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RESUMO: O presente trabalho objetivou compartimentar a susceptibilidade erosiva e definir as 
principais áreas fontes de assoreamento dos corpos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio 
Sergipe, pela espacialização da densidade da rede de drenagem pelo método estatístico 
interpolador Kernel. Para subsidiar a análise da potencialidade erosiva, foram confeccionados os 
mapas de classes de declividade e cobertura do solo. Os resultados obtidos foram cinco classes 
de potencialidade erosiva e fontes de sedimento. Verificou-se que 34,8% da área total da bacia 
apresentam média a muito alta susceptibilidade aos processos erosivos. Na região de maior 
erobilidade da rocha/solo, a cobertura da terra é composta pela associação da caatinga, cultivo e 
pastagem (86,6%) e pela classe de declividade 8 a 20% com forma de relevo ondulada. A 
velocidade de escoamento das águas fluviais é alta, ocasionando o maior transporte de 
sedimentos, depositando e assoreando os corpos hídricos superficiais à jusante. O procedimento 
adotado mostrou-se eficiente para espacializar a potencialidade erosiva, fonte de sedimentos de 
deposição e assoreamento dos recursos hídricos superficiais da área de estudo, ponto de partida 
para elaboração do manejo adequado das atividades agropecuárias. 
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INTRODUÇÃO 

 A susceptibilidade à erosão e ao assoreamento depende das características intrínsecas de 
uma bacia hidrográfica, como por exemplo, erodibilidade da rocha/solo, erosividade da chuva, 
classe de declividade, comprimento da encosta e da estrutura estratificada da vegetação (Santos 
& Nascimento, 2019). Por sua vez, a vulnerabilidade está relacionada com a intensificação dos 
processos geológico-gemorfológicos supracitados pela interação do homem com o meio e os 
riscos gerados à sociedade (Smith, 2004). Nessa abordagem, de acordo com International 
Strategy for Disaster Reduction (2004), a susceptibilidade representa as condições naturais do 
meio e a vulnerabilidade, as consequências da apropriação do ambiente pelo homem. Guindicini e 
Nieble (1976) classificaram como agentes predisponente e efetivo, os conjuntos de características 
naturais intrínsecas dos terrenos (susceptibilidade) e as ações antrópicas que aceleram os 
processos exógenos que modificam a superfície da Terra (vulnerabilidade). 

As ferramentas de geotecnologias se consolidaram como técnicas eficazes no mapeamento 
de áreas susceptíveis aos processos erosivos e de assoreamento dos recursos hídricos 
superficiais. Há vários métodos de compartimentar o potencial erosivo de uma determinada 
região, dentre eles, a interpolação por estatística espacial da rede de drenagem. O estimador 
Kernel é um interpolador, que possibilita estimar o evento em toda a área, mesmo onde o 
processo não tenha gerado nenhuma ocorrência. A estimativa de densidade Kernel é uma forma 
não-paramétrica para estimar a função de probabilidade de uma variável aleatória (Nascimento & 
Petta, 2008). Desta forma, o estimador Kernel representa, cartograficamente, a espacialização da 
densidade da rede de drenagem a partir dos cursos fluviais. 

A densidade de drenagem é um dos principais parâmetros na análise de dissecação do 
relevo (Wand & Jones, 1995). A espacialização da densidade de drenagem delimita o grau de 
intensidade da erodibilidade da rocha/solo, indicando a susceptibilidade do terreno frente aos 
processos erosivos. A relação entre densidade de drenagem e permeabilidade é inversamente 
proporcional; quanto maior a densidade de drenagem, maior é a impermeabilidade do terreno. 
Consequentemente, maiores são o escoamento superficial e as erosões laminar e linear (Horton, 
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1945). Desta forma, há maior transporte de sedimento, ocasionando a perda do solo e da sua 
fertilidade, e ocasionando o assoreamento e contaminação dos corpos hídricos superficiais. 

