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Introdução
A erosão inclui um conjunto de processos que
destaca, transporta e deposita o material rochoso ou
terroso da superfície terrestre. A suscetibilidade à
erosão do solo inclui fatores naturais (geológico,
geomorfológico,
pedológico,
climatológico
e
hidrológico) e fatores antrópicos (impermeabilização
da superfície, uso e ocupação do solo, etc.).
Cidades construídas sobre perfis de solo com
textura arenosa apresentam índices altos de
ocorrência de processos erosivos do tipo ravina e
boçoroca, e são intensificados pelo desenvolvimento
urbano do território de forma acelerada e sem
planejamento (RODRIGUES, 1997).

Objetivo
O presente trabalho tem o objetivo de identificar as
causas e os efeitos de feições erosivas urbanas de
Bauru/SP e levantar as melhores estratégias de
recuperação, para criação de material didático
voltado para a rede de ensino pública do município.

Material e Métodos
O estudo compreendeu 4 etapas:
• Levantamento e caracterização de feições
erosivas urbanas, causados por processos hídricos
e identificação de fatores de risco e seus
condicionantes.
• Levantamento das características físicas,
geológicas e do desenvolvimento urbano de Bauru;
• Levantamento das feições erosivas ocorridas na
cidade entre 1965 e 2019, com os fatores
influenciadores.
• Levantamento de métodos e soluções para
recuperação e prevenção de erosões em Bauru.
• Elaboração de material didático.

Resultados e Discussão
Bauru é considerada região crítica para o
aparecimento de processos erosivos lineares de
grande porte (ravinas e boçorocas). Desde a sua
formação, já havia registros de processos erosivos.
Através desse estudo, foi possível identificar a
situação das erosões em 1965, 1996, 2008 e 2019.
Analisando os dados, percebe-se uma concentração
das primeiras erosões registradas em bacias de
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córregos que passaram por canalização. Essa
atividade foi muito comum a partir da década de 50
na cidade de Bauru como estratégia de resolução de
problemas decorrentes do crescimento demográfico.
Atualmente observa-se a ocorrência de erosões nos
limites da malha urbana ou localizadas próximas a
vazios urbanos ou loteamentos com baixa
ocupação. Essas áreas apresentam extrema
fragilidade ambiental, pois constituem loteamentos
novos
e
áreas
totalmente
desmatadas,
intensificando a desagregação e arraste de
sedimentos e, consequentemente, agravando o
processo erosivo. A ocupação urbana de forma
controlada e consciente é de fundamental
importância como medida preventiva. Além disso, o
planejamento do sistema de drenagem urbana deve
ser elaborado a partir de critérios técnicos bem
estabelecidos, e seguindo as particularidades de
cada cidade.

Conclusões
Os processos erosivos na cidade de Bauru foram
causados por suscetibilidade do solo à erosão,
aumento e concentração do escoamento pela
impermeabilização da superfície, ausência de
sistema de drenagem, traçado inadequado das ruas
e estradas, desmatamento e falta de infra estrutura
em núcleos habitacionais (ALMEIDA FILHO, 2000).
É necessário que se estabeleça um conjunto de
medidas que garantam o real controle de erosão. O
presente estudo demonstrou a importância da
realização de um planejamento ambiental urbano e,
sobretudo, sua aplicação. Considera-se que a
aplicação do planejamento deva, inclusive, envolver
a população, por meio de conscientização. Por isso
o objetivo de criar um material didático para crianças
e adolescentes, considerando-os agentes difusores
do conhecimento.
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