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RESUMO 

 

ALMEIDA, R. T. S. Comparação entre bases de dados para mapeamento e modelagem 

em bacias hidrográficas. 2015. 99 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Solo e Água)–

Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.1 

 

A elaboração de mapas relacionados ao planejamento urbano e ambiental, como 

os planos diretores, zoneamentos agrícolas, áreas de risco, etc., geralmente seguem técnicas 

de modelagens. Para a elaboração desses modelos são necessárias a utilização de bases de 

dados e aplicações de diferentes métodos. Entretanto, boa parte dessas bases de dados 

disponíveis não possuem qualidade adequada, mas, como são as que possibilitam ser 

adquiridas, involuntariamente leva o profissional a utilizá-las. Nesse sentido, com o objetivo 

de verificar a influência da base de dados e métodos na modelagem submeteu-se os seguintes 

procedimentos: i) comparar quantitativamente o uso e cobertura do solo entre dois mapas de 

média e alta resoluções espaciais; ii) comparar quantitativamente as áreas de perda de solo 

entre seis cenários de modelagem do fator topográfico (LS), gerados a partir de dois modelos 

digitais de elevação (MDE) de média e alta resolução espacial e dois métodos de direção de 

fluxo (simples e composto); e iii) comparar quantitativamente e qualitativamente as áreas de 

perda de solo – principalmente as que apresentam maior vulnerabilidade – entre doze 

cenários da modelagem da equação universal de perda de solos (USLE). As áreas de estudo 

compreendem as bacias hidrográficas do ribeirão João Leite e do córrego Bandeira. Para a 

comparação entre os mapas de uso e cobertura do solo foram utilizadas duas imagens 

orbitais: Landsat-8 sensor OLI 2014 (30m de resolução espacial) e sensor Theos-2011 (2m 

de resolução espacial). Dessas duas imagens orbitais originaram três mapeamentos de uso e 

cobertura: Theos/2011 (não elaborado pelo autor), Landsat/2014 e Theos/Atualizado-2014 

(gerado da atualização do mapeamento Theos/2011 a partir da interpretação visual de 

imagens de alta resolução espacial disponíveis no software Google Earth). Em relação à 

USLE, o fator R (erosividade) foi obtido por registros de 5 estações pluviométricas; o fator 

K (erodibilidade) foi obtido por valores determinados na literatura; foram gerados dois 

cenários do fator CP (uso e manejo e práticas conservacionistas), utilizando os mapeamentos 

Landsat/2014 e Theos/Atualizado-2014, os quais se adotou os valores de perda de solos 

determinados na literatura; e quanto ao fator LS (topográfico) foram gerados seis cenários, 

empregando os MDE Topodata (~30m de resolução espacial) e DEM2006 (~4m de 

resolução espacial); e os métodos de direção de fluxo D8 (simples) e D∞ (composto), para 

as duas bacias hidrográficas. Ao comparar os mapas de uso e cobertura do solo 

Theos/Atualizado-2014 e Landsat/2014, constatou-se que, devido à diferença de resolução 

espacial e ao método de classificação, o Landsat/2014 superestimou a classe de vegetação e 

subestimou as classes de pastagem, agricultura e florestamento. Quanto à modelagem do 

fator topográfico (LS) foi observado que os cenários compostos pelo MDE Topodata e 

método de direção de fluxo D8 foram ineficientes ao modelar o escoamento superficial, além 

de subestimarem as classes de maior vulnerabilidade. Os cenários originados MDE 

DEM2006 e método D∞ permitiram a melhor modelagem, considerado o escoamento tanto 

divergente quanto convergente. Em relação à modelagem de perda de solo (USLE), as 

diferentes bases de dados e métodos empregados nos fatores LS e CP influenciaram na 

identificação de das áreas de maior vulnerabilidade nos doze cenários gerados. Os cenários 

compostos pelo MDE Topodata e método D8 além de subestimarem as áreas de risco 

                                                 
1 Orientador: Prof. Dr. Nori Paulo Griebeler. EA-UFG. 
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classificadas como Forte a Muito Forte em até 95%, não possibilitaram identificar com 

exatidão a localização dessas áreas. Os cenários compostos pelo MDE Topodata e método 

D∞ tiveram um desempenho melhor que o MDE Topodata e método D8, ao permitir a 

localização da região onde as áreas mais vulneráveis se localizavam. No entanto, o cenário 

que permitiu o melhor detalhamento do relevo assim como a identificação com precisão e 

acurácia das áreas de maior vulnerabilidade foi o composto pelo fator LS de MDE DEM2006 

e método D∞ e, fator CP Theos. Constatou-se que, para a viabilidade de mapeamentos de 

uso e cobertura do solo e modelagem através da USLE na identificação das áreas de maior 

vulnerabilidade são necessárias as aplicações de métodos robustos e base de dados de alta 

resolução espacial. 

 

Palavras-chave: escala, USLE, uso e cobertura do solo, métodos de direção de fluxo, áreas 

de vulnerabilidade. 
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ABSTRACT 

 

ALMEIDA, R. T. S. Comparison between databases to mapping and modeling in 

watersheds. 2015. 99 f. Dissertation (Master in Agronomy: Soil and Water)–Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.21 

 

The elaboration of maps related to urban and environmental planning, such as 

director plans, zoning agricultural, risk areas, etc., generally follow modeling techniques. 

For the development of these models are required use of databases and different methods 

applications. However, a significant portion of available databases do not have adequate 

quality but, as are the enabling be acquired involuntarily leads the professional to use them. 

In this sense, aiming to verify the influence of database and methods in modeling underwent 

the following procedures: i) compare quantitatively the use and land cover between two 

medium and high spatial resolutions maps; ii) compare quantitatively soil loss areas from 

six topographic factor scenarios (LS), generated from two digital elevation models (DEM) 

of medium and high spatial resolution and two methods of flow direction (simple and 

compound); and iii) compare quantitatively and qualitatively areas of soil loss - especially 

those who are more vulnerable - from twelve scenarios universal soil loss equation (USLE) 

modeling. The study areas include João Leite river and Bandeira stream. To compare the 

maps of land cover were used two orbital images: Landsat-8 OLI 2014 sensor (30 m spatial 

resolution) and Theos-2011 sensor (2m spatial resolution). These two orbital images 

originated three land cover mappings: Theos/2011 (not prepared by the author), 

Landsat/2014 and Theos/Atualizado-2014 (generated updating the mapping Theos/2011 

from the visual interpretation of high resolution spatial images available on Google Earth 

software). In relation to USLE, the R factor (erosivity) was obtained from records of 5 

rainfall stations; the K factor (erodibility) was obtained by values determined in the 

literature; were generated two scenarios of CP factor (cover and management and support 

practice) using the Landsat/2014 and Theos/Atualizado-2014 mappings, which was adopted 

soil loss values determined in the literature; and to the LS factor (topographic) were 

generated six scenarios, using the DEM Topodata (~30m spatial resolution) and DEM2006 

(~4m spatial resolution); and the direction of methods of D8 flow (single) and 

D∞(compound), for the two watersheds. When comparing land cover maps 

Theos/Atualizado-2014 and Landsat/2014, it was found due to the difference in spatial 

resolution and classification method, Landsat/2014 overestimated vegetation classes and 

underestimated pasture, agriculture and forestry classes. As for the modeling of topographic 

factor (LS) was observed that the scenarios composed by DEM Topodata and D8 flow 

direction method was inefficient at modeling the runoff, and underestimate the most 

vulnerable classes. The scenarios originated by DEM DEM2006 and D∞ method allowed 

the best modeling, considering the flow as much as convergent divergent. In relation to soil 

loss modeling (USLE), different databases and methods employed in the LS and CP factors 

influenced the identification of most vulnerable areas of the twelve generated scenarios. The 

scenarios composed by Topodata and D8 method DEM beyond underestimate the risk areas 

classified as Strong to Very Strong up to 95%, made it possible to identify the exact location 

of these areas. The scenarios composed by Topodata DEM and D∞ method had a better 

performance than DEM Topodata and D8 method by allowing the location of the region 

where the most vulnerable areas were located. However, the setting allowing better detail 

                                                 

¹ Orientador: Prof. Dr. Nori Paulo Griebeler. EA-UFG. 
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relief as well as the accuracy of the identification of the most vulnerable areas was composed 

of the LS factor DEM DEM2006 D∞ and method, and CP Theos factor. It was found that, 

for the viability of land cover mapping and modeling through USLE in identifying the most 

vulnerable areas applications of robust methods and high resolution spatial database are 

required. 

 

Key words: Modeling, USLE, land cover, flow direction methods, risk areas. 
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1            INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o aumento populacional desde as últimas décadas até os dias atuais, 

acompanhado ao crescente processo de desenvolvimento urbano e agroindustrial tem 

exercido impactos sobre os recursos naturais, sobretudo no solo e na água. Em decorrência 

disso, acentuam-se os problemas relacionados à degradação ambiental, como os processos 

erosivos, assoreamentos, perdas de áreas agrícolas produtivas e poluição de mananciais e 

reservatórios. 

A ocorrência desses problemas relacionados à ocupação desordenada, em certo 

momento retornarão indiretamente à população, como por exemplo, na forma de déficit 

hídrico para: abastecimento público e geração de energia elétrica. A partir disso, uma série 

de fatores poderão ser desencadeados proporcionando má qualidade de vida, ao atingir as 

áreas da saúde, educação, transporte, produção e, até empregos. 

Diante disso, evidencia-se a necessidade de aplicação de formas de gestão 

territorial para controlar esses problemas, que muito das vezes atuam em desacordo com a 

legislação. Dessa forma, a elaboração de instrumentos de planejamento urbano e ambiental 

nas formas de mapas de: áreas de risco, planos diretores, zoneamentos agro-ecológicos, 

dentre outros, são fundamentais para estabelecer diretrizes para o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental sustentável. 

A elaboração desses mapas relacionados ao planejamento urbano e ambiental 

geralmente seguem técnicas de modelagens. De acordo com Haggett & Chorley (1967) os 

modelos são simplificações ou abstrações da realidade que buscam elaborar hipóteses e 

predições de um determinado sistema. O emprego de modelos em estudos ambientais gera 

importantes contribuições ao planejamento ordenado de uma área, uma vez que ajudam a 

entender o impacto das mudanças no uso e cobertura da terra e a prever alterações futuras 

nos ecossistemas (Câmara & Monteiro, 2003). Outras vantagens estão relacionadas à 

possibilidade de identificação de áreas críticas, bem como a simulação de vários cenários, 

poupando tempo e custos.  
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Entretanto, para que se obtenha confiabilidade nos resultados das modelagens é 

de suma importância que se tenha empregado métodos adequados e, principalmente dados 

de escalas adequadas que possibilitem maiores detalhamentos. E é justamente nesse quesito 

que o Brasil se esbarra, o que leva muitas pessoas a criticar a técnica de modelagem em si e, 

não a ineficiente base de dados cartográfica existente no país.  

Isso evidencia a falta de incentivos e investimentos do governo não só em 

pesquisa mas, também em infraestrutura para planejamento. Para que se proponha um 

determinado mapa de vulnerabilidade ambiental por exemplo, é necessário que esse projeto 

tenha sido elaborado com conjunto de dados de alta resolução espacial (ou escalas de maior 

detalhamento), envolvendo os fatores: pedológicos, topográficos, de uso e ocupação do solo, 

climatológicos, censitários, dentre outros. No entanto, a dificuldade em adquirir base de 

dados de alta resolução espacial devido aos altos custos e, somada à indisponibilidade 

gratuita propicia involuntariamente que o profissional utilize dados de baixa resolução 

espacial.  

