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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi avaliar a suscetibilidade dos solos à erosão na área do alto 

curso da SubBacia do Rio Tibiri, visando fornecer subsídios à tomada de decisão. Os procedimentos 

empregados constaram da interpretação de parâmetros dos tipos de solo, litologia, cobertura vegetal, 

declividade, precipitação e uso das terras, atribuindo valores específicos a cada um deles, segundo o 

grau de importância desses fatores em relação à erosão, aliados à modelagem algébrica de mapas. 

Verificou-se que a Classe I – Muito Baixa vulnerabilidade à susceptibilidade erosiva, corresponde a 

14,31%, Classe II – Baixa vulnerabilidade, corresponde a 30,15%, Classe III que representa 

vulnerabilidade moderada à susceptibilidade erosiva, é o tipo predominante na área de estudo com 

32,50%, Classe IV – Alta vulnerabilidade erosiva, corresponde 8,62% e Classe V que aponta áreas 

de Muito Alta  vulnerabilidade ambiental à susceptibilidade erosiva, corresponde a preocupantes 

14,92%. Os resultados alcançados se apresentam coerentes, as regiões que foram identificados a 

ocorrência de solos e compartimentos mais vulneráveis se encaixaram nas classes de suscetibilidade 

à erosão. Foi possível obter análises mais concisas sobre as condicionantes e assim torná-las 

disponíveis no apoio a conservação da SubBacia. 
 

ABSTRACT– The objective of this work was to evaluate the susceptibility of soils to erosion in the 

high course area of the Tibiri River Sub-Basin, in order to provide subsidies for decision making. The 

procedures used consisted of the interpretation of parameters of soil types, lithology, vegetation 

cover, slope, precipitation and land use, assigning specific values to each of them, according to the 

degree of importance of these factors in relation to erosion, combined with algebraic modeling. of 

maps. It was found that Class I - Very Low vulnerability to erosive susceptibility, corresponds to 

14.31%, Class II - Low vulnerability, corresponds to 30.15%, Class III which represents moderate 

vulnerability to erosive susceptibility, is the predominant type in study area with 32.50%, Class IV - 

High erosive vulnerability, corresponds to 8.62% and Class V which points to areas of Very High 

environmental vulnerability to erosive susceptibility, corresponds to a worrying 14.92%. The results 

achieved are consistent, the regions that have identified the occurrence of the most vulnerable soils 

and compartments fit into the classes of susceptibility to erosion. It was possible to obtain more 

concise analyzes of the conditions and thus make them available in support of Sub-Basin 

conservation. 
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INTRODUÇÃO 

A exploração dos recursos naturais causa diferentes tipos de distúrbios no ambiente natural, em 

uma variedade de proporções e principalmente com impactos diferentes, dependendo dos vários graus 

de resistência de cada ambiente. Quando um ambiente é explorado além de sua capacidade, um 

desequilíbrio estrutural é iniciado e vários tipos de danos começam a aparecer, como deslizamentos 

de terra, inundações, erosão, entre outros. 

Ao integrar várias variáveis que interferem no potencial dos recursos naturais, o conhecimento 

dos níveis de fragilidade em uma bacia hidrográfica permite compreender a realidade e obter uma 

imagem mais clara das opções de uso da terra mais apropriadas (Spörl 2001). 

As geotecnologias surgem como uma importante ferramenta para a fiscalização e análise 

ambiental, facilitando o gerenciamento da superfície terrestre, bem como dos recursos nela contidos, 

de forma a contribuir decisivamente para o monitoramento, simulação de cenários e apontar soluções 

em relação a diferentes formas de uso e ocupação das terras (Leite et al., 2018) 

Considerando a importância de conhecer e buscar medidas de controle para a erosão do solo, a 

proposta do presente estudo é mapear o potencial erosivo no alto curso da SubBacia hidrográfica do 

Rio Tibiri, no município de Santa Rita, estado da Paraíba. 

Objetiva-se também elaborar uma classificação da susceptibilidade erosiva, e correlacionar com 

os principais fatores e consequências. Assim, busca-se fornecer subsídios para a tomada de decisão 

em prol do desenvolvimento sustentável da região. 

Ressalta-se a relevância da área de estudo uma vez que o Rio Tibiri participa do abastecimento 

local, ofertando seus recursos hídricos aproximadamente a 70% da população urbana da cidade de 

Santa Rita - PB.  

