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A Produção de Sedimentos nas Bacias do Rio Branco e Rio de Ondas 

 

Resumo: A pesquisa visa identificar, quantificar e classificar as áreas susceptíveis à erosão dentro das sub-

bacias do Rio Branco e Rio de Ondas, de modo que sejam viabilizadas futuras medidas de mitigação destes 

processos afim de preservar os solos utilizados em atividades agrícolas. A área de pesquisa situa-se em duas 

unidades geológicas, os grupos Bambuí e o Urucuia, região oeste do estado da Bahia, envolvendo 

principalmente áreas de produção agrícola inseridas nas duas sub-bacias. A partir do programa de 

processamento de dados ArcGis 10.4 foram processadas imagens de radar SRTM, imagens do satélite 

Landsat 8 e bases cartográficas da CPRM e do IBGE para produção de mapas. A coleta dos sedimentos de 

12 pontos espalhados pelas duas sub-bacias e o tratamento laboratorial também foram necessárias para 

diagnosticar a quantidade de sedimentos transportados pela calha do rio. Vale ressaltar que este estudo se 

torna de grande importância para futuras tomadas de decisões. 

Palavras-chaves: Erosão; Ação Fluvial; Urucuia; Rios. 

Abstract: The aim of this research is to identify, quantify and classify the areas susceptible to erosion within 

the sub-basins of Rio Branco and Rio de Ondas, so that future mitigation measures are possible in order to 

preserve the soils used in agricultural activities. The research area is located in two geological units, the 

Bambuí and Urucuia groups, in the western region of the state of Bahia, mainly involving agricultural 

production areas in the two sub-basins. From the ArcGis 10.4 data processing program, processed SRTM 

radar images, Landsat 8 satellite imagery, and CPRM and IBGE cartographic databases for map production. 

The collection of 12 point sediments spread across the two sub-basins and laboratory treatment were also 

necessary to diagnose the amount of sediment carried by the river channel. It is worth mentioning that this 

study becomes of great importance for future decision-making.  

Keywords: Erosion; River Action; Urucuia; Rivers. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A produção de sedimentos dentro de um canal fluvial ocorre de forma natural, 

através de ações eólicas, fluviais, pluviométricas, sendo características da modelagem do 
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relevo, podendo agravar-se de acordo com o uso e ocupação do solo (SILVA et al. 2003). 

Diante disto, o aumento de áreas urbanas e da produção de alimentos, demandam o uso 

dessas áreas, em consequência disso, aumentam a produção de sedimento através dos 

processos erosivos, no momento em que tornam os solos expostos, fragilizando o 

ambiente.  

O crescimento da população do Oeste da Bahia, à partir de movimentos migratórios 

advindos principalmente do Sul do país, se intensificou na década de 80, devido aos 

incentivos federais para a ampliação da fronteira agrícola, de acordo com Carvalho 

(2012). Por isso, houve o aumento da produção agrícola nas áreas rurais, demandando da 

apropriação do espaço e o uso da terra, para desenvolver uma agricultura mecanizada, 

como também a exposição do solo e construção de estradas. Ocorreu também o aumento 

demográfico das áreas urbanas, o que demandou e ainda demanda de novos espaços para 

a construção de moradias e retirada da vegetação, além da compactação dos solos e das 

novas estradas que sobrepõe às estruturas naturais, cooperando para a produção de 

sedimentos. Isso alterou o equilíbrio do ambiente natural e desencadeou processos de 

exposição do solo, que contribuem para o desenvolvimento ou avanço da erosão, tratada 

por Guerra (1999) como o desprendimento das partículas do solo que são levadas por 

escoamento superficial para o canal fluvial. 

Estudiosos como Baccaro (1999), Cruz (1985), Ross (1990), Tricart e Killian 

(1979), Cristofollet (1987), nos mostram a importância do estudo e da integração dos 

dados, dentro de uma escala trabalhada, para compreender os processos que ali ocorrem, 

tais como a geomorfologia, a pedologia, a geologia, o uso e ocupação, entre outras 

variáveis que compreendem o sistema, para deste modo identificar os locais mais 

propensos aos processos erosivos. 

As áreas de estudo localizam-se no extremo Oeste da Bahia e fazem parte da Bacia 

hidrográfica do Rio Grande (Mapa 01), onde ambas as sub-bacias do Rio de Ondas e do 

Rio Branco nascem na Serra Geral, e seus rios principais correm de oeste para leste, tendo 

como foz o Rio Grande. 



Mapa 01: Mapa da Bacia do Rio Grande Dimensionada 

Nesta pesquisa, buscou-se trabalhar de forma sistêmica os aspectos físicos das áreas 

de estudo, levantando dados através do IBGE, EMBRAPA, USGS, disponíveis de forma 

pública e online, além de trabalhos em campo para adquirir amostras de água que foram 

trabalhadas em laboratório e analisadas para tratamento estatístico. Posteriormente estes 

dados foram interpolados para identificar os pontos mais frágeis a erosão, além de 

identificar e mapear processos erosivos, afim de discutir métodos de mitigação. 

 

2 OBJETIVO GERAL 

O objetivo desta pesquisa foi quantificar a produção de sedimentos dentro das sub-

bacias hidrográficas do rio de Ondas e rio Branco, ao longo do ano de 2018, considerando 

os momentos de precipitação e de estiagem, como também identificar as áreas mais 

fragilizadas aos processos erosivos atreladas ao uso dos solos e aos processos físicos da 

paisagem. 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 - Compreender os aspectos físicos das áreas de estudo; 



2 - Coletar amostras de água ao longo dos canais, para mensuração da produção de 

sedimentos; 

3 - Identificar as áreas mais frágeis aos processos erosivos; 

4 - Estudar a evolução das erosões lineares. 