Como são os casos por exemplo, dos melhores mapeamentos a nível nacional de 

pedologia e topografia disponíveis à população, desatualizados e são utilizados até os dias 

atuais. O mapeamento de pedologia, realizado no âmbito do projeto RADAMBRASIL está 

disponível na escala entre 1:250.000 a 1:1.000.000. Enquanto que, mapeamento topográfico 

oriundo das cartas topográficas vetoriais do IBGE estão na escala entre 1:25.000 a 

1:250.000, mas não abrangem todo o país.  

Dependendo da finalidade, a escala (ou resolução espacial) pode até não haver 

tamanha relevância, como é comumente verificado em certos estudos em escala regional ou 

global. Entretanto, no caso de estudos em escala local, se exige maior detalhamento e, assim, 

a utilização de dados de melhor resolução espacial é um ponto preponderante.  

Diante disso, a base de dados irá influenciar o modelo que, por consequência, 

proporcionará resultados que implicarão nas tomadas de decisões dos projetos de 

planejamento. Chapman (2005) ressalta que o uso indiscriminado de dados, sem considerar 

possíveis erros, pode levar a resultados incorretos, a informações enganosas e, por 

consequência, a tomadas de decisões que podem afetar negativamente a gestão e a 

manutenção do meio ambiente. 

Nessa perspectiva, nota-se que, ao utilizar estes dados, se perde muitos trabalhos 

acadêmicos e projetos que poderiam estar gerando produtos de alta confiabilidade e assim, 

beneficiando o país. A aquisição de dados de alta qualidade poderiam permitir que os 
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planejamentos de gestão territorial fossem mais eficazes, proporcionando melhor qualidade 

de vida à população e preservação à biodiversidade.  

Nesse contexto, utilizando como estudo de caso duas bacias hidrográficas 

(ribeirão João Leite e córrego Bandeira) com o intuito de verificar a influência da base de 

dados no mapeamento e modelagem submeteu-se aos seguintes objetivos: i) comparar 

quantitativamente o uso e cobertura do solo entre dois mapas de média e alta resoluções 

espaciais (originados pelas imagens orbitais Landsat-8 OLI e Theos); ii) comparar 

quantitativamente as áreas das classes de perda de solo entre seis cenários de modelagem do 

fator topográfico (LS) gerados a partir de dois modelos digitais de elevação de média e alta 

resolução espacial (Topodata e DEM2006) e dois métodos de direção de fluxo (D8 e D∞); e 

iii) comparar quantitativamente e qualitativamente as áreas de perda de solo – 

principalmente as que apresentam maior vulnerabilidade – entre doze cenários da 

modelagem da equação universal de perda de solos (USLE). 
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2        REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1       GEOPROCESSAMENTO  

 

O geoprocessamento pode ser entendido conforme Moreira (2010) como sendo 

a utilização de técnicas matemáticas e computacionais para tratar dados obtidos de objetos 

ou fenômenos geograficamente identificados ou extrair informações desses objetos ou 

fenômenos, quando eles são observados por um sistema sensor. Dentre as atividades 

relacionas ao geoprocessamento pode-se destacar: o uso do sensoriamento remoto; os dados 

geográficos, tais como, os arquivos vetoriais (em formato shp – shapefile, por exemplo), as 

imagens orbitais e arquivos matriciais (em formato tiff - Tagged Image File Format, por 

exemplo), etc.; a utilização de geotecnologias (como os Sistemas de Posicionamento Global 

– GPS, os veículos aéreos não tripulados – VANT, dentre outros) e os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG). 

De acordo com Lamparelli et al. (2001) o SIG é um sistema que engloba 

programas, procedimentos e módulos, ou subsistemas, integrados e projetados para dar 

suporte ao armazenamento, processamento, análise, modelagem e exibição de dados e/ou 

informações espacialmente referenciadas, constituídas numa única base de dados. As 

principais características do SIG, segundo Câmara & Medeiros (1998) é a possibilidade de 

integração, numa única base de dados, informações espaciais provenientes de dados 

cartográficos, dados de censo e cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos 

numéricos de terreno; combinar as várias informações, através de algoritmos de 

manipulação, para gerar mapeamentos derivados; e consultar, recuperar, visualizar e plotar 

o conteúdo da base de dados georreferenciados. Com o auxílio de um SIG, podemos explicar 

e visualizar relações espaciais, representá-las e apresentá-las através de mapas (Lang & 

Blaschke, 2009). 

Nesse sentido, a utilização de técnicas de geoprocessamento constitui-se de um 

instrumento de grande potencial para estudos relacionados à análise do meio físico. Além de 
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proporcionar rapidez em análises das intervenções antrópicas, Santos et al. (2010) ressalta 

que, o uso dessa opção tecnológica adquire maior importância à medida que o problema a 

ser analisado apresenta-se em grandes dimensões, complexidade e com custos para 

operacionalização em campo bastante elevados.  

 

2.1.1    Sensoriamento remoto  

 

O sensoriamento remoto, técnica do geoprocessamento, é conceituado conforme 

Jensen (2009), como o registro da informação das regiões do espectro eletromagnético, sem 

contato, por meio de instrumentos (câmeras, escâneres, lasers, etc.) localizados em 

plataformas tais como aeronaves ou satélites. Essa técnica possibilita a aquisição de dados 

digitais (imagens, gráficos, dados numéricos, etc.) que, por sua vez são armazenados, 

manipulados e analisados por meio de softwares específicos (Fitz, 2008), os quais permitem 

a extração de informações obtidas pelos sensores e aplicação de algoritmos baseados em 

matemática e estatística para a identificação por exemplo, de feições da superfície terrestre 

como de uso e cobertura do solo. 

 

2.1.1.1  Classificação de imagens 

 

Meneses & Sano (2012a) definem a classificação de imagens como o processo 

de associar as células (ou pixels) da imagem a um número finito de classes individuais que 

representam os objetos do mundo real, com base nos seus valores digitais. A classificação 

de imagem surgiu como uma técnica que possibilita a identificação automática e 

transformação das áreas de uso e cobertura do solo em um mapa digital temático.  

Essa técnica é realizada através de algoritmos de classificação ou simplesmente 

classificadores. Existem diversos algoritmos de classificação, os quais podem ser 

distinguidos entre métodos de classificação supervisionada ou não supervisionada. Tanto 

para um método quanto para o outro ocorrem as realizações de duas etapas distintas: o 

treinamento e a classificação propriamente dita.  
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2.1.1.1.1 Classificação supervisionada 

 

A classificação supervisionada requer conhecimentos prévios das classes de 

alvos, a fim de classificar a imagem nas classes de interesse pré-fixadas pelo analista 

(Meneses & Sano, 2012a). Na primeira etapa, direcionada para o treinamento, é necessário 

que o analista conheça e defina a quantidade e os tipos de classes de uso e cobertura do solo 

que serão classificadas. Tso & Mather (2001) afirmam que esta técnica é a mais utilizada 

por conferir maior precisão na definição das classes e maior acurácia quando comparada à 

classificação não supervisionada. 

Os algoritmos de classificação supervisionada mais empregados são: Máxima 

Verossimilhança, Bhattacharya, Paralelepípedo e distância de Mahalanobis. Dentre esses, 

destaca-se o Bhattacharya, conforme demonstrado por (Fonseca et al., 2014). Esse algoritmo 

estima a separabilidade estatística para duas classes espectrais, ou, mais corretamente, mede 

a probabilidade de uma classificação mais correta (Mather, 2005).  

O Bhattacharya é um algoritmo de classificação supervisionada por regiões, isto 

é, utiliza, além da informação espectral da célula, também de seus vizinhos (Moreira, 2010). 

Aronoff (2005) menciona que, atualmente as concepções mais promissoras na classificação 

digital de imagens de sensoriamento remoto são representadas pelos classificadores 

orientados a objetos ou por regiões. 

 

2.1.1.1.1.1 Segmentação de imagens 

 

A segmentação de imagem pode ser realizada somente através de algoritmos de 

classificação por regiões. Esta técnica consiste num processo de agrupamento de células que 

possuem características semelhantes (Meneses & Sano, 2012b), sendo realizada 

anteriormente à etapa de treinamento. 

O processo de segmentação da imagem ocorrerá após o analista estabelecer dois 

parâmetros de entrada, que são os valores dos limiares de similaridade e área. De acordo 

com Moreira (2010) o limiar de similaridade é o valor mínimo abaixo do qual duas classes 

são consideradas similares e agrupadas em uma única região, enquanto que o limiar de área 

define o número mínimo de células necessárias para que uma área seja individualizada. 
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2.1.1.1.2 Classificação não supervisionada 

 

Ao contrário da classificação supervisionada, a classificação não supervisionada 

não necessita do conhecimento prévio do analista sobre a área de estudo. Nesse método, a 

participação do analista no processo de classificação acontecerá apenas na definição de 

alguns parâmetros na etapa de treinamento, a qual é realizada de forma automatizada. 

Esses parâmetros de treinamento envolvem: i) o número classes desejadas; ii) a 

distância mínima para considerar uma célula pertencente a uma classe ou outra; e iii) número 

de iterações da célula entre as classes. Após a definição desses parâmetros, o sistema realiza 

agrupamentos de células com características espectrais similares (Meneses & Sano, 2012a), 

designados como clustering. Os algoritmos não supervisionados mais utilizados são o K-

means e ISOSEG. 

  

2.1.1.1.3 Classificação por interpretação visual 

 

O procedimento de classificação por interpretação visual se baseia na 

interpretação visual de imagens orbitais e correção vetorial em ambiente SIG, não adotando 

procedimentos automatizados. A interpretação visual de imagem consiste, segundo Moreira 

(2010), em extrair informações de alvos da superfície terrestre, com base nas suas respostas 

espectrais, quando observados nas imagens. O referido autor menciona que, nesse 

procedimento são utilizados alguns dos elementos fotointerpretativos empregados na técnica 

de fotografias aéreas, como textura, forma, tamanho, tonalidade ou cor, etc. 

A correção vetorial consiste em aplicar técnicas para criar (ou delimitar) e editar 

dados gráficos vetoriais, como por exemplo, no formato shapefile. Esse procedimento 

permite a manipulação tanto de linhas, polígonos, pontos, como também dos atributos de 

texto, correspondentes às feições identificadas através da interpretação visual nas imagens 

orbitais. 
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2.1.1.2   Resoluções de imagens de sensoriamento remoto 

 

2.1.1.2.1 Resolução espacial 

 

A resolução espacial pode ser compreendida como o tamanho da célula (ou 

pixel) de determinada imagem. Florenzano (2007) define como a capacidade de um sensor 

“enxergar” ou distinguir objetos da superfície terrestre.  

Blaschke & Kux (2007) mencionam que as imagens podem ser distinguidas 

como de média e alta resolução espacial. A exemplo disso, os autores classificam a imagem 

do sensor ETM a bordo do satélite Landsat-7 de células de tamanho 30 metros x 30 metros, 

como de média resolução espacial. Enquanto que, de alta resolução espacial, as imagens do 

sensor RapidEye AG, de células de tamanho 6,5 metros x 6,5 metros. Além dessas 

resoluções espaciais, existem ainda, as imagens de baixa resolução espacial, como por 

exemplo, as do sensor MODIS, de tamanho 250 metros x 250 metros. A Figura 1 demonstra 

a diferença de resolução espacial entre duas imagens de células de tamanhos diferentes. 