METODOLOGIA 

O Rio Tibiri, é um tributário da bacia hidrográfica no Rio Paraíba, sua nascente principal 

encontra-se na coordenada 7°11'32.84"S e 35° 2'25.14” O, às margens da rodovia estadual PB 016 

km 01, conforme ilustrado na Figura 1. 

Este estudo torna-se importante tanto para conhecer as características (pedologia, litologia, 

climatologia, rede de drenagem e vegetação) do Rio Tibiri, quanto na busca da compreensão das 

condicionantes ambientais e antrópicas que tornam a área vulnerável à erosão no alto curso do rio. 
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Figura 1 – Mapa de Localização da Área de Estudo 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a análise multicritério, adaptado de Moura (2007), 

na qual se baseia na lógica da construção de um SIG. 

Os procedimentos utilizados, inclui-se da interpretação de parâmetros dos tipos de solo, 

cobertura vegetal, litologia, relevo, precipitação e uso e ocupação, incorporados à sobreposição 

temática em SIG, com imputação de valores característicos a cada classe, segundo o alcance da 

acuidade desses fatores em relação à erosão. 

Na etapa de coleta dos dados sobre o Rio Tibiri, foram sistematizadas informações das fontes 

preexistentes como litologia, climatologia e pedologia, porém, devido à escassez de elementos, a 

maioria dos produtos foram gerados através de incursões em campo na área de estudo, a exemplo da 

obtenção de imagens aéreas de alta resolução advindas do uso de veículo aéreo não tripulado(VANT). 

O relevo tem integral importância no processo erosivo, principalmente por ser a declividade o 

fator responsável pela maior ou menor infiltração das águas das chuvas 

Observa-se que 501 hectares da área estudada apresentam relevo suave ondulado, porém, 

declividades maiores que 45% podem ser notadas às margens do curso principal do Rio Tibiri, além 
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 dos seus principais afluentes, conforme ilustrado na Figura 2, reforçando o cuidado aos limites 

das áreas de preservação permanente, assim como toda área de drenagem da SubBacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa de Declividade no Alto Curso do Rio Tibiri. 

 

O relevo da área foi discretizado a partir do Modelo Digital de Elevação, a classificação seguiu 

a metodologia adotada na EMBRAPA (1998), que subdivide as declividades em seis classes de 

relevo. 

A geologia no Alto Curso da SubBacia do Rio Tibiri é composta por 87% da unidade lito 

estratigráfica cenozoica do grupo Barreiras(ENb) e 13% do grupo depósitos fluvio marinhos(Qfm), 

conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Quantificação das áreas absolutas e relativas no mapa Litológico 

DOMÍNIO LITOLÓGICO ÁREA (ha) % 

Qfm 139 13 

ENb 936 87 

TOTAL 1.075 100 
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O Alto Curso do Rio Tibiri é constituído pelas seguintes classes de solo, de acordo com as 

informações apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Quantificação do Domínio Pedológico Adaptado EMBRAPA Solos do NE 

DOMÍNIO PEDOLÓGICO ÁREA (ha) % 

Podzólico Vermelho Amarelo (PVA) 615 57 

Podzólico Hidromórfico (PH) 454 42 

Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico (PVA EU) 6 1 

TOTAL 1.075 100 

 

 A média da precipitação anual no cenário estudado foi de 1416 mm, conforme dados do ano 

de 2020, coletados da plataforma da Agência Executiva de Gestão das Águas AESA-PB, as 

informações foram tradadas no software QGIS 3.10, utilizando técnicas de interpolação espacial. 

 Para fins da análise multicritério, a confecção do mapa de uso e ocupação do solo na região 

de estudo, torna-se condição sine qua non, no processo de interpretação das variáveis que afetam à 

susceptibilidade erosiva. 

Nesta etapa, foram utilizadas técnicas combinadas, de classificação por fotointerpretação e 

vetorização, para a produção do mapa de uso, com base nas imagens de alta resolução. 

Para determinar a fração da vegetação, em função das outras feições, optou-se pela técnica da 

fotointerpretação, precedida do tratamento da ortofotografia, aplicando o Índice de Resistência 

Atmosférica Visível (VARI). Segundo Gitelson, A., et al (2002), o VARI foi projetado para enfatizar 

a vegetação na parte visível do espectro, atenuando as diferenças de iluminação e os efeitos 

atmosféricos. É ideal para imagens RGB ou coloridas, utiliza as três bandas de cores, a fórmula 

relacionada ao índice pode ser observada na Equação 1. 

