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Um dos maiores problemas quando se trata de meio ambiente, é a degradação dos 

solos Os processos erosivos se apresentam como desgaste do solo, sendo tais, 

influenciados pelo relevo, manejo inadequado, tipos de classes de uso e cobertura do 

solo, chuvas, transporte e sedimentação do solo, portanto a ação antrópica pode 

acelerar o processo erosivo. Uma maneira de localizar essas erosões é através de 

registros de imagens satélite e fotografias aéreas para a produção de mapas. Com 

isso, o objetivo desse trabalho foi identificar utilizando geoprocessamento as erosões 

no município de Ilha Solteira, SP com o intuito de subsidiar o plano de recuperação 

das áreas degradadas por erosões. 

 
Palavras-chave: Assoreamento, Usina Hidrelétrica, Solo, Geoprocessamento. 
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ABSTRACT 
 

 

 

One deals with the environment of the major erosive soils present as soil wear, being, being, 

influenced by the relevant, manipulated, types of classes of use and soil cover, such 

processes, transport and sedimentation of the soil, therefore the anthropic action can 

accelerate the erosion process. One way to locate these erosions is through satellite imagery 

records and aerial photographs for the production of maps. Thus, the objective of this work 

was to identify the use of geoprocessing as erosion in the municipality of Ilha Solteira, SP in 

order to support the recovery plan of areas degraded by erosion. 

 

Keywords Silting: Hydroelectric Power Plant, Soil, Geoprocessing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil possui diversos tipos de solos que de maneira geral são quimicamente 

de baixa fertilidade. Além disso esses solos são submetidos a processos erosivos que 

causam ainda mais o empobrecimento desse recurso natural. Esse empobrecimento 

decorre do processo de degradação dos solos pelo arrastamento de partículas pela 

água, vento, clima (mudança de temperatura), gelo, intervenção humana e arraste 

gravitacional. Entretanto, os efeitos principais das alterações têm como responsáveis a 

água e os ventos. O uso do solo adequado que tanto se ambiciona, ainda encontra‐ se 

utopicamente distante. E as práticas atuais utilizadas causam maior destruição e 

retirada da vegetação natural, provocando o surgimento de extensas áreas abertas, 

para maior intensificação de processos erosivos (FAO e ITPS, 2015). 

Para que se possa descobrir como conservar o solo, antes de tudo temos que 

entender o que o degrada. Os processos erosivos se apresentam como desgaste do 

solo, sendo tais, influenciados pelo relevo, uso e cobertura do solo, chuvas, transporte 

e sedimentação do solo. Em termos de classificação, há vários tipos de erosão, 

podendo ser classificada de acordo com o tipo de agente erosivo atuante, como a água 

e ventos. Um desses tipos de erosões, é a erosão linear que possui três estágios 

distintos de evolução, nomeados: i) sulcos, ii) ravinas e iii) voçorocas (MATHEUS, 

2017). Causadas por escoamento superficial, que ocasiona o desprendimento das 

partículas, de acordo com as condições hidráulicas desse escoamento (DE ALMEIDA 

FILHO, 2012). 

Essa degradação pode acarretar diversos problemas para o ecossistema, como 

empobrecimento do solo e assoreamento de rios que consequentemente poderá 

causar enchentes nas áreas rurais e urbanas prejudicando a comunidade local como 

um todo. Uma maneira de localizar essas erosões é através de imagens de satélite e 

fotografias aéreas. Um dos motivos para o surgimento das erosões, é o manejo 

inadequado dos solos suscetíveis a erosão hídrica. Mas não é o único fator, outro 

principal motivo é a ocupação sem planejamento ambiental como pode ser observado 

nas áreas agropecuária, mineração e construções de hidroelétricas e áreas industriais. 
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As usinas hidrelétricas tem um papel fundamental no sistema de geração 

energética no Brasil. Com isso, a implantação de tais, podem trazer vários problemas 

ambientais e sociais, que ultrapassam o local e a região onde estão localizados esses 

empreendimentos. Assim, afetando toda comunidade ao seu redor e meio ambiente 

(MENDES, 2005). 

Construções como de hidrelétricas potencializam a remoção total da camada 

vegetal para exploração do subsolo (ALVES; SOUZA, 2008). A degradação do solo foi 

potencializada em consequência da construção da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira 

(RODRIGUES et al., 2007). A usina foi construída na década de 60, foi retirado uma 

camada de 8,60 m do perfil do solo para a construção da barragem (R. Bras. Eng. 

Agríc. Ambiental, 2012). 

