mais danosos do que em encostas com perfil 

longitudinal côncavo, onde a declividade é menos acentuada na base. 

2.1.4.3 Tipo de solo 

Conhecido o fato de que diferentes tipos de solo apresentam erodibilidade diferente, ou seja, 

que determinados solos possuem uma menor capacidade de resistir aos processos erosivos, 

fica evidente que a tipologia do solo e as características geotécnicas desse, como a textura, a 

permeabilidade e a resistência ao cisalhamento induzem uma maior ou menor velocidade dos 

processos erosivos.  

De acordo com Martins (2005), a diferença de resistência dos solos à erosão deve-se 

basicamente a forma como as propriedades químicas, biológicas e mineralógicas interferem 

no estado de agregação entre as partículas do solo. Solos mais arenosos, por exemplo, por 

terem menor coesão que solos argilosos, desagregam com maior facilidade. 

2.1.4.4 Cobertura vegetal 

A cobertura vegetal funciona como um meio de defesa natural dos vários tipos de solo. De 

acordo com Camapum de Carvalho et al. (2006), a cobertura vegetal é um fator modulador da 

ação da água sobre os solos e, dessa forma, possui a capacidade de alterar o potencial erosivo. 

Martins (2005) destaca que, quando ocorre um evento de precipitação sobre um terreno 

descoberto, as gotas de chuva farão as partículas de solo se desprender e salpicar e essas serão 

facilmente transportadas pela água. A vegetação rasteira tanto pode auxiliar ao interceptar as 

gotas de chuva, diminuindo seu impacto sobre a superfície do solo, quanto pode aumentar a 

capacidade de infiltração do solo o que diminui a velocidade de fluxo do escoamento 

superficial. 

Além disso, a cobertura vegetal contribui para a dispersão da água, ao interceptá-la através 

das folhas e a evaporando antes que atinja o solo. A vegetação também melhora a estrutura do 

solo devido à adição de matéria orgânica, aumentando, assim, a sua capacidade de reter água. 
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2.1.5 Prejuízos dos processos erosivos em meio urbano 

“O principal fator desencadeador dos processos erosivos é sem dúvida alguma a ação 

humana” (SILVA, 2009, p.15). Os fatores condicionantes antrópicos são capazes de deflagrar 

o processo erosivo de imediato ou mesmo após certo intervalo de tempo, seja de uma forma 

direta ou de modo indireto, através da alteração das condições climáticas do meio. 

O cenário brasileiro, nas últimas décadas do século XX, foi de intensa migração de pessoas da 

área rural para a área urbana. Não obstante, a superficialidade dos estudos ambientais 

realizados, isto, quando realizados, impossibilitou um planejamento adequado do uso e 

ocupação do solo. A partir desse panorama, a ocupação urbana, sem os devidos cuidados, 

desrespeitando os planos diretores das cidades e impermeabilizando quase todo o solo, 

cresceu exponencialmente, o que diminuiu a taxa infiltração da água da chuva no solo e 

incrementou o escoamento superficial de forma considerável. Esse aumento, por sua vez 

agravou os casos de erosões em meio urbano, gerando ao longo do tempo prejuízos totalmente 

evitáveis e, na maioria das vezes, irreversíveis.  

As erosões em meio urbano, provocam problemas de ordem coletiva e de ordem individual, 

afetando o bem-estar dos cidadãos, a propriedade urbana, a segurança e o equilíbrio 

ambiental, bem como os aspectos sociais.  

De acordo com Silva e Guerra (2001), o processo de erosão acelerada ocorre de maneira 

generalizada nas regiões metropolitanas brasileiras. Isto acontece visto que grande parte da 

população, devido a uma questão socioeconômica, acabou por ter que se instalar nas regiões 

periféricas das grandes cidades, onde as condições de infraestrutura são precárias, não existe 

sistema de drenagem, ou por diversas vezes as áreas não são as mais adequadas para a 

ocupação, haja vista que essas regiões se caracterizam por alta declividade do terreno, alta 

susceptibilidade natural à erosão, fundos de vales ou terrenos comprometidos por processos 

erosivos anteriores. Nesses locais, os problemas de erosão tendem a evoluir podendo chegar 

ao ponto de destruir casas, obras públicas e redes de drenagem pluvial, como exemplifica as 

Figuras 2.4 e 2.5. 

As primeiras áreas urbanas a serem afetadas são aquelas de fundo de vale, onde são 

necessários gastos maiores com dissipadores de energia de águas pluviais. Outra tendência 
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que intensifica os prejuízos é o parcelamento de lotes em condomínios fechados, sobretudo 

aqueles cuja dissipação das águas pluviais é feita de forma ineficiente. 

Figura 2.4 – Erosão na cidade de Anápolis-GO. 

 

Fonte: Camapum de Carvalho et al., 2006. 

Figura 2.5 – Erosão no quintal de residência em Alexânia-GO 

 

Fonte: http://www.odiarioneutro.com.br. Acesso em jun/2017. 

Em outros casos, mesmo existindo um sistema de drenagem de águas pluviais, o processo 

erosivo pode ocorrer no ponto de lançamento das águas captadas pelas galerias. Isto acontece 

devido à concentração e ao despejo de uma vazão brutal em um único ponto sem a existência 
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de estruturas de dissipação no lançamento final pelos emissários. Nesses casos, os processos 

erosivos também possuem uma dinâmica acelerada, com avanços de dimensões e rumos 

imprevisíveis, podendo colocar em risco a segurança dos moradores. 

O agravamento dos processos erosivos em meio urbano nos últimos anos gerou um aumento 

considerável na quantidade de solo mobilizado e transportado para outras localidades. Parte 

dessas partículas de solo carreadas pode ser depositada nos leitos dos rios, nos fundos de 

vales, nos reservatórios de água e outros locais inadequados, gerando problemas ambientais 

como o assoreamento, enchentes, perdas de capacidade de armazenamento d‟água em 

reservatórios e grandes prejuízos para o abastecimento de água e para a produção de energia 

hidrelétrica. Paiva e Vilela (1995) explicam que esses prejuízos gerados dependem da 

quantidade e da natureza dos sedimentos e que os prejuízos podem ocorrer no local de 

origem, no trecho onde transitam e no local de sua deposição. 