 

4 JUSTIFICATIVA 

A produção de sedimentos de forma contínua e acelerada pode modificar o trabalho 

natural da rede hidrográfica. Deste modo, a importância desta pesquisa foi demonstrar 

através da quantificação de sedimentos, além de entender os processos erosivos naturais 

que podem ser acelerados por ações antrópicas, levando em consideração os aspectos 

físicos da área. Além disso, os resultados obtidos identificam os locais com maior 

produção de sedimentos e os mais frágeis à erosão, que devem ser trabalhados de forma 

pontual para serem mitigados. 

 

5 METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido a partir de quatro etapas, que visaram obter e levantar 

os dados necessários para a pesquisa, são eles: levantamento bibliográfico, coleta de 

dados, mensuração, análise e discussão dos resultados. Assim como serão detalhadas 

adiante: 

PRIMEIRA ETAPA - Levantamento Bibliográfico:  

Este processo antecedeu a pesquisa para definir e aprofundar os conceitos como 

também adquirir conhecimento a respeito da temática estabelecida, baseando-se em 

referências teóricas que fundamentam a pesquisa por meio de artigos, livros, teses e 

dissertações. 

SEGUNDA ETAPA - Coleta de Dados:  

Necessária para processamento de informações, bem como mensuração dos 

sedimentos, dados estes como: 1) aquisição de imagens SRTM, 2) imagens orbitais, 3) 

amostras de água.  

1) Aquisição de imagens: As imagens SRTM são imagens do programa de 

imageamento do sensor radar, desenvolvido pela NASA, que tem por objetivo representar 



na forma de modelo numérico do terreno as características do relevo e também 

altimétricas de áreas de interesse. A resolução espacial é de 30m, isto porque nestas 

imagens existem valores X latitude, Y longitude e Z altitude, ou seja, por meio deste 

produto foi possível delimitar a bacia a declividade. Os dados pedológicos e 

geomorfológicos foram obtidos nos sites do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) em uma escala de 1:250.000 e da EMBRAPA. 

 

2) Imagens orbitais: São imagens de sensoriamento remoto, neste caso o satélite 

LandSat 8, comprimentos de onda visível e NIR (Infravermelho Próximo), para delimitar 

o uso e ocupação da área, os processos de erosão ao longo das bacias, e o LandSat 4 ao 8 

para fazer uma análise multitemporal. Foram feitos downloads de imagem do USGS 

Earth Explorer e do INPE e posteriormente processadas em ambiente SIG. 

 

3) Amostras de água: Os pontos de coleta das amostras foram distribuídos ao longo 

de toda a bacia hidrográfica do Rio de Ondas e Branco, nas diversas hierarquias dos 

canais. Foram selecionados 12 locais para coleta das amostras, ao longo da bacia 

hidrográfica englobando as 5 ordens da rede de drenagem conforme demonstrado no 

Mapa 02.  

 

Mapa 02: Ordem de Drenagem dos Canais Fluviais 



 

Nos pontos foram coletadas amostras em triplicatas para validar os resultados 

obtidos em laboratório. No período de precipitação as amostras foram coletadas após a 

chuva, não deixando ultrapassar 24 horas. Durante a seca as coletas foram realizadas 

quinzenalmente, em que todos os pontos deveriam executar a coleta no período da manhã. 

Além disso, foram utilizadas estações pluviométricas próximas aos pontos de 

coleta, que indicaram a precipitação em milímetros, visto que nas microescalas essa 

pluviosidade tende a sofrer variações.  

TERCEIRA ETAPA - Processamento e Mensuração: 

1) Processamento: após a coleta das imagens foram produzidos mapas de hipsometria e 

declividade, por meio dos dados de SRTM, além de delimitar a área de estudo e suas 

redes de drenagens, que serviram como parte fundamental para compreender a bacia 

hidrográfica. Os dados adquiridos na EMBRAPA e no IBGE subsidiaram a criação dos 

mapas pedológicos, geomorfológicos e geológicos da região. As imagens orbitais foram 

utilizadas para elaboração dos mapas temáticos de uso do solo, de identificação de 

erosões, considerando a evolução ao longo dos anos. Todos os dados adquiridos foram 

processados no programa ArcMap na versão 10.4. Além disso também foram 

estabelecidas micro-bacias de acordo com os pontos de coleta do projeto.  

2) Mensuração: as amostras de água foram filtradas em laboratório, com objetivo de 

mensurar quantitativamente os sedimentos. Sendo trabalhadas as seguintes variáveis: a) 

peso do filtro, b) data da coleta, c) quantidade de água de cada recipiente, d) precipitação. 

A massa dos filtros foi aferida antes e após a filtragem. Assim, temos que em X 

quantidade de água está presente Y quantidade de sedimentos. 



                            

 

 

QUARTA ETAPA - Análise dos Dados:  

Nesta etapa foi verificada a ação natural e antrópico, na produção de sedimentos 

através do transporte fluvial, para identificar alterações/padrões na quantidade de 

sedimentos transportados no período de chuva e seca.  

Esta interpretação dos dados coletados e processados em laboratório subsidiou a 

presente pesquisa para constatar a produção de sedimentos e as áreas de maior 

contribuição ao longo da bacia. Os dados poderão ser trabalhados por órgãos responsáveis 

para aplicar as medidas necessárias e desenvolver pesquisas semelhantes em outras áreas. 

Foram coletados dados de vazão disponibilizados pela ANA, para que em conjunto 

com os resultados obtidos na filtragem a estimativa de perda de solos fosse realizada. 

