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RESUMO --- As voçorocas representam uma das formas mais agressivas de erosão hídrica, vem 

causando sérios danos ambientais, pois promove grandes alterações nas áreas em que se formam,  

estando associadas ao transporte de quantidades significativas solo e sedimento aos cursos d´água, 

contribuindo, assim, para o assoreamento dos mesmos e para a degradação dos recursos naturais. 

Esse trabalho teve como objetivo determinar as taxas de erosão em uma voçoroca da bacia 

hidrográfica semiárida do riacho Exu, no semiárido de Pernambuco, bem como avaliar a 

aplicabilidade do modelo de Foster & Lane (1983) nessa condição.Para tal foram levantadas a área 

de voçorocamento e as características hidrologicas da bacia hidrográfica riacho Exu. A estimativa 

das taxas de erosão e das variáveis hidráulicas da voçoroca na bacia hidrográfica do riacho Exu 

foram adequadas, pelo boa estimativa do modelo de largura final e profundidade da voçoroca 

verificadas no campo. 

 

ABSTRACT --- The gullies are the most impressiveforms of water erosion, has caused serious 

environmental damage, it promotes major changes in the landscape, and are associated to high soil 

and sediment transport to streams and contributing to the degradation of natural resources. This 

study aims to determine the erosion rates of a gully from Exu watershed river, in semiarid of 

Pernambuco State, Brazil, as well, evaluate the performance of Lane & Foster model (1983) in 

gully modelling.So, it was raised the area and hydrologics caracteristics of Exu watershed river. The 

Lane & Foster model has performed adequate estimates of  erosion rates, width and depth from Exu 

gullies. 

Palavras-chave: Lane & Foster model, ambientesemiarido, erosão hídrica.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos do processo erosivo de voçorocamento utilizam métodos de determinação física 

das características hidrológicas e pedológicas, ou utilizam técnicas de modelagem dos fatores e 

processos envolvidos. Algumas modelagens de voçorocas são utilizadas modelos que foram 

desenvolvidos para os processos de erosão em sulcos, buscando suprir esta laguna, Foster & Lane 

(1983), desenvolverem um modelo matemático para estimativa das taxas de erosão em vocorocas 

pelo trabalho erosivo realizado de escoamento concentrado em canais baseado no principio da 

tensão de cisalhamento do escoamento na desagregação do solo e no aprofundamento da voçoroca 

(Haan et al., 1993). 

Voçoroca é geralmente descrita como um canal profundo em uma encosta, com fluxo de 

água não perene (Kirkby & Brackem, 2009). Uma das mais antigas definições de voçoroca foi 

proposta pelo Departamento de Agricultura e Conservação do Solo – USDA-SCS, (1966), as 

voçorocas são canais lineares formados pela ação do fluxo concentrado, promovendo a remoção de 

grande quantidade de material. Alguns estudos não fazem distinção entre as ravinas e voçorocas,  

Poesen et al.( 2003); Kompari-Zanee et al. (2011), procurando entender os fatores e processos 

envolvidos na formação destes eventos erosivos.  

As voçorocas representam uma das formas mais agressivas de erosão hídrica, vem causando 

sérios danos ambientais, pois promove grandes alterações nas áreas em que se formam. Estas 

modificações nos ambientes estão associadas a movimentação de quantidades significativa de 

materiais que são transportados através dos cursos d´água, podendo chegar aos reservatórios e 

mananciais, contribuindo para o assoreamento dos mesmos contribuindo para a degradação dos 

recursos naturais (Valentim et al., 2005), no entanto, o estudo do processo de voçoroca torna-se 

difícil devido a alta relação entre os fatores envolvidos, fato este que tem sido negligenciado em 

virtude da interação da definição dos fatores que promovem este processo. Sidorchuk, (1999), relata 

as perdas de solos promovidos pela erosão em voçoroca nas Planícies da Rússia, nas pastagens da 

Austrália e no Oeste da Europa, como perdas elevadas. Ainda segundo este autor, o processo 

erosivo por voçoroca promove a remoção da camada fértil do solo, além de provocar danos nas 

áreas próxima da voçoroca.  