De acordo com Ross (2005), o conhecimento das potencialidades da superfície terrestre 
para sustentar os diferentes usos do solo é imprescindível para garantir o controle de fenômenos 
geodinâmicos indesejáveis, como os processos erosivos e de assoreamento. Esses processos 
podem ser naturais ou induzidos pela ocupação do território. Dessa forma, o conhecimento das 
características do meio físico é imprescindível para subsidiar estudos ambientais e procedimentos 
técnicos de minimização da degradação ambiental. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi espacializar a densidade da rede de drenagem a 
partir do estimador Kernel, visando identificar as áreas mais susceptíveis ao processo erosivo na 
Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe (BHRS), e consequentemente, definir as principais fontes de 
sedimentos que se depositam nos corpos hídricos, causando o assoreamento. Para auxiliar a 
análise da potencialidade erosiva, foram confeccionados os mapas de classes de declividade e 
cobertura do solo. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 A área de estudo desse trabalho é a Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, que compreende 
uma área de 3.673 Km², representando 16,7% do território sergipano. O rio Sergipe possui 
apresenta extensão de aproximadamente 210 Km, desde a sua nascente no município de Nossa 
Senhora da Glória até desaguar no Oceano Atlântico no município de Aracaju. Os principais 
afluentes são os rios Poxim, Sal, Cotinguiba, Jacarecica, Morcego, Jacoca, Campanha, Lajes e 
Melancia. Os rios Poxim e Jacarecica são os principais responsáveis pelo abastecimento parcial 
da população urbana (SERGIPE, 2002). 

 Para a realização desse estudo foram utilizados dados temáticos digitais do Atlas Digital da 
SEMARH (2014); dados SRTM do Projeto Topodata com resolução espacial final de 30 m por 30 
m (INPE, 2008); e os programas de geoprocessamento SPRING (Câmara et al., 1996) e QGis é 

um projeto oficial da Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). O primeiro procedimento 
realizado foi a criação de um Banco de Dados Georreferenciados (BDG) no Sistema de 
Coordenadas UTM, Datum SIRGAS-2000, Zona 24 Sul. Em seguida foi confeccionado o mapa de 
localização e acesso à área de estudo. 

Os principais procedimentos técnicos foram a análise qualitativa (análise visual) e 
quantitativa da rede de drenagem da BHRS. Visualmente é nítida a distinta concentração das 
drenagens, refletindo respostas diferentes das rochas/solos frente à geodinâmica exógena. Dessa 
forma, aplicou-se o interpolador Kernel para delimitar, de forma objetiva, as concentrações das 
densidades de drenagem fluvial. Para aplicação desse método foi necessário transformar as 
linhas de drenagem em pontos, ou seja, em um núcleo contendo o comprimento da linha de 
drenagem. A densidade é calculada com base no número de pontos de um local (pontos 
agrupados ou clusters). 

O produto gerado é monocromático, onde as áreas brancas e pretas indicam maior e menor 
densidade de drenagem, respectivamente. Visando facilitar a interpretação do mapa gerado, foi 
realizada uma classificação colorida, utilizando intervalos fixos para classe de densidade de 
drenagem. Para o cálculo das áreas das classes, a imagem gerada no QGIS pelo interpolador 
Kernel foi importada para o SPRING, gerando uma grade regular para realizar o fatiamento 
(reclassificação) em intervalos predefinidos. Este procedimento foi realizado para calcular as 
áreas de cada classe de densidade de drenagem, que é interpretada como a maior ou menor 
susceptibilidade a erosão e que podem contribuir mais com o processo de assoreamento dos 
recursos hídricos superficiais. 

Para melhor visualização das áreas com maiores densidades, estas foram delimitadas por 
um polígono, a partir de uma nova camada vetorial. As lagoas e represas também foram inseridas 
neste mapa, visando demonstrar as possíveis áreas de assoreamento. Para auxiliar a análise da 
potencialidade erosiva, realizou-se a compilação do mapa de cobertura do solo de SEMARH 
(2014) e a confecção do mapa de classe de declividade a partir dos dados SRTM do Projeto 
Topodata, cujos intervalos das classes foram definidos conforme a classificação da EMBRAPA 
(1979), que relaciona a morfometria (declividade) com a morfografia (forma de relevo).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Pela análise visual do mapa da rede de drenagem, constatou-se a nítida concentração das 
drenagens, refletindo respostas diferentes das rochas e solos frente aos processos erosivos. Esta 
diferença de concentrações de drenagem fluvial apresentou-se de forma evidente após a 
aplicação do estimador Kernel. Desta forma, foi possível delimitar cinco classes de densidade de 
drenagem: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta (Figura 1). Estas classes foram 
interpretadas como diferentes potencialidades à erosão, definindo distintas erodibilidades das 
rochas e solos. As áreas mais susceptíveis aos processos erosivos foram delimitadas no mapa, 
visando destacar as maiores fontes de assoreamento dos recursos hídricos superficiais. 