Outra situação cada vez mais recorrente, que deriva da evolução dos processos erosivos, é o 

lançamento inadequado de resíduos sólidos nas erosões urbanas por parte dos moradores da 

região, fato que, por sua vez, acarreta no agravamento de problemas como a degradação das 

condições sanitárias do local, a contaminação do solo e do lençol freático. Estes problemas, 

por conseguinte, geram danos à saúde pública, levando consequências à outra esfera da 

sociedade. Além disso, por vezes, prefeituras adotam a prática de aterrar erosões com entulho, 

ato que pode ser utilizado como uma possível solução técnica, mas como, na maioria das 

vezes, essa prática é executada sem a realização de estudos adequados, acaba por gerar uma 

nova série de danos ambientais. 

Do ponto de vista social os prejuízos também são inestimáveis. Famílias que habitam locais 

de alto risco de deslizamento de talude, devido ao avanço das erosões, têm seus terrenos 

desvalorizados e nos casos mais graves são obrigados a abandonar suas residências e ficam 

desabrigados.   

Com o agravamento dessas problemáticas e o aumento do risco à população, o governo chega 

a tomar medidas para tentar combater e controlar as erosões, todavia essas medidas são 

onerosas, os gastos necessários são vultosos e muitas das vezes essas medidas corretivas são 

insuficientes ou ineficientes gerando um imenso desperdício do dinheiro público. 
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2.2 CADASTRO DE EROSÕES 

Esta sessão busca demonstrar a importância do cadastro de erosões para o estudo e análise dos 

diversos tipos de erosões mostrando os objetivos deste tipo de cadastramento junto com os 

métodos utilizados para a realização do cadastramento. 

Também serão apresentados exemplos de cadastros de erosões realizados no município de 

Goiânia. Por fim, as novas tecnologias que surgiram nos últimos anos que podem ser úteis 

para uma maior eficiência no processo de cadastramento de erosões. 

2.2.1 Objetivos do cadastramento 

Segundo Martins et al. (2006), o cadastramento de erosões corresponde a primeira etapa para 

o início do controle e recuperação das mesmas, fornecendo um diagnóstico baseado nos 

registros observados através do preenchimento de fichas de cadastro. 

A importância deste diagnóstico é observar o quão grave é a erosão cadastrada para a região e, 

juntamente com a sua gravidade, possibilitar a elaboração de um plano de ação para promover 

a minimização dos riscos e da evolução desta. 

O cadastramento de qualquer problema gera um aumento no banco de dados o que possibilita 

a identificação de padrões e o estabelecimento de métodos preventivos e de recuperação, 

aumentando, assim, o conhecimento geral sobre o assunto analisado. Dessa forma, quando se 

refere a erosões, segundo Martins et al. (2006, p. 195):  

O cadastramento sistemático das feições erosivas vem proporcionando um avanço 

no conhecimento do comportamento dessas feições e suas relações com as áreas 

urbanas, uma vez que um dos objetivos do cadastro é, também, destacar a dinâmica 

ou fenomenologia do processo erosivo. 

Portanto, os principais objetivos do cadastramento são fornecer informações necessárias para 

a análise da erosão possibilitando verificar a sua gênese, tipo de erosão e os impactos que esse 

problema pode causar em seu entorno e, também, fornecer dados para uma melhoria das 

análises de erosões das regiões estudadas. Conforme Martins et al. (2006, p. 195): “o primeiro 

objeto de atenção do cadastramento é a área onde a erosão se instalou e suas redondezas, para 

caracterização dos locais mais afetados pelos processos erosivos”.  
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Por conseguinte, com a determinação da área de impacto e seu entorno, é necessária a análise 

das características topográficas, hidrológicas e geológicas da região para que seja realizado 

um diagnóstico com excelência que possibilite o avanço nos estudos referente às erosões 

cadastradas. 

2.2.2 Métodos de cadastramento 

O método para o cadastramento de erosões deve utilizar ao máximo os recursos disponíveis 

para a obtenção das características da erosão. De acordo com Martins et al. (2006, p. 196): 

Para a realização do cadastro são usados, além das plantas fornecidas pela prefeitura, 

mapas topográficos, mapas temáticos (solos, geologia, geomorfologia, uso de solo, 

dentre outros) disponíveis, GPS, trena, bússola, clinômetro, máquina fotográfica e 

material normalmente usado para descrever perfis de solo.  

Busca-se com o cadastramento, entre as principais informações a caracterização do processo 

erosivo, a identificação das principais causas, as possíveis evoluções, medidas atenuantes, e a 

proposição de novas medidas de combate. 

O método mais comum utilizado para estudo das características da erosão é o preenchimento 

de fichas cadastrais que contenham as informações necessárias para realizar um diagnóstico 

preciso das causas e que possibilite fornecer as melhores soluções através da escolha do 

melhor método de controle. O preenchimento dessas fichas somente é realizado após o 

levantamento dos dados em campo sobre a erosão com o auxílio das ferramentas adequadas 

para auxiliar na coleta de dados. Como é devido saber com o passar dos anos evolui-se as 

tecnologias e as ferramentas disponíveis para o levantamento de dados, o que permite 

aprimorar o método de cadastramento. 

Em 1990, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE/IPT) de São Paulo apontou as 

principais diretrizes para um cadastramento eficaz, indicando a necessidade de uma série de 

procedimentos. Os principais pontos desses procedimentos são apontados a seguir. 

Em primeiro lugar, faz-se uma análise preliminar da localização da erosão e a delimitação da 

bacia hidrográfica de ocorrência do processo erosivo. Há alguns anos somente era possível 

fazê-los através do uso de cartas topográficas, essas cartas auxiliavam ainda na definição da 
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forma do relevo. Atualmente, pode-se contar com o uso de GPS, fotografias aéreas, e com 

software Google Earth, desenvolvido pela empresa estadunidense de mesmo nome. 

Outra diretriz diz respeito coletar informações sobre o histórico de ocupação da região, o 

histórico de surgência da erosão, bem como os dados à cerca da densidade de ocupação da 

região, percentual de solo impermeável devido à pavimentação e edificações e dados sobre a 

existência e o funcionamento de redes de drenagem. Dados esses que podem ser obtidos 

através de documentos registrados na prefeitura, entrevistas com os moradores ou através de 

registros e estudos prévios já realizados na região.  

Faz-se ainda necessário um reconhecimento da erosão em campo, percorrendo a feição em 

toda a sua extensão desde a cabeceira até a jusante a fim de: i) levantar os dados geométricos 

da erosão; ii) observar os locais de ocorrência de desmoronamentos, margens ativas, os pontos 

de surgência de água, os locais mais adequados para obras de represamento; e iii) identificar 

as camadas das seções transversais. Todos esses dados são posteriormente apresentados 

através de um croqui. Na década de 90, esses desenhos eram feitos à mão, mas hoje o croqui é 

mais sofisticadamente representado com o auxílio de programas e softwares de desenhos. 