 

𝑉𝐴𝑅𝐼 = (𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑟𝑒𝑑)  (𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑟𝑒𝑑 + 𝑏𝑙𝑢𝑒)⁄                                                                                                  (1)  

 

A área delimitada no alto curso do Rio Tibiri que faz parte da análise deste trabalho, tem uma 

extensão total de 1.075 hectares, dos quais 48,49 % apresentam a classificação de solo exposto. 

A agricultura, especificamente do abacaxi, predominante na região, corresponde a 87,30 hectares. 

Além do solo exposto, uma classe se destaca na contribuição da vulnerabilidade ambiental à 

suscetibilidade erosiva, são as áreas degradas por mineração, que correspondem a 155,74 hectares no 

alto curso do Rio Tibiri, todas as feições podem ser observadas na Figura 3, 
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Figura 3 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo no Alto Curso do Rio Tibiri. 

Segundo Moura (2007), na análise multicritério, os mapas finais são elaborados a partir do 

cruzamento dos parâmetros estabelecidos para as variáveis.  

Apesar da importância e necessidade de analisar os fatores de uma maneira integrada, para a 

aplicação, a metodologia multicritério deve ser pensada de modo isolado a cada item.  

Ajustando a análise de multicritério no método adotado no trabalho, foram acentuados pesos (0 – 

100%) para cada variável de forma a distinguir o grau de relevância e correlação com o fenômeno 

em estudo (vulnerabilidade ambiental à susceptibilidade erosiva), e notas (1 a 5) para cada item, de 

pronto que, quanto maior a nota, maior a susceptibilidade erosiva (1: muito baixa - 2: baixa - 3: média 

- 4: alta - 5: muito alta).  

Trata-se da atribuição dos respectivos pesos e valores para cada tema e classes obtidas no decorrer 

das análises, enfatizando o grau de vulnerabilidade de cada parâmetro à susceptibilidade erosiva. 

A modelagem matemática espacial que define o Mapa de Vulnerabilidade Ambiental à 

Susceptibilidade Erosiva no alto curso do Rio Tibiri pode ser observada na Equação 2. 

 
𝑀𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 à 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑜𝑠𝑖𝑣𝑎 = [(𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) ∗ 0,30] + [(𝑔𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎)] ∗
0,05] + [(𝑠𝑜𝑙𝑜𝑠) ∗ 0,15] + [(𝑝𝑙𝑢𝑠𝑣𝑖𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) ∗ 0,15)  + [(𝑢𝑠𝑜_𝑒_𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜) ∗ 0,35]                                  (2)  
 

Para sistematizar todo universo de dados coletados e organizados na modelagem algébrica 

aplicada no trabalho, foi confeccionado a Tabela 3.  
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Tabela 3 – Atribuição de pesos e valores às classes na análise multicritério. 
 TEMA PESO VALOR VULNERABILIDADE CLASSES 

   

D
ec

li
vi

d
a
d

e 

 

3
0
%

 

  

1 Muito Baixa 0 – 3% 

2 Baixa 3 - 8% 

3 Moderada 8 – 20% 

4 Alta 20 – 45% 

5            Muito Alta ➢ 45% 

TEMA PESO VALOR VULNERABILIDADE CLASSES 

   

G
eo

lo
g

ia
 

 

5
%

 

 

2  Baixa PP2se 

3 Moderada K2be 

3 Moderada NQc 

3 Moderada Qfm 

4 Alta ENb 

TEMA PESO VALOR VULNERABILIDADE CLASSES 

   

S
o
lo

s 

 

1
5
%

 

1 Muito Baixa Leito de Rocha 

2 Baixa Latossolos 

3 Moderada PVA Eutrófico 

4 Alta PH 

5            Muito Alta PVA  

TEMA PESO VALOR VULNERABILIDADE CLASSES 

   

P
lu

vi
o
si

d
a
d

e 

 

1
5
%

 

