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de Souza4  

ABSTRACT –  Globally, the soil erosion is one of the most serious and challenging environmental 
problems related to land management. This is a complex process, which is related to many aspects 
making necessary a multiplicity of methods and evaluation techniques to obtain qualitative and 
quantitative information about the repercussion of its effects on river courses. In hydrology and 
geomorphology, the connectivity is a concept that has been largely accepted for the analysis of the 
sediment flow in watersheds. This concept can be defined as the transfer of sediments in a system, 
by means of its detachment and transportation from a source to an area downstream. When 
analyzing sediment sources, the connectivity addresses elements directly linked to soil erosion. This 
analysis is usually done using the Connectivity Indexes (CI), which represents the possibility of the 
sediment released in place to reach an specific deposition point or channel, considering the 
morphometry of the slope. In large basins (those with an area greater than 1000 km²), sediment 
connectivity plays an essential role in understanding the dynamics of sediment flows. However, in 
current studies, the application of Connectivity Indexes has been restricted to small basins, from 10 
Km2 to 150 Km2. This work aims to investigate the connectivity of sediments in a large basin, the 
hydrographic basin of Doce river. It was concluded that when using qualitative metrics to assess the 
connectivity index, in rough areas, such as in mining areas and exposed soil located in steep areas, 
the connectivity indexes are higer, that is, the greater the chances of the sediment released on the 
slope reaching the drainage network. As for the inverse case, in less rugged areas, such as native 
forest located in flat areas, the connectivity indexes are lower. 

Palavras-Chave – Conectividade dos Sedimentos; índice de Conectividade. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A erosão do solo é um dos problemas ambientais mais sérios e desafiadores relacionados ao 

manejo da terra em todo mundo. Esse processo envolve interações complexas, e em todo o planeta 

ela está ocorrendo, em grande parte, sem controle. Mudanças na cobertura do solo, transferência 

de sedimentos que reduz a capacidade de transporte dos rios, saturação de redes de drenagem, 

aumento dos riscos de inundação, bloqueio de canais de irrigação e encurtamento da vida útil dos 

reservatórios são alguns dos problemas causados por esse processo (MORGAN, 2005). Ocorrendo 

naturalmente, podendo ser intensificada pela ação antrópica, está relacionado a uma complexidade 

de aspectos envolvidos, resultando em uma multiplicidade de métodos e técnicas de avaliação, 

sendo cada vez mais necessário e relevante a obtenção de informações qualiquantitativas sobre a 

repercussão de seus efeitos em cursos fluviais (MERRITT et al., 2003. 

Na hidrologia e na geomorfologia, um conceito que vem sendo amplamente aceito para a análise 

do fluxo de sedimentos em bacias hidrográficas é a conectividade (HOOKE, SOUZA, MARCHAMALO, 

2021). A conectividade pode ser definida como a transferência de sedimentos de uma determinada 

fonte para uma área à jusante, em um sistema por meio de seu destacamento e transporte (HOOKE, 

2003; CAVALLI et al., 2013; BRACKEN et al., 2015; LIZAGA et al., 2016). Isso envolve compreender as 

fontes locais de sedimentos e os mecanismos, condições, rotas e distâncias de transporte (HOOKE, 

2003). Ao analisar as fontes de sedimento a conectividade aborda elementos diretamente ligados a 

erosão dos solos (López-Vicente; Navas; Gaspar; Machín, 2014). 

Dentro da bacia hidrográfica, a conectividade varia tanto espacialmente quanto temporalmente. 

A variação espacial possui três componentes: lateral, longitudinal e vertical. A conectividade lateral 

é caracterizada pela relação entre a rede de canais e a paisagem que incluem as relações vertente-

canal e canal-planície de inundação. A conectividade longitudinal reflete a capacidade do canal 

transferir sedimentos de montante para jusante e a conectividade vertical envolve as interações 

superfície-subsuperfície de água e sedimentos. Essa ligação é controlada, no contexto de um canal, 

pela textura do material do leito (FRYIRS et al., 2007). 