A erosão por voçoroca é considerado um dos principais agentes causadores de degradação 

do ambiente, principalmente pela elevada capacidade de movimentar massa de solo (Meyer & 

Martínez-Casasnovas, 1999). A dificuldade dos estudos dos processos erosivos em voçoroca está no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas que possibilitem a mensuração dos dados acessíveis 

e praticas (Kompani-Zaree  et al., 2011).  
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Assim, Foster & Lane (1983) desenvolveram um modelo matemático para quantificação da 

erosão nas voçorocas pelo escoamento concentrado nesses canais baseados capacidade da tensão 

cisalhamento em desagregar o solo, podendo ser aplicado na estimativa de perdas de solos em 

processos erosivos em sulcos e em voçoroca. A estimativa da taxa de erosão e o dimensionamento 

das em voçorocas pelo modelo desenvolvido por Foster & Lane (1983), suportando variações de 

fluxo e fundamentadas em quatro componentes descritos a seguir:  

 a) Um modelo de largura de equilíbrio do canal 

 b) Um modelo de função de propagação 

 c) Um modelo de erosão do canal antes do processo atingir uma camada não erodível 

 d) Um modelo de erosão do canal após o processo atingir uma camada não erodível 

 

a - Geometria de Equilíbrio do canal  

Toda desagregação nos canais das voçorocas devem-se a relação básica do excesso de 

tensão de cisalhamento apresentada na forma da equação (1). No desenvolvimento da estimativa do 

equilíbrio geométrico do canal, o modelo admite a existe uma distribuição simétrica da tensão de 

cisalhamento, descrito conforme a equação (18) abaixo: 

𝜏∗ =
𝜏

𝜏𝑎
= 1,35[1 − (1 − 2𝑋∗)2,9];        x< 0,5                                       (1) 

em que 𝜏∗ é a tensão de cisalhamento adimensional; 𝜏  é a tensão de cisalhamento real do 

escoamento na voçoroca; 𝜏𝑎 é a tensão de cisalhamento média escoamento e, 𝑋∗ é descrita como a 

distância normalizada do perímetro molhado com inicio na superfície de agua, sendo definida em 

ábaco do modelo e pela equação (2) a seguir: 

𝑋∗ = 𝑋/𝑊𝑃   (2) 

O modelo também define a normalização do raio hidráulico e da largura do canal pelas 

equações (3 e 4):  

𝑅∗ = 𝑅/𝑊𝑃      (3)  

𝑊∗ = 𝑊𝑒𝑞/𝑊𝑃                   (4) 

em que Weq  é a largura de equilíbrio do canal. Um parâmetro normalizado conhecido como 𝑋∗𝑐 

também foi definido como 𝑋∗, em que 𝜏 = 𝜏𝑐, sendo 𝜏𝑐 a tensão crítica de cisalhamento. 

Para definição da geometria do canal foi definido a relação entre 𝑋∗𝑐 , 𝑅∗ e 𝑊∗ apresentados 

na figura 1, que assume a suposição de que o canal erode verticalmente, e rapidamente ajusta-se a 

uma largura de equilíbrio.  
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Figura 1. Condição de equilíbrio normalizado para um canal de erosão (Adaptado por Foster 

&Lane, 1983, descrito por Haan et al., 1993). Fonte: Haan et al. 1993. 

 

b – Função de Propagação 

A função de propagação de transporte foi desenvolvida para predição de 𝑋∗𝑐, que é 

necessário para se determinar os valores de 𝑊∗ na figura 2. Para predição de 𝑋∗𝑐 se faz necessário 

aplicação da equação de Manning na forma da equação (5): 

𝑔(𝑋∗𝑐 ) =
1

𝜏∗𝑐  𝑅∗3/8 =
𝛾𝑆

𝜏𝑐
[

𝑛𝑄

√𝑆
]

3/8

(5) 

em que 𝑔(𝑋∗𝑐 ) é uma função de 𝑋∗𝑐  definida pela figura (2). Para 𝑔(𝑋∗𝑐 )>35 , use 𝑔(𝑋∗𝑐 ) = 35. 