Gerando problemas para o ecossistema como: redução da vazão de água, 

causado pela retenção das águas dos rios, e alagamentos que podem afogar 

elementos de paisagens do ambiente local (SANTOS, 2017). 

O objetivo desse trabalho foi identificar através do geoprocessamento as 

erosões lineares no município de Ilha Solteira, SP com o intuito de subsidiar o plano de 

recuperação das áreas degradadas por erosões. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Sensoriamento Remoto 

 

O Sensoriamento Remoto é definido como um conjunto de tecnologias que 

realizam levantamento e monitoramento dos recursos terrestres. Ele produz imagens 

que servem como base de estudo geológicos, ambientais, cartográficos, florestais, 

entre outros. Essas informações são obtidas por meio de radiação eletromagnética, 

formadas por sensor passivo e sensor ativo. As imagens mais utilizadas são 

adquiridas via sensores óticos orbitais situados em satélites (Institudo brasileiro de 

geografia e estatísticas, 2021). 

Através dessa técnica é possível identificar dados históricos da dinâmica de 

espaços naturais e sociais, podendo ser aplicado para o rastreamento de áreas de 

risco, facilitando a construção de planos de controle de erosões e inundações. Dessa 

forma, é possível criar estratégias para a conservação e recuperação de áreas 

degradas, devido a capacidade desses sistemas de estimar parâmetros físicos e 

químicos da água e do solo. 

Portanto, para o meio ambiente esse recurso é fundamental abrindo 

possibilidades de como recuperar áreas que até então poderiam estar anônimas, 

fragilizadas e de difícil acesso. Esse sistema, possibilita imagens rica em detalhes para 

melhor desenvolvimento de planos de controle e maior compreensão da diversidade 

biológica (AMBIENTE BRASIL, 2010). 

 
2.2 Sistemas de Informações Geográficas 

 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um sistema de informação que 

realiza o processamento de dados gráficos e não gráficos, ou seja, um sistema que 

identifica onde cada objeto se encontra na superfície terrestre. Esse sistema é 

essencial para os dias atuais, por permitir que informações que antes não vistas 

possam ser apontadas, maximizando o uso de dados cartográficos (INPE, 2021). 

Para isso, são utilizados mecanismos que unem informações por meio de 

algoritmos de manipulação e análise, consulta, recuperação e plotagem do conteúdo 

da base de dados georreferenciados (CÂMARA et al., 2004). Faz parte de conjunto 
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de programas computacionais designados unificar dados espaciais 

georreferenciados. Ferramentas que compõe esses programas são Hardware, 

Software, Dados e Peopleware (INPE, 2021). 

Para que essas imagens sejam desenvolvidas é preciso do uso de energia solar 

e do calor liberado pela superfície terrestre. A radiação eletromagnética é a forma de 

energia essencial para o sensoriamento remoto. Através da liberação de ondas 

eletromagnéticas, essa energia é medida por frequência, cumprimento de ondas, e 

espectro eletromagnético (Steffen; Moraes, 1993). 

A frequência é utilizada para medir a velocidade da luz em Hertz (Hz), 

trabalhando juntamente com o comprimento de onda para realizar essa medição. O 

espectro eletromagnético, representa a distribuição da radiação. O espectro engloba 

desde o cumprimento de onda curtos até cumprimentos de ondas longos. Na radiação 

do infravermelho (calor) é dividido em 3 classificações, infravermelho próximo (0,7- 1,3 

um), médio (1,3-6,0 um) e distante (6,0- 1.000 um). O espetro está fracionado em 

bandas ou regiões. Quanto maior o número de bandas e menor a largura do intervalo, 

maior será a sua resolução (Steffen; Moraes, 1996). 

A radiação Gama é emitida por materiais radioativo e, por ser muito penetrante 

(alta energia), tem aplicações em medicina (radioterapia) e em processos industriais 

(radiografia industrial). O raio X é produzido através do fretamento de elétrons de 

grande energia eletromagnética, se médio poder de penetração o torna adequado para 

uso médico (raio X) e industrial (técnicas de controle industrial). A radiação ultravioleta 

(UV) é produzida em grande quantidade pelo Sol, sendo emitida na faixa de 0,003 µm 

até aproximadamente 0,38 µm, se poder de penetração a torna nociva aos seres vivos, 

porém esta energia eletromagnética é praticamente toda absorvida pela camada de 

ozônio atmosférico. A luz do visível (LUZ) é o conjunto de radiações eletromagnéticas 

que podem ser detectadas pelo sistema visual humano. A sensação de cor que é 

produzida pela luz está associada a diferentes comprimentos de ondas. As cores estão 

associadas intervalos espectrais conforme evidentes na tabela 1. 
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Tabela 1. Intervalos espectrais 