Outro procedimento recomendado é o levantamento de dados hidrológicos junto às estações 

metereológicas para o cálculo da vazão no interior da erosão. Um método bem usual é o 

Racional, que utiliza como dados de entrada a área da bacia, a intensidade anual média das 

precipitações pluviométricas e o coeficiente de escoamento superficial para o solo em 

questão. 

Somente após dar seguimento a essas ações para o levantamento de dados e visitas a campo 

possibilita-se fazer o preenchimento das fichas de cadastro.   

Desde o final da década de 80, diversos modelos de fichas de cadastro foram propostos, 

desenvolvidos e aprimorados. Muitos desses modelos se tornaram base, sendo às vezes apenas 

necessárias algumas adaptações para a região de estudo. Um desses modelos foi apresentado 

pelo DAEE/IPT (1990). Esse modelo contém as informações consideradas essenciais para a 

elaboração de um eficaz projeto de contenção do processo erosivo, [Anexo A].  

Outro exemplo de ficha cadastral, que foi elaborado mais recentemente, em 2002, pelo 

Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) em 
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parceria com a Escola de Engenharia Civil (EEC) é apresentado no Anexo B. Esta ficha 

apresenta detalhadamente todas as informações técnicas, a localização da erosão, a descrição 

da erosão com suas principais causas, o histórico da erosão baseado na história da região, os 

impactos que essa erosão traz para toda a sociedade e, por fim, as sugestões de medidas 

corretivas para minimizar os danos causados por essa erosão. 

Estabelecendo um comparativo entre esses dois modelos de fichas, percebe-se que o primeiro 

é uma referência para a segunda com várias das informações solicitadas sendo mantidas, 

porém a ficha do IESA por ser mais nova, acrescenta algumas informações que aprimoram o 

modelo. 

Ambas as fichas possuem um quadro para a identificação da erosão através da sua 

localização, contudo na segunda além das informações de endereço e ponto de acesso 

acrescentam-se os dados de coordenadas geográficas. Além disso, enquanto a ficha mais 

antiga apresenta somente a descrição da geomorfologia, da pedologia e da geologia da região, 

a ficha do IESA soma a esses aspectos, informações sobre a litologia, vegetação, hidrologia e 

fraturas. 

Sobre a caracterização da bacia de contribuição, na ficha mais antiga, preenchiam-se os 

campos à cerca da área, forma e uso e na caracterização da erosão os dados considerados mais 

importantes eram o comprimento, a profundidade, a largura e o volume. Na versão mais atual, 

acrescenta-se o comprimento e a declividade média do talvegue entre as caraterísticas da 

bacia e entre os dados da erosão se considera relevante também as medidas de declividade, 

inclinação percentual do talude, nível de água e a direção e orientação do vento. Essa ficha 

incrementou ainda um campo para a descrição de forma geral dos aspectos físicos da erosão. 

Quanto à elaboração do croqui, a ficha do IESA apresenta basicamente a mesma estrutura da 

ficha do DAEE/IPT, contendo as condições do meio, como a vegetação, surgência d‟água, 

vias pavimentadas e não pavimentadas, declividade, largura, profundidade, inclinação do 

talude. Todavia, há o acréscimo de algumas outras informações que foram sendo observadas 

ao longo dos anos com o auxílio de algumas novas ferramentas que foram sendo 

desenvolvidas. Outra mudança foi na forma de elaboração do croqui que antes era feito à mão 

e agora pode ser criado com o uso do software AutoCad.  
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Na ficha do IESA ainda foram adicionados alguns novos campos de informação que foram 

julgados relevantes para o modelo, entre os principais temos: os impactos, indicações para 

estudos complementares, ensaios de vazão, infiltração e de laboratório, registros fotográficos.  

Outros modelos de ficha bastante disseminados podem incluir a densidade de drenagem, o 

levantamento da disponibilidade de material de construção para a adoção das medidas 

corretivas e a elaboração de um mapa com a distribuição de todas as ocorrências em uma 

determinada região ou cidade. 

2.2.3 Cadastro de erosões em Goiânia-GO 

O cadastro de erosões em Goiânia-GO pode ser observado em alguns trabalhos, como o de 

Nascimento (1994) e Nascimento e Sales (2002), realizados com a intenção de levantar o 

número de erosões e promover ações corretivas ou mitigadoras nas regiões identificadas. 

Segundo Nascimento (1994, p. 80), o cadastro das erosões foi realizado a partir do 

preenchimento de uma ficha de cadastro que continham as informações necessárias para 

realizar o correto diagnóstico a respeito do problema. 

Nascimento (1994) identificou 45 erosões, sendo realizadas análises comparativas entre elas, 

diferenciando as características geotécnicas e os danos causados nas regiões em que foram 

realizados estes cadastramentos. A partir destes dados se torna possível determinar a melhor 

solução para cada erosão identificada. 

O trabalho de Nascimento e Sales (2002) teve como um dos objetivos realizar o 

recadastramento das erosões identificadas por Nascimento (1994) e identificar novos 

processos. Segundo Nascimento e Sales (2002), foram identificadas 63 erosões em Goiânia-

GO que foram visitadas e que, assim como o trabalho citado anteriormente, possibilitou-se a 

caracterização das erosões em seus aspectos geotécnicos e sua relação com a sociedade. 

Assim, é observada a necessidade de se realizar com frequência novos cadastros para 

possibilitar novas análises e promover a recuperação e prevenção de problemas futuros. 

2.2.4 Uso de tecnologia em estudos ambientais 

O advento da tecnologia na sociedade é cada vez mais evidente e possibilita uma maior 

facilidade de obtenção e análise de dados. Esse efeito também ocorre nos estudos ambientais, 
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visto que o desenvolvimento de programas e softwares de computadores e outras tecnologias 

ampliam a obtenção e disseminação de dados e informações. 

