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RESUMO: As rodovias costumam situar-se em áreas influenciadas pelo escoamento superficial da
água, adequando-se os projetos às características geomorfológicas do local. O presente trabalho
possui como principal objetivo identificar a contribuição do relevo topográfico na formação de
erosões nas margens da TO-010, bem como detectar os principais fluxos hidrográficos que margeiam
a rodovia. Para executar o levantamento dos processos erosivos na área de estudo foi realizado um
mapeamento através de imagens quickbird utilizando o Software Google Earth, bem como uma visita
em campo para efeito comparativo dos pontos de erosão com degradação mais acentuada. O
mapeamento possui um papel fundamental nas medidas preventivas e corretivas das erosões
detectadas.
PALAVRAS-CHAVE: Erosão, Mapeamento e Hidrografia.
1

INTRODUÇÃO

O sistema rodoviário é o modal de transporte
mais utilizado no Brasil, todavia, encontra-se
com muitas deficiências e estradas bastante
sucateadas, dificultando o fluxo do tráfego, o
qual impacta diretamente no escoamento da
produção, no fluxo de pessoas e nas
manutenções dos veículos de todos os portes.
Todos esses fatores afetam negativamente a
economia nacional, pois existe uma dependência
notável de praticamente todos os tipos de
serviços com este meio de locomoção
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(SCHMIDT, 2011).
Existem diversos fatores que propiciam o
surgimento de patologias nos pavimentos, como:
processo de execução inadequado, ausência de
manutenção, características altimétricas e
geomorfológicas do local, etc. O presente estudo
analisará o comportamento do trecho escolhido
em função da sua localização geográfica. Será
utilizado imagens via satélite através do
programa Google Earth, pra identificar os locais
com maiores incidências patológicas.

As características do local escolhido são
determinantes para todo o processo de
degradação da rodovia. O tipo de solo, a
curvatura do terreno, o relevo acidentado, os
cursos d’água e até o clima da região têm sua
parcela de contribuição. O escoamento
superficial proveniente da água da chuva é um
fator que requer bastante atenção, pois este age
como agente transportador de partículas que,
com o passar do tempo e dependendo da
intensidade, pode modificar de maneira
significativa o lugar por onde percorre.
O objetivo desta pesquisa está pautado na
identificação de lugares às margens da rodovia
TO-010 que sejam mais propensos a desenvolver
pontos de erosão, utilizando o mapeamento
como ferramenta de auxílio no entendimento e
correlação das características: geológicas,
geomorfológicas, pedológicas, altimétricas,
hipsométricas e de uso e ocupação.
2 METODOLOGIA
O presente estudo foi executado mediante coleta
e análise de dados cartográficos disponibilizados
através de imagens SRTM e TOPODATA, além
de uma caracterização visual, por meio do
software Google Earth. A visita de campo
também foi um meio de avaliação eficaz do local
de pesquisa.
2.1
Análise dos Componentes do Meio
Físico
e
Documentos
Cartográficos
(Delimitações e mapas inciais)
Com o objetivo de caracterizar a área de estudo,
foi elaborado um diagnóstico ambiental com
auxílio de ferramentas computacionais como o
Google Earth e Qgis (Quantum Sistema de
Informação Geográfica).
Em um primeiro momento, foi delimitada a bacia
de contribuição da área de estudo, para tanto,
utilizou-se o software Google Earth 7.3.2 e o
mapa de forma do terreno dimensionado no
Qgis.
A partir da área de contribuição gerada, foram
feitos os recortes e mosaico dos arquivos de
formato raster, oriundos do Earth Explorer,
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mantido pelo Serviço Geológico dos Estados
Unidos (U.S.G.S. – United States of Geological
Survey).
As imagens SRTM (Shuttle Radar Topographic
Mission) podem ser definidas como uma
reprodução matemática computacional do
espaço geográfico. Tais imagens são produzidas
por sensores orbitais de alta precisão, onde a
resolução é variável, sendo a de melhor
qualidade a de 30 m ou 1 arco segundo (1”).
Após a computação dessas imagens elas foram
disponibilizadas pela NASA, onde incialmente
as imagens de melhor precisão ficaram em poder
dos Estados Unidos. Hoje essas imagens de alta
resolução estão disponíveis para todo o Brasil.
A hidrografia foi gerada a partir do SRTM
oriundo do Earth Explorer, por meio de
ferramentas do software Qgis. Os mapas de
hipsometria e declividade também foram
gerados utilizando o mosaico gerado com SRTM
a partir de processamento realizado com
software Qgis 3.2.1.
Os mapas de curvatura vertical e horizontal e
forma do terreno foram gerados no software
Qgis mediante uso do banco de dados da
TOPODATA. O projeto TOPODATA é
composto por imagens SRTM com resolução de
90 m ou (3”) arcos de segundo, no qual passaram
por processos de ajustamento atingindo
resolução de 30m ou (1”) arco de segundo para
todo território Brasileiro. Os arquivos são todos
estruturados em quadrículas compatíveis com a
escala 1:250.000.
É necessário salientar que a metodologia de
confecção no tocante às escalas e análise dos
mapas foi feita segundo o autor Valeriano, onde
o mesmo afirma que o mapa de forma do terreno
é uma importante análise das feições do terreno,
pois trata-se da junção dos mapas de curvatura
horizontal e vertical (VALERIANO, 2008). A
figura 1 demonstra as classificações.

