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Resumo: O presente trabalho tem como objeto interrelacionar a formação do perfil geológico 
geomorfológico de Montes Claros com a susceptibilidade à erosão dos solos. As metodologias 
utilizadas foram: revisão bibliográfica e observação direta de campo associadas á estratigrafia de 
seqüências;metodologias preconizadas por Libault (apud Ross), e taxonomia do relevo nos estudos de 
erosão dos solos.
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INTRODUÇÃO
A forma atual do relevo terrestre é resultado da interação entre os processos geológicos internos 

(magmatismos, terremotos, orogênese, etc.) e externos (intemperismo, erosão, transporte e sedimentação). 
No entanto, a ação antrópica sobre o relevo modifica sua gênese natural de constituição operando de forma 
adversa e possibilitando a instalação de processos erosivos. Os estudos da geologia e da geomorfologia 
da Região Norte de Minas onde está localizado o sítio urbano de Montes Claros potencializam um 
entendimento dos aspectos físicos substanciais aos eventos erosivos, daí a necessidade de abordá-los e 
compreendê-los quanto à sua gênese e evolução.

ABORDAGEM GEOLÓGICA DE MONTES CLAROS: ESTRATIGRAFIA
O município de Montes Claros Norte de Minas Gerais está localizado geologicamente segundo 

Ross (2000:47-48) no Cráton Pré-brasiliano do São Francisco onde uma parte encontra-se encoberta 
por sedimentação antiga e as extremidades confundem-se com as áreas dos cinturões orogenéticos que 
o margeiam. Geomorfologicamente na depressão Sertaneja e do São Francisco, que compreende uma 
extensa área rebaixada e predominante aplanada, constituindo uma superfície de erosão que secciona 
uma grande diversidade de litologias1 e arranjos estruturais. 

1  Estudo científico da origem das rochas e suas transformações. Esta parte da geologia também é denominada petro-
grafia. É uma importante ciência auxilia da geomorfologia no estudo das formas do relevo terrestre. (Guerra:2000,p.994)
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Figura 1: Coluna estratigráfica- Folha Jequitaí

Toda a área desta bacia está localizada na borda oeste do Cráton do São Francisco, que éuma área estável 
tectonicamente. A estrutura geológica da base deste cráton se formou ainda durante oPaleoproterozóico, 
no ciclo Orogênico Transamazônico, a aproximadamente 2,5 Ga. Naquelemomento, estava havendo uma 
série de processos tectônicos na região, com fusões e afastamento deplacas tectônicas, dando origem 
às estruturas dobradas hoje visíveis no local (Rocha, 1998).No início do Mesoproterozóicoocorreu a 
abertura da grande bacia sedimentar (Rift) doEspinhaço-Chapada Diamantina. Mas somente após 
a grande glaciação do Neoproterozóico é quehouveram condições ideais para a formação das rochas 
calcárias do Grupo Bambuí, que recobrem asrochas bases datadas do Paleoproterozóico. Houve outra 
fase de sedimentação nesta grande baciasedimentar no final da era Mesozóica, a aproximadamente 85 
Ma. Naquele momento ocorreu asedimentação do arenito da Formação Urucuia, que se caracteriza por ser 
um pacote bem espesso(aproximadamente 300 metros), e por apresentar argilitos, siltitos e folhelhos em 
sua base, sendorecoberto por uma capa arenosa. (Fernandes et al. 1982, apud Rocha, 1998). Conforme 
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apresenta a figura a seguir.

Figura 2- Coluna estratigráfica esquemática da região da Serra do Jaíba

Esta Coluna estratigráfica esquemática da região da Serra do Jaíba possui uma espessura 
aproximada 300 m. (Modificado de Iglesias, 2007 e Iglesias &Uhlein, no prelo).

A Serra do Espinhaço em Minas Gerais está localizada na margem sudeste do cráton do São 
Francisco. Nesta região sobre um embasamento Trasamazônico, com idade superior a 2.8-1.8 Ga se 
desenvolvolveram duas bacias sedimentares: um riftintracratônico de idade Paleo- a Mesoproterozóica 
(Bacia do Espinhaço), sobreposto por uma bacia do tipo margem passiva (Bacia do São Francisco), de 
idadeNeoproterozóica. (vide tabela 1).