Cada classe de potencialidade possui características distintas e que devem ser analisadas 
separadamente, para assim propor a melhor solução para minimizar os processos erosivos. As 
classes de média a muita alta densidade de drenagem representam-se mais susceptíveis à 
erosão e possuem uma extensão territorial que abrange 34,8% da área de estudo (Tabela 1). 
Deste percentual, 26,78% são relativas às classes de muito alta e alta concentração de drenagem, 
representando a maior magnitude dos processos erosivos; e estas classes estão localizadas na 
porção superior direita da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe (BHRS).  A maior impermeabilidade 
destas classes ocasiona o maior escoamento da água e transporte de sedimentos. Neste sentido, 
necessita de medidas para controle tanto da perda quanto da produção de sedimentos pela 
erosão, que se depositarão nos corpos hídricos superficiais localizados a sua jusante, causando o 
assoreamento e a contaminação. Estes processos indesejáveis e adversos interferem na 
quantidade e na qualidade da água 

Segundo a Superintendência de Recursos Hídricos de Sergipe, 46% do território da bacia é 
ocupada por pastagens e 18,5% destinadas aos cultivos, somando 64,5% de sua área destinada a 
atividades que aumentam a erodibilidade da rocha e solo. Na área de maior susceptibilidade a 
erosão, as classes de cobertura da terra são predominantemente formadas pelas associações de 
caatinga, cultivo e pastagem, totalizando 84,6% da área (Figura 2). Dessa forma, a intensificação 
dos processos erosivos em uma área de grande susceptibilidade a erosão, que aliada a remoção 
da vegetação nativa para expansão das atividades citadas, contribuem para o assoreamento dos 
corpos hídricos, causando consequências adversas para a população e o meio ambiente. O uso 
de agrotóxicos nas atividades agrícolas em regiões de alta densidade de drenagem aumenta a 
sua dispersão, contaminando os corpos hídricos. 

As características morfométricas do relevo da BHSR apresentam classes de declividades 
que variam de 0% a 75% (Figura 3), com características morfográficas planas a fortemente 
onduladas, embora as classes de declividade entre 3% e 20% sejam predominantes e 
representam formas de relevo suavemente ondulado e ondulado. Nota-se que na região de maior 
susceptibilidade a erosão, a classe de declividade predominantemente é 8 a 20% (ondulada), 
consequentemente a velocidade de escoamento das águas fluviais é alta, ocasionando maior 
transporte de sedimentos. Quando esses encontram uma região com declividade menos 
acentuada, a velocidade de escoamento diminui, provocando a deposição dos sedimentos. No 
caso de lagos e reservatórios situados em áreas de menor declive, existe a maior possibilidade de 
ocorrer o assoreamento. 

Dessa forma, as áreas supracitadas são fontes de sedimentos, que interferem tanto na 
qualidade da água quanto no tempo de vida útil dos lagos e reservatórios pela deposição do 
material erodido. À medida que o assoreamento cresce, a capacidade de armazenamento do 
reservatório diminui. É importante ressaltar que muitos dos lagos são temporários, principalmente 
no semiárido e a recorrência de anos de seca aumenta o impacto ambiental e socioeconômico, 
demandando técnicas de gestão ambiental adequadas, principalmente nas áreas fontes de 
sedimentos e nos corpos hídricos susceptíveis ao assoreamento. 

 
 
CONCLUSÕES 
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1. A sistemática adotada mostrou-se eficiente para compartimentar a BHRS quanto a sua 
potencialidade erosiva, podendo ser utilizada como ponto de partida para elaboração do 
manejo adequado das atividades agropecuárias; 

2. A BHRS apresenta diferentes graus de erodibilidade, sendo que 34,8% da sua extensão 
apresenta alta susceptibilidade à erosão, que aliada a supressão e conversão da 
vegetação nativa para expansão dos limites das áreas de pastagem e cultivo potencializa 
a perda de solo e, consequentemente, o assoreamento dos recursos hídricos superficiais; 

3. Devido à grande demanda de água para abastecimento da população, torna-se 
necessário o gerenciamento e aplicação de técnicas para o controle na perda de solo e 
assoreamento, promovendo uma melhor qualidade e capacidade dos corpos hídricos da 
bacia. 
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Figura 1. Mapa de densidade de drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. 
 

Tabela 1. Área das classes de densidade de drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. 
Densidade de Drenagem Área (Km²) Porcentagem (%) 

Muita baixa 922,66 25,12 
Baixa 1471,97 40,08 
Média 935,64 25,48 
Alta 295,07 8,03 

Muito alta 47,28 1,29 

Total 3672,62 100,00 

 

 
Figura 2. Mapa da cobertura terra da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. 
 

 
Figura 3. Mapa de classes de declividade da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. 