Figura 1 - Representação das formas de terreno
(Valeriano, 2008).

2.2
Análise dos Componentes do Meio
Físico e Documentos Cartográficos (mapas
secundários)
Os mapas de geomorfologia, pedologia e
erodibilidade foram gerados a partir de recortes
utilizando a base vetorial disponibilizada pela
SEFAZ-TO.
A SEFAZ-TO é um banco de dados online com
informações de cobertura e uso da terra para o
estado do Tocantins. A necessidade de utilização
desses dados provém das análises geológicas,
geomorfológicas e pedológicas do local, afim de
contribuir no embasamento das patologias
erosivas analisadas.
O mapa de Geologia foi gerado a partir do banco
de dados do IBGE, o qual detém informações
mais detalhadas do substrato geológico da bacia
estudada.
O mapa de uso e ocupação foi gerado a partir de
classificação supervisionada no software Qgis,
mediante instalação do plugin “dzetsaka
classification tool”. As imagens usadas para
classificação no programa foram do satélite
Landsat 8 Sensor OLI, o qual deu início ao
processamento de imagens no ano de 2013.
2.3

Amostragem

Para a identificação dos pontos de erosão, foi
utilizada a ferramenta “marcador” do Google
Earth, realizando a identificação das áreas com
erosão por meio de imagens quickbird. Os
pontos às margens da rodovia foram ainda
classificados de acordo com o estágio da erosão
passíveis de observação por meio da ferramenta
“Street View”, registrada no ano de 2011.
Os pontos selecionados foram posteriormente
exportados no formato kmz, e importados para o
software Qgis, com a finalidade de integrar tais
pontos com as características geomorfológicas
da área de estudo.

do levantamento realizado pelo Google Earth nas
margens da rodovia.
Para o levantamento de campo foi utilizando um
GPS GARMIM de baixa precisão para marcação
das coordenadas geográficas, além deste, foi
construído um relatório fotográfico, com a
finalidade de comparar a evolução das patologias
às margens da rodovia desde 2011. Os pontos
coletados foram posteriormente carregados no
software Qgis, no intuito de realizar a locação
dos pontos na área de estudo.
3

Após a visita de campo partiu-se para confecção
dos mapas anteriormente descritos na
metodologia, para posterior comparação das
características de degradação do local com as
informações fornecidas pelo mapeamento. A
coleta dos pontos de erosão às margens da
rodovia compreende uma etapa fundamental do
processo de caracterização da área, de modo que
tais pontos estão presentes em todos os mapas.
É necessário inferir que os pontos ao longo da
bacia de contribuição advêm dos levantamentos
feitos pelo Google Earth e os pontos às margens
da rodovia pelo levantamento de campo com uso
de GPS GARMIM. Foram coletado um total de
49 pontos as margens da rodovia, no qual todas
foram analisados por meio de registro
fotográfico.
Apesar da identificação de 49 pontos de erosão,
alguns pontos foram agrupados devido a escala
de representação, de forma a se tornarem 28
pontos,
nomeados
na
sequência
do
levantamento. Os pontos de erosão identificados
foram divididos em três classificações:
Levantamento de campo, levantamento do
Google Earth e pontos de comparação, que são
os pontos observados tanto pela visita em campo,
quanto pelo Google Earth. Para melhor
visualização, ficaram nomeados apenas os
pontos relevantes a discursão dos resultados.
3.1