Para obtenção dos valores normalizados dos parâmetros 𝑋∗𝑐, 𝑅∗ e 𝑊∗, pode-se utilizar a figura (1).  

Para determinação da largura (Weq) e do raio hidráulico de equilíbrio (R) do canal utiliza-se 

as equações abaixo (6) e (7) abaixo.  

𝑊𝑃 = [
𝑛𝑄

√𝑆
]

3/8

𝑅 ∗−5/8(6) 

𝑊𝑒𝑞 =  𝑊∗  𝑊𝑃 = [
𝑛𝑄

√𝑆
]

3/8

𝑊∗ 𝑅∗
−5/8

(7) 
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Figura 2. Função de propagação de transporte de Foster & Lane (1983), descrita por Hann et al. 

(1993).  

 

c – Componente de erosão do canal antes do processo erosivo atingir a camada não-erodível  

Antes do processo erosivo atingir a camada não-erodível o canal sofre erosão verticalmente 

ate a largura de equilíbrio (Weq), conforme esquema da figura (3) e, a uma taxa potencial definida 

pela máxima força atrativa, ou seja, pela máxima tensão de cisalhamento (Erc) obtida pela equação 

(8) abaixo:  

𝐸𝑟𝑐 =  𝐷𝑟𝑐𝑊𝑒𝑞 =  𝐾𝑟(1,35𝜏𝑎 − 𝜏𝑐)𝑊𝑒𝑞(8) 

em que  onde: Erc é a máxima taxa de erosão vertical; Kr é a erodibilidade do solo e 𝜏𝑎 é obtido 

pelo produto de γRS, usando-se Manning para obtenção do raio hidráulico (R), assim, a  pela 

equação para obtenção de 𝜏𝑎  torna-se: 

𝝉𝒂 = 𝜸𝑺 [
𝑛𝑄𝑅∗

√𝑆
]

3/8

(9) 
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Figura 3. Representação da atuação do processo erosivo após a camada erodível do solo (Foster & 

Lane, 1983), descrita por Hann et al. (1993).  

 

d – Componente de erosão do canal depois do processo erosivo atingir a camada não-

erodível  

 Depois de atinge a camada não erodível, o canal expande-se lateralmente, como 

ilustra a (Figura 4) a uma taxa definida pela tensão de cisalhamento na intersecção da parede 

erodível e da camada não erodível do canal, e obtida pela equação (10).  

Erc = ρb
dW

dt
dne =  dne Kr (𝜏𝑏– 𝜏𝑐) (10) 

em que dne  é a profundidade da camada não erodível e τb e o cisalhamento na intersecção no fundo 

do canal com a parede do canal e, obtida pela expressão: 
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Figura 4. Representação da atuação do processo erosivo após a camada erodível do solo 

(Foster & Lane, 1983), descrita por Hann et al. (1993).  

𝜏𝑏 = 𝜏∗𝑐𝜏𝑎(11) 

A largura final do canal da voçoroca, Wf, e alcançada quando X*c seja tal que o cisalhamento 

em qualquer lugar da parede do canal e menor que, sendo 𝜏∗𝑐 = a tensao critica normalizada; assim 

o X*c finalou X* corresponde a condição da expressão: 

𝑋∗ =  
𝑦𝑓

𝑊𝑃
(12)                     

em que yf e a profundidade do fluxo e WP o perímetro molhado, a partir do valor de X*, obtém-se o 

valor da tensão critica normalizada (𝜏∗𝑐) pela expressão abaixo:    

𝜏∗𝑐 = 1.35(1 − (1 − 2𝑋∗)2,9 (13) 

 Finalmente, por definição obtém-se a tensão de cisalhamento média escoamento (τa): 

τ∗c =
τc

τa
=

τc

γRS
(14) 

