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ANÁLISE DA EROSÃO E ASSOREAMENTO DA SUB-BACIA DO RIO 

SANGRADOURO (SE) POR TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO. 

  

 Emilly Vitória Souza Gomes 1 ; Paulo Sérgio de Rezende Nascimento2 

RESUMO: A erosão é constituída pelo desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e 

das rochas como consequência dos agentes erosivos. Vale ressaltar que o assoreamento é resultante 

da erosão, onde ambos são processos naturais, mas que são intensificados por ações antrópicas. O 

objetivo do presente trabalho visa analisar o grau e o risco de erosão e assoreamento da Sub-bacia 

do Rio Sangradouro. Foram elaborados os mapas de cobertura do solo, NDVI, declividade e 

Hipsometria no software QGIS. A conversão da vegetação natural em cana-de-açúcar foi 

considerada como a principal causa do assoreamento no trecho intermitente do rio Sangradouro e 

a maior potencialidade à erosão ocorre na zona perene do rio. Recomenda-se o reflorestamento e 

recomposição para reduzir as fontes de sedimentos (erosão) que se depositam nos corpos d’água 

(assoreamento). 

 

Palavras-Chave – Degradação; Recursos hídricos; Geoprocessamento. 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433/97, a qual tem a bacia 

hidrográfica como unidade territorial à sua implementação, é a prevenção contra eventos hidrológicos 

críticos de origem natural ou ocasionados pelo uso inadequado dos recursos naturais (BRASIL, 1997). 

Os processos erosivos, quando intensificados pela ação do homem, prejudicam o equilíbrio da 

biodiversidade com a perda da fertilidade, além de causarem danos materiais quando desenvolvem 

voçorocas. Vale ressaltar que umas das principais consequências da erosão nos corpos hídricos é o 

assoreamento, caracterizado pelo acúmulo de sedimentos carreados até o leito dos cursos d’água pela 

ação da chuva, do vento ou por ações antrópicas. Nas regiões planas, cuja a fluidez de água é baixa, 

e quando há supressão da mata ciliar, o depósito de detritos no rio é acentuado, dando origem aos 

bancos de areias e assim, diminuindo o leito do mesmo. Como consequência, ocorre diminuição da 

quantidade e qualidade da água, interferindo diretamente na biota aquática e nos usos múltiplos da 

água. 

De acordo com Cabanelas e Moreira (2007), os recursos hídricos vêm sofrendo grandes 

processos de degradação, decorrentes da atuação indevida das práticas humanas. Por meio da poluição 

e contaminação dos ecossistemas, além da ocupação inadequada em áreas de preservação, resultado 

do elevado crescimento populacional e do desenvolvimento econômico. Dessa maneira, fontes de 
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água potável são convertidas em água imprópria o que afeta toda a dinâmica natural. No entanto, a 

erosão do solo é um progresso periódico e equilibrado quando ocorre de maneira natural, além de 

auxiliar na modificação paisagística.  Sendo bastante influenciado pela ordenação natural da região, 

incluindo sua geologia (estudo das rochas e seus processos), cobertura vegetal e seus usos, 

pluviosidade, tipos de solo e declividade do terreno. 

Segundo Burrough (1986), os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) correspondem ao 

armazenamento, recuperação, transformação e visualização de dados espaciais, os quais ajudam na 

compreensão do mundo real. Assim, as técnicas de Geoprocessamento são de extrema importância 

para auxiliar nas análises das características ambientais, correlacionando as com diferentes condições, 

e consequentemente, identificar as áreas vulneráveis aos processos erosivos, as quais são fontes de 

sedimentos ao assoreamento. Por fim, ressalta-se a importância ambiental e social da área de estudo, 

visto que o Rio Sangradouro é um dos cursos d’água que abastece a população do município de Nossa 

Senhora das Dores. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar o grau e o risco de 

erosão e assoreamento, a fim de compreender como eles interferem no curso natural do rio e como 

intervém no manejo do mesmo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo compreende a Sub-bacia do Rio Sangradouro (SbHRS), com extensão 

aproximada de 52,2 km², localizada entre as coordenadas geográficas 10°32’30,78" de latitude Sul e 

37°06’46,86" de longitude Oeste (Figura 1). O curso d’água principal apresenta dois trechos, sendo 

o primeiro intermitente que compreende a região de Nossa Senhora das Dores até a Unidade de 

Conservação Mata do Cipó, e a partir daí, inicia o percurso perene que vai de encontro com o rio 

Siriri, onde há a captação de água pela companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). Além disso, 

percorre as unidades geológicas do Grupo Barreiras e é afluente da Bacia Hidrográfica do Rio 

Japaratuba (BHRJ), no estado de Sergipe. Os principais tipos de solos presentes são latossolos e 

argissolos, tendo um clima tropical chuvoso com verão seco.  As reservas hídricas superficiais e 

subterrâneas para o abastecimento público e as atividades minerárias e agropecuárias representam 

fatores estratégicos na socioeconomia do estado de Sergipe (Santos et al. 2018).  