As Colunas Estratigráficas analisadas classificam o município de Montes Claros no Grupo 
Bambuí cuja gênese de formação remontam ao Pré-Cambriano com o predomínio de rochas antigas 
com processos erosivos atuando em longo tempo propiciando um modelado suave em formas de relevo 
com cuestas, tabuleiros, chapadas, morros testemunhos, sendo portando um relevo dissecado presente 
na paisagem do Norte de Minas.

Geomorfologia de Montes Claros é constituída de formação Pré-cambriana com predominância 
de serras de formação carstica como a Serra da Sapucaia (vide anexos) na porção noroeste e grutas 
como Lapa Grande, Claudina e Meireles dentre outras.A formação do relevo cárstico está relacionada 
à geologia da região conforme supramencionado pertencente ao GrupoBambuí Formação Lagoa do 
Jacaré.

Os principais elementos para a elaboração e evolução de um relevo cárstico são: a rocha com 
características de solubilidade e a água. Os componentes do ambiente geoquímico, tais como 
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temperatura pH, pressão, CO², presença de ácidos húmicos e fúlvicos e as bactérias para a calcita 
secundária, entre outros, são os ingredientes da carstificação. (Kohler:2008, p.309

Observa-se um arcabouço estrutural de formação da geomorfologia de Montes Claros onde os 
processos pedogenéticos de constituição do relevo seccionam formações calcárias antigas nas quais 
os processos atuam continuamente como intemperismo químico, intemperismo biológico,físico (ou 
mecânico). (ver fotos em anexo)

A gênese e evolução da paisagem cárstica depende do grau de dissolução da rocha, da qualidade 
e volume da água e das condições ambientais da litosfera, atmosfera e biosfera. (Kohler, 2008:311) 
Portanto, estes são parâmetros para eventuais estudos deste tipo de paisagem, o que não é objeto de 
estudo deste trabalho.AGeomorfologiapara Casseti (2001):

é definida enquanto:[...]ciência que tem por objetivo analisaras as formas do relevo, buscando 
compreender as relações processuais pretéritas e atuais. Como componente da ciência 
geográfica, a geomorfologia constitui importante subsídio para a compreensão racional da forma 
de apropriação do relevo, considerando a conversão das propriedades geoecológicas (suporte e 
recurso) e sócio reprodutoras. Seu objeto de estudo é a superfície da terrestre, a qual, no entanto, 
não se restringe à ciência geomorfológica, que possui sua forma específica de análise do relevo. 
Incorpora ela o necessário conhecimento do jogo de forças antagônicas, sintetizadas pelas 
atividades tecnogenéticas e mecanismos morfoclimáticos, responsáveis pelas formas resultantes. 
(CASSETI, 2001, p.11). 

Baseando nesse entendimento de Cassetiobserva-se que numa abordagem empírico-descritiva 
deMontes Claros que:  é constituída pela predominância de serras e carstes (formações calcárias com 
intenso processo de intemperismo químico); (grutas) como Lapa Grande, Claudina e Meireles dentre 
outras.Essas formações evidenciam o processo de formação geológico em que os estudos já mencionados 
demonstram a existência do Mar de Bambuí cujas formações atuais (calcários) Formação Lagoa do Jacaré 
destacam-se na morfologia atual. Neste sentido pode-se dividir o município em regiões cardeais:

-sul-sudoeste têm-se a Serra da Sapucaia denominação local para as formações rochosas de 
calcário cujos processos de intemperismo físico, químico e biológico atuam intensamente originando as 
formações carsticas (lapiás, grutas dentre outras).
- Porção leste-sudeste: formações de intenso processo de erosão com formações de ravinas e voçorocas 
ao longo da BR e Trevo para Juramento ( anexo:vista das futuras instalações do “Mocão)

- Porção sul sudeste formações calcárias no sentido Montes Claros Bocaiúva solos em exposição 
e processo de adensamento urbano 

- Porção norte-nordeste: formações calcárias onde está localizada a Lafarge mineradora cuja 
extração de calcário faz parte da dinâmica dos bairros vizinhos bem como seus eventuais impactos.