 
Figura 1. Comparação entre duas resoluções espaciais: sensor OLI (Landsat-8) (a) e 

sensor Theos (b) 

 

Como observado nas figuras, percebe-se que, quanto menor o valor da resolução 

espacial, maior será a capacidade de detalhamento de feições na imagem. No processo de 

classificação de imagens, a resolução espacial da imagem é fundamental para a delimitação 

com maior precisão das feições de uso e cobertura do solo. 
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2.1.1.2.2 Resolução temporal 

 

A resolução espacial se refere à frequência que o sensor revisita uma área e 

obtém imagens periódicas ao longo de sua vida útil (Meneses, 2012). De acordo com 

Antunes (2005), a resolução temporal é de fundamental importância quando se pretende 

monitorar processos dinâmicos como, por exemplo: a ocorrência de incêndios ou queimadas 

em reservas florestais, derramamento de óleo no oceano, mudanças fenológicas de culturas 

e o crescimento de uma cidade. 

 

2.2      MODELAGEM DE PERDA DE SOLO 

 

A preocupação com problemas de assoreamento e poluição de cursos d’água e 

de reservatórios contribuiu para o desenvolvimento de modelos matemáticos que preveem o 

aporte de sedimentos em pontos específicos da bacia hidrográfica (Chaves, 1991). Esses 

modelos são utilizados para estimar a quantidade de solo que se perde em decorrência dos 

processos erosivos.  

A adoção de modelos para predição da erosão se faz necessário, pois 

infelizmente é muito dispendioso e impraticável monitorá-la em toda bacia hidrográfica 

(Cochrane & Flanagan (1999). Machado et al. (2003) ressaltam que a principal vantagem da 

aplicação de modelos de perda de solo está na possibilidade da investigação de vários 

cenários diferentes, tais como os piores cenários possíveis e diferentes tipos de manejo e 

práticas conservacionistas, sem custos elevados e de forma rápida. 

Atualmente existem diversos modelos capazes de calcular a estimativa de perda 

de solo por erosão, como por exemplo, a USLE (Universal Soil Loss Equation), o WEPP 

(Water Erosion Prediction Project), o SWAT (Soil and Water Assessment Tool), dentre 

outros. O que os diferenciam, são os algoritmos que regem o cálculo, escala e nível de 

detalhamento. Dentre esses modelos, o mais conhecido e aplicado até os dias atuais, é a 

Equação Universal de Perda de Solo (no inglês, Universal Soil Loss Equation - USLE), como 

evidenciado nos trabalhos de Sanchez-Canales et al. (2015), Winning & Hann (2014), 

Pacheco et al. (2014), Oliveira et al. (2014), dentre outros. Sendo inclusive, empregado como 

método na elaboração do plano de conservação do solo e política agrícola da Suíça 

(http://www.agri-gis.admin.ch) segundo Prasuhn (2013). 
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Esta equação foi desenvolvida nos Estados Unidos no departamento chamado 

National Runoff and Soil Data Center, sendo publicada por Wischmeier & Smith em 1978. 

A USLE é um modelo empírico para estimar a perda média anual de solo por erosão laminar. 

Ele trabalha com a inter-relação de seis fatores independentes que influenciam diretamente 

na perda de solo: clima, solo e topografia (fatores naturais); e uso da terra, manejo e práticas 

conservacionistas (fatores antrópicos). A equação do modelo (Equação 1) é expressa da 

seguinte forma: 

 

                 A = R*K*L*S*C*P                (Equação 1) 

 

Em que: 

A – é a perda de solo calculada, em Mg ha-1 ano-1;  

R – fator erosividade (MJ mm ha-1 h-1 ano-1); 

K – fator erodibilidade do solo (Mg h MJ -1 mm-1);  

L – fator comprimento de rampa (adimensional);  

S – fator declividade do terreno (adimensional);  

C – fator uso e manejo do solo (adimensional); e  

P – fator praticas conservacionistas (adimensional). 

 

De acordo com Larson et al. (1997), o objetivo básico da USLE é de fazer 

previsão de médio e longo prazo de erosão do solo com base em séries de longos períodos 

de coleta de dados. Dessa forma, possibilitando promover o planejamento de práticas 

conservacionistas para minimizar as perdas de solo em níveis aceitáveis. 

 

2.3      FATORES DA EQUAÇÃO UNIVERSAL DE PERDA DE SOLO (USLE) 

 

2.3.1    Fator erosividade da chuva (R)  

 

O fator erosividade (Fator R) é um índice numérico que expressa a capacidade 

da chuva, esperada em dada localidade, de causar erosão em uma área sem proteção (Bertoni 

& Lombardi Neto, 2010). Segundo Guerra (2007) existem vários parâmetros que podem ser 

utilizados para medir a erosividade da chuva, tais como: o total de precipitação, a intensidade 

da chuva, o momento e a energia cinética.  
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O índice intensidade da chuva (EI30), produto da energia cinética total (Ec) e sua 

intensidade máxima em 30 minutos (I30) é o parâmetro que melhor expressa o potencial da 

chuva em causar erosão (Wischmeier & Smith, 1958). Esses referidos autores, consideram 

o EI30 capaz de representar os processos de impacto das gotas da chuva sobre o solo, 

degradação do solo, turbulência do fluxo e transporte das partículas do solo.  

O EI30 tem sido optado em vários estudos para o cálculo da erosividade da chuva 

(Mello et al., 2013; Oliveira et al., 2013; Kinnell, 2014; Machado et al., 2014; Valvassori & 

Back, 2014; Terranova & Gariano, 2015). Os dados necessários para a realização desse 

parâmetro consistem de registros pluviográficos, os quais registram a intensidade e altura da 

precipitação no decorrer do tempo. Para a obtenção de estimativas confiáveis do fator R, 

Wischmeier & Smith (1978) recomendam de 10 a 20 anos de registros pluviográficos.  

Entretanto, se por um lado, a necessidade de apenas esse conjunto de dados 

facilita a realização do cálculo, por outro lado, se esbarra na insuficiência ou, até mesmo em 

sua ausência. Bertoni &Lombardi Neto (2010) citam que, os dados pluviográficos são 

difíceis de ser obtidos em vários países do mundo e suas análises são demoradas e 

trabalhosas. No Brasil, por exemplo, a precipitação pluvial é registrada em sua maior parte 

por estações pluviométricas, as quais medem a quantidade de precipitação mensal. Essas 

estações, além de escassas, algumas contam com registros insatisfatórios e outras nem estão 

em atividade. 

Nesse sentido, vários autores propuseram equações do EI30 baseadas na 

modificação do coeficiente de Founier, as quais para a realização de seu cálculo, podem ser 

utilizados os registros de dados pluviométricos (Val et al., 1986; Morais et al, 1991; 

Lombardi Neto & Moldenhauer, 1992; Bertoni & Lombardi Neto, 2010; dentre outros). 

Entre os fatores que determinam a escolha da equação mais adequada, estão os relacionados 

às características fisiográficas da região. Para a região central do Estado de Goiás, por 

exemplo, Silva (2004) recomenda a equação a Equação 2, proposta por Morais et al. (1991). 

 

 
𝐸𝐼30 = 36.849 ∗ (

𝑀𝑥
2

𝑃
)

1.0852

 (Equação 2) 

 

Em que: 

EI30 = média mensal do índice de erosão, em MJ mm ha-1 h-1 ano-1; 

Mx = precipitação média mensal, em mm; 

P = precipitação média anual, em mm. 
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Dessa forma, em uma primeira etapa, se obtém os valores das médias mensais 

de erosividade para cada estação pluviométrica a partir da equação do EI30. Na sequência, 

esses valores mensais são somados (Equação 3) e, assim é obtida a estimativa média anual 

do fator R para cada estação pluviométrica. 

 

 

𝑅 =  ∑(𝐸𝐼30

12

𝑖=1

)𝑖 (Equação 3) 

 

Para a estimativa do fator R em localidades sem estações, esses dados podem ser 

espacializados e interpolados. Para isso, podem ser utilizados os métodos interpoladores 

como: Spline, Ordinary Kriging, IDW (Inverse Distance Weighted), dentre outros. Simões 

(2013) recomenda o IDW por apresentar menor EMQ (Erro Médio Quadrático) e melhor 

ajustamento ao fator R em comparação com outros métodos. Independente da técnica de 

interpolação utilizada, o resultado da espacialização de dados pontuais é influenciado 

basicamente pela quantidade e distribuição destes pontos de observação (Rennó & Soares, 

2000). 

 

2.3.2    Fator erodibilidade do solo (K) 

 

Alguns solos podem apresentar capacidade de se erodir mais do que outros, 

mesmo quando a existência de fatores externos atuantes são os mesmos. Essa diferença, 

devida às propriedades inerentes ao solo, é referida como erodibilidade do solo, conhecida 

na equação universal de perda de solos como fator K (Foster et al., 1981).  

São várias as propriedades do solo que influenciam em sua erodibilidade pela 

água. Wischmeier & Smith (1978) citam que essas propriedades são as que afetam a taxa de 

infiltração, a permeabilidade e a capacidade total do armazenamento de água e, aquelas que 

resistem às forças de dispersão, salpico, abrasão e transporte pelo escoamento. 

A determinação do valor de erodibilidade do solo pode ser realizada através do 

método direto ou indireto. No método direto é necessária a instalação de parcelas 

experimentais de perdas de solo, as quais estarão sob chuva natural ou simulada. Mannigel 

et al. (2002) ressaltam que o método direto, principalmente sob chuva natural conforme 

recomendado por Wischmeier & Smith (1978), além de demandarem altos custos também 



25 

 

demandam vários anos para suas determinações, uma vez que trabalham com o processo 

direto da causa e efeito, que é o fenômeno da erosão do solo.  

Diante dessas dificuldades, diversos autores propuseram métodos indiretos para 

a rápida e fácil obtenção dos valores de erodibilidade dos solos. Dentre os métodos indiretos 

utilizados na literatura brasileira destacam-se os de Wischmeier et al. (1971), Lima et al. 

(1990), Denardin (1990), Marques et al. (1997), Lombardi Neto & Bertoni (1975), Hudson 

(1982) e Bertoni & Lombardi Neto (2010), dentre outros.  

Poloni (2010) ressalta que esses métodos indiretos, quando comparados com 

dados obtidos em campo de forma direta, não apresentaram aproximação satisfatória. O 

referido autor destaca que, dentre esses vários métodos indiretos, o método proposto por 

Denardin (1990) foi o que mais se aproximou do método direto de obtenção da erodibilidade, 

a partir da avaliação de 31 tipos de solos brasileiros. 

 

2.3.3    Fator uso e manejo (C) e práticas conservacionistas (P) 

 

Os fatores uso e manejo do solo (C) e práticas conservacionistas (P) representam 

a influência antrópica no processo de perda de solos. Wischmeier & Smith (1978) definem 

o fator C como a relação esperada entre as perdas de solo de um terreno cultivado em dadas 

condições e as perdas correspondentes de um terreno mantido continuamente descoberto. 