Cor Comprimento de onda (µm) 

Violeta 0,38 a 0,45 µm 

Azul 0,45 a 0,49 µm 

Verde 0,49 a 0,58 µm 

Amarelo 0,58 a 0,6 µm 

Laranja 0,6 a 0,62 µm 

Vermelho 0,62 a 0,70 µm 

Infravermelho (IV) 
-IV próximo 
-IV médio 

-IV distante 

0,7 a 1000 µm 
0,7 a 1,3 µm 
1,3 a 6 µm 

6 a 1000 µm 

Fonte: Moraes, 2002 

 
O espectro óptico se refere à região do espectro eletromagnético que 

compreende as energias que podem ser coletadas por sistemas ópticos (ultravioleta, 

visível e infravermelho). O espectro solar refere-se à região espectral que compreende 

os tipos de energia emitidas pelo Sol, cerca de 99% da energia solar que atinge a 

Terra encontra-se concentrada na faixa de 0,28 a 4 µm. 

O espectro visível refere-se ao conjunto das energias eletromagnéticas 

percebido pelo sistema visual humano, também denominado de luz. O espectro termal 

refere-se ao conjunto das energias eletromagnéticas emitidas pelos objetos terrestres 

e encontra-se nos intervalos espectrais correspondentes ao infravermelho médio e 

distante. (Moreira, 2001). 
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2.3 Erosão 

 
 

O Brasil possui uma biodiversidade abundante, incluindo seus solos que são 

diversos. Entretanto, vem sofrendo com processos erosivos nos últimos anos, 

causando o empobrecimento do solo. Esse empobrecimento decorre do processo 

de degradação dos solos, rochas e pelo arrastamento de partículas do solo por 

chuva, água, vento, clima (mudança de temperatura), gelo e pela intervenção 

humana e arraste gravitacional. Entretanto, os efeitos principais das alterações têm 

como responsável a água e os ventos. 

Os processos erosivos fazem parte de uma dinâmica natural do 

ecossistema, ocorrendo de maneira lenta e gradual (NUNES et al., 2011). O início 

desse processo erosivo tende a começar por lixiviação, que ocorre pela lavagem 

da camada superior dos solos, causando a retirada da cobertura superficial dos 

solos daquele ambiente (REVISTA GEONORTE, 2012). 

Os processos erosivos podem ser decorrentes de erosões hídricas, pluviais 

ou fluviais. As que acontecem em decorrência das erosões pluviais são causadas 

pelo impacto das gotas da chuva, infiltração. Já o processo erosivo fluvial sucede 

da ação das águas dos rios, que causam desgastes nas margens e retirando partes 

do solo das margens, assim, causando uma alteração na forma e o local do leito dos 

rios. 

Podendo se ter erosões lineares que são formadas por filetes ou canais que 

podem surgir como sulcos, ravinas ou voçorocas, interrompendo em algumas 

circunstâncias o nível d´água. (Pejon, 1992). 

Para conseguir combater o encadeamento dessas ações, é preciso conhecer 

os solos para que se consiga diagnosticar o local dessas erosões e encontrar um 

método de recuperação. Mas para isso é importante conhecer quais são os solos que 

possuímos no território brasileiro. 
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2.4 Classes de solo 

 

 
Latossolos (LV20, LV21 e LV16) : Latossolo vermelho distrófico típico ou 

latossolo vermelho amarelo. É solo mais abundante no país, sendo o Brasil recoberto 

cerca de 39% do território por ele. É composto por uma textura de argila e estrutura 

granular. 

Argissolos (PVA4 e PV4): ele é formado por solos de material mineral, 

apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de 

atividade baixa ou com argila de atividade alta desde que conjugada com saturação 

por bases baixa ou com caráter alumínico na maior parte do horizonte B. 

Neossolos (RY1): Neossolo flúvico eutrófico. É formado por material mineral 

ou solo orgânico, com menos de 20 cm de espessura, não se encontra qualquer tipo 

de horizonte B diagnóstico. O neossolo possui horizontes glei, plíntico, vértico e A 

chernozêmico. Esse tipo de solo pode ser encontrado em diversas regiões do Brasil. 

Gleissolos (RY1 E SX2): Gleissolo Háplico é podem ser representados por 

material mineral com horizonte glei provindo dentro dos primeiros 150 cm da superfície 

do solo ou a profundidades entre 50 cm e 150 cm desde que imediatamente abaixo de 

horizonte A ou E. 