-Porção central: onde está localizado o sítio urbano de Montes Claros com intenso processo de 
urbanização, a área encontra-se rebaixada em relação as demais por onde passa a calha do rio Vieira.

Constata-se conforme descrito que a Geomorfologia de Montes Claros contrasta com o 
adensamento urbano sob o ponto de vista da Geomorfologia Ambiental vêm ocorrendo uma destruição 
dos recursos naturais para atender as demandas principalmente de espaços privilegiados. Áreas de 
várzeas são drenadas para instalação de centros comerciais e outros empreendimentos. Ressalte-se que 
a dinâmica geomorfológica tem sido pouca evidenciada, pois até o sopé da Serra da Sapucaia cuja 
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inclinação do terreno formado por rochas calcárias associada uma vegetação característica de Mata Seca 
são impactadas com a formação crescente de bairros.

O relevo constitui elemento fundamental no processo de planejamento ambiental, na compreensão 
do funcionamento dos processos geomorfológicos e na previsão e/ou convivência de fenômenos 
catastróficos. Assim: Os relevos constituem os pisos sobre os quais se fixam as populações 
humanas e são desenvolvidas suas atividades, derivando daí valores econômicos e sociais que 
lhes são atribuídos. (Marques, 2003, p. 2425 apud Casseti:2001). 

O Solo é caracterizado pela ocorrência de siltito, ardósia, calcários, filitos, calcita, galena, minério 
de ferro, (Conglomerados: canga, tapanhoacanga com hematita), azotato de potássio, cristal de rocha e 
ouro de aluvião. A Hidrografia é pertencente à Bacia do São Francisco (Alto Médio São Francisco) 
Rio Verde Grande, Rio Pacuí e São Lamberto. – Lagoas Tiriricas, Lagoão, Periperi, São João, Brejão, 
Garça, Vereda dos Caetanos, Mombuca, São Jorge, Freitas, Matos, Barreiro. Já a hidrografia urbana 
é caracterizada por rios canalizados sendo os principais o Rio Vieiras e o Vargem Grande seguidos 
dos córregos Bicano, Melancias e da Lagoa do Interlagos.O clima é quente e seco acompanhado de 
uma vegetação de cerrado caducifólio, cerrado subcaducifólio com ligeiras ocorrência de cerrado 
semiperenifólio, além da presença de Matas Secas, Caatinga Hipogerófila. Ocorrência de Pau D’arco, 
pequizeiro, bloco de Juriti, Jatobá, Macambira, Braúna, Barriguda, além de possuir uma flora rica em 
plantas medicinais.

O espaço urbano de Montes Claros cuja área é de 97 km está sendo amplamente estudado por Leite 
(2006), Pereira (2007) e França (2007), autores que estudam os fenômenos urbanos apontam para um 
crescimento não planejado da cidade bem como a centralidade de Montes Claros além do Sensoriamento 
Remoto como ferramenta estratégica de conhecimento do espaço. São estudos da dinâmica funcional 
urbana que apontam para a necessidade de conhecimentos mais específicos sobre esta cidade. 

Assim sendo, o entendimento do relevo e sua dinâmica, passa obrigatoriamente pela compreensão 
do funcionamento e da interrelação entre os demais componentes naturais (água solos, sub-solo, 
clima e cobertura vegetal), e isto é de significativo interesse ao planejamento físico-territorial. 
Planejamento que deve levar em conta as potencialidades dos recursos e das fragilidades dos 
ambientes naturais, bem como a capacidade tecnológica, o nível sócio-cultural e os recursos 
econômicos da população atingida.(Ross, 1996)

Neste sentido, a abordagem geomorfológica contribui para o entendimento e planejamento 
urbano por ter o relevo como unidade de análise em interrelação com os demais componentes naturais. 
A Geomorfologia traz sua contribuição ao propor o conhecimento das formas sua gênese e potencial de 
ocupação em especial humana.