 

6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

6.1 Unidades Geológicas 

A região de estudo abrange dois grupos geológicos, o mais antigo Bambuí de idade 

neoproterozoica, e o mais novo sendo o Urucuia de idade neocretácea. O primeiro é 

Figura 01: Coleta da amostra de água 

em triplicatas no ponto da Prainha, no 

dia 21 de junho de 2018, às 10hs AM. 

 

Figura 02: Filtragem da amostra em 

laboratório, para mensuração de 

sedimentos. 



reconhecido pela sua composição ser em grande parte calciossilicática, enquanto que o 

segundo é constituído majoritariamente por arenitos silicosos (SILVA et al. 1989). 

Podem ser identificadas na região duas formações do Bambuí, são elas: Formação 

Serra da Mamona e Formação Riachão das Neves, as quais são classificadas no Domínio 

Pericratônico, o que se deve pela deformação presente na região desses litotipos.  

As rochas presentes na Formação Serra da Mamona são: metassiltitos, ardósias e 

metarenitos finos com intercalações de metacalcários, metamargas e por vezes também 

são encontrados mármores. Tal formação inicia-se com metamargas e níveis 

centimétricos de metarenitos finos, os quais são sobrepostos por metassiltitos 

esverdeados, metacalcários negros, metamargas e ardósias micáceas, uma característica 

marcante desse conjunto é também a alternância entre ou metacarbonatos e metapelitos 

(SILVA et al. 1989).  

A Formação Riachão das Neves caracterizada pelos metarcóseos e metagrauvacas, 

tendo sua base constituída por metarenitos finos branco-amarelados, feldspáticos e 

micáceos, sendo sobrepostos por metarcóseos verdes líticos, tendo intercalações de 

metarenitos e metacalcários negros, com estrutura sedimentar do tipo estratificação 

cruzada centimétrica, tem-se acima destes litotipos intercalações de níveis argilosos que 

possuem zircões detríticos (SILVA et al. 1989). 

O Grupo Urucuia formado por um conjunto de rochas siliciclásticas, sendo elas 

conglomerados, arenitos e siltitos de ambiente deposicional continental, tendo como 

estrutura sedimentar mais comum a estratificação cruzada de grande porte, estratificação 

cruzada de alto ângulo e a estratificação horizontal. De maneira subordinada ocorre a 

estrutura maciça, principalmente nos conglomerados (MIALL, 1978). 

Os Mapas 03 e 04 demonstram um predomínio do Grupo Urucuia nas bacias 

estudadas, e apenas nas regiões mais próximas à foz ocorrem formações do Grupo 

Bambuí. 



 

Mapa 03: Geologia da Bacia do Rio de Ondas. 

 

Mapa 04: Geologia da Sub-bacia do Rio Branco. 

 



6.2 Geomorfologia 

O relevo é formado por agentes passivos e ativos que interagem entre si. A chuva, 

os rios e o vento, são os principais responsáveis por modificar as formas do relevo, o qual 

será modelado conforme a sua resistência e feições estruturais diante aos processos que 

sobre eles atuam (ROSS, 1990).  

A partir do modelo de classificação do relevo brasileiro de Ross (1990), Reis (2011) 

caracteriza a geomorfologia das áreas aqui estudada como, chapada ocidental do São 

Francisco, planalto em patamares do São Francisco/Tocantins e a depressão do São 

Francisco (Mapa 05). De acordo com o autor, o principal agente modelador do relevo 

atualmente são os rios e a chuva, onde pode ser percebido a dissecação que estes 

provocam principalmente nas áreas dos planaltos em patamares do São 

Francisco/Tocantins através da evolução e modelagem das redes de drenagem. 

Mapa 05: Declividade da sub-bacia do Rio de Ondas. 

A chapada ocidental do São Francisco das duas sub-bacias está localizada no Grupo 

Urucuia, conforme a descrição de Reis (2011) o relevo é aplainado e apresentam valores 

de declividades baixos. Possui variação altimétrica de 929 à aproximadamente 700 



metros. Além disso o autor destaca a importância da geomorfologia para a recarga do 

Aquífero Urucuia.    

A caracterização para o planalto em patamares do são Francisco/Tocantins 

conforme Reis (2011), são áreas de transição da chapada ocidental do São Francisco para 

as depressões do Tocantins e a depressão do São Francisco. Situadas nas áreas de alta 

declividade que variam de 437 a 700 metros de altitude. Por conta da fragilidade das 

rochas presentes nessa área, relacionadas ao Grupo Bambuí, aliada a declividade 

acentuada estão passando por uma série de processos erosivos/deposicionais. 

A depressão do São Francisco a qual está localizada à jusante das duas sub-bacias. 

Reis (2011) caracteriza como aplainadas que concentra a deposição do material erodido 

da chapada, a sua altimetria acompanha o nível de base das sub-bacias. 

 

6.3 Pedologia 

Os solos caracterizam-se como resultado das intempéries químicas, físicas e 

biológicas das rochas. Segundo (PALMIERI & LARACH, 2006), é uma parcela dinâmica 

da superfície, que se origina da rocha matriz, e/ou por depósitos aluvionares ou eólicos, 

desenvolvendo horizontes pedológicos. 

Na Bacia do Rio de Ondas, de acordo com dados do IBGE, destacam-se três tipos 

de solos (Mapa 06) Latossolo Amarelo Distrófico, Neossolo Háplico Distrófico e 

Gleissolo Háplico, onde a geomorfologia está intrinsicamente ligada aos processos 

pedogenéticos (TRICART e KILLIAN, 1979), influenciando as áreas de erosão e 

deposição de acordo com o tipo de relevo e sua declividade. Já na Bacia do Rio Branco 

(Mapa 07), encontram-se os Latossolo Amarelo Distrófico, Neossolo Háplico Distrófico 

e o Neossolo Quartzarênico Distrófico. 