A caracterização dos padrões de conectividade lateral em bacias hidrográficas auxilia na 

identificação de fontes de sedimentos, bem como na definição dos caminhos nos quais essa 

transferência ocorre (CAVALLI et al., 2013). Essa caracterização ocorre, geralmente, por meio de 

Índices de Conectividade (IC), que representa a possibilidade do sedimento, gerado em um 

determinado local, chegar a um ponto específico de deposição ou ao canal, considerando a 

morfometria da encosta (BORSELLI et al., 2008). Em grandes bacias (aquelas que possuem área 

superior a 1.000 km²) (HGE, 2013), a conectividade dos sedimentos desempenha um papel essencial 

na compreensão da dinâmica dos fluxos de sedimentos (FRYIS, 2013). Entretanto, nos estudos atuais 

a aplicação de Índices de Conectividade tem sido restrita à pequenas bacias, de aproximadamente 
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10 km2 (CAVALLI et al., 2013) a bacias de até 150 km2 (BORSELLI et al., 2008), com Modelos Digitais 

de Elevação (MDE) de alta resolução (>2,5 m). Poucos estudos como os de Lisenby e Fryirs (2017); 

de Mishra et al. (2019) e Baartman, et al. (2020) se propuseram a aplicar o IC a grandes bacias 

hidrográficas (aquelas que possuem área superior a 1.000 km² (HGE, 2013). Mishra et al. (2019), por 

exemplo, aplicaram o IC a uma grande bacia hidrográfica (~59.731 km2) com um MDE de 90 metros 

de resolução para entender a interação entre vertentes e canais nessa bacia, demonstrando ser 

possível aplicar Índices de Conectividade para grandes bacias e utilizar Modelos Digitais de Elevação 

com resolução menor para compreender a conectividade da bacia. 

Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo averiguar a conectividade lateral dos 

sedimentos na bacia hidrográfica do rio Doce que sofre intensamente com a antropização que 

intensifica os processos erosivos, resultando em uma grande produção de sedimentos, que segundo 

Fagundes (2017) pode chegar à uma média de 14.680,0 t/ano.km². 

2 - ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo escolhida para o presente trabalho foi a bacia hidrográfica do rio Doce, 

localizada nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A bacia do rio Doce (Figura 1) situa-se na 

região Sudeste, possuindo uma área de drenagem de aproximadamente 86.715 km², dos quais 86% 

pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Espírito Santo, abrangendo um total de 230 

municípios (PIRH, 2010). As nascentes do rio Doce situam-se no Estado de Minas Gerais, nas serras 

da Mantiqueira e do Espinhaço, sendo que suas águas percorrem cerca de 850 km, até atingir o 

oceano Atlântico, junto ao povoado de Regência, no Estado do Espírito Santo (PIRH, 2010).   

A bacia, que era originalmente coberta por Mata Atlântica, sofreu intensamente com a 

antropização, restando remanescentes florestais nas áreas de grande declive e nas unidades de 

conservação (PIRH, 2010). O forte desmatamento e a má utilização dos solos provocaram na região 

um intenso processo de erosão, fazendo com que os sedimentos gerados sejam transportados até 

os cursos d’água, provocando um sério problema de assoreamento, principalmente no baixo curso 

do rio Doce (PIRH, 2010). 

Nesse contexto, em função dos intensos processos erosivos que ocorrem nessa bacia, ela tem 

sido utilizada como área de estudos por diversos autores que buscaram entender sua dinâmica 

sedimentológica. Destacam-se os estudos de Fagundes et al. (2017); Fagundes (2017) e Dela Costa 

(2021). No trabalho de Fagundes et al. (2017) a produção média de sedimentos na bacia foi 

simulada, os autores obtiveram valores que variam de 10,0 t/ano.km² à valores próximos de 

14.680,0 t/ano.km², ressaltando que os maiores valores de perda de solo ocorrem nas regiões ao 

sul do rio Doce. Em relação a carga de sedimentos suspensos (CSS), segundo Fagundes (2017) os 

valores médios de longo período na bacia variam de 6,18 mg/l a 483,51 mg/L. Segundo o autor, as 
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maiores concentrações são encontradas no Médio Doce e nas bacias dos rios Caratinga e Suaçuí 

Grande e na região do Alto Doce, as maiores concentrações de CSS são encontradas no rio Casca e 

no Baixo Doce no rio Guandu. 

