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Resumo 

 Os processos erosivos fazem parte da evolução natural do meio físico e da alteração do 

relevo, tornando um sério agravante ambiental e econômico quando a atividade antrópica faz com 

ocorram mais aceleradamente do que em situações naturais. A expansão de loteamentos na área da 

bacia hidrográfica aumenta significativamente a produção de sedimentos pelo processo erosivo 

provocado pelas condicionantes dessas áreas impermeáveis, intensificando os problemas de 

assoreamento dos rios que ocupam a bacia do Ribeirão Taquaruçu e perda da capacidade de 

armazenamento d`água dos reservatórios que abastecem a cidade de Palmas. Neste aspecto, o 

presente trabalho propõe-se a análise da suscetibilidade aos fenômenos erosivos nas áreas de 

expansão urbana da bacia do Taquaruçu localizada no centro sul de Palmas estado do Tocantins. A 

metodologia adotada tem como princípios as técnicas de geoprocessamento aplicadas ao 

mapeamento geotécnico. As mesmas permitiram inferir que a bacia em estudo apresenta riscos 

erosivos. 
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ANALYSIS OF SUSCEPTIBILITY OF EROSIVE PHENOMENA IN THE RIBEIRÃO 

TAQUARUÇU BASIN USING GEOPROCESSOR TOOLS 

 

Erosive processes are part of physical environment natural evolution and alteration of relief, 

but they become a serious environmental and economic aggravation when anthropic activity makes 

them to occur more quickly than in natural situations. The expansion of land parcels in a watershed 

area significantly increases the sediment yield because of an erosive process that is caused by the 

conditions of these impermeable areas. That erosive process also intensifies the silting problems of 

the rivers that constitute the Ribeirão Taquaruçu basin and the loss of the water storage capacity of 

the reservoirs supplying of Palmas, capital of Tocantins State. In this aspect, the present work 

proposes a susceptibility to erosive phenomena’s analysis in the areas of urban expansion on 

Taquaruçu basin, that is located in Palmas’ south central region. The methodology used is based on 

geoprocessing techniques applied to geotechnical mapping; these techniques helped us to conclude 

that the analyzed basin presents erosion risks. 

Keywords: erosive susceptibility, geoprocessing, hydrographic basin. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo da expansão urbana remete-nos aos impactos gerados sobre o meio ambiente – 

intimamente relacionado com a forma como essa expansão urbana ocorre. Dentre outros, maioria 

das cidades brasileiras, tal processo dar-se por meio da fragmentação do solo na forma de 

loteamentos. Aliados à falta de instrumentos de natureza preventiva, os mesmos convergem para 

áreas de importância ambiental e de riscos geológicos, interferindo nos recursos estratégicos, 

alterando a paisagem e acelerando processos erosivos, tendo em vista a ausência de uma eficiente 

obra de drenagem e controle de erosão. 

Problemas como erosão e assoreamento intensos, recalques e rupturas de solo, degradação e 

perecimento dos recursos hídricos e contaminação por disposição de resíduos, atualmente comuns 

na maioria das cidades brasileiras, são modelos típicos de situações que podem ser conjuradas ou 

contornadas quando se possui trabalhos de cartografia geotécnica que possam contribuir com o 

planejamento das atividades dentro do município e conseqüentemente na orientação de sua 

execução (SANTOS,2000). 

De acordo com Miranda (2005), em áreas suscetíveis a erosão deve ser feitos estudos de 

caráter preventivos através da elaboração da Carta Geotécnica, sintetizando as propriedades dos 

terrenos, em detrimento dos problemas e fenômenos, revelando a sua aptidão para diferentes tipos 

de uso e ocupação. Tais estudos têm como objetivo as investigações das propriedades geotécnicas 

dos terrenos da área planejada visando o zoneamento que definirá as distintas aptidões para a 

ocupação urbana. Nas décadas de 60 e 70, em razão do crescimento veloz dos níveis de degradação 

e os impactos ambientais provocados pelo uso e ocupação do solo pela atividade antrópica e à 

ocorrência de registros de acidentes ambientais com perdas de vidas humanas e prejuízos materiais, 

frente à ocupação inadequada do meio físico, surgiu a necessidade de estudos e desenvolvimento de 

técnicas de investigação do solo para o planejamento urbano e rural com menores danos ao meio 

ambiente. 