 

Mapa 06: Solos da Sub-bacia do Rio de Ondas. 

 

Mapa 07: Solos da Sub-bacia do Rio Branco. 



Trabalhar os tipos de solos se faz importante neste estudo, devido as características 

de cada um e sua erosividade. Guerra (2007) indica que as propriedades dos solos são de 

fundamental importância no estudo dos processos erosivos destacando a textura, 

densidade aparente, porosidade, teor de matéria orgânica, estabilidade dos agregados e o 

pH do solo. 

O Manual de Classificação dos Solos Brasileiros define Latossolo Amarelo 

Distrófico como solos bem desenvolvidos, mas com baixa saturação por bases, que de 

acordo Lepsch (1991), este tipo se enquadra na classe A de terras propícias para culturas, 

no nível II que necessitam de correções. A Embrapa (2002), mostra que este solo possui 

textura média, com grande porcentagem de areia, Poesen (1981) apud Guerra (2007), diz 

que os solos predominantemente arenosos apresentam maior suscetibilidade a erosão.  

Os Neossolos Litólicos distróficos são solos jovens, e com presença de diversos 

materiais de origem (EMBRAPA, 2002). Esse tipo de solo se desenvolve próximo aos 

locais com relevos irregulares, com presença de materiais rochosos. Portanto, são áreas 

com restrição de uso, por serem frágeis e propícias ao desenvolvimento dos processos 

erosivos. 

Os Neossolos Quartzarênicos Distróficos de acordo com a Embrapa (2002) se 

caracterizam por sua profundidade e textura arenosa, possui ainda, baixa CTC devido à 

pouca quantidade de argila, além de ter alta porosidade que facilita a lixiviação dos 

nutrientes pela água. Este tipo de solo também é propício à erosão por ser constituído 

principalmente pela fração arenosa. 

Os Gleissolos Háplicos Distróficos se encontram nas partes mais baixas do relevo, 

próximos as planícies fluviais, que de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação 

dos solos (SiBCS), possui argila de alta atividade, o que significa que os agregados dos 

solos se desprendem com maior dificuldade (GUERRA, 2007), tornando-o mais 

resistente aos processos erosivos.  

 

6.4 Uso do Solo  

O Programa de Cooperação Nipo-Brasileira de Desenvolvimento dos Cerrados – 

PRODECER foi uma iniciativa de suma importância para as atuais configurações dos 

cerrados, principalmente para o extremo oeste baiano. Devido ao favorecimento das 



condições climáticas, geomorfológicas e hídricas, para o desenvolvimento da agricultura 

(SILVA, 2000). Este programa governamental permitiu a abertura de créditos, incentivos 

fiscais, e a revolução tecnológica para a produção na região (SILVA, 2000).   

De acordo com Sysne (1993) essa política consolidou as bases para ampliação da 

fronteira agrícola no país, o que provocou uma onda de eventos migratórios para os locais 

onde essas políticas estavam sendo implantadas. E como consequência desses eventos, 

houve o surgimento de novas cidades, o inchaço de outras, além de que a economia de 

vários municípios passou a crescer em torno desse modelo de desenvolvimento. Portanto 

o agronegócio tornou-se o viés polarizador e aglutinador de pessoas. 

A região Oeste da Bahia foi transformada em um celeiro de produção agrícola, 

desde a década de 80, que vem se destacando no cenário nacional de produção de grãos, 

como soja, milho, sorgo, algodão, café, feijão, e mais recentemente frutas, são os 

principais cultivados (Embrapa, 2011).  

Segundo dados de Entre as principais culturas que possuem maior expressividade 

no PIB da região são: o plantio da soja, chegando a ter uma área de aproximadamente 1,6 

milhões de hectares; o algodão ocupando 321 mil hectares; o milho houve um crescimento 

da produção em 7% em relação ao ano passado que teve uma área plantada de 631,6 mil 

hectares; e o café houve uma redução de área de 11,3 para 8,6 mil hectares (AIBA, 2017 

e 2019). Além disso a região oeste da Bahia é historicamente criadora de gado de corte 

(MAGALHÃES, 2009). 

 

6.5 Processos erosivos nos solos e os efeitos da chuva 

Erosão é segundo Domingos (2006), um processo de desprendimento e arraste das 

partículas de solo pela ação do vento e/ou da água. Este autor diz ainda que, os locais 

onde ocorrem a erosão, perdem sua capacidade de produção, e o material transportado 

dos horizontes superficiais são levados até as redes de drenagens da bacia. O processo 

erosivo pode ser influenciado por fatores como: a geologia, os tipos de solo, relevo, clima, 

a vegetação presente e o uso do solo (SILVA. et al. 2003). 

O desprendimento das partículas, o rompimento dos agregados, o selamentos dos 

poros e o escoamento superficial, são etapas da ação da chuva, o efeito splash, que ao 

atingir o solo consegue desagregar suas partículas, tornando-as menores, facilitando o 



transporte do sedimento pela ação do escoamento superficial, segundo Guerra (1999). 

Deste modo, erosão hídrica deve ser trabalhada de forma pontual, pois é neste momento 

que os sedimentos são transportados com maior intensidade, agravando a fragilidade do 

solo de erodir e depositar-se em outros locais. 