Enquanto que, o fator P é a relação entre a intensidade esperada das perdas de solo com 

determinada prática conservacionista e aquelas quando a cultura está plantada no sentido do 

declive (Bertoni & Lombardi Neto, 2010). 

Os valores dos fatores C e P podem ser obtidos através de experimentos de 

campo, conforme Wischmeier & Smith (1978), Stein et al. (1987), Reinning (1992), Bertoni 

& Lombardi Neto (2010), dentre outros. Para a aplicação da USLE em bacias hidrográficas 

de grandes dimensões utilizando técnicas de geoprocessamento, a obtenção desses valores 

por meio de experimentos torna-se inviável.  

Nesse sentido, aplica-se metodologias para geração de mapas de classes de uso 

e cobertura do solo através de imagens orbitais e, posteriormente associam-se às essas 

classes, os valores dos fatores de C e P disponíveis na literatura. Por meio das classificações 

de imagens orbitais é possível a identificação das classes de uso e cobertura do solo do fator 

C. Entretanto, dependendo da resolução espacial da imagem não ocorre da mesma forma 
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para o fator P, devido à impossibilidade de se identificar as práticas conservacionistas 

adotadas em campo. 

Diante dessa impossibilidade, a utilização dos valores de CP de forma integrada 

conforme Stein et al. (1987) propicia sua associação entre as classes de uso e cobertura do 

solo obtidas pelas técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto. A integração 

proposta por Stein et al. (1987) considera o valor de P=1, representando a pior situação das 

práticas conservacionistas quanto à perda de solos.  

 

2.3.4    Fator topográfico (LS) 

 

O fator LS (fator topográfico) representa a integração entre o comprimento de 

rampa (L) e a declividade do terreno (S), os quais estão intimamente relacionados com a 

dinâmica do processo erosivo influenciado pelo escoamento hídrico. Na literatura, existem 

diversas equações destinadas a estimar os valores desse fator em ambiente SIG e, para todas 

essas, se faz necessário a utilização de um Modelo Digital de Elevação (MDE). 

O MDE pode ser considerado a matéria-prima para geração desse fator. A partir 

desse dado que são originados os outros parâmetros que compõem o fator LS. Dessa forma, 

é conveniente a utilização de um MDE com resolução espacial que possa proporcionar 

detalhamentos.  

Entretanto, observa-se, principalmente na literatura brasileira que, quando não é 

possível a aquisição de MDE’s de alta resolução espacial, os mais empregados para o cálculo 

do fator LS são os de média resolução, disponibilizados gratuitamente, como, por exemplo, 

o SRTM – Shuttle Radar Topographic Mission (90x90m), o TOPODATA (30x30m), ou o 

ASTER GDEM – Global Digital Elevation Map Announcement (30x30m). Os quais, de 

acordo com Salgado et al. (2012), podem influenciar na modelagem do fator topográfico e 

consequentemente afetar na identificação das áreas mais susceptíveis aos processos erosivos. 

Empregando um mesmo MDE, o fator LS pode ser obtido separadamente, 

utilizando equações distintas. A obtenção do fator L pode ser realizada a partir das equações 

propostas por Wischmeier & Smith (1978), Foster & Wischmeier (1974), Moore & Burch 

(1986), Mitasova et al. (1996), Desmet & Govers (1996), Bertoni & Lombardi Neto (2010), 

dentre outras.  

Dessas equações, se destaca a de Desmet & Govers (1996) (Equação 4).  

Conforme os referidos autores, essa equação obteve bons resultados ao ser aplicada em 
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regiões com topografias complexas, sendo capaz de captar curvaturas do relevo que outros 

métodos não conseguiram, como as áreas de convergência e/ou divergência.  

 

 𝑳 =  
(𝑨 + 𝑫𝟐 )𝒎+𝟏  −  𝑨𝒎+𝟏

𝜶𝒎 ∗  𝑫𝒎+𝟐 ∗  𝟐𝟐, 𝟏𝒎
 (Equação 4) 

 

Em que: 

L = fator de comprimento de rampa de uma célula (adimensional); 

A = área de contribuição ou fluxo acumulado de uma célula (m²); 

D = tamanho da célula, ou seja, tamanho do pixel (m);  

m = coeficiente função da declividade para grade de células; 

α = coeficiente função da direção de fluxo para grade de células; 

 

Os parâmetros ‘A’ e ‘D’ podem ser inseridos diretamente na equação do fator L, 

a partir da extração dos dados do MDE. No caso do parâmetro de área de contribuição (‘A’), 

para sua geração é necessário a aplicação de um método de direção de fluxo, podendo ser o 

Deterministic 8 (D8) ou Deterministic Infinity (D∞). Enquanto que, os coeficientes ‘m’ e ‘α’ 

são obtidos secundariamente após o cálculo de outras equações. E assim, posteriormente são 

inseridas na equação do fator de comprimento de rampa. 

O expoente m é obtido após o cálculo de duas equações, conforme McCool et al. 

(1989). Incialmente é calculado a variável ‘β’, correspondente à razão entre a erosão em 

sulcos e a erosão entre sulcos (Equação 5). Essa equação pode ser calculada utilizando o 

parâmetro de declividade em graus ‘θ’. Assim, a partir do cálculo da variável ‘β’ se obtém o 

expoente ‘m’ através da Equação 6. 

 

 

 
𝜷 =

(𝒔𝒊𝒏 𝜽 𝟎, 𝟎𝟖𝟗𝟔)⁄

[𝟑(𝒔𝒊𝒏𝜽)𝟎,𝟖 + 𝟎, 𝟓𝟔]
 

(Equação 5) 

 

 

 𝒎 =  𝜷 (𝟏 + 𝜷)⁄  (Equação 6) 
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Para a obtenção do coeficiente ‘α’ é necessário a aplicação da Equação 7. Essa 

equação é calculada a partir do parâmetro de aspecto ‘ϕ’, que representa a direção de 

inclinação do relevo. 

 

 𝜶 = |𝒔𝒊𝒏𝝓| + |𝒄𝒐𝒔𝝓| (Equação 7) 

 

Em relação à obtenção do fator declividade do terreno (S), também são diversas 

as equações disponíveis na literatura. As equações mais utilizadas são as elaboradas por 

Wischmeier & Smith (1978), McCool et al. (1987), McCool et al. (1989) e Nearing (1997). 

As diferenças entre essas equações estão relacionadas às suas limitações quanto à 

identificação de determinados ângulos de declividade em terrenos bastante ou pouco 

ondulados. Dessa forma, a equação de Nearing (1997), calculada utilizando o parâmetro de 

declividade ‘θ’, se destaca por mais se adequar ao cálculo do fator S em diferentes condições 

de relevo (Equação 8). 

 

 𝑺 =  −𝟏, 𝟓 +  (
𝟏𝟕

𝟏 + 𝒆[𝟐,𝟑 −𝟔,𝟏(𝒔𝒊𝒏𝜽)]
) (Equação 8) 

 

 

2.4      MÉTODOS DE DIREÇÃO DE FLUXO 

 

Como mencionado anteriormente, para a geração do parâmetro de contribuição 

de fluxo (‘A’) empregado na equação do fator L é necessário a aplicação de um método de 

direção de fluxo no MDE da área de estudo a ser trabalhada. Nardi et al. (2008) definem 

direção de fluxo como a trajetória do fluxo, tanto da água quanto dos sedimentos, em áreas 

adjacentes aos pontos de menor altitude em todas as posições da bacia hidrográfica.  

Em ambiente SIG, a aplicação do método direção de fluxo utilizando MDE 

estabelece conforme Oliveira et al. (2012) uma rede de fluxo unidimensional, conectando 

cada célula com outras células da bacia hidrográfica no MDE até o exutório, onde se encontra 

todo o escoamento superficial gerado no interior da bacia hidrográfica. Possibilitando, dessa 

forma, a modelagem de determinados processos hidrológicos, como por exemplo, do fluxo 

acumulado (ou área de contribuição). 
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Visando essa modelagem dos fatores relacionados ao escoamento superficial 

surgiram vários métodos de direção de fluxo baseados no MDE. Esses métodos podem ser 

classificados como de direção de fluxo única ou de direção de fluxo composto. 

O método de direção de fluxo única, conhecido também como de fluxo simples 

foi o primeiro a ser desenvolvido e ainda é um dos mais utilizados. Nesse método, 

denominado Deterministic 8 (D8) elaborado por O’Callaghan & Mark (1984) e aprimorado 

por Jenson & Domingue (1988), o fluxo de escoamento de determinada célula do MDE é 

direcionado para apenas uma única direção dentre as possíveis oito células vizinhas, não 

havendo possibilidade do fluxo ser distribuído para duas células. A direção do fluxo 

estabelecida pelo D8 ocorrerá para a célula vizinha que apresentar menor altitude e maior 

gradiente de declividade. 

Dessa forma, no método D8, a direção de fluxo é calculada tendo como base 

uma matriz de 3x3 células, na qual são atribuídas às células adjacentes à célula central as 

codificações de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128, que correspondem às oito possíveis direções do 

fluxo, estabelecidas em ambiente SIG. Por exemplo, se a célula situada na direção sudeste 

apresentar a menor altitude e maior gradiente de declividade dentre as demais células 

adjacentes à célula central X, esta será a direção do fluxo, sendo atribuído a codificação de 

número 2. Esse processo é realizado para todas as células do MDE. O fluxo acumulado, 

gerado na sequência, representará o somatório de todas as células cujo escoamento 

contribuiu para a célula analisada (Jenson & Domingue, 1988). Na Figura 2 são 

exemplificados os processos referentes à origem do modelo de escoamento superficial pelo 

método D8.  

 

 
Figura 2. Etapas para obtenção da modelagem do escoamento superficial pelo método 

D8: superfície de elevação (a), código de direção de fluxo (b), direção de fluxo 

(c) e fluxo acumulado ou modelo de escoamento superficial (d) (fonte: adaptado 

de ESRI – ArcGIS) 
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Diante dessas características surgem várias limitações quanto à modelagem do 

escoamento superficial por esse método. A determinação de apenas uma das oito direções 

possíveis provoca erros quanto à orientação da matriz de drenagem e não permite modelar o 

fluxo divergente, apresentando portanto, propriedades não correspondentes com a realidade 

conforme demonstrado por Winchell et al. (2008) e Oliveira et al. (2012). 

Esses motivos levaram alguns pesquisadores a criarem novos métodos que 

representassem melhor a realidade da direção de fluxo. Dessa forma, no início da década de 

90, diferentes autores elaboraram métodos de direção de fluxo composto, como Quinn et al. 

(1991) e Lea (1992). Em 1997, Tarboton (1997) elaborou o Deterministic Infinity (D∞), 

apresentando maior precisão e robustez em relação aos métodos anteriores, principalmente 

em regiões de topografias complexas. Esse método está disponível até os dias atuais como 

uma extensão denominada TauDEM para o software para SIG, ArcGIS. 

No método D∞ a direção do fluxo pode ocorrer da célula central para mais de 

uma célula vizinha. De acordo com Oliveira et al. (2012) nesse método, o fluxo da água é 

distribuído proporcionalmente e tomado na encosta de declive mais acentuado, distribuindo-

se entre as oito células geradas pela matriz 3x3 que contém a célula analisada no centro. 