_  
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Figura 1 – Mapa de localização e acesso à área de estudo – SBHRS 

Na primeira etapa realizada, utilizou-se a técnica de digitalização do QGIS para produzir um 

dado vetorial do curso d’água, a partir do Google Earth, e a criação de um Banco de Dados 

Georreferenciados (BDG) no Sistema de Coordenadas Geográficas com Datum SIRGAS-2000 e 

Zona 24S. Logo em seguida, iniciou-se a elaboração do mapa de localização e cobertura do solo, 

utilizando os dados extraídos do Atlas Digital da SEMARH (2014) e atualizando com o mapa de uso 

e cobertura da terra da Bacia da BHRJ (Barros et al. 2020). Em todos os mapas, realizou uma análise 

qualitativa de cada classe. 

Para a geração dos mapas de declividade e hipsometria, foi utilizado o Modelo Digital de 

Elevação (MDE) gerado pelo Projeto Topodata (Valeriano, 2011), considerando as variações do 

terreno que melhor representam a área de estudo (Loch, 2006) e o erro vertical que varia de 4 a 6 m 

(Rabus et al. 2003).  Sendo assim, para a construção do mapa hipsométrico, utilizou-se o intervalo 

altimétrico de 34m. As classes de declividade ou clinográficas foram estabelecidas de acordo com a 

classificação proposta pela EMBRAPA (1999), na qual relaciona a morfometria com a morfografia 

do relevo. Os aspectos morfométricos descrevem aspectos quantitativos do relevo, enquanto os 

aspectos morfográficos ou qualitativos representam a descrição da forma e aparência do relevo 

(Florenzano, 2008). Dessa forma, os intervalos das classes de declividade foram: 0 a 3% (relevo 

plano); 3 a 8% (relevo suave ondulado); 8 a 20% (relevo ondulado); 20 a 45% (relevo forte ondulado) 

e 45 a 75% (relevo montanhoso). 

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) é gerado a partir de imagens de 

satélites, sendo bastante utilizado na caracterização da vegetação de um determinado espaço. Neste 

trabalho, utilizou-se as imagens do satélite Landsat- 8 (INPE) do ano de 2017 das bandas 4R (Red) e 

5NIR (Near Infrared), que representam a menor e a maior reflectância da vegetação. A partir da 

função “Calculadora Raster” do software do QGIS e da fórmula 1, foi gerado o mapa de vegetação.  

 𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(5𝑁𝐼𝑅−4𝑅𝐸𝐷)

(5𝑁𝐼𝑅+4𝑅𝐸𝐷 )
                                                                                                                        

(1) 

Os valores encontrados do NDVI foram contabilizados e subdivididos em 4 classes, a saber: 

i. NDVI ≥ 0,515, valores que podem ser associados à presença de vegetação densa; 

ii. 0,33 ≤ NDVI < 0,515, valores que podem ser associados à vegetação em crescimento; 

iii. 0,2 ≤ NDVI < 0,33, valores que podem ser associados à superfície vegetal rala; 

iv. 0,2 ≤ NDVI < 0,1, valores que podem ser associados à presença de solo exposto; 

v.  0,1 ≤ NDVI < 0 e < -0, 1457, valores que podem ser associados à presença de água. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise visual do mapa de cobertura do solo (Figura 2), a vegetação natural, oriunda 

de Mata Atlântica, denominada como floresta estacionária e mata ciliar, está bastante comprometida 

devido à forte presença de cultivos agrícolas, especialmente a monocultura da cana-de-açúcar, e de 

pastagens. Posto isso, foi possível verificar que uma das nascentes, localizada no povoado Sapé- 

Nossa Senhora das Dores, está em uma área de pastagem com mínimos fragmentos de mata ciliar e 

estando em desacordo com o Novo Código Florestal. Sendo assim, a porção intermitente do rio, com 

1,9% de mata ciliar, configura um leito bastante erodido, assoreado e comprometido com o plantio 

da cana-de-açúcar. Em contrapartida, a nascente perene, situada na Unidade de Conservação Mata do 

Cipó com 100 hectares de vegetação, está em um entorno com 7,5% de floresta estacionária, com 

níveis consideráveis de conservação, mas sofrendo pressão das fronteiras pecuárias. Estes dois usos 
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são os principais desencadeadores e intensificadores do processo erosivo e da poluição hídrica, uma 

vez que deixam o solo exposto a ação da chuva e do vento, além de modificar o escoamento 

superficial do rio. 