Nas áreas de estudo, a principal massa de ar responsável pela precipitação no verão 

é a Massa Equatorial Continental (mEc), formada na Amazônia em uma zona de baixa 

pressão e dissipada pelos ventos alísios, conseguindo adentrar no Nordeste e outras 

regiões brasileiras (MENDONÇA e DANI-OLIVEIRA, 2007), sua influência aumenta o 

fator de erosividade devido a ação da chuva. Neste período destaca-se a maior quantidade 

de sedimentos dentro dos canais fluviais, devido ao seu geossistema que segundo 

Cristofollet (1987), são diversos elementos com matéria e energia que interagem entre si, 

destacando-se a geomorfologia das áreas de estudos, que possuem relevos escarpados e 

maior produção de sedimentos. 

Os dados históricos dos eventos de precipitação da região no ano de 2018, foram 

obtidos no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (Climograma 01 e 02). A única estação com 

dados históricos na região é a que está localizada na cidade de Barreiras, o que não 

abrange toda a área de estudo, mas nos mostra uma média com alto índice pluviométrico, 

no ano de 2018, sendo comparado com o ano anterior de 2017, onde a precipitação é de 

menor intensidade e mal distribuída.  

       

Climograma 01: Precipitação anual na cidade de Barreiras (2017); Fonte: INMET 
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Climograma 02: Precipitação anual na cidade de Barreiras (2018); Fonte: INMET 

Observa-se nestes dados de precipitação uma melhor distribuição das chuvas no 

ano de 2018, com 7 meses chuvosos que contribuíram um aumento nas taxas de sedimento 

ao longo dos canais fluviais, com apenas 5 meses secos. Outro fator contribuinte foi a 

quantidade de chuva ao longo dos meses, onde Guerra (1999) nos revela que a energia 

cinética da chuva está ligada a sua intensidade, ou seja, quanto maior a precipitação maior 

será sua energia cinética, e mais força as gotas de chuva terão para desprender os 

agregados dos solos. 

É importante ressaltar que essas médias mensais variam dentro das sub-bacias em 

suas diversas escalas, a precipitação ocorreu de forma desigual nas áreas de estudo, por 

isso foram estabelecidas metodologias diferenciadas para as coletas nos períodos de 

chuva e seca.  

 

7 RESULTADOS 

7.1 Análise Espacial dos Processos Erosivos 

A chuva é um dos principais agentes modeladores da superfície terrestre, estando 

esses processos diretamente relacionados com o tipo de solo, relevo e a cobertura vegetal. 

Nesse sentido, o fator climático tem grande relevância para compreender e mitigar a 

evolução dos processos erosivos.  

Para maior compreensão, Guerra e Cunha (2007) afirmam que para o processo 

erosivo se desenvolver é preciso que exista uma série de fatores controladores, como a 

erosividade das chuvas, erodibilidade dos solos, a presença ou ausência de cobertura 
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vegetal e as características do relevo. A atuação destes fatores irá determinar os 

mecanismos de infiltração, armazenamento de água no solo, o grau de impacto das gotas 

da chuva (erosão pluvial) e a intensidade do processo de escoamento superficial. 

Em análise temporal das Sub-bacias do Rio de Ondas e Branco foi possível observar 

o desenvolvido da evolução dos processos de erosão linear no período compreendido 

entre os anos de 1985 a 2017, o que possibilitou separar áreas de ocorrência natural devido 

características próprias do ambiente, das áreas que sofreram possível influência antrópica 

devido aos avanços voltados à agricultura, pecuária e urbanização nos últimos 30 anos.  

Na Bacia do Rio de Ondas e Branco (Mapa 08 e 09) percebe-se que o uso e 

ocupação da área estudada ocorreu no sentido da foz para a nascente, pois os processos 

erosivos mais antigos se concentram na parte mais a jusante da bacia, enquanto que a 

montante ocorreram os processos erosivos mais recentes e que podem estar relacionados 

à intensificação da atividade agrícola. 

 

Mapa 08: Evolução dos Processos Erosivos na Sub-bacia do Rio de Ondas. 



 

Mapa 09: Evolução dos Processos Erosivos na Sub-bacia do Rio Branco. 

 

 

7.2 A erosão linear e sua influência na produção de sedimentos nas sub-bacias 

hidrográficas  

A erosão linear, tratada por Salomão (1999), é definida como sulco, ravina e 

boçoroca, o que Guerra (1999) retrata como avanços do processo erosivo pela ação da 

água no solo. Estes processos são decorrentes de ação natural quando se faz a presença 

da água no sistema, modificando o relevo através de cisalhamento, erodindo e 

transportando os sedimentos através do seu fluxo. 

Para definir o grau de suscetibilidade da área, foi necessário fazer uma análise 

integrada da paisagem, considerando todos os aspectos detalhados acima, como 

geomorfologia, pedologia e a climatologia. Tendo como base a interpretação da imagem 

de satélite LandSat 8, do ano de 2017, (Mapa 10 e 11) com o intuito de delimitar pontos 

com ocorrência de processos de erosão linear ao longo das sub-bacias. 



 

Mapa 10: Pontos de Erosão na Sub-bacia do Rio de Ondas. 

 

Mapa 11: Pontos de Erosão na Sub-bacia do Rio Branco. 

 

 



Deste modo, foram definidos graus de impacto para os processos erosivos 

identificados, de acordo com suas características físicas e proximidades das áreas de 

planaltos e patamares, chapadas, vertentes e depressões. 

Classificou-se os graus de impacto como Muito Alto (com a perda do solo in sito e 

soterramento da rede de drenagem), constatado como o mais complexo a mitigação; Alto 

(perda de solo in sito e formação de leque aluvial); Médio (perda de solo in sito e 

pequenos depósitos adjacentes); Baixo (perda de solo in sito e pequenas cicatrizes).  