Outros métodos de estudo da voçoroca são realizados através do processo de modelagem 

dos diferentes fatores envolvidos, a exemplo de Sidorchuk & Sidorchuk (1998). Porém a 

modelagem dos processos não é tarefa fácil, a voçoroca é um processo físico que ocorre em certas 

áreas, em função do clima, litológica, tipos de solos e formas do relevo e uso da terra Meyer & 

Martínez-Casasnovas (1999), onde a interação desses fatores, influenciam a concentração do fluxo 

superficial e contribuem de forma significativa para as perdas de solo (Knapen & Poesen, 2010). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar as taxas de erosão em uma voçorocada bacia 

hidrográfica semiárida do riacho Exu, no semiárido de Pernambuco, bem como avaliar a 

aplicabilidade do modelo de Foster & Lane (1983) nessa condição. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 A área experimental constitui-se da bacia hidrográfica do riacho Exu localizado na 

mesorregião Sertão do Alto Rio Pajeú, no município de Serra Talhada, semiárido pernambucano 

(Figura 1). O acesso se dá pela rodovia federal BR-232, km 448, pertencente ao limite municipal da 

cidade de Serra Talhada, com coordenadas geográficas 38°25’43” de longitude Oeste e 8°00’06” de 

latitude Sul. O clima da região, de acordo com a classificação de Koöper enquadra-se no tipo Bwh, 

denominado semiárido, quente e seco, com chuvas de verão-outono com pluviosidade média anual 

para o período de 1911 a 2013 de 647 mm ano
-1 

(SUDENE, 1990; INMET, 2013), e temperatura 
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média anual superior a 30°C. Os valores de precipitação média anual da bacia hidrográfica do 

riacho Exu encontram-se na figura 5.  

 Como descrito por Cantalice et al. (2013) a bacia hidrográfica do Exu apresenta padrão 

hidrológico caracterizado de alta variabilidade, com chuvas concentradas em breves intervalos e 

tempo (1,2 cm min
-1

) e eventos de larga variação temporal de recorrência e, consequentemente, 

ocorrência picos de escoamento superficial seguidos por uma recessão de forma exponencial.  O 

tempo de concentração (Tc) da bacia do riacho Exu é de 7,08 horas. 

 

Figura 5. Localização da bacia hidrográfica do riacho Exu inserida na bacia do Pajeú no Estado de 

Pernambuco. 

 

Determinação das taxas de erosão da voçoroca 

 

Na determinação das taxas de erosão das voçorocas aplicou-se o modelo matemático 

desenvolvido por Foster & Lane (1983) e descrito por Haan et al. (1993). Para a aplicação do 

modelo foi levantada a área de voçorocamento da bacia hidrográfica riacho Exu.A área de 

contribuição da voçoroca denominada de Caiçara (Figura 6) afluente da margem esquerda do riacho 

Exu, o qual contribui para o Rio Pajeú. Para a área de contribuição da voçoroca Caiçara também foi 

realizada a caracterização morfométricas e hidrológica.Os mapas de declividade e de altitude foram 

elaborados automaticamente processando-se a imagem SRTM através do aplicativo Spatial Analyst 
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do ArcGIS 9.1.A altitude da área de contribuição da voçoroca foi elaborada com base na 

reclassificação dos valores dos pixels da imagem ASTERDTM com uma resolução de 10 metros. A 

abrangência de cada classe mapeada na bacia foi obtida através da análise quantitativa da carta 

hipsométrica (Figura 7).  

As diferentes áreas de uso e de ocupação da bacia de contribuição da Voçoroca Caiçara foram 

obtidas com base na fotointerpretação das imagens LANDSAT-TM, onde foram extraídas as 

unidades de uso e ocupação que foram representadas na forma de mapa.  

 

Figura 6. Área de contribuição da voçoroca Caiçara, município de Serra Talhada, PE.  

 

Ri

acho Exu 

V

oçoroca 



XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos   
 10 
 

 

Figura 7. Carta Hipsométrica da área de contribuição da voçoroca na bacia hidrográfica do riacho 

Exu, Serra Talhada, PE.  