Partindo deste ponto de vista, o trabalho em eminência concentra – se no estudo da 

suscetibilidade erosiva decorrente da expansão dos loteamentos na bacia Taquaruçu, utilizando 

técnicas de geoprocessamento aplicado ao mapeamento geotécnico, indicando regiões mais 

suscetíveis aos processos erosivos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de pesquisa corresponde à Bacia do Ribeirão Taquaruçu com área de 450,48 Km², 

localizada no centro-sul do município de Palmas estado do Tocantins. Sendo o principal manancial 

responsável pelo abastecimento de Palmas nasce dentro da APA( Área de Proteção Ambiental ) da 

Serra do Lajeado.  
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Figura 1 – Localização da bacia de estudo em Palmas – TO 

Fonte:AUTOR. 

2.1 Processamento dos dados. 

 

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado o Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), para isso utilizou-se o software QGIS, software livre licenciado sob a “GNU General 

PublicLicense, onde os dados referentes ao Modelo digital de Terreno, uso do Solo, dados 

geotécnicos, foram processados para a confecção da carta de potencial erosivo da bacia foi 

necessária  sobreposição dos planos de informações,tendo como fundamental critério analítico a 

textura dos materiais inconsolidados, declividade, cobertura e uso da terra, co pacidade   

consistência e espessura dos materiais inconsolidados, além de um plano de informações condizente 

com a manifestação de fenômenos erosivos.  

Para compor essa sobreposição elaboramos o mapa de declividade da bacia do Taquaruçu, a 

partir da adição de um arquivo Raster contendo dados de elevação e utilizando uma cena do 

SRTM( Missão Topográfica RadarShuttle) da referida bacia o que resultou em um mapa 

hiposométrico. Após obtermos o modelo digital de elevação efetuamos a fragmentação do mesmo 

de acordo com as classes proposta por Zuquette (1987). A declividade foi gerada com valores em 

porcentagem (%), e as classes foram agrupadas como elucida a tabela 1. 

 
Tabela 1 - Classes de Declividade adotadas para a área da Bacia do Taquaruçu 

Classes de Declividade Porcentagem (%) 

1 0 - 2 % 

2 2 – 5 % 

3 5 – 10 % 

4 10 – 20 % 

5 > 20 % 

Fonte: (ZUQUETTE,1987), Adaptado. 

 

Após a determinação das classes de declividade, foi analisada a geologia da  área de estudo  

que apresentou uma grande variedade de ambientes geológicos, caracterizado pela presença de 

litologias pertencente aos domínios da Bacia Sedimentar do Parnaíba, representada pela formação 

https://www.gnu.org/
https://www.gnu.org/
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Pimenteiras e Serra Grande, disseminadas por quase toda área de estudo. A Formação Pimenteira é 

caracterizada por apresentar uma sequência clástica com predominância pelíticae estratificação 

plano-paralela e tabular, constituída por estratos e lentes areníticas na base, gradando para siltitos, 

argilitos e flolhetos no topo.  Acrescenta-se a esta litologia, a suscetibilidade à erosão linear, em 

sulcos e ravinas, por apresentar uma grande quantidade de concreções presentes junto à massa do 

solo, resultado em uma permeabilidade. 

 
2.2 Uso do solo 

 

O mapeamento de uso da terra na bacia, foi realizado a partir da interpretação da Imagem de 

satélite Spot com resolução espacial da 5 metros, ano de 2014, foram levantadas diversas 

associações de classes, dentre as quais destacamos as classes: área urbana e pastagem plantada. Esse 

processo no âmbito de sua realização contou com as técnicas de processamento digital de imagens, 

especificamente a técnica supervisionada. 

A classe área urbana, como evidencia a figura 1 correspondente a 6,89% da bacia (31,03 

Km²), diz respeito a regiões com cobertura predominantemente de edificações e malha viária, 

constituindo os seguintes bairros de Palmas: Jardins Aurenys, Taquaralto, Taquarussu do Porto, 

Morada do Sol 1, 2 e 3, Vale do Sol, Setor Santa Fé, Setor Maria Rosa, Irmã Dulce e Bertaville. A 

área urbana na dinâmica da paisagem susbstitui o ambiente natural em virtude do processo de 

resistasia verdadeira (BERTRAND, 2004), provocada pela ação antrópica em trechos de Mata Seca, 

Cerradão e Cerrado Sentido Restrito, para instalação dos equipamentos urbanos, cujo processo de 

transformação é progressivo pela expansão das cidades de Palmas e Taquaruçu. A classe 

agropecuária representando 22,45% (101,12 Km²) da área da bacia, diz respeito às áreas onde a 

cobertura natural foi substituída por pastagem plantada para a prática de pecuária semi-intensiva. 