Ao contrário do método D8, o qual o fluxo seguia para a célula de menor cota 

altimétrica na matriz de células 3x3, no método D∞ o fluxo é direcionado e distribuído no 

sentido das células vizinhas que possuírem os maiores gradientes de declive. Para o cálculo 

desse procedimento, utilizando a mesma matriz de células 3x3, Tarboton (1997) as dividiu 

em oito faces triangulares a partir da célula central. De acordo com o autor, o ângulo da 

direção de fluxo é determinado de acordo com a direção de inclinação mais íngreme entre 

as oito faces triangulares. A partir disso, a proporção do fluxo ocorre entre duas células 

vizinhas que definem a face triangular mais íngreme. O cálculo dessa proporção será dado 

pelas equações: α1/(α1+ α2) e  α2/(α1+ α2). Na figura 3 é exemplificado a direção do fluxo 

conforme o método D∞. 
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Figura 3. Processo para determinação do escoamento superficial pelo método D∞: cálculo 

da direção de fluxo (a) e fluxo acumulado ou modelagem do escoamento 

superficial (b) (fonte: adaptado de Valentin (2008) e Tarboton (1997) 

 

A divisão da matriz de células 3x3 em oito faces triangulares teve por objetivo 

possibilitar a elaboração de equações para determinar as proporções de fluxo que as 

determinadas células irão receber. Antes do cálculo para definir as proporções de fluxo, 

Tarboton (1997) cita que para a definição da direção mais íngreme são levados em 

consideração um conjunto de equações relacionadas: à direção do fluxo em relação à célula 

central; à razão entre as cotas altimétricas e a distância entre as células; o ângulo para a 

direção do fluxo; e a magnitude da declividade.  

Na Figura 4 é demonstrado a diferença entre a modelagem do escoamento 

superficial entre o método D8 (Figura 4a) e o método D∞ (Figura 4b). Observa-se nessas 

figuras que o método D∞ proporciona a modelagem mais coerente com a realidade ao 

possibilitar a identificação dos escoamentos de fluxo convergente e divergente. Lopez-

Vicente et al. (2014), Rampi et al. (2014) e Oliveira et al. (2012) confirmam a maior precisão 

e superioridade do método D∞ em relação ao método D8. 

  

 

Figura 4. Modelagem do escoamento superficial pelo método D8 (a) e método D∞ (b) 

a b 
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3        MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1      ÁREA DE ESTUDO 

 

As áreas de estudo compreendem as bacias hidrográficas do ribeirão João Leite 

e a sub-bacia do córrego Bandeira (Figura 5). A bacia hidrográfica do ribeirão João Leite 

possui área aproximada de 761 km², sendo localizada no Estado de Goiás, abrangendo parte 

dos municípios de Goiânia, Nerópolis, Goianápolis, Terezópolis, Anápolis, Campo Limpo e 

Ouro Verde. O córrego córrego Bandeira, por sua vez, é delimitado por uma sub-bacia do 

ribeirão João Leite, apresentando área aproximada de 22 km², e subdivide sua área nos 

municípios de Goiânia e Nerópolis.  

 

Figura 5. Localização das bacias hidrográficas do ribeirão João Leite e córrego Bandeira 
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3.2      CLASSIFICAÇÃO DO USO E COBERTURA DO SOLO 

 

Nesse trabalho foram utilizados três mapeamentos de uso e cobertura do solo da 

bacia hidrográfica do ribeirão João Leite, os quais são chamados aqui de: Theos/2011, 

Theos/Atualizado-2014 e Landsat/2014. Os mapeamentos Theos/2011 e Landsat/2014 

foram gerados a partir da classificação das imagens orbitais dos sensores dos satélites Theos 

e Landsat-8, respectivamente.  

Enquanto que, o mapeamento Theos/Atualizado-2014 foi gerado da atualização 

do shapefile do mapeamento Theos/2011. Essa atualização consistiu da classificação por 

interpretação visual utilizando imagens de alta resolução espacial do ano de 2014 disponíveis 

no software Google Earth.  

Os procedimentos para obtenção desses mapeamentos são ilustrados de forma 

sucinta na Figura 6. Nos próximos subtópicos são apresentadas as características dos 

materiais e os procedimentos metodológicos empregados para geração desses mapeamentos 

de uso e cobertura do solo utilizados neste trabalho.   

 

 

Figura 6. Fluxograma referente ao conjunto de dados e procedimentos metodológicos 

empregados na geração dos três mapeamentos de uso e cobertura do solo: 

Theos/2011, Theos/Atualizado-2014 e Landsat/2014 

 

3.2.1    Mapeamento Theos/2011 

 

O mapeamento Theos/2011 foi elaborado pela empresa Bioma Brasil no âmbito 

do projeto de diagnóstico socioambiental da bacia do ribeirão João Leite, encomendado pela 

Agência Nacional das Águas (ANA). Esse mapeamento é derivado de uma classificação não 

supervisionada da imagem orbital do sensor do satélite Theos (Thailand Earth Observation 

Satellite), o qual teve passagem no dia 05 de agosto de 2011.  
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O relatório da Bioma Brasil (2013) descreve que anteriormente à classificação 

foram realizados nessa imagem os procedimentos de fusão entre a banda pancromática e as 

bandas multiespectrais, realce, equalização, mosaico e, por fim, ortorretificação das 

imagens, resultando no produto final com resolução espacial de 2 metros. Essa imagem então 

foi reprojetada para o Sistema de Projeção Geográfica (UTM) e Datum SAD-69 (fuso 22S). 

Em relação ao método de classificação não supervisionada, o relatório 

mencionado afirma que foi utilizada a ferramenta Iso Cluster/Maximum Likelihood 

Classification. Essa classificação que consiste na combinação das funcionalidades do 

agrupamento de células (clustering) e o algoritmo da máxima verossimilhança. A partir 

dessa classificação, foram estabelecidas dez classes de uso e cobertura do solo: vegetação 

densa (correspondente a mata e cerrado), vegetação rasteira (correspondente às áreas 

úmidas), agricultura, pastagem, florestamento, edificações, massa d’água, mineração, solo 

exposto e área urbana.  

Um conjunto de dados, incluindo a imagem Theos, o shapefile do mapeamento 

do uso e cobertura de solo derivado dessa imagem (mapeamento Theos/2011), dentre outros 

dados, foram disponibilizados ao autor por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Estado de Goiás (SEMARH).  

 

3.2.2    Mapeamento Landsat/2014 

 

O mapeamento Landsat/2014 foi originado a partir de uma classificação 

supervisionada da imagem orbital do sensor OLI do satélite Landsat-8, referente à cena de 

órbita/ponto 222/71, o qual teve passagem no dia 08 de julho de 2014. Essa imagem foi 

adquirida gratuitamente no site do Earth Explorer (http://earthexplorer.usgs.gov) 

pertencente ao Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS - United States Geological 

Survey). 

As imagens orbitais do sensor imageador OLI (Operacional Terra Imager) a 

bordo do satélite Landsat-8 consistem de nove bandas espectrais. Sendo oito bandas 

multiespectrais de resolução espacial de 30 metros (bandas 1 a 7 e 9) e, uma banda 

pancromática de resolução espacial de 15 metros (banda 8). 

Incialmente, os procedimentos antecedentes à classificação de imagem foram 

executados no software ArcGIS® 10.2.2 (ESRI, 2014). Através da ferramenta Composite 

Bands, realizou-se a composição R (Vermelho) G (Verde) e B (Azul) em falsa cor das bandas 
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multiespectrais 6 (Infravermelho médio - 1.57 - 1.65 μm), 5 (Infravermelho próximo - 0.85 

- 0.88 μm) e 4 (Vermelho 0.64 - 0.67 μm), gerando uma única imagem em formato tiff. Após 

isso, essa imagem foi submetida aos processos de reprojeção, georreferenciamento e, 

posteriormente foi utilizada para a interpretação visual no procedimento de classificação de 

imagem. 

Ao contrário das imagens do sensor TM (satélite Landsat-5), as imagens do 

sensor OLI (satélite Landsat-8) já estão georreferenciadas. Entretanto, são disponíveis no 

Sistema de Projeção Geográfica (UTM) e Datum WGS1984 Fuso 22N. Sendo necessário 

reprojetar para o Datum SAD-69 Fuso 22S, utilizados nesse trabalho. Dessa forma, esse 

procedimento foi realizado pela ferramenta Project Raster. 

Em seguida, através da ferramenta Extract by Mask, delimitou-se um retângulo 

envolvente aos limites geográficos da bacia do ribeirão João Leite, realizando o recorte dessa 

área. Assim, utilizando a imagem Theos como referência, a imagem Landsat foi 

georreferenciada, aplicando a função Georeferencing. Esse procedimento, análogo a um pós-

georreferenciamento, uma vez que a imagem já estava georreferenciada, teve por objetivo 

proporcionar qualidade geométrica semelhante à dos dados Theos, tendo em vista as futuras 

análises entre os mapeamentos.  

Posteriormente a esses processos, realizou-se a classificação do uso e cobertura 

da imagem para geração do Mapeamento Landsat/2014. O software utilizado foi o Spring 

versão 5.2.7 (INPE - http://www.dpi.inpe.br/spring). Para a realização desta classificação, 

inicialmente foi realizada a segmentação da imagem por meio da função Segmentação. O 

método de segmentação definido foi o de crescimento por regiões e, os valores adotados para 

os limiares de similaridade e área, foram 30 e 35, respectivamente. Esses valores foram 

estabelecidos conforme os observados nas literaturas, apresentados por Coutinho (1997), 

Silva Júnior et al. (2002), Abdon et al. (2009), dentre outros. 

Com a imagem segmentada, iniciou-se o processo denominado treinamento, no 

qual, foram criadas classes referentes à pastagem, vegetação, agricultura, área urbana, 

florestamento, massa d’água e, solo exposto. Assim, por meio da interpretação visual, foram 

coletadas amostras de segmentos referentes a essas classes de uso e cobertura do solo, sendo 

posteriormente submetidas à função Classificação. 

Nos atributos da função Classificação foi escolhido o classificador Bhattacharya 

(algoritmo de classificação supervisionada por regiões), com limiar de aceitação 99%. Desse 

http://www.dpi.inpe.br/spring
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procedimento, gerou-se a imagem classificada em formato matricial, a qual foi convertida 

para arquivo vetorial, em formato shapefile. 

Por fim, o arquivo shapefile do mapeamento do uso e cobertura do solo 

Landsat/2014 foi submetido a uma pós-classificação no software ArcGIS. Essa última etapa 

consistiu da correção vetorial por meio da interpretação visual, com o objetivo de identificar 

e corrigir os erros de confusão (ou interpretação) entre classes, comumente cometidos por 

métodos de classificação. 

 

3.2.3    Mapeamento Theos/Atualizado-2014 

 

O mapeamento Theos/Atualizado-2014 é derivado da atualização do shapefile 

do mapeamento Theos/2011. Nesse procedimento de atualização foram empregadas técnicas 

de classificação por interpretação visual utilizando imagens orbitais de alta resolução do ano 

de 2014 para a identificação das alterações de uso e cobertura do solo ocorridas após a data 

do mapeamento Theos/2011.  