Concluída a seleção dos pontos via imagem de
satélite, partiu-se para levantamento de campo,
no qual foram observados os mesmos aspectos
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Documentos Gráficos e Mapeamento

3.1.1 Hipsometria

O mapa das variáveis altimétricas (Figura 2) é
um importante instrumento na análise dos
desníveis do terreno, onde pode ser observado
uma variância bastante ampla das cotas da bacia
de contribuição. Os níveis possuem valores entre
100 e 500m, intercalados em intervalos de 50m.
É indispensável pontuar que a rodovia possui seu
trecho central situado em locais com variações
hipsométricas elevadas, alcançando cotas entre
450 e 500 m de altura. Observa-se que a
localização dos pontos erosivos da bacia está
intimamente relacionada às mudanças de cota ao
longo da rodovia.

3.1.2 Declividade
A declividade de uma determinada área pode ser
compreendida como a variação percentual do
terreno utilizando-se o plano horizontal como
eixo de referência. Tal variável possui um
critério de classificação que varia de plano a
escarpado, sendo este último caracterizado com
um forte grau de inclinação, favorecendo
aumento da velocidade no tocante ao
escoamento
superficial,
impulsionando
agressivamente o arraste de partículas.

Diante do exposto, pode-se dizer que as
alterações de níveis na bacia propiciam o
aparecimento de erosões oriundos de
escoamento superficial que provém dos pontos
mais altos para os mais baixos, principalmente
pela ação da gravidade. Quando esse escoamento
não é conduzido de maneira eficaz através dos
dispositivos de drenagem, tende a acumular-se
nas margens do pavimento, possibilitando
escavação das camadas de solo e, em médio a
longo prazo, a degradação das camadas
asfálticas por processos de erosão.

O mapa de declividade (Figura 3) possui todos
os intervalos de variações, com destaque para
áreas planas e suaves onduladas. Entretanto é
necessário pontuar as linhas montanhosas e
escarpadas que estão situadas circundando a
rodovia. Essa mudança brusca de declive
favorece que as precipitações provenientes dos
locais com grau de declividade elevada incidam
tanto sobre a rodovia como ao lado da mesma,
culminando no aparecimento de erosões lineares
que, podem transformar-se em erosões
conectadas ao longo de um determinado
percurso.

Figura 2 – Mapa de Hipsometria (Autores, 2019).

Figura 3 – Mapa de Declividade (Autores, 2019).
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3.1.3 Forma do terreno
Afim de delimitar as formas do terreno
predominantes na bacia estudada, faz-se
necessário inferir as curvaturas vertical e
horizontal existentes, dentro de cada variação
característica.
Conforme afirma Valeriano (2008), a curvatura
vertical pode ser entendida como o formato de
uma encosta vista de perfil, tendo variações que
vão de convexo, retilíneo e côncavo. Ao estudar
o mapa de curvatura vertical verifica-se que o
trecho da rodovia está com uma predominância
de áreas côncavas e muito côncavas, onde está
característica favorece o escoamento superficial
concentrado.
Segundo Valeriano e Carvalho (2003), a
curvatura horizontal está associada ao modo
como um fluxo tende a escoar quando analisado
na perspectiva horizontal, onde nesse caso as
variações vão de convergente, plano e
divergente. A partir da análise da curvatura
horizontal
verificou-se
variações
bem
consistentes em toda a bacia e, ao longo da
rodovia há uma incidência de áreas muito
divergentes, no entanto tais áreas são logo
precedidas de áreas muito convergentes.
Torna-se indispensável a correlação das duas
variáveis (Figura 4) afim de se definir a forma
mais predominante na bacia. Portanto, é possível
afirmar que a forma de terreno mais incidente na
bacia e próxima à rodovia é a convergente
côncava, altamente propícia ao surgimento de
erosões lineares, que com o passar do tempo
podem formar voçorocas. É válido salientar
ainda que, a forma divergente convexa é
responsável pelo aparecimento das erosões
laminares, bastante presentes também em toda a
área analisada.
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Figura 4 – Mapa de Forma do Terreno (Autores, 2019).