 

Parâmetros hidrológicos da área de contribuição da Voçoroca Caiçara  

 

Para aplicação do modelo Foster & Lane (1983) foram determinados os seguintes 

parâmetros hidrológicos da área da voçoroca Caiçara, descritos a seguir. Para determinação dos 

picos de escoamento na área de contribuição da voçoroca, utilizou-se o método da Curva-Número 

(CN) desenvolvido pelo SCS-USDA (1973), para estimativa do escoamento superficial em bacia 

hidrográfica com base no tipo, no uso, na umidade inicial e a condição hidrológica do solo.  

Para precipitação máxima utilizada no cálculo da Curva Número (CN) em um dado período 

de retorno para área de Contribuição da Voçoroca Caiçara, foi considerado os seis meses mais 

chuvosos em uma série de 101 anos de precipitação do município de Serra Talhada, considerando 

um período de retorno de 10 anos (Figuras 8 e 9) de acordo com Molinier et al. (1994). 

As condições de solos descoberto, solos manejados com queimadas e vegetação de caatinga 

rala, foram definidos no grupo C, com valores de 91, 70 e 88 respectivamente, com base em valores 

tabelados pelo NRCS (1973). O tempo de concentração (Tc) da bacia de contribuição da Voçoroca 

Caiçara foi obtido através da equação de Hathaway descrita por Ponce (1989):  

  𝑇𝑐 =
0,606 (𝐿.𝑛)0,467

𝑆0,234                               (15) 

Ri

acho Exu 

V

oçoroca 
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em que Tc é o Tempo de Concentração (horas), Lé o comprimento da bacia (km),n é o fator de 

rugosidade da bacia promovido pela cobertura vegetal e S é a declividade média do principal curso 

d’água (m m
-1

). 

 

 

Fonte: Molinier et al. (1994).  

Figura 8. Região Nordeste representada por 14 zonas homogêneas em relação aos totais 

pluviométricos em 24 horas. (Serra Talhada está inserida na zona 1).  
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Figura 9. Total de precipitações em 24 horas em cinco zonas climáticas do Nordeste, em função do 

período de retorno.  (Zona 1 – Compreende o município de Serra Talhada –PE).  Fonte: Molinier et 

al. (1994).  

 

Também foi determinado o tempo de pico segundo O SCS-USDA (1973), para descrever o 

tempo de pico do escoamento em pequenas áreas. Este método é descrito pela equação (16) abaixo, 

onde Tp é o tempo de pico, D é a duração do escoamento em horas e Tc é o tempo de concentração 

da bacia (16): 

Tp =  
D

2
+ 0,6 Tc(16) 
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A determinação da altura de pico foi descrito pelo SCS-USDA (1973), segundo a equação 

(17), onde q é a altura de pico (m
3
/s), Q é o escoamento (mm), A é a área da bacia (ha) e Tp é o 

tempo de pico (horas). 

q = 0,0021Q A/Tp                                                                                                                       (17) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Constam da tabela 1 as variáveis hidráulicas e as estimativas das taxas de erosão do 

voçorocamento presente na bacia hidrográfica do riacho Exu obtidas através do modelo de Foster e 

Lane (1983). A estimativa da vazão de pico na voçoroca, utilizada na equação de propagação 

(equação 22) do modelo de Foster e Lane (1983), foi obtida pela aplicação do método da curva 

número considerando as médias dos 3, 4 e 6 meses mais chuvosos da localidade para o período de 

1911 a 2012. Para obtenção da lâmina de escoamento pela curva número, quando os Neossolos 

Litólicos em associação com Luvissolo e Planossolo ocupando 76,37 % da área (figura 10), os 

Neossolos Llitólicos em associação com Argissolo ocorrendo em 11,65% da área, e os Luvissolos 

em associação com Neossolos Litólicos em 12,03 % da área foram enquadrados no Grupo 

hidrológico C, ou seja, solos de alto potencial de produção de escoamento superficial e, para as 

seguintes condições de uso (Figura 11): caatinga rala com 4,44 ha, solo descoberto com 2,11 ha e 

manejo com queimadas 0,6 ha. A condição hidrológica do método da curva número considerada foi 

a condição III, que representa a condição de umidade dos solos da área da voçoroca no período 

chuvoso.    