A classificação por interpretação visual, executada no software ArcGIS, iniciou-

se com a sobreposição do shapefile do mapeamento Theos/2011 à imagem Landsat-8 

OLI/2014 – a mesma utilizada para a geração do mapeamento Landsat/2014. Dessa forma, 

foram inspecionados visualmente todos os polígonos de uso e cobertura do solo do shapefile 

Theos/2011 em relação à imagem Landsat-8 OLI/2014. Sendo que, ao observar divergências 

de uso e cobertura do solo entre o shapefile e a imagem, procedeu-se às etapas de validação 

e, posteriormente, de correção vetorial, utilizando como referência para ambos 

procedimentos, as imagens de alta resolução espacial disponíveis no software Google Earth 

(Google Inc., 2014). 

A primeira etapa teve por objetivo validar as classes de uso e cobertura do solo 

divergentes. Esse procedimento permitiu identificar e confirmar as classes de uso e cobertura 

do solo alteradas, a partir de imagens disponíveis entre o período de Agosto de 2011 a Maio 

de 2014, como exemplificado na Figura 7. 
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Figura 7. Conversão de áreas de vegetação densa (2011) para pastagens (2014) 

 

Essa etapa possibilitou ainda a identificação de dois fatos importantes existentes 

no mapeamento Theos/2011. O primeiro fato está relacionado à não vetorização de algumas 

classes de uso e cobertura do solo. Isso pode ser explicado devido ao método de 

classificação, o qual não permitiu a detecção dessas classes. Por exemplo, na Figura 8a, 

observa-se a existência dos polígonos da classe de vegetação densa na imagem Theos e a 

imagem do Google Earth valida essa existência (8b), no entanto, no mapeamento 

Theos/2011 esses polígonos não foram vetorizados (8c).  

 

 

Figura 8. Existência de polígonos de vegetação densa na imagem Theos-2011 (a) e na 

imagem do Google Earth (b) que não foram vetorizados no mapeamento 

Theos/2011 (c) 

 

 Enquanto que o segundo fato é referente à identificação de classes de uso e 

cobertura de solo interpretadas incorretamente. Na Figura 9 é observado no mapeamento 

Theos/2011 um polígono classificado como de vegetação densa. Sendo que, ao averiguar na 
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imagem de 2011 do software Google Earth, observa-se que na realidade, correspondia à 

classe de florestamento. 

 

Figura 9. Classe de uso e cobertura do solo interpretada incorretamente no mapeamento 

Theos/2011 (c). Após a validação (b), constatou-se que, na realidade o polígono 

classificado como vegetação densa, corresponde à classe de florestamento (f) 

 

Portanto, diante desses problemas, a segunda etapa consistiu da realização das 

operações de correção vetorial, como: adição, remoção e edição de polígonos. A exemplo 

disso, pode-se citar as operações realizadas na Figura 9f (demostrada anteriormente) e na 

Figura 10, a qual é exemplificado o procedimento de adição de polígonos. Observa-se que a 

classe de vegetação densa não vetorizada no mapeamento Theos/2011 (Figura 10c) foi 

identificada pela imagem Landsat-8 OLI/2014 (figura 10d), sendo então, vetorizada a partir 

da imagem de alta resolução de 2014 disponível no software Google Earth (Figura 10e), 

gerando o polígono dessa classe no mapeamento Theos/Atualizado-2014 (Figura 10f). 

Assim, seguindo esses procedimentos para todos os polígonos interpretados incorretamente, 

não vetorizados ou alterados (entre 2011 a 2014), realizou-se a atualização do mapeamento 

Theos/2011, originando o mapeamento Theos/Atualizado-2014. 
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Figura 10. Procedimento de correção vetorial: adição de polígonos de vegetação densa 

não identificados no mapeamento Theos/2011 (c). No mapeamento 

Theos/Atualizado-2014 (f) o polígono foi identificado pela imagem Landsat-

8 OLI/2014 (d) e validado e vetorizado a partir da imagem do software Google 

Earth (e) 

 

 

3.2.4    Quantificação das classes de uso e cobertura do solo  

 

Para realização desse estudo utilizaram-se os mapeamentos Theos/2011, 

Theos/Atualizado-2014 e o Landsat/2014. Os softwares empregados nesse procedimento 

foram o ArcGIS e o Excel (Microsoft Office, 2013).  

No software ArcGIS, calculou-se, para cada mapeamento, a área em km². A 

partir disso, esses dados foram organizados em planilhas do software Excel, onde se 

realizaram as quantificações de expansão e supressão das classes de uso e cobertura do solo 

entre os mapeamentos.  
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3.3      PROCEDIMENTOS DE DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE PERDA DE 

SOLO DA USLE  

 

3.3.1   Fator erosividade da chuva (R) 

 

Para o cálculo do fator R foram utilizados dados pluviométricos (mensal e anual) 

obtidos de 5 estações pluviométricas: Goiânia, Santo Antônio, Anápolis, Goianápolis e Ouro 

Verde. Dessas estações, apenas a de Goianápolis está localizada dentro da bacia hidrográfica 

do ribeirão João Leite. Enquanto que as demais, estão situadas nas proximidades (Figura 

11). 

 

Figura 11. Localização das estações pluviométricas próximas à bacia hidrográfica do 

ribeirão João Leite 
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Os registros de dados pluviométricos entre essas estações datam de 1974 a 2013. 

No entanto, a série de dados pluviométricos utilizadas compreendeu 18 anos. O período 

selecionado foi de 1983 a 2001, sem o ano de 1992. A determinação desse período teve por 

objetivo homogeneizar o registro de dados entre as estações pluviométricas. 

Nesse sentido, optou-se pela exclusão do registro pluviométrico de 1992 devido 

à ausência desse dado na estação de Goianápolis. Enquanto que, apesar da estação de 

Anápolis conter registro de dados para apenas sete anos (1981 a 1986 e 1990), preferiu-se 

mantê-la no cálculo por ser a única estação situada à Nordeste da bacia. Na Tabela 1 são 

apresentadas a relação das instituições responsáveis pelas estações e seus respectivos 

registros de dados pluviométricos. 

 

Tabela 1. Instituições responsáveis pelas estações e seus respectivos registros de dados 

pluviométricos 
 

Estações 

(Município) 
Responsável/Operador Registro de dados 

Goiânia Escola de Agronomia (EA/UFG) 1983 a 2001 

Santo Antônio Embrapa-CNPAF¹ 1983 a 2001 

Anápolis SIMEHGO² 1981 a 1986 e 1990 

Goianápolis ANA/CPRM³ 1983 a 2001, sem 1992 

Ouro Verde ANA/CPRM³ 1983 a 2001 

(1) Embrapa Arroz e Feijão 

(2) Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás 

(3) Agência Nacional das Águas/Companhia de Pesquisas em Recursos Minerais  

 

Dessa forma, os dados pluviométricos foram organizados em planilhas no 

software Excel, onde foram realizados os cálculos das médias mensais do EI30 a partir da 

Equação 2. Posteriormente, obteve-se a estimativa anual de erosividade (Fator R), para cada 

estação pluviométrica, somando as médias mensais dos valores obtidos do EI30 (Figura 12). 
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Figura 12. Fluxograma dos procedimentos realizados para obtenção das estimativas do 

fator erosividade para cada estação pluviométrica 

 

A planilha contendo os resultados de EI30 foram importadas para o software 

ArcGIS para serem espacializados, conforme a localização geográfica de cada estação 

climatológica. Na sequência, realizou-se o processo de interpolação, aplicando o método 

IDW, gerando assim, o mapa do fator R, em formato tiff. 

 

3.3.2    Fator erodibilidade do solo (K) 

 

Para geração do mapa do fator K, utilizou-se valores de erodibilidade originários 

de pesquisas de experimentos de campo disponíveis na literatura os quais se determinou em 

função da similaridade com as classes de solos da área em estudo. O mapa de solos 

empregado na elaboração desse fator foi disponibilizado pela Secretaria do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos do Estado de Goiás (SEMARH).  

Esse mapa é o resultado de um refinamento na escala de 1:25.000 realizado pela 

Bioma Brasil (2013). Esse dado foi subsidiado por um trabalho de levantamento pedológico 

na escala de 1:50.000, executado por Oliveira (1996) na bacia hidrográfica do ribeirão João 

Leite.  
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Com mapa de solos em formato shapefile, utilizou-se o software ArcGIS para 

atribuir os valores de erodibilidade encontrados na literatura às classes de solos existentes 

na tabela de atributos do mapa. A forma como ocorreu a atribuição desses valores foi de 

acordo com as classes de erodibilidade estabelecidas para cada classe de solo conforme 

Bioma Brasil (2013). 

Posteriormente, esse mapa foi convertido para o formato tiff, através da função 

Polygon to Raster, gerando assim, o mapa do fator K. As quantificações de área de cada 

classe foram realizadas no software Excel. Na Tabela 2 estão as associações entre as classes 

de solo e os valores de K obtidos da literatura.  

 
 

Classes de Uso e Cobertura do 

solo 
Valor de K* Método Fonte 

Latossolo Vermelho 0,009 
Direto - Chuva 

natural¹ 
Silva et al. (1997) 

Argissolo Vermelho-Amarelo 0,033 
Direto - Chuva 

natural¹ 
Marques et al. (1997) 

Cambissolo Háplico 0,035 
Indireto -Denardin 

(1990) 
Lima et al. (2007) 

Argissolo Vermelho 0,026 
Indireto -Denardin 

(1990) 
Nogueira (2000) 

Gleissolo Háplico 0,004 
Indireto -

Bouyoucos² 
Mannigel et al. (2002) 

Plintossolo Pétrico 0,012 
Indireto -Denardin 

(1990) 
Lima et al. (2007) 

Latossolo Vermelho-Amarelo 0,024 
Indireto -Denardin 

(1990) 
Lima et al. (2007) 

(*) em Mg h MJ -1 mm-1; 

(1) Chuva natural, conforme Wischmeier & Smith, 1978; e 

(2) Método Indireto, conforme Hudson (1982) & Bertoni e Lombardi Neto (2010). 

 

 

3.3.3. Fator uso e manejo (C) e práticas conservacionistas (P) 

 

Neste trabalho optou-se pela integração dos fatores C (uso e manejo do solo) e 

P (práticas conservacionistas). Essa medida foi tomada devido à dificuldade de identificar 

as práticas conservacionistas adotadas em uma bacia hidrográfica de tamanha proporção 

como a do ribeirão João Leite. Nesse sentido, ao integrar os fatores, utilizaram-se as 

estimativas de perda de solo sugeridas por Stein et al. (1987) e Reinning (1992). 

Aplicaram-se ao fator C os mapeamentos Theos/Atualizado-2014 e 

Landsat/2014. Informações a respeito da elaboração desses dois dados estão descritas no 

Tabela 2. Fonte dos valores de erodibilidade dos solos obtidos da literatura 
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Tópico 3.2. A utilização de dois mapeamentos como fator CP teve como objetivo verificar 

o efeito da resolução espacial desses diferentes dados no resultado da USLE.  

No software ArcGIS, inseriu-se na tabela de atributos dos shapefiles desses dois 

mapeamentos os valores estimados de perda de solo conforme Stein et al. (1987) e Reinning 

(1992) de acordo com as classes de uso e cobertura do solo. Em seguida, esses mapas foram 

convertidos para o formato tiff, através da função Polygon to Raster, originando assim, os 

dois mapas do fator CP: Theos/Atualizado-2014 e Landsat/2014. Na Tabela 3 estão as 

associações entre as classes de uso e cobertura do solo e os valores estimados de perda de 

solo obtidos da literatura. 

