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RESUMO: Processos erosivos estão entre os principais processos geológicos da dinâmica 

superficial atuantes no território brasileiro, gerando desgastes e transporte de sedimentos que 

resultam em assoreamentos dos cursos d´águas. Dessa forma, além de consequências 

socioeconômicas, como perdas de terras produtivas, os processos erosivos impactam os 

recursos hídricos. Nesse contexto, é de suma importância estudos envolvendo produção de 

sedimentos a partir de processos erosivos acelerados dentro da área de contribuição hídrica do 

Pantanal, como é o caso das microbacias situadas na bacia do Alto Paraguai. Este trabalho 

tem o objetivo de levantar as ocorrências de processos erosivos e estimar a produção de 

sedimentos com uso de imagens de satélites de alta resolução espacial na bacia do córrego 

Riozinho, uma bacia contribuinte do rio Sepotuba, que deságua no rio Paraguai.  O trabalho foi 

desenvolvido em três etapas, que consistiram na delimitação da bacia de estudo com uso de 

imagem SRTM e ferramentas do software ArcGIS 10.1, levantamento da ocorrência de 

processos erosivos visíveis em imagens de alta resolução espacial disponíveis no software 

Google Earth Pro e datadas de 16/02/2018, e estimativas de profundidades médias das 

erosões e volumes de sedimentos gerados que impactam os recursos hídricos da bacia. Como 

resultados foram levantadas ocorrências de 148 erosões na bacia do córrego Riozinho, 

caracterizadas em sua maioria como sulcos e ravinas, cuja profundidade média foi estimada 

em 0,60 m. A causa dessas erosões consiste principalmente no pisoteamento concentrado de 

gados, que acessam áreas de fundos de vales contendo água para realizar dessedentação. O 

valor total das áreas de exposição dos processos erosivos levantados foi de 723,24 m2, o que 

conduz a um valor de 434 m3 de volume estimado produzido em decorrência das erosões na 

bacia, causando impacto direto nos recursos hídricos, sobretudo o desenvolvimento de 

assoreamentos e interferência na qualidade das águas superficiais. Os resultados evidenciam 

um índice relativamente elevado de ocorrências de processos erosivos que se não forem 

controlados tendem a avançar com aprofundamento e causar mais produção de sedimentos a 

serem carreados em sentido aos leitos dos cursos d’água.  Ações de controle e estabilização 

das erosões já iniciadas, além de ações preventivas no sentido de se evitar novas ocorrências 

de processos erosivos são fundamentais para preservação dos recursos hídricos. Se torna 

necessário realizar a continuidade deste trabalho visando permitir validação da metodologia 

utilizando dados de campo, o que poderá tornar o trabalho uma referência para futuros estudos 

em outras regiões da bacia do Alto Paraguai. 
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