Compreende áreas de usos antrópicos diversos fora da área urbana como os usos agropecuários 

(arroz, feijão, mandioca e milho, dentre outras culturas como criação de animais), áreas de 

reflorestamento com Eucalyptussp e solo exposto e áreas parceladas para fins de chácaras.  

 

2.3 Análise geoespacial dos níveis de informação 

 
Essa etapa concentrou-se no cruzamento dos dados de erodibilidade do solo com o fator de 

declividade da bacia de estudo, utilizando análise espacial de dados existentes. Como critérios 

analíticos, realizou a associação dos tipos de solos existentes na bacia com a declividade que os 

mesmos sobrepõem, resultando desta forma na obtenção de classes de erodibilidade 

correspondentes a cada classe pedológica da bacia. 
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Figura 2 – Mapa de uso e cobertura do solo da Bacia do Taquaruçu 

Fonte :Autor 

 

 

2.4 Mapa de risco 

 
Nessa fase procedemos à relação do mapa de erodibilidade com a área de expansão urbana, 

avaliando se há risco de processos erosivos na região que tende a crescer urbanisticamente.  

Como critério importante dessa fase realizamos o cruzamento dos dados obtidos do mapa de 

erodibilidade com as informações referente a vegetação existente na bacia. Desta forma, para as 

áreas em que a cobertura vegetativa encontra-se conservadas atribuímos classe de risco Baixo 

enquanto, para as áreas em que a cobertura vegetativa se apresenta razoavelmente conservadas 

atribuímos classe de risco Médio ao passo que, para as áreas em que a cobertura vegetativa se 

apresenta em estado de degradação atribuímos classe de risco Alto tendo em vista a vulnerabilidade 

de tais áreas aos processos erosivos nessas condições.  

 

 

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram verificadas modificações de natureza antrópicas na bacia, com destaque para a 

acentuada urbanização advinda de novos loteamentos próximos às rodovias que cortam a bacia. 

Percebe-se como modificação provocada pelo avanço de tais bairros a invasão as áreas de mata 

ciliar culminando no processo de degradação das mesmas principalmente nas regiões de nascentes, 

além da invasão as áreas Cerradão e Agropecuária.  

De modo geral as classes, Agropecuária e Mata Ciliar apresentam-se entre outras como as 

mais atingidas pela ação antrópica por conta da acelerada expansão urbana como a que ocorre no 

Sudoeste da bacia, na parte mais baixa, impulsionada pelo micro parcelamento da terra e pela 

crescente especulação imobiliária em seus bairros. 

Como resultado deste fenômeno ocupacional, tem-se que cerca de 93.819 mil habitantes 

residem na bacia, sendo 5.469 no Distrito de Taquaruçu e 88.350 moradores na região sul de 
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Palmas (PALMAS, 2014). Desde a implantação do Município de Palmas, datada a partir de 1990, o 

incremento das ações antrópicas sobre os recursos naturais aumentaram de maneira que a bacia do 

Ribeirão Taquaruçu ganhou maior significância posto ser a principal fornecedora de bens e serviços 

ambientais, tendo como principais atividades potencialmente impactantes: Rodovia TO-030 – a 

construção desta rodovia culminou na expressiva alteração da paisagem visto que o seu traçado 

original foi mudado na época do asfaltamento; Estação de Tratamento de água – ETA 006 – tendo 

sua captação de águaa jusante da junção dos ribeirões Taquaruçuzinho e Taquaruçu, responsável 

pelo abastecimento de 66%  do município de Palmas, atendendo aproximadamente 50 mil famílias 

em parte do plano diretor, distrito de Taquaralto e Aureny’s; Estação de Trata ento de Esgoto –

ETE - localizada próximo à foz do Ribeirão Taquaruçu Grande é responsável pelo tratamento do 

esgoto dos bairros. 

Como medidas preventivas destaca-se, que diversas ações já foram planejadas para estimular 

a preservação e recuperação ambiental da bacia. A primeira destas ocorreu no ano de 2007, onde a 

Prefeitura  unicipal instituiu o progra a “Pra preservar basta co eçar” que teve co o objetivo 

retirar o material sedimentado proveniente do assoreamento, reflorestar as margens e cabeceiras de 

rios e córregos, e conscientizar os moradores por meio de ações de plantio de árvores e a retirada do 

lixo deixado por visitantes em locais de visitação (BRITO, 2012). 

Em conjunto a esta fase analítica no ponto de vista ocupacional e antrópico, procedemos com 

a identificação das atuais quadras inseridas na bacia, que estão sujeitas aos processos erosivos. 

