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RESUMO --- A erosão é um processo pelo qual há remoção de uma massa de solo de um local e 
sua deposição em outros locais, como resultado da ação de forças exógenas. Objetivou-se neste 
estudo mapear as erosões, utilizando-se de geotecnologias, e trazer propostas de medidas de 
controle da degradação do solo e da água. Utilizando-se de imagens de satélite georreferenciadas, 
com operações de fusão, buffering e trabalhos de campo foi possível determinar, através da 
fotointerpretação, as áreas erodidas e também as áreas de APP. Gerou-se também, através de um 
modelo de elevação, o mapa de declividade do local. Através dos resultados das imagens, com a 
localização das erosões, propôs-se o método de estruturas construídas de paliçadas de bambu, 
essencial para o sucesso no controle da voçoroca. Com o uso das geotecnologias foi possível 
localizar e avaliar a situação da degradação do solo, podendo-se visualizar as áreas de erosão e em 
seguida propor uma medida intervenção eficaz e de baixo custo para o controle dos processos 
erosivos encontrados na propriedade rural. 
 
ABSTRACT  --- Erosion is a process whereby there is a mass removal of soil from a site and its 
deposition elsewhere, as a result of the action of exogenous forces. The objective of this study to 
map the erosion, using the geo, and bring proposals for measures to control soil degradation and 
water. Using satellite images georeferenced with a merger, buffering and fieldwork was determined 
by remote sensing, the eroded areas and also areas of APP. It also generated through an elevation 
model, the slope of the site map. Through the results of the images, with the location of erosions, it 
was proposed the method of structures built of bamboo fences, which is essential for success in 
controlling gully. With the use of geo-technology were able to locate and assess the situation of soil 
degradation, and we could visualize the areas of erosion and then propose an effective intervention 
measures and cost-effective for the control of erosion found on the farm. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Talvez um dos processos mais fundamentais que acontecem na superfície terrestre seja a 

formação do relevo. Este fenômeno decorre da interação de agentes externos e internos, como a 

força gravitacional, a água das precipitações, dos rios e dos mares, o vento, o gelo e os organismos. 

As erosões nada mais são que parte deste processo de equilíbrio. 

Erosão é um processo natural, podendo ser potencializado pelo homem, pelo qual há remoção 

de uma massa de solo de um local e sua deposição em outros locais, como resultado da ação de 

forças exógenas (MMA, 2007). Quando esta massa de solo se deposita em cursos d’água pode 

ocorrer o fenômeno denominado assoreamento. 

Assoreamento é um processo de deposição de detritos, que resulta da perda de capacidade de 

transporte de um fluxo pluvial, de uma corrente fluvial e ainda devido à ocorrência de movimentos 

de massa. Provoca o soterramento de nascentes, canais fluviais, lagoas, lagunas, estuários, açudes, 

represas e ou áreas rebaixadas, causando respostas hidrológicas na região (MMA, 2007). 

É imprescindível que nos ambientes rurais sejam adotados ações prioritárias em relação às 

atividades de conservação de solo e de água, pois estes são, ao mesmo tempo, os principais recursos 

naturais impactados pela atividade agropecuária, e os recursos mantenedores da produtividade na 

propriedade. Diante da realidade da gestão agropecuária, o produtor precisa de ações estratégicas 

necessitando desenvolver o manejo sustentável dos recursos naturais. 

Esse manejo dos agroecossistemas passa pelo planejamento de uso dos mesmos, com 

aplicação de conceitos introduzidos para a abordagem da complexidade ambiental e com avaliação 

dos problemas levando em conta seus vários aspectos interdependentes: geologia, solos, vegetação, 

clima, uso atual, hidrologia e aspectos antrópicos (SANTOS 1996). 

As propriedades rurais são constituídas pelas áreas de vegetações nativas, Reservas Legais e 

Áreas de Preservação Permanente, incluindo nascentes, lagoas e cursos de água. A presença dessas 

estruturas naturais, legalmente previstas através do Código Florestal, realiza importantes serviços 

ambientais em benefício dos produtores rurais, por serem responsáveis pela manutenção da 

qualidade da água e da conservação do solo, assim sendo essenciais para o sucesso socioeconômico 

das propriedades rurais. 