 

Tabela 3. Valores de CP obtidos da literatura para estimar as classes de uso e cobertura do 

solo da bacia hidrográfica do ribeirão João Leite 
 

 

 

3.3.4 Fator topográfico (LS)  

 

As equações aplicadas para o cálculo do fator LS foram as de Desmet e Govers 

(1996) para o fator L e, a de Nearing (1997) para o fator S. O ArcGIS 10.2.2 foi software 

utilizado na manipulação dos dados topográficos para o cálculo integrado do fator LS. 

A obtenção desses fatores em ambiente SIG ocorreram por meio de Modelos 

Digitais de Elevação (MDE’s). Nesse trabalho empregou-se três MDE’s, os quais são 

provenientes de duas fontes, o Topodata e o DEM2006. A utilização de duas fontes teve por 

objetivo avaliar a influência da resolução espacial em termos qualitativos e quantitativos na 

modelagem das áreas das classes de perda de solo.  

O MDE Topodata corresponde à cena 16S495, na qual foram realizados dois 

recortes, obtendo assim, dois MDE’s. Um MDE abrangendo a bacia hidrográfica do ribeirão 

Classes de Uso e Cobertura do 

Solo 

Valor do Fator CP 

(adimensional) 
Fonte 

Pastagem 0,1 

Stein et al. (1987) 

 

Vegetação Densa 0,00004 

Agricultura 0,2 

Área Urbana 0 

Florestamento 0,0001 

Vegetação Rasteira 0,01 

Massa d’água 0 

Edificações 0 

Mineração 1 
Reinning (1992) 

Solo Exposto 1 
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João Leite (Figura 13a) e, outro abrangendo a bacia hidrográfica do córrego Bandeira (Figura 

13b). O MDE Topodata é derivado de dados SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) 

os quais foram refinados da resolução espacial original de 3 arco-segundos (~90m) para 1 

arco-segundo (~30m) por meio do método de interpolação krigagem (Valeriano & Rossetti, 

2011). Esse dado foi adquirido gratuitamente no site do INPE-Topodata 

(http://www.dsr.inpe.br/topodata). 

 

 

Figura 13. Modelos Digitais de Elevação Topodata: MDE Topodata da bacia 

hidrográfica do ribeirão João Leite (13a) e MDE Topodata da bacia 

hidrográfica do córrego Bandeira (13b) (fonte: INPE-Topodata) 

 

O MDE DEM2006 é produto de um recorte que abrange a bacia hidrográfica do 

córrego Bandeira. Esse MDE de resolução espacial de 4,7 metros foi elaborado pela empresa 

Topocart, a partir da interpolação de um grande conjunto de pontos altimétricos extraídos de 

pares estereoscópicos formados por fotografias aéreas de todo o município de Goiânia. A 

disponibilização desse dado foi realizada pelo Departamento de Geoprocessamento da 

Prefeitura Municipal de Goiânia. Ao averiguar esse MDE no software ArcGIS, constatou-se 

que, devido ao não mapeamento de cerca de 1,8 km² de uma área situada ao leste da bacia 

do córrego bandeira foram encontrados valores de elevação inconsistentes, ocasionado 

provavelmente por esta região estar situada fora do município de Goiânia (Figura 14). 

a b 

http://www.dsr.inpe.br/topodata
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Figura 14. Modelo Digital de Elevação DEM2006 da bacia hidrográfica do córrego 

Bandeira (fonte: Departamento de Geoprocessamento da Prefeitura 

Municipal de Goiânia) 

 

A partir desses MDE’s foram extraídos quatro parâmetros fundamentais que 

compõem as equações do fator L e do S, necessários para realização dos cálculos. Esses 

parâmetros são: a área de contribuição (A); área da célula (D); declividade (θ) e aspecto (ϕ). 

O parâmetro ‘A’, corresponde à área de contribuição ou fluxo acumulado. Esse 

dado pode ser obtido a partir dos métodos de direção de fluxo D8 ou D∞. Nesse trabalho, 

aplicou-se os dois métodos para os três MDE’s. 

No ArcGIS, o parâmetro ‘A’ gerado pelo método D8 é obtido por meio da 

aplicação das ferramentas Fill, Flow Direction e Flow Accumulation no MDE. Enquanto 

que, para a obtenção do método D∞ no ArcGIS se utilizou extensão TauDEM (Terrain 

Analysis Using Digital Elevation Models) versão 5.1, disponível gratuitamente no site da 

Utah State University (http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5/). Através dessa extensão, 

aplica-se ao MDE as ferramentas Pit Remove, D-Infinity Flow Direction e D-Infinity 

Contributing Area, originando assim, o parâmetro ‘A’ pelo método D∞. 

O parâmetro ‘D’ representa a largura da célula (cellsize) do MDE. No Topodata, 

esse valor é de 30,50172186. Enquanto que, no DEM2006, 4,7998967. 

http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5/
http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5/help/DInfinityFlowDirections.html
http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5/help/DInfinityContributingArea.html
http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5/help/DInfinityContributingArea.html
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O parâmetro ‘θ’ corresponde à declividade em graus. Foi gerado através da 

ferramenta Slope. Através desse parâmetro, se obtém o fator ‘S’ e, as equações β e m 

(Equações 5 e 6), necessários para aplicação na equação do fator L. 

O parâmetro de aspecto (ϕ) representa a direção de inclinação do relevo. Foi 

gerado através da ferramenta Aspect. Por meio desse parâmetro é calculada a equação ‘α’ 

(coeficiente função da direção de fluxo) (Equação 7). 

Os cálculos das equações foram realizados na ferramenta Raster Calculator. Na 

Figura 15 apresenta o fluxograma dos procedimentos realizados para o cálculo do fator LS. 

 

 

Figura 15. Fluxograma dos procedimentos realizados na elaboração dos cenários do 

fator topográfico (LS) 

 

Portanto, ao utilizar os métodos de direção de fluxo (D8 e D∞) e os MDE’s 

(Topodata e DEM2006) no cálculo do fator LS, geraram-se seis cenários. Sendo que, dois 
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abrangem a bacia hidrográfica do ribeirão João Leite, originados pelo MDE Topodata. Os 

quatro cenários restantes, abrangem a bacia do córrego Bandeira, originados pelos MDE’s 

Topodata e DEM2006. Na Tabela 4 são apresentadas as características de cada cenário do 

fator LS gerado, mencionando o local de abrangência, o MDE e o método de direção de 

fluxo utilizados. 

 

Tabela 4. Relação dos seis cenários do fator LS gerados e utilizados no cálculo de estimativas 

de perda de solo (USLE) para as bacias hidrográficas do ribeirão João Leite e córrego 

Bandeira 
 

Cenários LS Bacia 

Dados utilizados 

MDE 
Método de dir. 

de fluxo 

LS1-JL-Topo-D8 rib. João Leite Topodata D8 

LS2-JL-Topo-D∞ rib. João Leite Topodata D∞ 

LS3-Band-Topo-D8 cór. Bandeira Topodata D8 

LS4-Band-Topo-D∞ cór. Bandeira Topodata D∞ 

LS5-Band-DEM2006-D8 cór. Bandeira DEM2006 D8 

LS6-Band-DEM2006-D∞ cór. Bandeira DEM2006 D∞ 

 

 

3.3.5    Cálculo da estimativa de perda de solo dos cenários da USLE (A) 

 

Os mapas de perda de solo por erosão laminar das bacias do ribeirão João Leite 

e córrego Bandeira foram gerados pela multiplicação dos quatro fatores: A = R x K x LS x 

CP, através da ferramenta Raster Calculator. Desse cálculo resultaram-se doze cenários, os 

quais se distinguem pela área de estudo (bacia do ribeirão João Leite ou córrego Bandeira), 

método de direção de fluxo (D8 ou D∞), imagem orbital (Theos ou Landsat) e, Modelo 

Digital de Elevação (Topodata ou DEM2006). Os fatores R (erosividade) e K (erodibilidade) 

foram os mesmos em todos os cenários. Na Tabela 5 são apresentadas as características dos 

doze cenários gerados. 
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Tabela 5. Características de cada cenário de perda de solo (USLE) gerado, mencionando o 

local de abrangência, o MDE e o método de direção de fluxo utilizados e, a imagem 

orbital a qual deu origem ao mapa de uso e cobertura do solo 
 

Cenários USLE Bacia Fator LS Fator CP 

A1-JL-Topo-D8-Land rib. João Leite Topodata-D8 Landsat 

A2-JL-Topo-D∞-Land rib. João Leite Topodata-D∞ Landsat 

A3-JL-Topo-D8-Theos rib. João Leite Topodata-D8 Theos 

A4-JL-Topo-D∞-Theos* rib. João Leite Topodata-D∞ Theos 

A5-Band-Topo-D8-Land cór. Bandeira Topodata-D8 Landsat 

A6-Band-Topo-D∞-Land cór. Bandeira Topodata-D∞ Landsat 

A7-Band-DEM2006-D8-Land cór. Bandeira DEM2006-D8 Landsat 

A8-Band-DEM2006-D∞-Land cór. Bandeira DEM2006-D∞ Landsat 

A9-Band-Topo-D8-Theos cór. Bandeira Topodata-D8 Theos 

A10-Band-Topo-D∞-Theos cór. Bandeira Topodata-D∞ Theos 

A11-Band-DEM2006-D8-Theos cór. Bandeira DEM2006-D8 Theos 

A12-Band-DEM2006-D∞-Theos * cór. Bandeira DEM2006-D∞ Theos 

(*) Cenários que apresentam o melhor conjunto de dados na composição da USLE, considerado os mais próximos 

da realidade, de acordo com a base de dados utilizada. 

 

Por possuírem o melhor conjunto de dados geográficos na composição da USLE 

nesse trabalho, os cenários A4-JL-Topo-D∞-Theos e A12-Band-DEM2006-D∞-Theos 

foram considerados os cenários de referência para o ribeirão João Leite e córrego Bandeira, 

respectivamente. Dessa forma, foram utilizados para comparação em relação aos demais 

cenários. 

Para as análises comparativas entre esses cenários, classificou-se as estimativas 

anuais de perda de solo resultantes conforme adaptação de Carvalho (2008), organizando-as 

em quatro classes (Tabela 6). O Excel foi o software utilizado para as comparações 

quantitativas entre os cenários e essas classes de perda de solo. 

 

                                  Tabela 6.    Classes de perda de solo 
 

Classes de 

perda de solo 

Estimativa de Perda de 

Solo (Mg ha-¹ano-¹) 

Nula a Moderada < 15 

Média 15,1 – 50 

Média a Forte 50,1 – 120 

Forte a Muito Forte > 120 

                    Fonte: adaptado de Carvalho (2008) 

 



50 

 

 

 

 

 

 

4        RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1       CLASSIFICAÇÃO DO USO E COBERTURA DO SOLO DA BACIA 

HIDROGRAFICA DO RIBEIRÃO JOÃO LEITE 

 

Com o intuito de obter o mapa de melhor qualidade possível são apresentados 

os resultados de três classificações de uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do 

ribeirão João Leite. Essas classificações são referentes aos mapas: Theos/2011, 

Theos/Atualizado-2014 e Landsat/2014. 