1 Muito Baixa 300 – 550 mm 

2 Baixa 550 – 800 mm 

3 Moderada 800 – 1050 mm 

4 Alta 1050 – 1300 mm 

5            Muito Alta ➢  1300 mm 

TEMA PESO VALOR VULNERABILIDADE CLASSES 

  

 U
so

 e
 O

cu
p
a

çã
o

 

 

3
5
%

 

1 Muito Baixa Mata Atlântica 

2 Baixa Vegetação Secundária 

3 Moderada Agricultura 

4 Alta Solo Exposto 

5            Muito Alta Área Degradada 

(Mineração) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O mapa de vulnerabilidade ambiental no alto curso do Rio Tibiri pode ser observado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Mapa da Vulnerabilidade Ambiental à Susceptibilidade Erosiva 

 

Classe I – Muito Baixa vulnerabilidade à susceptibilidade erosiva, corresponde a 14,31%, 

conforme gráfico 1, representa regiões de estabilidade. Classe II – Baixa Vulnerabilidade, e 

corresponde 30,15%, também representam relativo equilíbrio temporal, devido ao fato da área do 

entorno ao Rio Tibiri ainda possuir resquícios de vegetação nativa, combinada ao relevo plano, 

minimizando os processos erosivos. 

Classe III – Representa Moderada Vulnerabilidade à susceptibilidade erosiva, conforme 

mencionado, é o tipo predominante na área de estudo com 32,50%, corroborando com o fato de 48% 

do território analisado ter o solo exposto e relevo ondulado.  Classe IV – Alta Vulnerabilidade 

Erosiva, corresponde 8,62%, sendo a transição de relevos mais acentuados e solos com baixa ou 

nenhuma cobertura vegetal. 

Classe V – Áreas apontadas como Muito Alta Vulnerabilidade Ambiental à Susceptibilidade 

Erosiva, correspondem a 14,92%, estando localizadas sob as regiões de exploração minerária, com 

intensa exposição do solo aos mecanismos erosivos e os demais fatores que contribuem ao processo. 
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Os resultados alcançados se apresentam coerentes, pois onde foram identificados a ocorrência de 

solos e compartimentos mais vulneráveis, se enquadraram nas classes de elevada suscetibilidade à 

erosão. 

Embora seja relativamente ampla a área classificada com potencial moderado, parte desta, está 

ocupada por regiões de resquícios de vegetação nativa a exemplo de remanescentes de Mata Atlântica, 

o que amortiza os impactos da erodibilidade, podendo agravar-se rapidamente na escala temporal, 

caso práticas incorretas de uso e ocupação dos solos sejam adotadas. 

Deve-se ainda considerar que a pressão antrópica, especialmente a mineração, é um fator 

alarmante para os próximos anos.  

Essa atividade apresentou a maior expansão territorial com alto nível de vulnerabilidade aos 

processos erosivos no local de estudo, embora, seja esperado a manutenção dessa tendência de 

crescimento para os próximos anos, devido ao direito minério concedido na região. 

Tais resultados são preocupantes e requerem uma tomada de decisão para a proteção do 

remanescente de vegetação nativa e por consequência a preservação de toda região das principais 

nascentes situadas no Alto Curso do Rio Tibiri. 

CONCLUSÕES 

Um elevado grau no processo erosivo na cabeceira do rio, pode comprometer a quantidade e 

qualidade das águas que chegam na estação de tratamento para distribuição de aproximadamente 90% 

dos bairros da cidade, podendo gerar crises temporais (falta do fornecimento de água por horas ou 

vários dias) ou até mesmo um colapso hídrico no município, gerando insegurança no tratamento e 

distribuição das águas do manancial.  

As informações levantadas e reunidas neste trabalho demonstram que os problemas causados pela 

atuação dos processos erosivos, além das características físicas, têm um componente socioeconômico 

relevante, tanto na origem quanto nas razões do fenômeno.  

A avaliação das áreas susceptíveis à erosão no Alto Curso do Rio Tibiri apresentada neste 

trabalho, dará auxílio aos gestores, na caracterização e controle dos locais que estão sofrendo com o 

movimento, possibilitando assim, um manejo adequado, evitando que os impactos avancem para 

níveis irreversíveis. Ademais, foi possível obter análises mais concisas sobre as condicionantes e 

assim torná-las disponíveis no apoio à tomada de decisão, contribuindo para novos estudos sobre a 

conservação da SubBacia do Rio Tibiri. 
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