Na tentativa de aperfeiçoar os levantamentos para o cadastramento de erosões diversas 

inovações tecnológicas vêm sendo aplicadas em trabalhos recentes. Rocha (2016), por 

exemplo, realizou um estudo que ampliava o cadastro de processos erosivos na bacia do rio 

São Bartolomeu, na região do DF. Para tal, ele se valeu dos benefícios de alguns avanços nas 

ferramentas no século atual. Entre os principais recursos destaca-se o uso de cartografia em 

formato digital; do software Google Earth desenvolvido e distribuído pela empresa 

homônima; de um sistema de informações geográficas (SIG); além do aproveitamento de uma 

base de dados georreferenciado que continham informações sobre as feições erosivas 

levantadas por cadastros anteriores. Anteriormente, outros cadastros de erosões como o de 

Arcaya (2007) e o de Martins (2005), também já haviam utilizados essas ferramentas como 

facilitadores dos processos de levantamento e análise de dados. 

Arcaya (2007) desenvolveu um primeiro levantamento de feições erosivas na bacia do rio São 

Bartolomeu, utilizando geoprocessamento, sensoriamento remoto e um sistema de 

informações geográficas (SIG) para analisar as feições. 

Carvalho et. al (2000) define o geoprocessamento como um termo que designa o uso de 

diversas tecnologias de manipulação de dados geográficos através de programas 

computacionais. Essas tecnologias englobam o uso de sensoriamento remoto, digitalização de 

dados e utilização de sistemas de informações geográficas (SIG) e sistemas de 

posicionamento global (GPS). 

Arcaya (2007) refere-se ao geoprocessamento como uma área de conhecimento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para tratar os processos que ocorrem no espaço 

geográfico. Sendo assim, o geoprocessamento pode assumir papel importante no 

cadastramento de erosões visto que ele possui utilidade para todo e qualquer estudo que 

trabalhe com informações que possam ser relacionadas a algum ponto específico em um 

território. 

Por sua vez, sensoriamento remoto diz respeito a uma tecnologia para obter informações a 

respeito de algum objeto, área ou fenômeno a partir do registro, análise e interpretação de 
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dados obtidos por instrumentos posicionados a determinada distância do alvo (MARTINS, 

2005). 

Para definir um sistema de informação geográfica (SIG), Arcaya (2007) afirma que é 

necessário compreender a sua ligação com outros sistemas dos quais depende diretamente. 

Eles são, na realidade, uma conjugação de outras tecnologias integrando ferramentas 

originárias de sistemas diferentes, que são úteis no tratamento de dados geográficos. As 

principais vantagens do SIG consistem em integrar em uma única base de dados, informações 

à cerca de cartografia, censo demográfico, imagens de satélite, modelos numéricos de terrenos 

e dados de cadastros. Além disso, os SIG utilizam algoritmos para manipular e analisar várias 

informações, bem como consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de dados 

georreferenciados.   

Esses trabalhos supracitados utilizaram como instrumento de SIG o software Spring (Sistema 

de Processamento de Informações Georreferenciadas). Este trata-se de um SIG nacional, 

projetado pelo INPE/DPI em conjunto com a EMBRAPA, IBM Brasil, TECGRAF/ PUC Rio 

e PETROBRÁS/CENPES, de domínio público e gratuito, sendo compatível com os sistemas 

operacionais Linux e Windows. Através desse sistema é possível processar dados matriciais e 

dados vetoriais.  

Tal instrumento além de ser rápido, viável, econômico e simples, incrementa procedimentos 

capazes de registrar, medir e contabilizar a informação, bem como, tratar grandes volumes de 

dados, o que condiz com a necessidade atual em zonas urbanas, de proposição de alternativas 

e de auxílio na tomada de decisões de modo cada vez mais rápido, preciso, coeso, eficiente e 

contínuo, além de contribuir com a integração das tecnologias de sensoriamento remoto e 

sistemas de informações geográficas. Outra vantagem da utilização do Spring no 

cadastramento de erosões deve-se ao fato de utilizar um modelo de dados orientado a objetos, 

que melhor reflete a metodologia de trabalho de estudos ambientais e cadastrais. A estrutura 

do Spring permite ainda que se crie inicialmente um banco de dados, no qual serão definidos 

um modelo conceitual e as categorias pertinentes ao desenvolvimento do trabalho e somente 

em seguida é criado o projeto referente ao mapeamento (MARTINS, 2005). 

Rocha (2016) destaca ainda o uso do Google Earth na manipulação de imagens de satélite de 

mapas e relevo como uma ferramenta essencial na identificação de feições erosivas, e 
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facilitadora para a observância da variação de relevo, do tipo de vegetação existente na área e 

do uso do solo no local. Enquanto o Spring pode ser crucial para a elaboração de mapas de 

distribuições das feições erosivas. 

Além da utilização desses softwares, sensoriamentos remotos e afins, a utilização de 

aplicativos para a busca por soluções ou para a realização de denúncias de problemas 

observados na sociedade é algo necessário e crescente no cenário tecnológico atual. Um 

trabalho recente que apresentou este tipo de serviço, foi desenvolvido na Universidade de 

Pernambuco por Lima (2015) e trata da elaboração de um aplicativo denominado “Cidade 

Limpa” que consiste em uma ferramenta para a gestão de resíduos da construção civil na 

cidade de Recife.  

O app “Cidade Limpa” possibilita para a população um canal de comunicação para realizar 

denúncias sobre o descarte inapropriado de resíduos de construção civil no município de 

Recife-PE. Seu procedimento é simples e eficiente e exige apenas que um cidadão baixe o 

aplicativo disponível para smartphones com sistema android ou IOS, faça um cadastro, faça 

um registro fotográfico do resíduo e envie a denúncia, além de permitir que o aplicativo 

acesse a localização do GPS do celular (LIMA, 2015). 

Ainda em relação ao uso de tecnologias de informação, uma que vem avançando 

gradualmente é a dos aplicativos progressivos para a web, nome que vem da tradução de 

„progressive web apps‟, Essa tecnologia corresponde a utilização de aplicativos que 

funcionam nos próprios navegadores de internet. A ideia inicial não foi aceita por muitas 

vezes os navegadores não acompanharem a velocidade que se espera de um aplicativo, porém, 

com o advento dos “progressive” esse problema vem sendo corrigido através de um 

funcionamento onde navegador se torna progressivamente mais um aplicativo conforme mais 

pessoas estão o usando (ROWINSKI, 2015).  

2.3 BREVE DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DE EROSÕES EM GOIÂNIA-

GO 

No munícipio de Goiânia é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Serviços Públicos (SEINFRA) a execução de medidas de contenção e recuperação de erosões, 

entretanto não há nenhuma medida ou órgão que vise a realização de estudos e tomadas de 
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decisões preventivas. Como a prefeitura é a responsável pela administração do bem público 

faz-se relevante que exista uma gestão mais eficiente e menos onerosa destes que são um dos 

maiores desastres ambientais em meio urbano. 