Aliado a queda da produtividade vegetal nas áreas de drenagem, a erosão hídrica provoca 

efeitos negativos nos recursos hídricos adjacentes, devido ao aumento da produção de sedimentos e, 

consequentemente, dos riscos de assoreamento e de alteração da qualidade da água, tornando-a 

imprópria para a dessedentação animal. O escoamento superficial propicia o carreamento de 

sedimentos aderidos à matéria orgânica, nutrientes e agroquímicos, capazes de causar contaminação 

e redução da disponibilidade hídrica.  
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O uso das geotecnologias permite avaliar os recursos e visualizar a situação da área de estudo, 

além de anexá-los a bancos de dados georreferenciados, obtendo uma ferramenta para tomadas de 

decisões. As vantagens do uso de imagens de satélite são inúmeras, como a relação custo-benefício, 

disponibilidade e aplicabilidade (PARANHOS FILHO et al., 2008). 

 

2 METODOLOGIA  

A área de estudo é uma propriedade rural que se encontra inserida na Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraná e na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Pardo no município de Jaraguari – MS, distante 

cerca de 40 km de Campo Grande-MS. O imóvel possui 1.480,3158 hectares de área e a atividade 

predominante é a pecuária. 

A rotina de trabalho iniciou com a correção geométrica da carta topográfica da e imagem 

TM/LANDSAT 5 da órbita 224, ponto 74, da data de 08/08/2009, foram utilizados Pontos de 

Controles do Terreno (GCP) com coordenadas reais conhecidas, obtidos a partir da imagem 

ortorretificada do projeto GLCF (Global Land Cover Facility), adotou a projeção UTM e o datum 

planimétrico WGS 84, esta correção é necessária pois na obtenção da imagem de satélite o intervalo 

de amostragem por toda a imagem não é uniforme, devido á curvatura terrestre e ao relevo. Existe, 

ainda, um efeito de arraste gerado pelo mecanismo de varredura do escaner do sensor. Estas 

distorções podem ser modelizadas e sistematicamente corrigidas com o georreferenciamento 

(PARANHOS FILHO et al., 2008). 

Realizou a fusão da imagem pancromática – HRC – do CBERS-2B do ano de 2009 com 

resolução espacial de 2,5 metros e a imagem multiespectral LANDSAT 5/TM de resolução espacial 

de 30 metros, utilizando o algoritmo PANSHARP do PCI Geomática (PCI, 2003), que se baseia em 

preservar as características espectrais obtendo uma imagem colorida, com melhor resolução 

espacial no caso o sensor. Os arquivos de saída são interpolados utilizando o método de convolução 

cúbica. 

A partir das informações vetoriais dos cursos d’água, retirados pela fotointerpretação da 

imagem fusionada, foram gerados mapas de distância para de delimitação das Áreas de Preservação 

Permanente (APP) em consonância com o exigido pela Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, CONAMA, n.º 302/2002. Para isso, utilizou-se a ferramenta Buffer, disponível no 

programa Geomatica Focus (PCI, 2003). No caso da Fazenda Rio Grande, os Buffers gerados foram 

de 30 e 50 metros para respectivas larguras dos cursos d’água, áreas úmidas e nascentes. 

Para o reconhecimento do terreno utilizou-se o Modelo Digital de Elevação (MDE) da Shuttle 

Radar Topographic Mission (SRTM), reamostrado pelo Projeto TOPODATA (VALERIANO, 

2008) para 30 m de resolução espacial. Sendo assim, pode-se obter os valores de declividade 

aplicando o algoritmo SLP – Slope of Elevation. 
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Com os dados de campo e o do GPS (Sistema de Posicionamento Global), foi possível fazer o 

levantamento das erosões presente na propriedade. Estas verificações são imprescindíveis para 

escolha do melhor método de recuperação da área.  

Utilizando o MDE reamostrado pelo Projeto TOPODATA (VALERIANO, 2008) e 

disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 30 m de resolução espacial, 

pode-se obter os valores de declividade aplicando o algoritmo SLP – Slope of Elevation Data 

através do software Geomatica Focus (PCI, 2003), os valores são representados em graus. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 1 mostra o mapeamento das áreas de erosão e as Áreas de Preservação Permanente 

(APP), é importante considerar que os processos erosivos encontrados em áreas próximas às APP’s 

causam problemas de assoreamento dos cursos d’água . 

A localização espacial destas feições erosivas é de grande importância na determinação de sua 

extensão e abrangência, como por exemplo, qual corpo d’água será afetado pelo material carreado. 

Facilita também no seu monitoramento, determinação de medidas mitigadoras, acompanhamento de 

recuperação de áreas, análises temporais e geração de mapas secundários, como o de 

vulnerabilidade ambiental. 