3.1.4 Geologia
Segundo Oliveira e Brito (1998), a natureza dos
terrenos é determinada pelo substrato geológico
e pela cobertura pedológica, caracterizando o
comportamento da estrada no que se refere aos
processos de dinâmica superficial.
Ainda segundo os mesmos autores, as coberturas
detrito-lateríticas neogêncicas e pleistocências e
os coluviões pleistocênicos fazem parte dos
depósitos cenozoicos que recobrem uma vasta
região brasileira, sendo os divisores de água com
idades terciárias. Os solos destas coberturas são
compostos principalmente por argila e areia,
com diferentes cores e zonas.
Conforme informa o IBGE (2007), a
formação mosquito é composta por basaltos de
cor cinza escuro e cinza esverdeado, contendo
estruturas de fluxo com diversas formas. As
formações Sambaíba e Motuca fazem parte do
grupo Balsas, sendo constituídas principalmente
por
arenitos
cremes-claros
e
siltitos
avermelhados, respectivamente. O mapa (Figura
5) a seguir ilustra a variedade do substrato
geológico.

Os autores ainda discorrem que essas variações
são conhecidas como mesas, as quais modelam a
unidade geotectônica da Bacia Sedimentar do
Parnaíba, que são sustentadas por coberturas
vulcânicas, areníticas e Detrito-lateríticas
Neogênicas que por posicionarem-se no topo,
são mais resistentes a processos de erosão.
Vale ressaltar que as áreas planas da Chapada
das Mesas é um local mais vulnerável a
processos erosivos, conforme podem ser
identificados
nos
pontos
do
mapa
geomorfológico (Figura 6).

Figura 5– Mapa de Geologia (Autores, 2019).

3.1.5 Geomorfologia
Conforme descreve JATOBÁ (2010), pode-se
inferir que a geomorfologia consiste numa
geociência que estuda de forma racional e
sistemática as formas de relevo presentes na
superfície terrestre, dessa forma, é possível dizer
que a geomorfologia estuda o passado para
compreender o presente.
Os autores Villela e Nogueira (2011), informam
que a depressão do Médio Tocantins
corresponde a um corredor deprimido do vale do
Rio Tocantins ocorrendo transversalmente à
estrutura monoclinal dos relevos cuestiformes.
Ainda de acordo com os autores, esse tipo de
relevo apresenta declividade baixa a média, onde
os topos convexos são atacados por processos
erosivos de escoamento concentrado das águas
pluviais, formando sulcos e ravinas.
Martins e et al (2016), afirmam que a Chapadas
e Planos do Rio Farinha é popularmente
conhecida como Chapada das Mesas, onde há
uma paisagem plana com variações altimétricas.
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Figura 6 – Mapa de Geomorfologia (Autores, 2019).

3.1.6 Pedologia
Para realizar o levantamento acerca dos tipos de
solos existentes em uma determinada área é
necessário consultar um banco de dados
regional, assim como realizar uma expedição a
campo afim de confirmar as informações
consultadas via internet. O conhecimento preciso
acerca dos tipos de solos existentes contribui
significativamente para uso correto do mesmo,
executando
práticas
conservativas
que
minimizem ou mesmo erradiquem seu processo
de degradação (IBGE, 2007).

O mapa de pedologia (Figura 7) obtido com os
dados regionais indica a predominância de solos
do tipo neossolo. O Laborsolo (2014) afirma que
este solo é o terceiro de maior incidência no país,
sendo
caracterizado
pelo
baixo
desenvolvimento, o regolítico com baixa
profundidade e o quartzarênico tendo baixa
retenção de água, onde este necessita de
cuidados especiais de manejo e cuidados contra
erosão.