A bacia do rio Doce apresenta um importante potencial hidrelétrico, sendo os principais 

reservatórios instalados na bacia: Candonga, Baguari, Aimorés e Mascarenhas localizados no rio 

Doce; Salto Grande e Porto Estrela localizados no rio Santo Antônio; Guilman-Amorim e São 

Carvalho localizados no rio Piracicaba (ANA, 2016). Esses reservatórios podem ser visualizados na 

Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Bacia hidrográfica do rio Doce, principais afluentes e reservatórios 

 

3 - METODOLOGIA 

3.1 - Elaboração do mapa de índice de Conectividade 

Neste estudo foi elaborado um mapa de Índice de Conectividade (IC) para a bacia do Doce. 

Esse mapa foi feito no ArcGis, utilizando o Índice de Conectividade proposto por Borselli, Cassi e 

Torri (2008) 

O IC é um índice distribuído baseado em tecnologia GIS focado principalmente na influência 

da topografia na conectividade dos sedimentos, levando em consideração também algumas 

informações relacionadas à cobertura do solo. O mapa de IC visa representar a conectividade 

potencial entre os componentes da bacia componentes. O IC é definido como: 
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𝐼𝐶 = 𝑙𝑜𝑔10
𝐷𝑢𝑝

𝐷𝑑𝑛
                                                                                                                                                         (1) 

onde: 𝐷𝑢𝑝 (Upslope component) designa a área de drenagem onde o sedimento é produzido, 

sendo necessário compreender a morfologia e o uso da terra e 𝐷𝑑𝑛 (Downslope component) designa 

o caminho que o fluxo percorre, bem como a rugosidade e a inclinação na superfície. 

O componente 𝐷𝑢𝑝 é estimado por: 

𝐷𝑢𝑝 = 𝑊𝑆̅̅̅̅̅√𝐴                                                                                                                                                     (2) 

onde: W é o fator de ponderação médio (adimensional) à montante da área de contribuição. 

S é o gradiente de declive médio da área de contribuição da vertente (m/m) e A é a área de 

contribuição do declive (m2). 

O componente 𝐷𝑑𝑛 considera o tamanho do caminho do fluxo potencial que o sedimento 

precisa percorrer a fim de atingir um determinado ponto. Ele é expresso por: 

𝐷𝑑𝑛 = ∑
𝑑𝑖

𝑊𝑖𝑆𝑖
𝑖                                                                                                                                                                    (3) 

onde 𝑑𝑖 é o comprimento do caminho do fluxo ao longo da i-ésima célula (m), 𝑊𝑖 e 𝑆𝑖 são 

fatores de ponderação e o gradiente de inclinação da i-ésima célula respectivamente. 

Esquematicamente o cálculo do IC pode ser visualizado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Ilustração esquemática para o cálculo do IC 

 Segundo Borselli, Cassi e Torri (2008), para compreender e obter o IC é necessário avaliar as 

características morfométricas da bacia. É importante ressaltar que o “W” representa o fator de 

impedância e/ou rugosidade do terreno, sendo trabalhado a partir da rugosidade do terreno em si 

(CAVALLI et al, 2013), ou inserindo informações do uso e cobertura da terra (BORSELLI et al, 2008; 

SOUZA e HOOKE, 2021). Para a atual pesquisa foi utilizado o fator C da USLE, seguindo orientações 

de BORSELLI et al (2008), que considera o tipo de cultura, vegetação e o fator de gestão presentes 

na área, uma vez que esses aspectos são usados para determinar a eficácia relativa dos sistemas de 
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manejo de culturas em termos de perda de solo. Para o fator C, de uso e cobertura do solo, foram 

utilizados os valores compilados por Lobo (2022) advindos da literatura científica. 