 

7.3 Estudo da Produção de Sedimentos em Canais Fluviais 

As filtragens foram realizadas com amostras coletas no período de 31/01/2018 até 

10/12/2018 e os valores obtidos foram utilizados para estimar a concentração de 

sedimentos em cada ponto de coleta. Sendo assim como a perda do solo é algo 

cumulativo, tem-se dentro deste período uma perda aproximada de 209.096 toneladas de 

sedimentos na Sub-bacia do Rio Branco, enquanto que na Sub-bacia do Rio de Ondas a 

perda foi de 192.014 toneladas de sedimentos. Tal dado ainda pode estar mascarado 

devido certas complicações na coleta dos sedimentos, em que só foi possível fazer a coleta 

nas margens do rio e não no centro, onde seria possível ter dados relacionados aos 

sedimentos de fundo. 

Dados de concentração dentro desde período indicam máximos de 635 g/m³, 

ocorrido em novembro de 2018 na Sub-bacia do Rio de Ondas, enquanto que para a Sub-

bacia do Rio Branco esse máximo foi de 1.223 g/m³, em fevereiro de 2018. Estes 

resultados quando colocados em paralelo com máximos de concentração no período de 

seca sendo respectivamente 69 e 84 g/m³, demonstra como a época de chuva tem muito 

mais influência para os processos erosivos ao longo da bacia do que durante a seca. A 

seguir o Gráfico 01 relaciona a média amostral em cada ponto anualmente, além de 

separar os períodos de seca e os de chuva para análise mais profunda em cada período. 



 

Gráfico 01: Média amostral da concentração de sedimentos nos pontos de coleta. 

Para a vazão foram utilizados os dados abertos disponibilizados pela ANA, 

entretanto devido as diferentes localizações entre os pontos de coleta estabelecidos pelo 

projeto e pelos fluviômetros não foi possível obter uma estimativa de todos os pontos 

como consta no Gráfico 02. 

 

Gráfico 02: Média amostral da vazão nos pontos de coleta. Fonte: Agência Nacional de Águas 
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é o quanto a vazão aumenta nesse período, em casos mais díspares como na foz do Rio 

de Ondas em que a vazão aumenta quase 30 m³/s e há casos onde não ocorrem grandes 

diferenças, como pode ser observado nos pontos de coleta da Fazenda Bananal e Fazenda 

Decisão. 

Com os dados de concentração e vazão a estimativa dos sedimentos transportados 

em cada ponto foram obtidos conforme os Gráficos 03 e Gráfico 04, evidentemente as 

maiores quantidades de sedimentos estão presentes na foz de cada sub-bacia. 

 

Gráfico 03: Estimativa dos Sedimentos Transportados na Sub-bacia do Rio Branco. 

Gráfico 04: Estimativa dos Sedimentos Transportados na Sub-bacia do Rio de Ondas. 
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sub-bacia foram determinadas micro-bacias, em que os pontos de coleta foram definidos 

como foz, com isso pode se ter uma noção espacial do problema de erosão que afeta a 

região, os mapas 12 e 13 a seguir demonstram o resultado obtido. 

 

Mapa 12: Mapa de Divisão das Micro-bacias na Sub-bacia do Rio de Ondas. 



 

Mapa 13:  Mapa de Divisão das Micro-bacias na Sub-bacia do Rio Branco. 

 Tendo essas regiões demarcadas alinhadas com os dados quantitativos, de 

contribuição na erosão da bacia ao longo do período de coleta, possibilitou identificar a 

origem da maior carga de sedimentos produzidos por erosão, além de fazer uma separação 

deste mesmo tipo de análise entre os períodos de seca e os de chuva. Os gráficos 5 e 6 

foram elaborados tendo como premissa que os sedimentos produzidos em uma micro-

bacia à montante tem toda sua carga despejada na micro-bacia que estará à jusante. Sendo 

assim, os sedimentos transportados pelas micro-bacias que estiverem à montante serão 

subtraídos dos sedimentos transportados nas micro-bacias que estiverem mais à jusante, 

em que o 100% é atribuído à carga de sedimentos encontrados na foz de cada uma das 



bacias do estudo. 

Gráfico 5: Contribuição com a Erosão na Sub-bacia do Rio Branco.  

Gráfico 6: Contribuição com a Erosão na Sub-bacia do Rio de Ondas. 

 Ao se observar a média anual pode-se verificar sem dificuldades que as Micro-
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sedimentos presentes em suas respectivas bacias, o que novamente evidencia como a 

fragilidade dos solos juntamente com o relevo e a pluviosidade são fatores decisivos para 

erosão em uma região, além do uso do solo. Notavelmente observa-se tal comportamento 

tanto na média anual como na média obtida apenas com os dados do período de chuva, 

entretanto ao se analisar apenas os dados dos períodos de seca, é possível notar agora uma 
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contribuição mais acentuada das demais micro-bacias, nas quais são desenvolvidas 

agriculturas de sequeiro e irrigada, tendo até mesmo valores negativos de contribuição na 

Micro-bacia do Rio de Ondas (-1,25%). 

 Os valores para a contribuição anual de sedimentos das Micro-bacias Rio de Ondas 

e Rio Branco (micro-bacias representativas da foz) são respectivamente 71,66% e 

69,75%. Esses dois dados revelam como é discrepante ao relacionar com o restante da 

bacia que contribui com um pouco mais que 25% dos sedimentos erodidos. Esse tipo de 

comparação se torna indispensável quando se trata de ter como prioridade áreas onde os 

processos erosivos são mais intensos. 