Entre muitas variáveis condicionantes à erosão sem dúvidas, a declividade é uma das que exercem 

expressiva influência sobre esse processo. Em se tratando de uma área na qual sua altimetria 

favorece intensivamente o escoamento superficial da água, admite-se que esse aspecto natural influi 

no transporte de sedimentos.Cabe ainda ressaltarmos que  cada tipo de solo detentor de diversas 

propriedades como textura, densidade, permeabilidade e estrutura, têm-se reações diferentes sob o 

efeito da água, ocorrendo em face dessas peculiaridades, a menor ou maior possibilidade de 

fragmentação das suas partículas. 

Com base nesses argumentos o mapa de erodibilidade do presente trabalho, no âmbito de sua 

elaboração adotou como critério analítico a pedologia e a declividade da área com a ausência da 

vegetação. Deste modo as áreas com declividades de caráter ondulado a montanhoso foram 

classificadas em áreas com Alta e Muito alta erodibilidade respectivamente, enquanto as áreas 

correspondentes à declividades Plana a Suave ondulado foram classificadas em áreas com Baixa e 

Média erodibilidade. 

O mapeamento de risco do presente trabalho (figura 3) objetivou a identificação e 

classificação das áreas de expansão quanto ao risco de processos erosivos. Para tanto, foi 

considerado os indicadores naturais condizentes a declividade e exposição do solo quando 

desprovido da vegetação. 

As classes de risco constatadas nas áreas da bacia do Taquaruçu com suas referidas áreas, 

foram as seguintes: Classe de erodibilidade Baixa com uma área de 87,29Km
2
 representando um 

total de 19,38% da área; Média com uma área de 316,66 Km
2
 representando um total de 70,29% da 

área; Alta  com uma área de 46,53Km
2
 representando um total de 10,33% da área. 

As áreas da bacia que perfazem o limite das regiões montanhosas e características de 

ambientes onde há permanência vegetativa, se apresentam com Baixo risco a processos erosivos. O 

Médio risco compreende o perímetro urbano e a região central da bacia abrangendo as áreas 
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periféricas da região Norte, Sul, Leste e Sudeste além da moderada expansão dos setores Santa Fé, 

Morada do Sol 2 e 3 e Vale do Sol, precisamente no Sudoeste da bacia.As áreas apontadas com Alto 

risco estão detidas na porção Nordeste e Sudeste da bacia sendo características de regiões com o 

predomínio de declividades inferiores a 20 % isentas de aglomerados urbanos. 

 

 
Figura 3 – Mapa de risco da Bacia do Taquaruçu 

Fonte :AUTOR 

4.0 CONCLUSÃO 

As análises espaciais realizadas por meio de ferramentas de geoprocessamento permitem o 

cruzamento de dados que formam as características morfológicas de uma bacia hidrográfica, como 

os dados de altimetria, tipos de solo, uso e ocupação. A manipulação desses dados, permiti 

identificar dentro da bacia hidrográfica áreas de maior potencial erosivo. O mapeamento de uso e 

ocupação da bacia mostrou que a atividade agropecuária predomina na bacia, como consequência 

da substituição da cobertura natural por pastagem plantada para a prática de pecuária semi-

intensiva, potencializando o processo erosivo.   

A espacialização dos dados de erodibilidade permitiu observar que os indicadores naturais do 

terreno como inclinação acima de 20 %em grandes extensões e ocupação do solo, podem 

desencadear processos erosivos incapaz de serem superados pela resistência que o solo oferece. No 

que tange a carta de potencial erosivo cabe salientarmos que, as áreas com Média exposição à 

erosão podem progredir para Alta, na medida em que ocorrerem alterações do uso do solo e o 

avanço da urbanização nas envoltórias das matas ciliares como depreendido neste trabalho. Isto 

posto, tem-se como consequência o transporte de materiais sedimentares rumo às vertentes naturais, 

findando no encontro destes com os corpos hídricos da bacia que, ao seu tempo, além de ter a 

qualidade de suas águas alteradas vivenciará ameaças de assoreamento. 

As técnicas de geoprocessamento concentradas no uso do QGISpossibilitaram reconhecer a 

bacia hidrográfica em estudo, como também as áreas sensíveis aos processos erosivos, mesmo que 

em menores proporções. Permitindo assim, constatar que 74,54% da área da bacia esta sob o efeito 

da erosão Laminar enquanto em 25,46% da área impera a erosão em Laminar e Sulcos.  
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