O relevo da área de estudo foi obtido por meio do Modelo Digital de Elevação (MDE) do 

NASADEM, disponível em: <https://www.earthdata.nasa.gov>, com 30 metros de resolução. Para o 

uso e cobertura do solo, foi utilizado o mapa disponibilizado pela Agência Nacional de Águas (ANA, 

2014). Tanto o relevo, quanto o uso e ocupação do solo da bacia podem ser visualizados nas Figuras 

3 e 4, respectivamente. 

 

  

Figura 3 – Relevo da área de estudo Figura 4 – Uso e ocupação do solo na bacia 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base no processamento do modelo no ArcGis, foram elaborados os mapas de índice de 

conectividade (Figura 5) e a declividade média da bacia (Figura 6). Para uma melhor comparação, os 

valores tanto do índice de conectividade, quanto de declividade, foram substituídos por cinco 

classes qualitativas.  

  

Figura 5 – índice de Conectividade Figura 6 – Declividade média na bacia 
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Cabe ressaltar, que essas classes qualitativas foram definidas ao classificar os valores obtidos 

para o índice de conectividade e para a declividade média por meio de quantis, obtendo assim, cinco 

classes qualitativas. 

Segundo Heckmann et al. (2018), para entender melhor o índice de conectividade é necessário 

uma compreensão melhor dos seus componentes estruturais e funcionais, nesse trabalho, apenas 

o componente estrutural da conectividade foi analisado, ou seja, o componente relacionado com às 

propriedades de elementos que constituem os canais e superfícies pelas quais a água e os 

sedimentos percorrerão até a rede de drenagem. Alguns dos elementos que compõem a 

conectividade estrutural são: declividade, rede de canais de drenagem, comprimento do percurso, 

área efetiva de contribuição e rugosidade do terreno, que está diretamente relacionada com o uso 

e ocupação da terra (ZANANDREA et al., 2020). 

 Dessa forma, é possível notar que em áreas mais rugosas, como por exemplo, áreas com solo 

exposto; áreas de mineração e áreas agrícolas, localizadas em áreas íngremes possuem maior 

chance dos sedimentos produzidos nessas áreas chegarem a rede de drenagem e por consequência, 

maior o índice de conectividade. Já em áreas menos íngremes e menos rugosas, como em matas 

nativas em áreas planas, por exemplo, menor a conectividade dos sedimentos.  

 

5 - CONCLUSÕES 

Esse trabalho teve como objetivo averiguar a conectividade lateral dos sedimentos em uma grande 

bacia, a bacia hidrográfica do rio Doce, levando a conclusão de que, ao utilizar métricas qualitativas 

para avaliação do índice de conectividade, constata-se que em áreas rugosas, como em áreas de 

mineração e solo exposto localizados em áreas íngremes, possuem maiores índices de 

conectividade, ou seja, maiores as chances dos sedimentos produzidos na vertente chegarem à rede 

de drenagem. Já para o caso inverso, áreas menos rugosas, como mata nativa localizadas em áreas 

planas, foram averiguados menores índices de conectividade. 

6 - REFERÊNCIAS 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA (2020). Uso e Ocupação do Solo em moderada resolução 
espacial (10m) da Bacia do Rio Doce. Disponível em: https://bityli.com/JPlDIMC. 
BAARTMAN, J. E. M. et al. (2020) What do models tell us about water and sediment connectivity? 
Geomorphology, v.367, p. 107-120. 
BORSELLI, L., et al. (2008). Prolegomena to sediment and flow connectivity in the landscape: a GIS  
and fi eld numerical assessment. Catena, v.75, p. 268 – 277. 
BRACKEN, L.J. et al. (2013). Concepts of hydrological connectivity: Research approaches, pathways 
and future agendas. Earth-Science Reviews, v.119, p. 17–34. 