Ahmed (2009) afirma que o potencial de erosão
do solo está ligado a muitos fatores, tais como: a
chuva, a cobertura vegetal, o relevo, os tipos de
solo e o substrato rochoso. A autora comenta que
a ação das chuvas acontece mediante impacto de
gotas sobre a superfície, tendo velocidade e
energia variáveis - determinadas pelo
posicionamento do solo e pela declividade - ,
assim como a desagregação erosiva está ligada
às propriedades químicas e físicas do solo em
questão.
O mapa a seguir (Figura 8) indica os graus de
potencial erosivo da bacia estudada, sendo
identificado locais com ligeira e muito forte
erodibilidade, concentrando a grande maioria
dos pontos erosivos identificados nos
levantamentos.

Figura 7 – Mapa de Pedologia (Autores, 2019).

Segundo Almeida, Zaroni e Santos (2019), os
solos plintossolos háplicos ficam situados em
locais com escoamento lento de água, sendo
áreas com relevo plano ou suave ondulado. Tal
informação pode ser confirmada no mapa da
declividade.
3.1.7 Erodibilidade
A erodibilidade de um solo pode ser definida
como a vulnerabilidade ou susceptibilidade do
mesmo à erosão, onde um solo com alta
tendência à erodibilidade sofrerá com um
processo erosivo mais acentuado do que um com
baixa erodibilidade (Ahmed, 2009).
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Figura 8 – Mapa de Erodibilidade (Autores, 2019).

3.1.8 Uso e ocupação
Pode-se inferir que o modo como um terreno
vêm sendo utilizado é uma variável de suma
importância na compreensão da configuração do
seu estado atual, correlacionando alguns dos
principais fatores com as patologias encontradas.

No mapeamento realizado por satélite (Figura 9),
observa-se um grande percentual do cerrado na
bacia, precedido de áreas verdes de mata fechada
e plantações de eucalipto. É importante verificar
a área de cultivo que margeia alguns pontos da
rodovia, assim como as formações rochosas em
locais de hipsometria elevada.

uma vertente, maior a velocidade de escoamento
superficial da água, cuja atuação desse
escoamento se intensifica em comprimentos
maiores das vertentes. Silva, Schulz e Camargo
(2003), tendo como base estimativas de Bertone
e Lombardi Neto (1999), mostram que, sobre as
mesmas condições de climáticas e físicas, um
terreno com 20 metros de comprimento e
declividade de 20% possui a mesma taxa de
perda de material, comparado a um terreno com
100 metros de comprimento e declividade de
1%.
No interior da bacia foram identificados em sua
maioria pontos de erosão laminar, já nas margens
da rodovia foram encontradas erosões lineares e
erosões conectadas, posicionadas no caminho
preferencial do fluxo do escoamento superficial.
Em muitos pontos, como no ponto LC-12, é
perceptível os sistemas de drenagem totalmente
danificados por surgimento de erosões de grande
potencial destrutivo, como voçorocas.
Nos pontos LC-5 e LC-7, foram notados a
presença de voçorocas. A figura 10a mostra a
erosão encontrada via Google Earth no ponto
LC-07. Já na figura 10b é possível observar a
evolução dessa erosão com registro fotográfico
retirado no levantamento de campo em 2019.
Ressalva-se que às imagens obtidas pelo Google
Earth são registradas em dezembro de 2011.

Figura 9 – Mapa de Uso e ocupação (Autores, 2019).

Através do mapa de uso e ocupação é possível
ter uma ampla noção das interferências
antrópicas na paisagem local. Todas essas ações
influenciam direta ou indiretamente nas massas
de solo da região, principalmente quando os
solos são rasos e estão sujeitos a precipitações
fortes e de curta duração.
3.2 Análise das erosões identificadas
No geral, conforme se observa nos mapas de
hipsometria e declividade, as erosões
identificadas tanto no interior da bacia quanto
nas margens da rodovia se posicionaram em
regiões de grande variação de declividade, isso
ocorre devido ao movimento dos fluidos sobre a
superfície do solo, quanto maior a declividade de
GEOCENTRO 2019, Brasília/DF, Brasil.