Luvissolos: Solo estruturado por material mineral, expressando horizonte B 

textural com argila de alta atividade. 

Cambissolos: Encontrados em relevos ondulados ou montanhosos, são 

constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo 

de horizonte superficial (exceto hístico com 40 cm ou mais de espessura) ou horizonte 

A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta e saturação 

por bases alta. 

Espodossolos: São solos constituídos por material mineral, apresentando 

horizonte B espódico abaixo de horizonte E, A, ou horizonte hístico, dentro de 200 cm da 

superfície do solo ou de 400 cm se a soma dos horizontes A+E ou dos horizontes hístico 

(com menos de 40 cm) + E ultrapassar 200 cm de profundidade. 
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Planossolos (SX2): Planossolo háplico,podem apresentar horizonte A ou E 

seguidos de horizonte B plânico. O horizonte plânico sem caráter sódico perde em 

precedência taxonômica para o horizonte plíntico sua baixa permeabilidade o deixa mais 

susceptíveis à erosão. 

Vertissolos: são solos de coloração escura, amareladas e cinza, constituídos por 

material mineral com horizonte vértico entre 25 e 100 cm de profundidade e relação 

textural insuficiente para caracterizar um B textural, com uma textura bem argilosa e 

pouco profundo. 

Chernossolos: apresenta um horizonte escuro e são extremamente ricos em 

matéria orgânica. Solos constituídos por material mineral, que apresentam horizonte A 

chernozêmico seguido por:a) Horizonte B incipiente ou B textural, em todos os casos com 

argila de atividade alta e saturação por bases alta. 

Organossolos: Solo orgânico com uma forte presença de restos vegetais, contém 

uma coloração mais escura. São solos constituídos por material orgânico (conteúdo de 

carbono orgânico maior ou igual a 80 g kg-1 de TFSA), que apresentam horizonte hístico. 

Plintossolos: Solo composto por mineral, orizonte plíntico, litoplíntico ou 

concrecionário Iniciando dentro de 40 cm da superfície; ou Iniciando dentro de 200 cm da 

superfície quando precedidos de horizonte glei ou imediatamente abaixo do horizonte A, 

E ou de outro horizonte que apresente cores pálidas, variegadas ou com mosqueados em 

quantidade abundante. 

Nitossolos: Solo derivados de rochas básicas e ultrabásicas, com diferenciação 

de horizontes menos perceptíveis. Cores vermelhas e vermelho-escuras, argilosos e 

muito argilosos, estrutura em blocos fortemente desenvolvidos, denominava antigamente 

de Terra Roxa Estruturada (DOS SANTOS, 2006). 
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3. MATERIAl E MÉTODOS 

 

3.1. Área de Estudo 
 

O município de Ilha Solteira possui uma população de 25.064 habitantes e 

apresenta uma área total de 652,641 km2, com densidade demográfica de 38,42 

hab/km² e taxade 94,2% de esgotamento sanitário adequado, estando na posição 

180º das 645 cidades do estado (IBGE, 2021). 

O clima da região, segundo a classificação Köppen, é do tipo Aw, definido 

como tropical úmido de estação chuvosa no verão e seca no inverno. As 

temperaturas médias mensais variam entre 21,5ºC e 26,4°C, e as precipitações 

médias mensais variam de 20mm a 225mm (SANTOS; HERNANDEZ, 2012). Essa 

é uma região de transição entre a vegetação do tipo Estacional Semidecídclima de 

Ilha Solteira e Cerrado (COSTA et al., 2010). 

A área estudada está localizada na bacia hidrográfica do Rio Paraná, 

circunscrita pelas coordenadas Longitude 51º 23’ 5” Oeste Latitude 20º 26’ 31” Sul 

e Longitude 51º 19’ 10” Oeste Latitude 20º 23’ 21” Sul (Figura 1), nas margens dos 

reservatórios das Usinas Hidrelétrica de Ilha Solteira e Jupiá. 

Figura 1- Localização geográfica do município de Ilha Solteira – SP. (De Oliveira, 2019) 

 

 
 

 
A região de Ilha Solteira, no noroeste do Estado de São Paulo, 

apresentauma grande importância em termos regionais, face à presença dos 

reservatórios dasusinas hidrelétricas de Ilha Solteira, Jupiá e Três Irmãos. 
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Ao mesmo tempo, a região concentra graves problemas ambientais, 

notadamente a erosão do solo que ocorre nas vertentes das microbacias 

hidrográficas lindeiras a esses reservatórios. 