Pode-se também percorrer o caminho inverso: diagnosticada a patologia, como o 

assoreamento, é possível determinar suas causas, ou seja, quais regiões estão intervindo neste corpo 

hídrico, que sejam estas erosões, por exemplo. Determinadas estas áreas erodidas, é relevante tratar 

de algum meio de intervenção, como estratégia de controle de processos erosivos. 

O permanente monitoramento das estruturas construídas (paliçadas, terraços, cordões 

vegetados) é essencial para o sucesso no controle da voçoroca, fazendo a manutenção sempre que 

necessário. Após chuvas fortes, deve-se fazer a inspeção para verificar possíveis danos e adotar 

medidas de reparos para conservá-las. Essa prática é de especial importância na fase inicial dos 

trabalhos de implantação dos suportes de proteção, quando os materiais ainda não estão 

completamente consolidados. 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 

 

Figura 1: Mapeamento das erosões e da APP. 
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A discriminação do relevo (Tabela 1) foi baseada na classificação de acordo com EMBRAPA 

(1979) e a Figura 3 mostra o mapeamento da declividade, detalhando a classificação do relevo. Essa 

determinação do relevo ajuda a identificar a interação da ondulação do terreno com as erosões. 

 

Tabela 1 – Classificação de declividade 
DECLIVIDADE DISCRIMINAÇÃO 

0-3 Relevo plano 
3-8 Relevo suavemente ondulado 
8-20 Relevo ondulado 
20-45 Relevo fortemente ondulado 
45-75 Relevo montanhoso 
>75 Relevo fortemente montanhoso 

FONTE: EMBRAPA (1979) 
 

As erosões identificadas na Figura 1 podem ser visualizadas a seguir nos registros 

fotográficos feitos em campo, mostrados na Figura 2. 

   

a) Ponto 1: erosão próxima a 
APP 

b) Ponto 2: erosão em forma de 
ravina 

c) Ponto 3: erosão em forma 
laminar 

Figura 2: Erosões localizadas na área de estudo. 

 

A proposta de intervenção baseia-se na aplicação de estruturas construídas de paliçadas de 

bambu, é essencial para o sucesso no controle da voçoroca, fazendo a manutenção sempre que 

necessário. Após chuvas fortes, deve-se fazer a inspeção para verificar possíveis danos e adotar 

medidas de reparos para conservá-las. Essa prática é de especial importância na fase inicial dos 

trabalhos de implantação dos suportes de proteção, quando os materiais ainda não estão 

completamente consolidados. 

Esta estrutura pode ser usada tanto para a contenção das paredes verticais da voçoroca como 

para a redução da velocidade de escoamento superficial da enxurrada, contribuindo para a retenção 

dos sedimentos transportados (Figura 4). 
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Figura 3: Mapa de Declividade. 
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a. Paliçada de Bambu b. Água retida na paliçada 
Figura 4: Exemplo de uso da paliçada (BALIEIRO & TAVARES, 2008). 

 

Com o tempo, o acúmulo de sedimentos na base frontal da paliçada possibilita o surgimento 

de vegetação ou, então, o bambu poderá brotar, funcionando como uma barreira natural. 

Recomenda-se reforçar a segurança das paliçadas com amarras de arames de aço, 

principalmente quando exercem a função de proteger as paredes verticais, sendo que uma das 

extremidades da amarra é fixada na ponta da tora de eucalipto e a outra, na ponta de uma estaca de 

eucalipto enterrada acima da parede da voçoroca, em terra firme e a amarra de aço deverá ficar 

esticada (BALIEIRO & TAVARES, 2008).  

 

4 CONCLUSÕES   

Este tipo de estudo pode servir como ferramenta no processo de decisão para um zoneamento 

eficiente, para a determinação de áreas sensíveis que deverão constar nos Planos de Bacia e na 

elaboração de programas de desassoreamento de rios, sabidamente atingidos por material provindos 

de erosões. 

A utilização do instrumento computacional serve de base para a realização de outros estudos 

dentro da bacia, por ser um meio relativamente barato e hábil, gerando produtos de fácil 

interpretação e grande ajuda nos trabalhos de campo. A construção de mapas de declividade podem 

identificar as áreas mais propícias ao deslocamento de terra, auxiliando na identificação de regiões a 

serem preservadas. 

Com o uso das geotecnologias é possível localizar e avaliar a situação da degradação do solo, 

podendo-se visualizar as áreas de erosão e em seguida propor uma medida intervenção eficaz e de 

baixo custo para o controle dos processos erosivos encontrados na propriedade rural. Portanto foi de 

grande valia o desenvolvimento do trabalho para colaboração na gestão sustentável da propriedade 

rural. 
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