O tipo de solo, por influenciar e sofrer a ação dos processos erosivos, confere maior ou menor 

resistência (erodibilidade), e sua influência deve-se às suas características físicas, principalmente, 

textura, estrutura, permeabilidade, densidade e às suas propriedades químicas, biológicas e 

mineralógicas. Com relação aos valores de NDVI, eles oscilam entre -1 e +1. Quanto mais próximo 

de 1, maior a densidade da cobertura vegetal, ou seja, ela apresenta-se em seu estágio mais denso, 

úmida e bem desenvolvida. Através do mapa de NDVI (Figura 3) pode-se constatar que grande parte 

da superfície vegetal, caracterizada como vegetação em crescimento com valores entre 0,2 e 0,33, é 

referente aos cultivos agrícolas, principalmente da cana-de-açúcar. Além disso, nessa faixa de 

período, o qual a imagem foi capturada, não é possível a visualização do rio Sangradouro, uma vez 

que grande parte do seu leito é intermitente, durante o verão, e a sua nascente perene fica abaixo da 

vegetação mais densa, apresentada no mapa. Já as áreas de rochas e sem vegetação apresentam valores 

próximos de 0,1 e 0,2. Vale ressaltar que a presença da cana-de-açúcar como principal atividade 

econômica da bacia e consequentemente como a principal cobertura vegetal, pode está 

proporcionando problemas ambientais que venham a ser diagnosticados a partir de estudos baseados 

nos resultados desta análise (Santos et al. 2018).  

 
 

Figura 2 – Mapa de uso e ocupação do solo da 

SBHRS 

Figura 3 – Mapa do Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada (NDVI) da SBHRS 

 

De acordo com Resende (1985), o nível de erosão dos solos depende das formas côncavas, 

convexas e linear do relevo, sendo que esta última tem maior estabilidade. Vale ressaltar que a 

declividade é uma variável diretamente proporcional a velocidade do escoamento, portanto, quanto 

maior for a declividade maior será a energia resultante, em consequência do acúmulo de enxurradas, 

e o volume de sólidos suspensos. Além disso, deve-se levar em consideração que áreas com declives 

entre 12 e 30% são consideradas como limite máximo para instalações urbanas, as quais exigem 

infraestrutura de elevado custo, sendo também bastante íngremes para cultivos, necessitando de 

práticas para controlar a erosão, logo, constituem-se áreas com elevado grau de restrição ao uso e 

ocupação (Iensen, 2008). Pode- se verificar pelo mapa de declividade (Figura 4), que a sub-bacia 

apresenta um relevo plano no seu trecho intermitente e suave ondulado na porção perene, porém esta 

última é mais conservada, pois está situada em uma área de conservação. Posto isso, a vegetação 
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auxilia na redução da energia cinética da chuva, diminuindo a erosão. Ademais, a distribuição 

pluviométrica é um fator significativo ao analisar a capacidade erosiva de uma determinada região, 

uma vez que o potencial erosivo causado pela chuva depende do seu grau e intensidade de 

pluviosidade (Erosividade). Através dos dados de precipitação média anual, retirados do IBGE, a 

região perene da sub-bacia apresenta maior intensidade pluviométrica e atrelada ao seu relevo suave 

ondulado, pode apresentar maior propensão aos processos erosivos. Já a região intermitente, com 

relevo plano, tem uma menor intensidade pluviométrica e assim, predominando o assoreamento.  

A amplitude altimétrica é um índice morfométrico relacionado à energia potencial disponível 

para as gotas da água. Quanto maior este índice, maior será a energia potencial das águas das 

precipitações pluviais que caem sobre os pontos mais altos do relevo, e a transformação em energia 

cinética ao longo da descida será elevada. Portanto, a água atingirá os pontos mais baixos dos morros 

com alta velocidade, e o relevo apresentará maior capacidade de erosão (Crepani et al. 2001). Pelo 

mapa hipsométrico (Figura 5), a região do leito intermitente, do rio principal, apresenta as maiores 

altimetrias, entre 170m e 238m e, quando atreladas à falta de uma vegetação densa, há um alto grau 

de vulnerabilidade à erosão. Já a parte perene, é uma área com menores altimetrias, entre 102m e 

170m.  

  

Figura 4 – Mapa de Classe de Declividade da 

SBHRS 

Figura 5 – Mapa Hipsométrico da SBHRS 

 

CONCLUSÃO 

Com base nos dados obtidos, pode-se concluir que a área de estudo apresenta uma 

predominância do processo de acumulação de sedimento, o assoreamento, em seu trecho intermitente, 

além da cana-de-açúcar ser a principal cobertura vegetal e consequentemente, está provocando 

imenso processo de degradação em seu curso d’agua. Já a região com maior potencialidade à erosão 

foi disposta na zona perene do rio Sangradouro, uma vez que apresenta maior declividade, além de 

não ter cobertura vegetal em estado de conservação, atrelada a intensidade pluviométrica e ao relevo 

suave ondulado. As variáveis de declividade, hipsometria, precipitação e NDVI obtiveram resultados 

complementares que ajudaram a definir quais processos prevalecem na região. Além disso, o mapa 

de uso e ocupação do solo possibilita identificar quais medidas mitigadoras podem ser tomadas a fim 

de reduzir a degradação hídrica. Dessa forma, recomenda-se o reflorestamento e recomposição da 

mata ciliar. 
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