Esses sedimentos inorgânicos e orgânicos são carreados para dentro 

destes reservatórios, causando o assoreamento e eutrofização destes corpos 

d´água (SILVA; POLITANO, 1995). 

Devido à alta suscetibilidade à erosão dos solos, à ocupação dos terrenos 

marginais aos cursos d’água, à destruição das matas ciliares e à 

impermeabilização do solo na Bacia do Rio Paraná, há elevado potencial para 

agravar os problemas de drenagem, de assoreamento dos mananciais e das 

inundações. (Instituto de pesquisas tecnológicas, 2008). 

Os solos presentes na área de estudo são os seguintes: LV20 -LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico típico, A moderado, textura argilosa ou muito argilosa, álico, 

relevo suave ondulado, LV21 - LATOSSOLO VERMELHO ou VERMELHO- 

AMARELO Distrófico típico A moderado ou fraco textura média álico ounão álico, 

fase relevo suave ondulado, SX2 - Associação de PLANOSSOLO HÁPLICO 

indiscriminado, Ta, A moderado + GLEISSOLO HÁPLICO indiscriminado, ambos 

faserelevo plano, PVA4 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO- AMARELO 

Eutróficotípico A moderado + ARGISSOLO VERMELHO Distrófico e Eutrófico 

típico, ambos textura arenosa/média e média relevo suave ondulado, LV16 - 

Associação de LATOSSOLO VERMELHO Distro/Eutroférrico típicos A moderado 

ou proeminente + LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, A moderado, álico, 

ambos textura argilosa ou muito argilosa, fase relevo ondulado e suave ondulado, 

PV4 - Associação de ARGISSOLO VERMELHO textura média/argilosa + 

ARGISSOLO VERMELHO- AMARELO textura arenosa/média, ambos Eutróficos 

típicos A moderado, fase relevosuave ondulado, RY1 - Associação de NEOSSOLO 

FLÚVICO Eutrófico + GLEISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico ambos textura argilosa, 

fase relevo plano (ROSSI, 2017). 
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3.2 Construção do Projeto 

 
 

3.2.1 Sistema de Informação Geográfica 

 

Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se o software de domínio público 

QIS na versão 3.16.8, desenvolvido pela Open Source Geospatial Foundation 

(OSGeo) e disponibilizado em seu site (https://www.qgis.org/pt_BR/site/) 

(QGIS,2021). Para tanto,criou-se, inicialmente, um Projeto denominado 

Ilha_Alessa. 

O segundo passo foi definir o Sistema de Referência de Coordenadas, sendo 

adotado o Datum SIRGAS 2000 e Projeção UTM, zona 22S, que corresponde ao 

código EPSG 31982. 

 

 
3.2.2 Imagens de Sensoriamento Remoto 

 
Sensores Passivos foram obtidas as bandas pancromáticas, azul, verde 

vermelho e infravermelho próximo do sensor Pancromático de Ampla Varredura 

(WPM) acopladono satélite CBERS 4A, através do catálogo de imagens do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Estas bandas possuem alta resolução 

espacial de 8 metros (multiespectral) e 2 metros (pancromática), a data de 

passagem foi de 05/11/2020 e pertence à órbita 208 ponto 139. O nível de 

processamento dessa imagem é nível 4 (L4) ou seja, imagem com correção 

radiométrica e correção geométrica de sistema refinada pelo uso de pontos de 

controle e de um modelo digitalde elevação do terreno, essa imagem também é 

denominada de Imagem ortorretificada. 

Também foi utilizada uma imagem com resolução espacial de 0,5 metros do 

Google Earth Pro de 23/11/2020 disponibilizada no complemento “Quick Map 

Service” do QGIS.Fusão das Bandas do Satélite CBERS-4ª. 

http://www.qgis.org/pt_BR/site/)
http://www.qgis.org/pt_BR/site/)
http://www.qgis.org/pt_BR/site/)
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Para melhorar a resolução espacial das bandas multiespectrais do satélite 

CBERS-4A, foi realizado o processo denominado fusão dessas bandas que possuem 

resolução espacial de 8 metros com a banda pancromática que possui resolução 

espacial de 2 metros, resultando em imagens multiespectrais de 2 metros de resolução 

espacial. Nessa etapa foi utilizada a ferramenta “pansharpening/GEDAL” contida no 

QGIS. 