Ao se fazer um breve levantamento no portal da Prefeitura de Goiânia, nota-se que não há um 

canal direto e facilitador para que a população possa denunciar uma erosão no bairro ou 

solicitar ao SEINFRA um serviço de contenção ou reparo. O único canal destinado para fazer 

a ligação entre a população e o órgão gestor são os telefones para solicitações de serviços de 

infraestrutura, sendo que estes não são um canal exclusivo para os casos de erosões, mas sim 

para qualquer serviço de infraestrutura como reparação de asfalto e limpeza de bocas de lobo, 

deixando claro que não há um órgão especializado na gestão de feições erosivas.  

Além disso, fazendo um breve diagnóstico percebe-se que os serviços de cadastramentos de 

erosões em Goiânia não são realizados pelos órgãos gestores.  Constata-se que normalmente a 

iniciativa destes estudos surge de pesquisadores e universidades do estado, no 

desenvolvimento de trabalhos de graduação e pós-graduação.  

Dessa forma o papel da prefeitura, resume-se a executar serviços de contenção nos processos 

erosivos que evoluem a um estágio de grandes proporções, além da quase constante 

necessidade de reparação de longas extensões de redes de drenagem, serviços que são 

extremamente onerosos e dispendiosos. A prefeitura não conta com nenhum banco de dados 

de levantamento de erosões, bem como não realiza nenhum tipo de estudo para determinar a 

melhor forma de realocar os recursos financeiros no combate a esses casos. O procedimento 

normalmente adotado resume-se ao SEINFRA destinar todos os seus recursos para os casos 

de extrema urgência e acaba por não desenvolver serviços em prol da prevenção. 

Diante desse cenário identificado, entende-se que a proposta de uma ferramenta como o “App 

Erosão” além de ser útil para o desenvolvimento de trabalhos de cadastramento dentro da 

Universidade, pode ser estendido ao poder público e auxiliar amplamente na otimização da 

gestão de processos erosivos no município, fornecendo recursos para a realização de estudos 

preventivos, um melhor canal de comunicação com a população local, um banco de dados 

para avaliar a evolução da cada caso identificado além de uma forma de melhor selecionar a 

alocação de recursos. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Primeiramente, foi feito uma revisão de cadastros de erosões anteriormente já utilizados em 

outros estudos de cadastramento de erosões na região Centro-Oeste. Posteriormente fez-se 

uma breve investigação sobre a gestão de processos erosivos por parte do poder público 

municipal. 

Antes de iniciar o desenvolvimento do aplicativo, utilizaram-se as fichas de cadastro do 

IESA/EEC e do DAEE/IPT, levantadas na revisão bibliográfica para elaborar um modelo com 

três layouts preliminares no Microsoft Excel que serviram como referência para o processo de 

criação do design do produto, e que também determinava quais as informações básicas a 

constar no sistema de dados.  

A partir desses protótipos, realizou-se a modelagem do banco de dados e o desenvolvimento 

do aplicativo para cadastramento de erosões a partir de denúncias feitas por pessoas da 

comunidade que possam acessar o aplicativo através de um smartphone e enviar um registro 

fotográfico de uma erosão com a qual eles tenham se deparado.  

Nesta fase, optou-se pelo desenvolvimento de um aplicativo progressivo para a web ao invés 

de um aplicativo nativo. A escolha por essa alternativa se justifica pelo fato de que esses 

aplicativos web podem atrair uma maior participação do público na realização de denúncias, 

visto que, para isso, não seria necessário manter um aplicativo nativo ocupando espaço no 

aparelho. Além disso, ele estará disponível para computador, notebook, tablet, e smartphones 

seja para o sistema android, seja para IOS. 

Durante a fase de desenvolvimento, sucederam-se uma série de reuniões com o 

desenvolvedor, onde foram discutidas as informações básicas que o aplicativo deveria conter, 

e à medida que as versões foram sendo desenvolvidas foram sendo realizados testes 

pertinentes e a partir disso definiam-se as alterações cabíveis até que fosse alcançada a versão 

almejada. 

O desenvolvimento do aplicativo foi dividido em três módulos:  
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Módulo 1:  é a versão que estará disponível para o usuário comum e é através dele que a 

comunidade pode fazer a denúncia do desenvolvimento de uma erosão no seu bairro. Esse 

módulo possui basicamente os seguintes dados de entrada: fotos da visão geral da erosão, 

bairro em que estas fotos foram tiradas, localização de GPS do aparelho no momento em que 

foram tiradas as fotos e a data. 

Módulo 2: voltado ao uso do técnico ou outra pessoa autorizada, no momento em que esse for 

fazer a verificação de campo. Neste módulo constam como informações: 

 Código e nome que identifica a erosão; 

 Coordenadas e endereço; 

 Data da visita; 

 Dados da região como altimetria, perfil geotécnico, características da bacia de 

contribuição; 

 Características da erosão (comprimento, largura, profundidade e declividade); 

 Registros fotográficos; 

Módulo 3: destinado ao uso do técnico para a finalização do preenchimento da ficha de 

cadastro em escritório. Este módulo apresenta as informações à cerca da geomorfologia, 

geologia, litologia e pedologia do solo da região de estudo, além de acrescentar informações 

sobre a vegetação, as fraturas e a hidrogeologia. Demais dados presentes neste módulo são em 

relação à bacia de contribuição, sendo eles: área, declividade média e comprimento do 

talvegue. Compõem ainda o Módulo 3 a descrição geral das erosões e as informações sobre as 

causas do processo erosivo, as previsões de evolução, principais impactos, sugestões de 

medidas corretivas e preventivas e indicações para estudos complementares. 

Na programação do aplicativo, contou-se com a parceria de um aluno de graduação do curso 

de Ciência da Computação da Universidade Federal de Goiás (UFG). As alternativas e 

recursos técnicos de computação foram adotados por ele, sendo que para as linguagens de 

programação optou-se por utilizar AngularJS para a parte de front-end e a linguagem Firebase 

para a parte de back-end (POSE DE OLIVEIRA, 2017). 

Após a conclusão do aplicativo, seguiu-se a etapa de levantamento de um acervo de fotos 

mostrando a visão geral dos casos de erosões e lançamento dessas no primeiro módulo do 
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aplicativo, como forma de testar a funcionalidade desse módulo e a correta transferência das 

coordenadas da denúncia. 