(b)
(a)
(Autores,
2019).
(Google Earth, 2011)
Figura 10 – Voçorocas as margens da rodovia TO–010 no
ponto LC-7
No ponto LC-9 foi identificado uma erosão
linear conectada na margem direita na rodovia, e
na margem esquerda, a erosão laminar em um
talude. Já LC-10, tanto na margem esquerda
como na direita da rodovia, foi notado a
formação de sulcos nos taludes, é possível notar
também a presença de algumas ravinas no ponto
de exutório do escoamento superficial. No ponto
LC-11, encontra-se bastante degradado por
erosão linear, formando ravinas.

variado de fortemente ondulado a escarpado.
No ponto LC-12 é identificada uma voçoroca
bastante avançada, que ocupa toda faixa de
domínio da margem esquerda da rodovia. Na
figura 11a obtida através do google earth, notase que a mesma já estava em processo formação,
e bastante avançada. Na figura 11b, nota-se que
o inicio da erosão é no ponto de deságue de um
dispositivo de drenagem.

(a)
(b)
(Google Earth, 2011)
(Autores, 2019).
Figura 11 – Voçorocas as margens da rodovia TO–010
no ponto LC-12

No ponto LC-13, foi encontrado uma erosão
linear com formação de ravinas. O avanço da
erosão atingiu as camadas de pavimento da
rodovia, de forma que se torna difícil a sua
recuperação. Na figura 12a, obtida pelo
levantamento do Google Earth, nota-se esses
processos erosivos.
Na figura 12b registrada no levantamento de
campo é evidente a tentativa de conter a erosão
com aterro, no entanto, continua avançando em
direção ao pavimento. Nota-se que às erosões
nas margens evoluíram.

No ponto LC-23 foi identificado outra voçoroca
com
grandes
dimensões, retirada do
levantamento do Google Earth é possível ver sua
extensão.
Ao fundo da voçoroca é formado uma
hidrografia intermitente, formada no período
chuvoso. No interior da voçoroca também é
possível notar a formação de pináculos, que são
erosões causadas pelo salpicamento de gotas da
chuva em solos desprotegidos (ABREU, 2007).
A figura 14 mostra o registro do local no
levantamento de campo.

(b)
(a)
(Autores,
2019).
(Google Earth, 2011)
Figura 14 – Voçoroca no ponto LC-25
4

CONCLUSÃO

Diante de todo o processo de mapeamento
realizado e levantamentos, pode-se afirmar que o
trecho em estudo da TO-010 encontra-se em
condições precárias de conservação. Mesmo
estando situada em um divisor de águas, a
rodovia está inserida num local com variações
bruscas de altimetria e declividade, favorecendo
escoamentos concentrados e difusos.

No ponto LC-15, são identificadas erosões
laminares nas margens da rodovia. Já no ponto
LC-16 se apresenta outra erosão que atingiu as
camadas do pavimento.

As características regionais também possuem
sua parcela de contribuição, pois o tipo de solo,
as características do relevo e as formações
geológicas são propícias à desagregação das
partículas de solo, principalmente quando este já
perdeu sua cobertura vegetal. É válido lembrar
que a ação do homem contribui ativamente na
mudança do meio, seja nas áreas de plantio,
pastagem ou até mesmo desmatamento.

Os pontos LC-20 e LC-21 representam uma
região crítica, corresponde a um trecho de
aproximadamente 1,5 km que é locado em uma
região de transição de cotas variado de 400m à
250, com alta declividade, com alguns pontos

O levantamento de campo foi crucial para o
estudo, pois foi possível acompanhar o processo
de
degradação
de
locais
pontuados
anteriormente pelo Google Earth, confirmando a
evolução de muitas erosões que, em alguns

(b)
(a)
(Autores, 2019).
(Google Earth, 2011)
Figura 12 – Erosões lineares as margens da rodovia TO–
010 no ponto LC-13
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locais atingiram a camada asfáltica.
A
confecção
dos
mapas
corroborou
positivamente o que havia sido analisado na
literatura e nos levantamentos, onde os
principais pontos foram de encontro aos
potenciais características erosivas da bacia.
Verifica-se que o geoprocessamento é uma
ferramenta bastante eficaz na análise de áreas em
que não é possível realizar um levantamento
mais detalhado em função das dificuldades de
acesso.
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