 
4 MAPEAMENTOS TEMÁTICOS 

 

4.1 Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra 

 
Foram utilizados os dados do ano de 2019, disponíveis na plataforma Souza 

et. al. (2020) para a geração do mapa contendo as classes das classes de uso e 

ocupação do solo no município de Ilha Solteira – SP. Estes dados foram atualizados 

para o ano de 2021, através das imagens do satélite CBERS 4A e da imagem do 

Google Earth Pro, utilizando os elementos de reconhecimento: cor, tonalidade, textura, 

forma e padrão. 

 

4.2 Mapeamento de Processos Erosivos 
 

O processo de mapeamento dos erosivos lineares presentes na área de 

estudo foi realizado utilizando imagens de satélite CBERS 4A e da imagem disponível 

no Google Earth Pro. Essas imagens foram selecionadas em função da alta resolução 

espacial, o que facilitou a identificação dos processos erosivos presentes no município 

de Ilha Solteira. 

Em seguida foi criada a camada vetorial denominada “Erosões” sendo 

realizada a identificação das erosões utilizando as bandas R(4)G(3)B(2) fusionadas 

com a banda pancromática do satélite CBERS – 4A sobrepondo a imagem do Google 

Earth, posteriormente as erosões foram vetorizadas, com a ferramenta “Alternar 

Edição” presente no QGIS. 
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4.3 Trabalho de Campo para a Identificação Amostral das Erosões 
 

Foi realizado um trabalho de campo para auxiliar no processo de verificação 

das erosões vetorizadas na etapa anterior. Na imagem do satélite CBERS- 4A 

fusionada foram definidas as coordenadas geográficas dessas erosões e as vias de 

acessos até essas posições. Para a realização do trabalho de campo foi utilizado o 

Sistema de Posicionamento Global (GPS) para chegar nas erosões selecionadas. 

Além da detecção da presença da erosão, foi verificado o tipo de erosão linear (sulco, 

ravina ou voçoroca). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A figura 2 apresenta a imagem do satélite CBERS 4A de 05/11/2020, utilizada 

para a identificação e mapeamento das erosões lineares presentes no município de 

Ilha Solteira. Nesse município foram mapeadas duzentas e sessenta e uma (261) 

erosões com dimensões que variaram de 10 a 1.000 metros. Esses processos erosivos 

foram identificados tanto na área rural como no perímetro urbano. Na área rural essas 

erosões ocorrem no quadrante norte, nordeste, oeste e sul, sendo que a sua maioria 

se encontra próximo dos reservatórios da Usina Hidrelétrica (UHE) de Ilha Solteira e 

Usina Hidrelétrica (UHE) de Jupiá, contribuindo assim com o processo de 

assoreamento desses reservatórios. Mesmo as erosões que se encontram distantes 

desses reservatórios, como por exemplo as erosões presentes no perímetro urbano, 

também estão assoreando os tributários que desaguam no Rio Paraná, contribuindo 

assim com o assoreamento desses reservatórios. Através de trabalhos de campo 

realizados em 2020 nas erosões localizadas no perímetro urbano, constatou-se que o 

esgoto doméstico está sendo lançado nessas erosões agravando o processo de 

eutrofização desses reservatórios. SILVA, et al., (2020) já tinham identificado duas 

erosões lineares na área periurbana com extensão total de 1.507 metros. 
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Segundo os autores a água pluvial da área urbanas foi escoada sem 

amortecimento para dentro de canais de drenagem, causando erosões lineares 

classificadas como voçorocas. Além disso, o autor constatou através de análise 

laboratorial da água coletada nesses canais de drenagem a presença de coliformes 

fecais e Escherichia coli devido ao esgoto doméstico lançado nessas erosões que 

desaguavam no reservatório da UHE de Jupiá o que está contribuindo com a 

eutrofização do reservatório de Jupiá. 

 

 
Figura 2. Imagem do satélite CBERS 4A, de alta resolução espacial indicando a 

localização das erosões lineares em Ilha Solteira, SP. 

 

 
No município de Ilha Solteira (Figura 3), foram identificadas as classes de uso 

e ocupação do solo: cana de açúcar, seringueira (floresta plantada), pastagens, 

culturas anuais e vegetação natural. 
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Constatou-se o predomínio das classes de uso cana- de açúcar e pastagens 

e em menor porcentagem a presença de cultura anual e vegetação natural. Os 

processos erosivos estavam localizados principalmente nas classes de uso do solo, 

pastagem, em seguida na área periurbana de Ilha Solteira e apenas uma erosão linear 

foi detectada na classe de uso do solo, cana de açúcar (Figura 3). Através da utilização 

das técnicas de fotointerpretação da imagem do satélite CBERS 4A de 05/11/2020, 

constatou-se ausência de curvas de nível na maioria das pastagens existentes no 

município de Ilha Solteira. 