7.4 Correlação Multivariada 

 Também foram realizados estudos comparativos entre as diferentes áreas de coleta, 

esse tipo de análise buscou entender qual a influência de determinados fatores (altitude, 

vazão dos rios, geologia e geomorfologia) para a produção de sedimentos. Foram traçadas 

curvas de tendência, afim de entender o comportamento ao longo da bacia, além de, deste 

modo permitir a realização de estimativas e previsões nas áreas estudadas. Para os 

resultados apresentados em cada ponto não sofressem influência daqueles que estivessem 

à montante da bacia, foram subtraídos para que assim os valores observados fossem 

referentes à área comparada. 

 Os gráficos de 7 e 8, tiveram como fator de correlação a altitude, mostrando uma 

clara tendência de maior produção de sedimentos conforme a mesma diminui, isso 

demonstra que as principais áreas de contribuição para os processos erosivos estão 

localizados mais próximos à foz, e não o contrário como é pensando popularmente. 



 

Gráfico 7: Correlação entre Altitude e Produção de Sedimentos na Sub-bacia do Rio de Ondas. 

Gráfico 8: Correlação da Altitude e Produção de Sedimentos na Sub-bacia do Rio Branco. 

 Foi utilizada uma função exponencial buscando representar da melhor forma tal 

correlação, ao ser observada a variável x, a qual representa a produção de sedimentos, 

percebe-se que em ambos os casos o valor da potência é negativo, o que indica uma 

relação inversa entre os dados utilizados na construção do gráfico, pois enquanto um valor 

aumenta o outro diminui. 

 Para fatores como unidade geológica e geomorfológica foram adotados valores 

numéricos, afim que permitir a correlação em fórmulas nos gráficos 9, 10, 11 e 12. 
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Entretanto vale ressaltar que este não é um estudo que visa adquirir a influência isolada 

dos mesmos, pois para isso seria necessário o estudo dos mesmos em ambiente 

controlado, possível apenas em laboratório.  

 Para a correlação das unidades geológicas foi adotado o valor 1 e 2, os quais 

representam respectivamente o Grupo Urucuia e o Grupo Bambuí, vale lembrar que estes 

número são representações arbitrárias de um intervalo entre as duas unidades, e não 

possuem qualquer valor quantitativo para o problema em questão. 

Gráfico 9: Correlação entre Unidade Geológica e Produção de Sedimentos na Sub-bacia do Rio de Ondas. 

 

Gráfico 10: Correlação entre Unidade Geológica e Produção de Sedimentos na Sub-bacia do Rio Branco. 
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 Nota-se em ambos os gráficos ocorre uma maior produção de sedimentos onde há 

o Grupo Bambuí, enquanto que o Grupo Urucuia não possui tanta relevância para a erosão 

total da bacia. Isso se deve justamente pela resistência das rochas, encontradas em cada 

situação, pois, enquanto que o primeiro é formado por rochas carbonáticas, que por 

própria natureza são mais suscetíveis à erosão devido sua solubilidade. Já as rochas 

compreendidas nos Grupo Urucuia são siliciclásticas, e muitas vezes apresentam cimento 

silicoso em sua composição dificultando o desenvolvimento de processos erosivos.   

 A geomorfologia da região é formada principalmente por chapadas e patamares, 

sendo que a mesma metodologia para as unidades geológicas foi aplicada nessa 

correlação, em que os valores 1 e 2 irão representa respectivamente as chapadas e os 

patamares. Tal correlação está representada nos gráficos 11 e 12. 

 

Gráfico 11: Correlação entre Unidades Geomorfológicas e Produção de Sedimentos na Sub-bacia do Rio 

de Ondas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 5E-16x3 - 2E-11x2 + 2E-07x + 0,9992
R² = 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

U
n

id
ad

e
 G

e
o

m
o

rf
o

ló
gi

ca

Produção de Sedimentos Anualmente (t)

Correlação entre Unidade Geomorfológica e Produção 
de Sedimentos - Sub-bacia Rio de Ondas



Gráfico 12: Correlação entre Unidades Geomorfológicas e Produção de Sedimentos na Sub-bacia do Rio 

Branco. 

 A correlação obtida nos gráficos acima releva, uma contribuição mais significativa 

nas regiões de patamares, mais próximas à foz, do que nas regiões de chapadas onde 

predomina a agricultura intensiva. Apesar de não ser um gráfico que possibilite 

conclusões quantitativas entre os fatores analisados, é possível observar que, a 

geomorfologia alinhada à geologia constituem fatores mais significativos para produção 

de sedimentos do que o uso de solo. 

 Por fim a vazão dos rios também é um fator que deve ser levado em consideração, 

pois da mesma forma que a ação fluvial pode erodir e moldar o relevo, também pode 

gerar depósitos de canal e de pontal dependendo de sua vazão e da carga de sedimentos 

por ela transportada. Os gráfico 13 e 14 buscam estabelecer essa relação na área de estudo. 
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Gráfico 13: Correlação entre a Vazão dos Rios e Produção de Sedimentos na Sub-bacia do Rio de Ondas. 

 

Gráfico 14: Correlação entre a Vazão dos Rios e Produção de Sedimentos na Sub-bacia do Rio Branco. 

 Conforme pode ser observado nos gráficos acima, quanto maior a vazão maior será 

a erosividade dos rios. Para a obtenção da linha de tendência foi fixado como coeficiente 

linear o valor 0, pois caso não haja vazão ocorrerá apenas a sedimentação. Com isso os 

valores obtidos para a correlação não foram tão bons como ocorreu com a altimetria, isso 

se deve possivelmente ao demais fatores que atuam em cada local, o escoamento 

superficial que supre os rios com carga de sedimentos pode ser uma delas, entretanto não 

se tem dados do mesmo. 