EROSÃO DOS SOLOS: BREVES CONSIDERAÇÕES
As características geológicas e geomorfológicas predispõem a paisagem natural do Norte de 

Minas e, em especial o município de Montes Claros à susceptibilidade deprocessos erosivos, o que 
evidentemente só pode ser confirmado com estudos detalhados, e este artigo pretende contribuir para 
tal. 

O termo erosão provém do latim (erodere) e significa corroer. Nos estudos ligados à Ciência 
da Terra o termo é aplicado aos processos de desgaste da superfície terrestre, solo ou rocha) pela ação 
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da água, do vento , do gelo e de organismos vivos (animais e plantas), além da atuação antrópica. 
(Santos, 1995). Os processos erosivos são fatores de estudos desde o conhecimento sistêmico das ações 
antrópicas no meio ambiente. 

O processo erosivo causado pela águas das chuvas tem abrangência em quase toda a superfície 
terrestre, em espacial nas áreas de clima tropical, onde os totais pluviométricos são bem mais 
elevados do que em outras regiões do planeta. Além disso, em muitas dessas áreas, s chuvas 
concentram-se em certas estações do ano, o que agrava ainda mais a erosão. O processo erosivo 
tende a acelerar, à medida que mais terras são desmatadas para exploração de madeira e/ou 
para a produção agrícola, uma vez que os solos ficam desprotegidos da cobertura vegetal e, 
conseqüentemente, as chuvas incidem diretamente sobre a superfície do terreno. (GUERRA, 
1999:17)

A erosão dos solos é o principal e mais sério impacto causado pela ação humana sobre o meio ambiente.
Fatores que interferem sobre o processo erosivo: energia cinética da água da chuva, propriedades químicas 
e físicas do solo, cumprimento, forma e declividade das encostas, cobertura vegetal, uso e manejo do 
solo. Em quase todos os casos o uso e o manejo inadequados levam à ocorrência dos processos erosivos 
acelerados, na maioria dos casos, de caráter irreversível. 

Neste sentido, observa-se que a instalação dos processos erosivos está relacionada com vários fatores 
controladores do Sistema em estudo. O processo erosivo é natural e a ação antrópica sobre o meio 
ambiente acelera este processo. Cabe, portanto, medidas de estudos e planejamento para ocupação de 
determinada área, a fim de evitar instalação de processos erosivos como as ravinas e voçorocas, os quais 
após instalados causam impactos ambientais muitas vezes irreversíveis.

TEORIA DOS SISTEMAS E SUAS APLICAÇÕES NOS ESTUDOS DOS PROCESSOS 
EROSIVOS

A formação dos solos é resultado da interação de muitos processos, tanto geomorfológicos como 
pedológicos. Esses processos retratam uma variabilidade temporal e espacial significativas, sendo dessa 
forma importante abordar os solos como um sistema dinâmico. Sendo assim os solos e as paisagense 
que ao serem rompidos os equilíbrios dinâmicos deste sistema, ou seja, a entrada(Input) e saída (output) 
de matéria e energia torna este sistema2 passível de várias mudanças de funcionamento permitindo seu 
desequilíbrio.

Para identificar uma área de análise de planejamento de estudos faz-se necessário ter uma unidade 
de análise. Recorrendo à Teoria Geral dos Sistemas esta unidade são os Geossistemas o qual é definido 
por Penteado (1980:155) como formações naturais que experimentam o impacto dos ambientes: social, 
econômico e técnico. Portanto, para abordagem metodológica desse estudo a unidade de análise utilizada 
será a Bacia Hidrográfica.

A Bacia Hidrográfica como valor de unidade de análise e planejamento ambientais, cresceu 
enormemente. Nela é possível avaliar de forma integrada as ações humanas sobre o ambiente 
e seus desdobramentos sobre o equilíbrio hidrológico, presente no sistema representado pela 
bacia de drenagem é, pois, o espaço de planejamento da gestão das águas, onde se procura 
compatibilizar as diversidades demográficas, sociais e culturais e econômicas das regiões.