O passo seguinte foi o preenchimento da tela 2 das fichas de cadastro das erosões através do 

aplicativo desenvolvido. Para o preenchimento da ficha de cadastro foi necessária a realização 

de visitas técnicas a erosões em áreas selecionadas no munícipio de Goiânia e que seriam 

acessíveis para realizar o levantamento dos dados. 

Esses levantamentos e o preenchimento da ficha de cadastro foram realizados como forma de 

testar a utilização do aplicativo. Após todos os testes de campo foram realizados os ajustes 

finais nos últimos detalhes 

Assim, a tecnologia de informação pode ser utilizada de diversas formas para o cadastramento 

de erosões. Deste modo, o fornecimento de dados para o cadastro pode passar por diversas 

esferas da sociedade, desde o cidadão local a um indivíduo com o conhecimento técnico sobre 

erosão. A lógica do aplicativo está explicitada no fluxograma da Figura 3.1  

Figura 3.1 – Fluxograma do aplicativo 
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO DO APLICATIVO 

4.1 DESENVOLVIMENTO DO APP  

Esta seção apresenta os pontos relevantes à cerca da fase de desenvolvimento do aplicativo, 

expondo inicialmente uma descrição geral, seguindo com as principais arguições do período 

de planejamento e culminando na apresentação da versão final de cada tela do app.  

4.1.1 Descrição do aplicativo 

O aplicativo nomeado “App Erosão” consiste em um aplicativo progressivo para web que 

pode ser acessado por qualquer smartphone, tablet, computador e similares, e a partir dele 

podem ser realizadas denúncias à cerca de processos erosivos que se desenvolvem no 

perímetro urbano, fazendo uso, assim, de uma técnica de contribuição coletiva para auxiliar 

no diagnóstico e cadastramento dessas erosões.  

Para realizar a denúncia, o cidadão precisa apenas de um dispositivo com câmera fotográfica, 

acesso à internet, e GPS integrado - funcionalidades que hoje são inerentes a todos os 

smartphones. A metodologia para denunciar é simples e exige apenas que o usuário: i) faça 

um cadastro no aplicativo com e-mail e senha, ii) faça um ou mais registros fotográficos da 

feição erosiva, iii) envie estas fotos do local em que se encontra a erosão para o servidor do 

aplicativo, juntamente com a permissão para acessar os dados de localização do dispositivo. 

Todos esses procedimentos são realizados no que ficou definido como sendo o Módulo 1. 

Em seguida, essas denúncias enviadas podem ser visualizadas e analisadas por um técnico 

responsável que possa determinar a veracidade das informações, ou seja, possa constatar a 

real evolução de um processo erosivo no local e se o mesmo já não está cadastrado nos bancos 

de dados. 

O aplicativo conta com uma versão de acesso exclusivo para pessoas autorizadas e 

especializadas no assunto, que possam verificar e levantar em campo os demais dados 

necessários para a realização do cadastramento da erosão - essa versão é o Módulo 2. Ainda 

na área de acesso exclusivo, apresenta-se o Módulo 3, que consiste na tela na qual o técnico, 
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através de um computador no escritório, pode completar o preenchimento da ficha de 

cadastro.  

4.1.2 Planejamento do aplicativo 

A Figura 4.1 apresenta o Módulo 1, que é o resultado da compilação de ideias iniciais à cerca 

de quais informações deveriam constar no layout do aplicativo que fica exposto para o usuário 

interessado em fazer a denúncia. O principal conceito planejado para essa tela foi a 

simplicidade, visto que a tentativa de extrair do cidadão um excesso de informações faria com 

que o aplicativo fosse menos atrativo. Logo pensou-se essa tela de forma que as únicas 

informações requeridas fossem as fotos, o bairro e a localização. 

Figura 4.1 – Versão preliminar do Módulo 1. 

 

Na sequência, tem-se a Figura 4.2, que apresenta o planejamento inicial do Módulo 2, sendo 

que este objetiva fornecer ao usuário técnico um espaço para o preenchimento de informações 

relevantes a serem levantadas in loco. Portanto, essa tela apresenta um layout mais carregado 

de informações, porém, na intenção de facilitar o trabalho em campo, faz-se o uso de uma 

série de ícones já pré-determinados para alguns aspectos, de forma que o técnico tenha apenas 

que selecionar as alternativas pertinentes, ao invés de ter a necessidade de digitar. 



Desenvolvimento de aplicativo para auxílio no cadastramento de erosões lineares em meio urbano                  41 
 

 

P.H.M.SILVA, R.I.M.MARTINS 
 

Figura 4.2 – Versão preliminar do Módulo 2. 

 

A Figura 4.3 traz a terceira tela de preenchimento de dados, sendo que esta é definida como 

Módulo 3. Essa tela foi programada para conter um grande número de informações relevantes 

para o completo cadastramento da erosão, e, por isso, recomenda-se que ela seja usada em 
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escritório ou no laboratório, onde o técnico possui tempo e recursos hábeis para realizar os 

ensaios e propor soluções para o combate ao processo erosivo. Essas informações serão 

armazenadas no banco de dados e poderão ser acessadas sempre que for necessário.  

Figura 4.3 – Versão preliminar do Módulo 3. 
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4.2.3 Versão final do “App Erosão” 

O aplicativo erosão pode ser acessado pelo domínio “apperosao.tk/app”. Quando houver o 

primeiro acesso através de um smartphone, automaticamente será criado um ícone que será 

um atalho para acessá-lo sempre que preciso. Após esse acesso o cidadão tem que se registrar 

com um e-mail e senha válidos (Figura 4.4-I).  

Esse cadastro é importante, uma vez que pode inibir ações de usuários mal intencionados que 

insistem em realizar falsas denúncias e permite ainda ao administrador do aplicativo 

monitorá-los e bloqueá-los. Após a realização deste login, haverá o redirecionamento para a 

tela principal conforme exposto pela Figura 4.4-(II). 

Figura 4.4 – (I) Tela no primeiro acesso; (II) Tela após login. 

 

Neste ponto, o usuário terá a opção de acessar alguns textos informativos sobre „erosões‟, 

„cadastramento‟ e sobre „a importância de denunciar‟ (Figura 4.5-I), através do ícone “Tire 

suas dúvidas” ou de realizar uma nova denúncia. Ao selecionar a opção “Nova denúncia”, 
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será necessário autorizar que o aplicativo acesse o GPS do dispositivo para determinar a 

localização exata do local a ser denunciado.  

