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RESUMO: A bacia hidrográfica do rio Gurupi (BHRG) possui relevância como bacia de 
domínio Federal e potencial econômico, e por conter uma diversidade de ambientes 
caracterizados por fatores hidrológicos, geológicos e geomorfológicos que podem significar de 
forma integrada diferentes fragilidades. Assim, há a necessidade de ampliar o conhecimento 
associado à dinâmica da paisagem e a susceptibilidade à erosão hídrica. Para isto, utilizaram-
se ferramentas de geoprocessamento para a avaliação do comportamento do terreno a partir 
da integração de diversas informações especializadas em um Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), os temas utilizados foram: declividade, cobertura vegetal e de solos, 
capacidade de infiltração litológica e Unidades de Terreno (UT). Para gerar o produto 
cartográfico, foram adotados procedimentos associados ao cruzamento de diferentes mapas e 
cartas temáticas por álgebra de mapas. Os dados obtidos mostram que a região apresenta 
uma variação associada aos elementos naturais biofísicos e resultantes do antropismo, que 
variam da cabeceira em direção a foz. As regiões que marcam o alto e médio Gurupi são 
formadas basicamente por rochas sedimentares, da Formação Itapecurú, e por coberturas 
lateríticas, enquanto que no baixo Gurupi ocorrem os sedimentos recentes e os associados à 
Formação Barreiras, juntamente com afloramentos de rochas metamórficas. O produto final 
indicou que aproximadamente 11% da área da bacia apresenta alta susceptibilidade a 
ocorrência dos processos de erosão hídrica, esta concentra-se nas regiões individualizadas 
como o baixo Gurupi. Nestas áreas ocorrem predominantemente solos rasos e recentes, como 
os neossolos, plintossolos e gleissolos, que favorecem o transporte em superfície. Apresenta 
relação com litologias que possuem capacidades de infiltração boas a muito boas, e estão 
inclusas majoritariamente em UT de média a alta dissecação e que possuem maiores valores 
de declividade nas encostas, favorecendo a maior desagregação do perfil de alteração da 
rocha. Esta classe está associada às áreas que sofreram maior interferência antrópica pelo 
desmatamento, para agropecuária, mineração e afins. Similar às classes de alta 
susceptibilidade, as áreas com susceptibilidade moderada apresentam litologias com alta 
capacidade de infiltração, além do predomínio de superfícies onduladas, com declividades 
moderadas predominantemente. Esta classe de susceptibilidade está inclusa nas UT de 
moderada a alta dissecação, principalmente relacionadas às Depressões do Meio Norte e às 
Cristas e Colinas do Rio Gurupi. Sendo classificadas como moderadamente vulneráveis a 
ocorrência de erosão hídrica por apresentarem concentração do escoamento preferencial das 
águas pluviais e a formação de feições erosivas lineares, concentrando-se na porção média 
da bacia. Cerca de 36% apresenta baixa susceptibilidade à ocorrência dos processos de 
erosão hídrica, estando principalmente no alto e médio Gurupi. Estas porções predominam 
solos maduros, como os latossolos e argissolos, que possuem maior estabilidade por serem 
mais espessos. Relacionada a valores baixos e moderados de declividade, possuindo maior 
estabilidade quanto à superfície do relevo, litologias de ruim ou moderada capacidade de 
infiltração, e ligadas principalmente a UT que apresentam baixa ou moderada dissecação. 
Portanto, essas áreas são as mais estáveis na BHRG frente à ocorrência dos processos 
erosivos. Contudo, não significa que estão isentos da ocorrência de tal processo, mesmo que 
em menor intensidade. 
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