2  Para Hall e Fagen (apud Penteado, 1980:155) definem Sistema como um conjunto de elementos e das relações 
entre eles e seus atributos. Já para Thornes e Brunsden definam sistema como um conjunto de objetos ou atributos e das suas 
relações, executados para organizar uma função particular”. O sistema é assim, entendido como um operador, que, durante 
um tempo determinado, recebe o INPUT (entrada) e o transforma em OUTPUT (saída).  
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(Suertegaray In: Guerra, 2000: 249)

A Bacia Hidrográfica é portando um espaço de planejamento, nela acontecem todos os fatos geográficos, 
inclusive os relacionados ao relevo. Todas as análises do relevo desenvolvidas na Bacia Hidrográfica 
devem levar em consideração uma análise das mosfoestruturas e das morfoesculturas a fim de evidenciar 
o comportamento morfodinâmico do ambiente estudado. Para Ross (1990:32-33) toda pesquisa deve 
apoiar-se no tripé fundamental que se define: a) pelo domínio do conhecimento específico teórico e 
conceitual; b) pelo domínio da metodologia a ser aplicada; c) pelo domínio das técnicas de apoio para a 
operacionalização do trabalho.
Considerando a Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento ambiental faz-se necessário destacar 
embora existam vários conceitos incorporados por profissionais que trabalham com meio ambiente o 
termo planejamento ambiental, Botelho (2000) define planejamento ambiental como “um processo 
racional de tomada de decisões, o qual implica necessariamente uma reflexão sobre as condições sociais, 
econômicas e ambientais que orientam qualquer ação e decisão futuras.”

Percebe-se que na definição supracitada o termo planejamento ambiental é bastante abrangente 
na medida em que é utilizado para definir todo e qualquer planejamento de uma determinada área que 
leve em consideração fatores físico-naturais e sócio-econômicos para avaliação das possibilidades de uso 
do território e/ou dos recursos naturais.Horton foi um dos pioneiros ao estabelecer os fundamentos das 
leis de organização de drenagem após seus estudos as bacias hidrográficas se constituíram como unidade 
de estudo fundamental da Geomorfologia. Neste sentido, a utilização de estudos geomorfológicos como 
os parâmetros associados á gênese das formas, a caracterização das coberturas móveis (solo, colúvios e 
alúvios)

ESTÁDIO DE FUTEBOL MOCÃO (FUTURAS INSTALAÇÕES) COMO UNIDADE DE 
OBSERVAÇÃO DIRETA

As interferências antrópicas no relevo são uma vez que as modificações e adequações são 
peculiares da natureza humana desde seus antepassados. No entanto, neste estudo de caso observam-se 
várias questões a serem abordadas sendo a principal delas os processos erosivos que se instalaram na 
área destinada à construção do Estádio de Futebol Mocão.Utilizando-se de engenharia as instalações do 
Mocão iniciaram em 1990; nesses20 anos as obras foram interrompidas e atualmente (2010) encontra-se 
inacabada. A obra está localizada na porção leste de Montes Claros próximo ao “Trevo de Juramento”, 
no Bairro São Geraldo. A metodologia:consiste na descrição da paisagem, do relevo, identificação dos 
processos, instalação de instrumento de coleta de dados, Mensuração; Diagnóstico sócioambiental.Diante 
da grandiosidade da obra várias hipóteses foram formuladas sobre as conseqüências principalmente da 
exposição do solo, cujas características físico-químicos e tipo de ocupação permitirão a desencadeamento 
dos processos erosivos. A observação empírica permite-nos inferir na área: ocorrência de solo desprovido 
de vegetação e movimentado para construção do aterro; consequentemente está susceptível à instalação 
dosprocessos erosivos como as ravinas e voçorocas.

As ravinas e voçorocas são formas erosivas que interrelacionam com toda a bacia hidrográfica, 
para Ross (1996) as voçorocas são pertencentes ao 6º¨táxon “são pequenas formas de relevo que se 
desenvolvem por interferência antrópica ao longo das vertentes, são formas geradas por processos 
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erosivos acumulativos atuais”. Estas formas não são passíveis de representação cartográfica a não ser por 
fotos aéreas ou observação direta de campo devido às suas dimensões. No entanto utilizando a taxonomia 
descrita por Ross é possível associar gênese e forma no sentido de compatibilizar a interrelação formas-
processos. 