 

Tabela 1. Predição das variáveis hidráulicas e das taxas de erosão antes e após a camada não 

erodível da Voçoroca Caiçara da bacia hidrográfica do Exu em Serra Talhada no semiárido de 

Pernambuco, segundo o modelo de Foster e Lane (1983). 

 

Meses de 
chuva 

Qp Pm 𝝉 Taxa Erosão (Erc) Taxa Erosão (Erc) Taxa Erosão final 

Antes da camada Após camada   

(m3s-1) (m) (Pa) (kg m-1 s-1) (t ha-1) (kg m-1 s-1) (t ha-1) (kg m-1 s-1) (t ha-1) 

6 meses 33.57 11.13 32.43 0.77 49.77 0.01 0.61 0.78 50.38 

4 meses 12.78 7.75 22.58 0.37 23.79 0.01 0.43 0.38 24.22 

3 meses 10.91 7.30 21.28 0.33 21.07 0.01 0.40 0.33 21.47 

Qp = Vazão de pico (m3 s
-1

); Pm = Perímetro molhado (m); e τ = Tensão de cisalhamento (Pa). 
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Figura 10. Mapa de solos da área de contribuição da voçoroca Caiçara, Serra Talhada – PE. 

 

 

Figura 11. Mapa de uso e manejo do solo da área de contribuição da voçoroca Caiçara, Serra 

Talhada – PE. 
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Para avaliação das estimativas das variáveis hidráulicas e das taxas de erosão na voçoroca 

pelo modelo de Foster e Lane (1983), estão comparados na tabela 2, os valores preditos de largura e 

profundidade da voçoroca pelo modelo, com os valores que foram medidos em campo. Observa-se 

que as predições realizadas com a média do período chuvoso de seis meses foram as melhores 

estimativas aproximando-se bastante da largura final da voçoroca e, praticamente igualando o valor 

da profundidade media observada.    

Levando-se em consideração estes resultados e, a escassez de metodologias de cálculo e 

estimativas de taxas de erosão em voçorocas, considera-se que o modelo de Foster & Lane teve um 

desempenho muito bom para as condições do voçorocamento da bacia hidrográfica do riacho Exu. 

 

Figura 12. Processo de erosão lateral na voçoroca Caiçara, Serra Talhada- PE, conforme previsto 

pelo modelo de Foster & Lane (1983). 

 

Tabela 2. Comparação dos valores de largura e profundidade preditos pelo modelo de Foster & 

Lane (1983) e observados da Voçoroca Caiçara, na bacia hidrográfica do Exu em Serra Talhada no 

semiárido de Pernambuco. 

Chuvas  Largura prevista (m) Largura Observada (m) 

6 meses 11,04 14,54 

4 meses 7,69 14,54 

3 meses 7,25 14,54 

   

 Profundidade prevista (m) Profundidade Observada (m) 

6 meses 1,42 1,48 

4 meses 0,99 1,48 

3 meses 0,93 1,48 
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CONCLUSõES 

 

1. As estimativas realizadas com modelo de Foster & Lane para largura final da voçoroca 

baseada na média dos seis meses chuvosos aproximaram-se bastante dos apresentados pela 

voçoroca; 

2. As estimativas realizadas com modelo de Foster & Lane de profundidade média da voçoroca 

da voçoroca baseada na média dos seis meses chuvosos igualaram-se aos valores de 

profundidade apresentados pela voçoroca; 

3. A estimativa das taxas de erosão e das variáveis hidráulicas da voçoroca na bacia 

hidrográfica do riacho Exu foram adequadas, pelo boa estimativa do modelo de largura final 

eprofundidade da voçoroca verificadas no campo. 
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