Ao finalizar esse procedimento, será dado seguimento com a tela apresentada pela Figura 4.5-

(II). Nesta, será necessário informar o bairro correspondente ao local onde foi avistada a 

erosão e então selecionar a opção “Escolher arquivo”, que fornecerá a opção de selecionar a 

câmera do smartphone para fazer um ou mais registros fotográficos da erosão. Uma vez 

carregado o arquivo com a foto, basta clicar no ícone azul com os dizeres “denunciar” e o 

procedimento estará completo. A fotografia e a localização serão registradas no banco de 

dados do aplicativo e poderão ser acessadas pelo técnico ou administrador.  

Figura 4.5 – (I) Tela tira dúvidas acessada pelo smartphone; (II) Tela para enviar fotos acessada pelo 

smartphone. 

 

Uma vez que a denúncia tenha sido feita, o usuário técnico pode acessá-la pelo domínio 

“apperosao.tk/dashboard”, que corresponde à segunda parte do aplicativo, onde as denúncias 

serão validadas ou excluídas e as demais informações do cadastramento serão acrescidas. Ao 



Desenvolvimento de aplicativo para auxílio no cadastramento de erosões lineares em meio urbano                  45 
 

 

P.H.M.SILVA, R.I.M.MARTINS 
 

acessar o link, será necessário informar o login e a senha fornecidos pelo administrador para 

corroborar que é um usuário autorizado e pode ter acesso à versão exclusiva.  

A Figura 4.6 mostra a tela de administração onde se encontram os registros e as informações 

gerais de todas as denúncias que foram efetuadas e onde pode ser feito todo o gerenciamento 

desses dados. Entre as informações disponíveis, é possível visualizar de imediato: i) a data da 

denúncia, ii) o bairro onde se encontra a erosão, e iii) o status. Se o status constar “Pendente”, 

significa que a denúncia ainda não foi verificada e visitada para aferir a sua veracidade; em 

contrapartida, se o status constar como “Visitada”, a indicação é de que foi feito a verificação 

da validade da denúncia e o trabalho de levantamento de dados em campo e foi realizado. 

Além disso, é possível acessar a localização de dois métodos distintos: i) ao selecionar o item 

“visualizar localização” - será aberto no próprio aplicativo uma tela com a marcação da 

localização - , e ii) ao clicar em “visualizar localização no Google Maps” - o usuário será 

redirecionado o aplicativo do Google que possui o elemento facilitador de traçar a melhor rota 

entre o sua localização atual e o ponto onde se encontra a erosão. O administrador do 

aplicativo pode ainda apagar as denúncias que não se mostrarem verídicas, e agrupar duas ou 

mais denúncias que corresponderem à mesma erosão. 

Figura 4.6 – Tela gerenciamento. 
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Inserido na tela apresentada pela Figura 4.6 há dois ícones principais para o completo 

cadastramento da erosão, que se estendem além da simples possibilidade de visualizar as fotos 

enviadas pelo usuário inicial. A Figura 4.7 demonstra um exemplo de como são apresentadas 

as fotos da erosão denunciada. 

Figura 4.7 – Tela para visualização de denúncia acessada pelo smartphone.  

 

O ícone “campo”, que pode ser visto na Figura 4.6, ao ser selecionado, redireciona para a tela 

que expõe os dados a serem levantados em campo, que englobam a identificação da erosão, 

bem como a caracterização da região e o uso do solo. Entre os vários tópicos que compõem 

esse módulo estão: i) a identificação da erosão (com um código, nome, bairro e endereço de 

mais facilitado acesso) (Figura 4.8-I); ii) os dados regionais de bacia hidrográfica (altimetria e 

o perfil geotécnico) (Figura 4.8-(II)); iii) as características de uso do solo (Figura 4.9-I); iv) as 

características geométricas da erosão (comprimento, profundidade, declividade, largura) 

(Figura 4.9-II); e v) a informação da presença ou não de vegetação, resíduos inadequadamente 

lançados e atenuantes outrora implantados (Figura 4.10).  
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Figura 4.8 – (I) Preenchimento em campo da identificação; (II) Preenchimento em campo dos dados regionais. 

 

Figura 4.9 – (I) Preenchimento em campo do uso do solo; (II) Preenchimento em campo das características 

geométricas. 
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Figura 4.10 – Preenchimento em campo dos tópicos sobre vegetação, resíduos e atenuantes. 

 

No módulo “campo” foram agrupadas informações que possam ser recolhidas na visita à 

erosão e que possam ser facilmente descritas com o uso de pequenos textos. Com isso, 

buscou-se ao máximo o uso de ícones em que o usuário tenha apenas a tarefa de selecionar as 

opções correspondentes; e, nos trechos onde não há essa opção, faz-se uso de textos curtos, 

fotos e registros numéricos. Essas considerações foram adotadas para fazer deste módulo 

apenas uma ferramenta suporte, na qual a praticidade é a grande vantagem que se alcança com 

o seu uso. A elaboração de uma ficha de cadastro mais elaborada e completa ainda não é 

objeto desta fase e fica reservada para a fase posterior em escritório com os recursos do 

terceiro módulo do aplicativo. 

O ícone “escritório”, que aparece na Figura 4.6, encaminha para a tela que apresenta o 

Módulo 3 do aplicativo, onde ocorre a inserção dos dados restantes do cadastramento. Tendo 

isto em vista, essa tela teve seu layout pensado de forma a ser acessada por um computador; 

porém, nada impede que ela seja acessada também por um dispositivo móvel - o acesso por 

computador é apenas uma recomendação. Na composição desta tela está disposta a 

caracterização da geomorfologia, geologia, litologia e pedologia do solo da região de estudo, 

além de informações sobre a vegetação e as fraturas (Figura 4.11).  
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Figura 4.11– Tela para dados regionais acessados via notebook. 

 

Demais dados presentes neste módulo referentes à bacia de contribuição, como área, 

declividade média e comprimento do talvegue, seguem o layout a ser visto na Figura 4.12. A 

Figura 4.13 exemplifica a descrição geral das erosões e as informações sobre as causas do 

processo erosivo, as previsões de evolução, principais impactos. As sugestões de medidas 

corretivas e preventivas e indicações para estudos complementares são apresentados de 

acordo com a Figura 4.14. Há ainda um devido espaço para o registro dos resultados de 

ensaios realizados, conforme Figura 4.15. 

Figura 4.12 – Tela para características da bacia de contribuição - acessada via notebook. 
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Figuras 4.13 – Tela para descrição geral da erosão - acessada via notebook. 