Figura 3-Classificação dos táxons do relevo de acordo com Jurandyr Ross (1992)

No caso das futuras instalações do “Mocão” os processos erosivos instalaram devido à ausência de 
cobertura vegetal, inclinação do terreno possibilitando o direcionamento dos fluxos de água que ocorrem 
nos períodos chuvosos, o imenso aterro (vide foto) movimentação do solo modificando seus horizontes e 
o potencial de agregação das partículas, tornando-o vulnerável também á erosão eólica e ao intemperismo 
físico. Estudos desenvolvidos por Oliveira (1999) destacam o potencial de agregação das partículas dos 
solos e a susceptibilidade à erosão. Cunha e Guerra (2002) consideram o monitoramento das erosões 
lineares importantes para mensurar as perdas do solo e o carregamento dos agregados, podendo provocar 
assoreamentos de córregos e rios. O presente objeto demonstra nesta primeiro momento várias formas 
de impactos ambientais podendo ser assim descritos:

instalação dos processos erosivos ( formações de microrravinas e voçorocas);1- 
perda do solo (pelo carreamento da água no período chuvoso)2- 
 Possível assoreamento de rios e lagoas próximas; (analise em andamento)3- 
Acúmulo de lixo (mal-cheiro, animais)4- 
A obra vem sendo utilizada para diversos fins que não os de seus propósitos iniciais como: campo 5- 
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de futebol, “monte” para evangélicos; pista de cross; dentre outras;
A obra pelas suas dimensões modificou a paisagem natural de forma brusca;a população local têm 6- 
sentido o impacto dessa obra inacabada e sentem-seincomodada (conforme entrevista realizada 
pela autora em novembro de 2009)

Todos esses levantamentos direcionam para o questionamento não só de caráter físico-territorial 
desse tipo de empreendimento, mas, também da sua necessidade social. Entretanto, este estudo está 
em andamento e serão instalados alguns experimentos: um mini-laboratório experimental de solo 
tendo como objetivo verificar a capacidade de infiltração do solo; leitores de monitoramento de erosão, 
análise físico-química do solo cujas coletas já foram realizadas e aguardam análise laboratorial. Estes 
levantamentos estão sendo analisados, compilados no sentido de verificar a relevância e confirmação das 
hipóteses suscitadas. Até o momento foi possível analisar empiricamente a área de estudo e selecionar 
de forma satisfatória a metodologia a ser aplicada e as técnicas de campo conforme supramencionadas 
ao longo deste trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Neste sentido, compatibilizar a relação geológica-geomorfológica e edafo-climáticas do município 

de Montes Claros utilizando a Teoria Geral dos Sistemas tendo a Bacia Hidrográfica como unidade de 
análise e aplicando-se a metodologia indicada por Ross (1990:32-33) de taxonomia do relevo onde os 
processos erosivos a serem estudados são desencadeados torna-se ímpar. Na medida em que as ações 
antrópicas sobre os sistemas atuam para o seu desequilíbrio e contribuem para os impactos ambientais 
como erosão, assoreamento, desertificação, perda do solo e alteração da paisagem local.

Todos esses equacionamentos de análises geológicas-geomorfológicas, de susceptibilidade à 
erosão e apropriação da paisagem local irão contribuir ainda para o planejamento do relevo em estudo, 
levando em consideração o caráter social e ambiental próprio da natureza humana.

As futuras instalações do Estádio de Futebol Mocão como área de investigação destina-se a 
equacionar a relação existente entre o sistema (paisagem local) seu desequilíbrio mediante a instalação 
dos processos erosivos como também inferir a taxomonia do relevo como metodologia a ser plicada nos 
estudos dessa natureza levando-se em consideração não somente os aspectos físico-territoriais como 
também o caráter social da Pesquisa Geográfica.
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