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ABSTRACT- The disordered evolution of soil occupation in the Machadinho river basin in Rondônia 

in western Amazonia causes erosion and hydro-soil degradation of the soils in the region with 

hydrosedimentological reflexes in fluvial stretches that usually do not have observations collected 

in fluviometric sections along the river. In this sense, the commitment of this study is to formulate 

a proposal of conception and implementation of a monitoring network. Two main aspects of the 

characterization of observational and measurement characterize the framework of analysis, being 

associated notably with the evaluation of dynamic variables, which present patterns of relevant 

variability, and of static variables, which incorporate, in turn, physiographic aspects of the region of 

study. The methodological application in the basin, which took into account the weighting 

procedure for the allocation of monitoring, implied the establishment of a network of 10 stations 

located along the basin, one of them in its exudation. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do rio Machadinho, localizada no estado de Rondônia, Amazônia 

Ocidental, sofreu o impacto de diversas transformações que puderam ser acompanhadas ao longo 

das últimas décadas na região. A ocupação da bacia ocorreu em processos de colonização, que não 

respeitaram as diretrizes da legislação ambiental do Brasil (Gomes, 2009).  

No contexto proposto, tais ações de intensa antropização resultaram na conversão de 

extensas áreas de florestas em campos destinados às atividades agropastoris, que, por sua vez, 

ocasionaram consideráveis impactos nos corpos hídricos, visto que tais ações desconstruíram áreas 

de grande importância como as regiões ripárias, que são consideradas áreas de proteção 

permanente na legislação ambiental do Brasil. Os principais passivos ambientais são notados com a 
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