 
 

XV Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 
03 a 06 de outubro de 2022 

8 

CAVALLI, M., et al. (2013). Geomorphometric assessment of spatial sediment connectivity in small 
Alpine catchments. Geomorphology, v.188, p. 31–41,  
DELA COSTA, F. P. (2021). Impactos das mudanças Climáticas na Vazão e na Dinâmica de Sedimentos 
em Grandes Bacias Hidrográficas: Estudo de Caso da Bacia do Rio Doce. 2021. 167 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Engenharia Ambiental, Centro Tecnológico, Universidade Federal do Espírito 
Santo, Vitória. 
FAGUNDES, H. O., et al. (2017). Simulação hidrossedimentológica preliminar na Bacia do Rio Doce 
com o Modelo MGB-SED. In: Congresso internacional de hidrossedimentologia, 2, 2017, Foz do 
Iguaçu. Anais... Porto Alegre: ABRH. 
FAGUNDES, H. O. (2018). Modelagem hidrossedimentológica de grandes bacias com apoio de dados 
in situ e sensoriamento remoto. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental, UFGRS. 
FRYIRS, K. (2013). (Dis) Connectivity in catchment sediment cascades: a fresh look at the sediment  
delivery problem. Earth Surface Processes and Landforms, v.38, p. 30 – 46. 
HECKMANN, T., et al. (2018). Indices of sediment connectivity: opportunities, challenges and 
limitations. Earth-Science Rev. v.187, 77–101. 
HOOKE, J. (2003). Coarse sediment connectivity in river channel systems: a conceptual framework 
and methodology. Geomorphology, v. 56, n. 1-2, p. 79-94. 
HOOKE, J.; SOUZA, J.; MARCHAMALO, M. (2021). Evaluation of connectivity indices applied to a 
Mediterranean agricultural catchment, Catena, v. 207. 
LIZAGA et al (2016). Enhancing Connectivity Index to Assess The Effects Of Land Use Changes In A 
Mediterranean Catchment: Connectivity Index To Assess Land Use/Cover Changes. Land Degradation 
& Development, v. 29, 2016. 
LOBO, I. A. (2022). Perda de solo por escoamento superficial: uma abordagem retrospectiva para 
uma bacia hidrográfica na região metropolitana da Grande Vitória (Dissertação de mestrado, 
Universidade Federal do Espírito Santo) 
LISENBY, P. E.; FRYIRS, K. A (2017). Sedimentologically significant tributaries: catchment‐scale 
controls on sediment (dis)connectivity in the Lockyer Valley, SEQ, Australia. Earth surface processes 
and landforms, Vol.42 (10), p.1493-1504 
LÓPEZ-VICENTE, M., NAVAS, A., GASPAR, L., & MACHÍN, J. (2014). Impact of the new common 
agricultural policy of the EU on the runoff production and soil moisture content in a Mediterranean 
agricultural system. Environ Earth Sci, 71, 4281–4296. 
MERRITT, W. S.; LETCHER, R. A., JAKEMAN, A. J. (2003). A review of erosion and sediment  transport 
models. Environmental Modelling & Software, n. 18, p. 761-799. 
MISHRA, K., et al. (2019).Towards the assessment of sediment connectivity in a large Himalayan river 
basin. Science of the Total Environment, v.661, p.251-265. 
MORGAN, R. P. C. (2005). Soil erosion and conservation. MPG Books. Reino Unido: MPG Books, 296 
p. 
PIRH. (2010). Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce: Relatório 
Final-Volume I. Consórcio Ecoplan-Lume. 
WISCHMEIER, H; SMITH, D. D. (1978). Predicting rainfall erosion losses. Agriculture. Handbook, 
USDA. 
ZANANDREA, F. et al. (2020). Conectividade dos sedimentos: conceitos, princípios e aplicações.  

 