 

Figura 3. Classes de uso e ocupação do solo no município de Ilha Solteira, SP 

 

 

A figura 4 e tabeça 2, apresentam as classes de solo existentes no município de Ilha 

Solteira, bem como a localização das erosões lineares nesses solos. 



26 
 

 

Não foram observadas erosões lineares apenas nas classes de solo SX2 e 

RY1, nas demais classes foram detectadas essas erosões sendo que ocorrem 

principalmente na classe de solo PV4, seguida das classes PVA4, LV21, LV20 e LV16, 

além dessas também foram identificadas erosões no perímetro urbano, conforme 

consta na tabela 1. 

 

Figura 4. Localização das erosões lineares nas diferentes classes de solo e noperímetro urbano 

de Ilha Solteira. 
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Tabela 2. Distribuição dos 42 km de erosões lineares mapeados nas diferentes classes de solos e 

no perímetro urbano de Ilha Solteira. 

Classe de 
Solo/Local 

Extensão das erosões 
lineares (metro) 

PV4 11.286 

PVA4 10.177 

LV21 8.672 

LV20 6.147 

LV16 4.504 

Perímetro Urbano 1.460 

TOTAL 42.246 

Fonte: elaborado pela própria autora. 

 
 

Figura 5. Localização das erosões lineares nas diferentes classes de declividade de Ilha Solteira. 
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A tabela 3 apresenta a distribuição dessas erosões nas diferentes classes 

de solo e classes de declividades existentes no município de Ilha Solteira. As 

erosões lineares não foram detectadas nas classes 45-75 % (montanhoso) e maior 

que 75% (escarpado). Essas classes de declividade ocorrem em menos de 2% do 

município. 

 

 
Figura 6. Erosão Linear 112 Figura 7. Erosão Linear 112 
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Nas figuras 6 e 7 observa-se erosões lineares localizadas no solo PV4 na zona 

próxima do perimetro urbano, a área ao redor ao redor dessa erosão tem a maior 

declividade de 20 á 45%. 

 

 
Figura 8. Erosão Linear 105 Figura 9. Erosão Linear 107 

 

 
 

As erosões representadas pela figura 105 e 107 , estão localizadas no solo 

PVA4 com declividade de 3 a 8% e de 8 a 20%. Comparando as ersões 105 e 107 

com as 112 vista anteriormente, percebe-se que a 112 era uma erosão mais profunda, 

enquanto as 105 e 107 são mais superficiais. 
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Tabela 3. Número de erosões nas classes de solo e nas classes de declividade domunicípio de 

Ilha Solteira, SP. 

 
CLASSE 

DE 
SOLO/LOCAL 

CLASSES DE DECLIVIDADES (%) 

 
 

0-3 3-8 8-20 20-45 45-75 >75 

 

TOTAL 

PV4 2 13 27 0 0 0 42 

PVA4 7 29 63 1 0 0 100 

LV21 16 19 6 1 0 0 42 

LV20 1 9 10 0 0 0 20 

LV16 1 11 36 0 0 0 48 

Perímetro 
Urbano 

 
1 

 
5 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

TOTAL 28 86 145 2 0 0 261 

Fonte: elaborado pela própria autora. 

 

 

Conforme pode ser observado na tabela 2, no solo PV4 ocorre a maior extensão 

de erosões lineares, curva em gradiente. Analisando a tabela 3, verifica-se que 64% 

(27) das erosões está localizado na classe de declividade de 8 a 20%, (ondulada). 

Essa alta declividade contribuiu para a existência desse número de erosões lineares. 

Em relação ao solo PVA4, constata-se que apesar de apresentar a segunda 

maior extensão de erosões lineares, conforme consta na tabela 2, essa classe de solo 

apresenta o maior número de erosões lineares (100) no município de Ilha Solteira. A 

associação de textura média/arenosa, característica do PVA4 e a declividade e 8 a 

20% torna esse solo mais susceptível ao processo erosivo, sendo responsável por 

64% das erosões (63) identificadas nessa classe de solo. 

A classe de solos LV21, possui textura média, entretanto constata-se pela 

tabela 3 que a maioria das erosões lineares, 16 e 19, foram mapeadas nas mais baixas 

classes de declividade 0-3 e 3-8, respectivamente. Esse fato pode estar relacionado 

ao manejo inadequado do solo, como por exemplo ausência de curvas de nível. 
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Em relação ao solo LV20 por possuir textura argilosa/muito argilosa e, 

portanto, menos susceptível ao processo erosivo, constata-se na tabela 2, média 

extensão das erosões lineares (6.147 metros) e um baixo número de erosões lineares. 