 

Figura 4.14 – Layout da sugestão de medidas preventivas - acessada via notebook. 
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Figura 4.15 – Espaço destinado a apresentar resultados dos ensaios - acessados via notebook 

 

O Módulo 3 do aplicativo foi elaborado de modo a complementar o cadastramento, contando 

com o apoio dos módulos anteriores. Neste módulo, cataloga-se a maioria bruta das 

informações que caracteriza a feição erosiva e também os estudos e propostas de soluções 

mitigadores; por isso são utilizados textos mais robustos e elaborados e para tal pode-se 

contar com outras ferramentas como uma base de dados georreferenciado de outros estudos. 

Esses elementos fazem dessa tela uma das partes constituintes do aplicativo mais relevante, 

apesar de ser a menos inovadora por se tratar de um compilado de diversas fichas de cadastro 

comumente utilizadas em outros estudos que foi apenas transferido para o ambiente digital. 

Em suma, os módulos elaborados para o aplicativo se complementam, cada um propiciando 

uma contribuição diferente para um eficiente estudo de processos erosivos em meio urbano. 

As primeiras telas (Módulo 1) fornecem ao cidadão uma acessível e simples ferramenta para 

comunicar a evolução de novas erosões nos bairros que frequentam, sendo que esse fato é de 

grande interesse para estes que na maioria das vezes são os maiores afetados pelas principais 

consequências desse desastre ambiental. As telas do Módulo 2 fornecem um ganho de 

produtividade para os levantamentos em campo. E o Módulo 3 registra os aspectos finais 

necessários para o cadastramento. Conta-se ainda com a vantagem de todas essas informações 

ficarem, ao final de todos os procedimentos, registradas em uma mesma base de dados, 
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podendo ser facilmente acessadas quando necessário, havendo inclusive a opção de exportar 

esses resultados em uma planilha do Microsoft Excel. 

4.3 TESTE DO “APP EROSÃO” EM CAMPO. 

Este item busca mostrar a eficiência e a aplicabilidade do “App Erosão” através da realização 

de denúncias de erosões na cidade de Goiânia-GO demonstrando os dados obtidos pelo 

aplicativo idealizado neste trabalho. 

As Figuras 4.16 a 4.19 apresentam a imagens das localizações obtidas diretamente do 

aplicativo de todas as erosões visitadas, mostrando a localização bastante coerente com o 

local onde foram enviadas as denúncias. 

Figura 4.16 – Localização da erosão próxima ao autódromo acessado pelo navegador do computador. 

 

Figura 4.17 – Localização da erosão causada pelo bueiro da Av. T-7. 
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Figura 4.18 – Localização da erosão causada pelo bueiro da Av. T-8 

 

Figura 4.19 – Localização da erosão causada pelo bueiro da Av. T-9 

 

As Figuras 4.20 e 4.21 correspondem às imagens enviadas pela segunda denúncia referente a 

erosão próxima a Avenida T-7 que ficam guardadas pelo banco de dados do aplicativo e são 

avaliadas posteriormente após a análise das imagens. As imagens mostram um muro de uma 

casa que desabou devido a processos erosivos na região e uma tentativa de controle da erosão 

(muro de gabião) que começou a se romper, confirmando que se trata de uma erosão e de uma 

região que deve ser monitorada. 
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Figura 4.20 – Muro cedido devido às ações erosivas. 

 

Figura 4.21 – Muro de gabião utilizado para controle da erosão. 

 

A partir das imagens o local pode ser considerado como uma zona de risco e que deve ser 

monitorado. Assim, a partir das denúncias armazenadas no aplicativo, foi realizado o 

preenchimento de dados cadastrais que facilitam a posterior identificação e análise técnica da 
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erosão cadastrada. A Figura 4.22 retrata esse cadastro e demonstra total fluência quanto a 

facilidade de preenchimento e velocidade do aplicativo. 

Figura 4.22 – Cadastro da erosão realizado pelo acesso ao app - feito em um notebook. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou o aplicativo “App Erosão”, com a intenção de fornecer aos usuários 

de smartphones a possibilidade de denunciar erosões vistas em seu bairro ou em sua cidade.  

O aplicativo desenvolvido, por ter seu acesso realizado através do navegador, é compatível 

com todos os sistemas operacionais de celulares e, além disso, pode também ser acessado 

através de um computador, notebook ou qualquer outro dispositivo que possua acesso à 

internet.   

Durante o seu teste, o “App Erosão” apresentou uma excelente fluidez em todos os aspectos: 

i) design leve, ii) totalmente autoexplicativo para todas as versões. Este também se mostrou 

bastante preciso no fornecimento da localização e na facilidade em se enviar imagens para se 

realizar a nova denúncia. 

Ainda sobre o teste do aplicativo, o preenchimento realizado pelas versões de campo e 

escritório apresentou um layout simples e fácil de ser preenchidos, não sendo relatados 

problemas para este preenchimento. O app está sujeito a atualizações e melhoras que forem 

observadas como necessárias para uma melhor funcionalidade. 

O “App Erosão” resulta, em um primeiro momento, em uma interessante ferramenta de gestão 

que pode ser empregada em um ambiente de pesquisa controlado. Em outro momento pode 

ser sugerido como uma parceria entre as prefeituras municipais e a universidade, na qual o 

gestor responsável pelo aplicativo no meio acadêmico forneça as informações para a 

secretaria de meio ambiente do município. Assim, poderia se realizar o levantamento das 

erosões na cidade e possibilitaria o controle da evolução das erosões, pois a verificação 

poderia ser feita periodicamente e os dados cadastrados comparados ao longo do tempo. 
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho forneceu uma nova ferramenta que apresenta diversas possibilidades de 

trabalhos futuros que tenham como metodologia o uso deste aplicativo. Deixa-se como 

sugestão para trabalhos futuros: i) a utilização do aplicativo para um cadastramento mais 

detalhado, com o levantamento de todos os dados necessários de uma cidade inteira, para 

possibilitar a sugestão de formas de controle destas erosões cadastradas no aplicativo, além de 

uma análise completa de todos os benefícios reais que o aplicativo fornece a esse 

cadastramento; ii) a apresentação do aplicativo em semanas do meio ambiente em escolas 

com a intenção de divulgar a relevância da temática de erosões para um maior número de 

pessoas e, também, na elaboração de campanhas de marketing que promovam o uso do “App 

Erosão”. 
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ANEXO B – MODELO DE FICHA DE CADASTRO DO IESA 
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