 Em análise qualitativa, ainda é possível demonstrar por meio do gráfico a influência 
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deste fator para erosão do meio, pois as maiores vazão estão localizadas mais próximas à 

foz de cada sub-bacia, o que novamente indica áreas com maior vazão como mais 

propícias ao desenvolvimento de processos erosivos. 

 

8 MITIGAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS 

 Os problemas associados a erosão e a produção de sedimentos em uma bacia 

hidrográfica são diversos, pode-se citar como exemplo a concentração de material no rio 

e a vazão pode diminuir dificultando a retirada de água para consumo da população e para 

irrigação das áreas de produção agrícola. Além dos prejuízos que a vida aquática pode 

sofrer e das poluições físicas e químicas advindas dos sedimentos (DILL,2002). 

Diante disso, e das demais questões supracitadas é necessária a ação pontual nas 

diversas áreas afetadas pelos processos erosivos e que contribuem para a sedimentação 

dos rios da região. Salomão (1999) nos revela técnicas que previnem ou diminuam os 

processos erosivos no espaço geográfico, diferenciando a área urbana e rural que devem 

ser tratadas de forma distintas. 

Nas áreas rurais, com a produção agrícola da região Oeste da Bahia deve-se 

adquirir técnicas que utilizem a cobertura vegetal para a contenção dos solos, seja de 

forma intercalada com a cultura plantada, ou no momento de descanso do solo 

adicionando outra cultura que haja de forma positiva para potencializar o solo e não deixa-

lo exposto. Outra alternativa seria adicionar uma maior quantidade de matéria orgânica 

no solo, para que aumente sua porosidade, por influência de organismos vivos, o que 

permite que a água percole o perfil do solo e infiltre para alimentar o Aquífero. Também 

é necessário levantar terraços para evitar a formação de escoamento superficial 

(SALOMÃO, 1999).  

As regiões dos chapadões que se encontram grande parte da agricultura 

mecanizada e das áreas rurais, possuem uma fragilidade do terreno por conta das estradas 

que margeiam ou que se encontram dentro das propriedades, que constantemente são 

compactadas por caminhões e suas cargas que possibilitam a diminuição dos poros, e 

ainda levam consigo um grande desprendimento de material fino dos solos, através da 

ação eólica. Bigarella e Mazuchowski (1985) apud Salomão (1999) demonstram técnicas 

que ajudam a diminuir os impactos das estradas, como a proteção vegetal nas margens, 



abaulamento transversal, para evitar poças na pista e as valetas nos locais de concentração 

de água. 

Em áreas urbanas e/ou outros tipos de aglomerados populacionais (loteamentos e 

distritos) as margens dos rios, ocorre a perda da capacidade de infiltração de água no solo, 

o que deve ser tratado como propostas urbanísticas, que disponibilizem uma boa rede de 

drenagem para que a água escoe para um local apropriado (SALOMÃO, 1999).   

 

9 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 Com os dados obtidos é possível concluir que as regiões de maior contribuição para 

os processos erosivos são as regiões mais próximas à foz de cada bacia, devido os 

aspectos físicos da paisagem, tornando as áreas susceptíveis a erosão por conta das suas 

diversas variáveis, em destaque as formas do relevo, declividade, geologia e uso dos 

solos.  

 Ao considerar o uso dos solos e produção de sedimentos durante a seca, nota-se 

uma participação maior das demais micro-bacias, as quais contêm em sua maioria áreas 

onde são desenvolvidas agriculturas de sequeiro e irrigada. Logo é imprescindível a 

recomendação de medidas conservacionistas, pois apesar desta atividade não ser a 

principal contribuinte para o processo erosivo, ela ainda é um fator que pode agravar tal 

situação. É de fundamental importância a manutenção da preservação das APPs, o que 

permitirá estabilidade dos Gleissolos e dos depósitos orgânicos relacionados às veredas. 

 Recomenda-se de forma geral a aplicação de medidas conservacionistas nas regiões 

onde são desenvolvidas a agricultura e a pecuária, e nas regiões mais próximas à foz em 

situações onde são comprovadas efetiva influência antrópica nos processos erosivos, 

deve-se projetar medidas de mitigação de tais eventos, entretanto é necessária uma análise 

criteriosa para discernir se um evento não possui influência antrópica, visto que a 

expansão agrícola na região ocupou grande parte da área de pesquisa. 

 Através do estudos temporais e de intensidade dos processos erosivos, delimitação 

de micro-bacias, e correlações multivariadas foi possível identificar quais seriam as áreas 

de prioridade para aplicação de medidas conservacionistas e intervenção direta visando 

mitigar processos já existentes, de modo que o mapa 13 separa as bacias em áreas 

prioritárias e não-prioritárias. 



 

Mapa 13: Áreas Prioritárias às Medidas Conservacionistas e Métodos de Mitigação dos Processos 

Erosivos nas Sub-bacias do Rio de Ondas e Rio Branco. 

 Conforme pode ser visto no mapa acima, as áreas mais propícias ao 

desenvolvimento de processos erosivos, estão localizadas próximo à foz de suas 

respectivas sub-bacias. Este mapa tem por finalidade delimitar e indicar onde devem ser 

primeiramente tomadas medidas de conservação, a fim de facilitar o planejamento de 

órgãos especializados nesta área, contribuindo assim, para a preservação destas bacias 

que hoje são de grande importância à produção agrícola nacional. 
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