Apesar do solo LV16, apresentar a menor extensão de erosão linear e uma 

textura argilosa a muito argilosa portanto menos susceptível, verifica-se na tabela 3 

um alto número de erosões lineares na classe de declividade 8-20, em função do 

manejo inadequado solo, como por exemplo a ausência de curvas de nível nos pastos. 

Em relação as erosões identificadas no perímetro urbano, a maioria dessas ocorrem 

nas mais baixas classes de declividade, sendo causadas, conforme pode ser 

constatado nos trabalhos de campo, pelo escoamento inadequado das águas pluviais. 

Esse fato também foi constatado por (SILVA et al., 2020). 
 

A tabela 4, agrupa as 261 erosões mapeadas no município de Ilha Solteira em 

quatro classes de extensões erosões. Além disso, mostra em quais classes de solo 

essas erosões ocorrem. Observa-se que a maioria das erosões lineares estão 

presentes em uma única classe de solo, entretanto pode-se observar a ocorrência de 

algumas erosões presentes em duas classes de solo. 

A única erosão com extensão superior a 1.000 metros, identificada no município 

de Ilha Solteira ocorre na classe de solo PV4, enquanto as vinte e nove erosões que 

possuem comprimentos entre 400 a 1.000 metros estão localizados nas classes PV4, 

PVA4, LV21, LV20 e LV16. 

No perímetro urbano de Ilha Solteira também foi identificada uma erosão nessa 

classe, medindo 595 metros. Também no solo PV4 se encontra o maior número de 

erosões lineares na classe de 400 a 1.000 metros. 

As erosões com extensão entre 100 a 400 metros foram identificados 

principalmente nas classes de solo PVA4, LV21 e PV4. Porcentagem menor dessas 

erosões foram observados nos solos LV16 e LV20. Também foram identificadas 135 

erosões com extensão inferior a 100 metros localizadas principalmente nas classes e 

solo PVA4 e LV16. 
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A classe de solo que apresentou o maior número de erosões lineares foi o 

PVA4, possuindo como uso e ocupação cana-de-açucar. Contendo,principalmente 

erosões inferiores com extensões inferiores a 100 metros, seguido dos solos LV16, 

PV4 e LV21, enquanto que o solo com menor número de erosões lineareslinear foi o 

LV20. 

 
Tabela 4: Quantidade de erosão linear nos solos presentes no município de Ilha Solteira, SP. 

 

 
 
 

Solo/Local 

Quantidade de erosões lineares por: 

Classes de extensões das erosões  

 
Solo/Local 1.000 

metros 
400-1000 
metros 

100-400 
Metros 

< 100 
metros 

PV4 1 11 18 10 40 

PVA4 0 5 30 64 99 

LV21 0 4 23 13 40 

LV20 0 4 5 5 14 

LV16 0 1 10 33 44 

Perímetro 
Urbano 

 
0 

 
1 

 
2 

 
5 

 
8 

LV16/PVA4 0 0 0 3 3 

LV20/PVA4 0 0 3 1 4 

PV4/PVA4 0 0 1 1 2 

LV16/LV20 0 0 1 0 1 

LV21/PVA4 0 0 1 0 1 

LV20/PV4 0 2 0 0 2 

LV21/PV4 0 1 0 0 1 

Perímetro 
urbano/LV20 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

Perímetro 
urbano/PVA4 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

TOTAL 1 29 96 135 261 

Fonte: elaborado pela própria autora. 
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6. CONCLUSÕES 

 
A redução das áreas exploradas com pastagens face a expansão da cultura da cana 

de açúcar, reduziu os processos erosivos lineares no município de Ilha Solteira em função 

da melhora no manejo e conservação do solo pelas usinas de álcool. 

Nas áreas remanescentes com pastagens localizadas próximas aos reservatórios das 

usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiá, foram constatados diversos processos erosivos 

lineares que estão contribuindo com o assoreamento desses reservatórios. As erosões que 

tiveram origem na área urbana, além do assoreamento estão contribuindo com a 

eutrofização do reservatório da UHE de Jupiá. As imagens do satélite CBERS4A e ALOS 

PALSAR de alta resolução espacial,contribuíram para a avaliação ambiental do município 

de Ilha Solteira. 

As geotecnologias são ferramentas que podem auxiliar no plano de recuperação 

ddas áreas degradas por erosões lineares. 
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