No primeiro subtópico (4.1.1) é apresentado o resultado da atualização do mapa 

de uso e cobertura do solo para o ano de 2014 da bacia hidrográfica do ribeirão João Leite, 

Theos/Atualizado-2014. O subtópico 4.1.2 trata-se da análise multitemporal das classes de 

uso e cobertura do solo entre os mapas Theos/2011 e Theos/Atualizado-2014. O subtópico 

4.1.3 demonstra o mapa de uso e cobertura do solo Landsat/2014 e apresenta comparações 

qualitativas e quantitativas em relação ao mapeamento Theos/Atualizado-2014. 

 

4.1.1   Uso e cobertura do solo Theos/Atualizado-2014 

 

No mapa Theos/Atualizado-2014, as dez classes de uso e cobertura do solo 

presentes no mapeamento Theos/2011 foram atualizadas. São elas: florestamento, 

agricultura, pastagem, vegetação densa, vegetação rasteira, área urbana, massa d’água, solo 

exposto, mineração e edificações (Figura 16). 

 

 

 

 



51 

 

 
Figura 16.   Mapeamento de Uso e Cobertura do Solo Theos/Atualizado-2014 

 

A classe de uso e cobertura do solo predominante na bacia hidrográfica do 

ribeirão João Leite é a de pastagens, correspondendo a 58,9% (449 km²) da área da bacia. 

Em menor quantidade, as áreas de vegetação densa são a segunda classe predominante, 

abrangendo 22,2% (169 km²). Pouco distribuídas na bacia, se concentram nas regiões norte 

e centro-oeste, mas principalmente na região sul, local onde situa o reservatório 

abastecimento público e, inclusive, o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco 
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(PEAMP), unidade de conservação de proteção integral criada pela Lei nº 11.878 em 30 de 

dezembro de 1992. São os resquícios de vegetação remanescente nativa que ainda resistem 

à especulação imobiliária e expansão agropecuária. 

As áreas agrícolas ocupam 7,4% (56,2 km²) da bacia. Conforme constatado por 

Sousa (2013), a produção de hortifruti é a atividade agrícola predominante na bacia 

hidrográfica do ribeirão João Leite. Os principais produtos cultivados são: inhame, cará, 

batata doce, chuchu, pepino, beterraba, milho verde, jiló, tangerina, abobora, pimentão, 

berinjela, tomate, repolho, vagem, cenoura, quiabo banana, alho, laranja, batata e cebola. 

Boa parte desses produtos são responsáveis pelo abastecimento alimentício da Região 

Metropolitana de Goiânia. Em 2010, 35% dos produtos hortifrúti vendidos na Central de 

Abastecimento do Estado de Goiás foram produzidos nos domínios dessa bacia (Ceasa-GO, 

2011). 

Quanto às áreas urbanas, estas ocupam 4,5% (34,6 km²) da bacia. Goiânia e 

Anápolis são as mais representativas. Além desses, estão localizadas as áreas urbanas dos 

municípios de Campo Limpo, Goianápolis e Terezópolis. Apesar dos limites geográficos dos 

municípios de Bonfinópolis, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis e Ouro Verde abrangerem a 

bacia, seus os núcleos urbanos estão localizados fora.   

As áreas identificadas como florestamento abrangem 2,9%, ou 21,7 km² da 

bacia. São representadas pelo cultivo de espécies arbóreas para produção de madeira, 

celulose, carvão vegetal, etc., como por exemplo, os eucaliptos.  

Em relação às áreas denominadas como vegetação rasteira, estas compõem 

2,6%, ou 20,4 km² da bacia hidrográfica do ribeirão João Leite. Essas áreas são representadas 

por fitofisionomias como o campo limpo, caracterizada por áreas de solos bem drenados, 

próximos ao lençol freático. Quanto ao nível de conservação dessas áreas, não se pode 

comparar com as áreas de vegetação densa, pois, em épocas de estiagem, quando o nível 

freático abaixa e possibilita a passagem do gado, muito das vezes acabam senso utilizadas 

como pastagem.  

Lagos, lagoas e represas foram classificados como massa d’água, e abrangem 

1,9% da bacia. Outras classes que também possuem menor representatividade e permitiram 

ser identificadas devido à boa resolução da imagem orbital do sensor Theos foram: as de 

edificações (0,06%), que compreendem as construções situadas fora dos perímetros urbanos; 

áreas de mineração (0,04%) e, solo exposto (0,06%). 
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4.1.2    Análise multitemporal entre os mapas de uso e cobertura do solo Theos/2011 e 

Theos/Atualizado-2014 

 

A análise multitemporal entre os mapas de uso e cobertura do solo ocorreu entre 

o mapeamento Theos/Atualizado-2014 (Figura 16, apresentado anteriormente) e o 

mapeamento Theos/2011 (Figura 17). Visualmente, as modificações ocorridas ao longo 

desses últimos três anos são pouco perceptíveis.  

  

 

Figura 17. Mapeamento de uso e cobertura do solo Theos/2011 (Fonte: Bioma Brasil, 

2013) 

                                      

 

No entanto, ao realizar a quantificação das classes desses dois mapas, é possível 

observar detalhadamente onde ocorreram modificações da uso e cobertura do solo. Dessa 
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forma, a Tabela 7 apresenta a comparação entre o mapeamento de 2011 e o de 2014 para 

cada classe temática, incluindo o tamanho da área as quais foram incrementadas ou 

suprimidas. 

 

Tabela 7. Comparação entre as quantificações das classes de uso e cobertura do solo 

dos mapas Theos/2011 e Theos/Atualizado-2014 
 

Classe 
Theos/2011 Theos/Atualizado-2014 

Expansão (+) / 

Supressão (-) 

Km² % Km² % Km² 

Pastagem 452,4 59,4 444,2 58,3 -8,2 

Veg. Densa* 169,0 22,2 169,0 22,2 0,0 (-1,6)* 

Agricultura 51,7 6,8 56,2 7,4 +4,5 

Área Urbana 33,8 4,4 34,6 4,5 +0,8 

Florestamento 18,5 2,4 21,7 2,9 +3,2 

Veg. Rasteira 20,7 2,7 20,4 2,6 -0,3 

Massa d’água 14,6 1,9 14,6 1,9 0,0 

Edificações 0,5 0,06 0,5 0,06 0,0 

Mineração 0,3 0,04 0,3 0,04 0,0 

Solo Exposto 0,4 0,06 0,4 0,06 0,0 

Total 761,9 99,96 761,9 99,96 - 

(*) A classe de vegetação densa obteve o incremento de 1,6 km² em suas áreas devido a correções de interpretação 

de polígonos do mapa Theos/2011 e, 1,6 km² de supressão que ocorreu de 2011 a 2014. Assim, como resultado dessa 

diferença, a célula de Expansão/Supressão encontra-se com o valor 0,0 km². 

 

As classes que tiveram a maior expansão nos últimos três anos foram as de 

agricultura e florestamento. A classe de agricultura, responsável pelo maior incremento de 

suas áreas na bacia hidrográfica do ribeirão João Leite expandiu 4,5 km². Foi identificado 

ainda que, toda essa expansão ocorreu sobre as áreas que, em 2011, estavam cobertas por 

pastagem. 

Quanto à classe de florestamento, esta obteve acréscimo de 3,2 km² em sua área. 

Isso se deve ao acréscimo de 2,7 km² de expansão sobre as áreas de pastagens e, 0,5 km² a 

um polígono de florestamento no qual, em 2011 estava classificado equivocadamente como 

vegetação densa, sendo assim realizada a devida correção de interpretação no mapa 

Theos/Atualizado-2014. 

Ao comparar a classe de vegetação densa entre os mapas Theos/2011 e 

Theos/Atualizado-2014 não se verificam diferenças em relação ao tamanho de suas áreas. 

Ambos continuaram com 169 km², pois houve o incremento de 1,6 km² e a supressão neste 

mesmo valor em sua área. 
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Esse incremento é explicado devido ao procedimento de correção vetorial. 

Durante a realização do processo de correção do mapa Theos/2011, foi constatado que 1,6 

km² de polígonos de vegetação densa não haviam sido vetorizados e, essas áreas estavam 

classificadas como pastagem. Dessa forma, esse erro foi corrigido no mapa 

Theos/Atualizado-2014 através do procedimento de vetorização desses polígonos, 

classificando-os como vegetação densa e, assim, incrementando 1,6 km² a esta classe.   

Enquanto que, a supressão de 1,6 km² representou de fato, ao desmatamento da 

vegetação densa ocorrida na bacia hidrográfica do ribeirão João Leite durante 2011 a 2014. 

Desse valor, 1,1 km² é resultado da conversão em pastagens e, 0,5 km² são provenientes da 

correção de interpretação de um polígono no mapa Theos/2011, o qual, na realidade, 

correspondia a uma área de florestamento. 

As áreas urbanas expandiram 0,8 km² em 2014. Essa expansão ocorreu sobre 

áreas de pastagens localizadas no município de Goiânia. 

Em relação às classes de cobertura e uso solo que sofreram supressão de suas 

áreas, estão as de pastagem, vegetação rasteira e solo exposto. A classe de pastagem foi a 

que obteve a maior redução, a qual correspondeu a 8,2 km². Esse valor correspondeu à 

diferença entre o incremento de 1,2 km² e à supressão de 9,4 km². 

O incremento de 1,2 km² de pastagens é derivado do somatório de 1,1 km² de 

expansão sobre áreas de vegetação densa e 0,1 km² de correção de interpretação de polígonos 

que estavam classificados como vegetação rasteira. Enquanto que, a supressão de 9,4 km² é 

decorrente do somatório das perdas de: 4,5 km² para as áreas de agricultura, 2,7 km² para 

florestamento, 1,3 km² para vegetação densa (polígonos não vetorizados pelo classificador 

do mapa Theos/2011), 0,8 para área urbana e 0,1 para vegetação rasteira (proveniente da 

correção de interpretação). 

A supressão de 0,3 km² das áreas da classe de vegetação rasteira se deve 

inteiramente à correção de interpretação de polígonos do mapa Theos/2011. Foram 0,1 km² 

de incremento sobre áreas de pastagens e, 0,4 km² de supressão, sendo 0,3 km² para 

vegetação densa e, 0,1 km² para pastagem. 

Quanto às classes de edificações, mineração e solo exposto, não foram 

observadas alterações em suas áreas. Em relação à classe de massa d’água, foram vetorizados 

alguns polígonos que não haviam sido classificados no mapa Theos/2011, entretanto, os 

acréscimos dessas áreas foram inferiores a 0,1 km². A Tabela 8 demonstra a identificação e 
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quantificação dessas classes de uso e cobertura do solo expandidas e/ou suprimidas na bacia 

hidrográfica do ribeirão João Leite. 

 
Tabela 8. Identificação e quantificação de classes de uso e cobertura do solo expandidas 

e/ou suprimidas na bacia hidrográfica do ribeirão João Leite entre 2011 e 2014 
  

AGRICULTURA (Expansão: 4,5 km²) 

Expansão sobre Área (Km²) Supressão para Área (km²) 

Pastagem 4,5 - - 

Total 4,5 Total - 
   

FLORESTAMENTO (Expansão: 3,2 km²) 

Expansão sobre Área (Km²) Supressão para Área (km²) 

Pastagem 2,7 - - 

Vegetação Densa¹ 0,5 - - 

Total 3,2  Total  - 
 

ÁREA URBANA (Expansão: 0,8 km²) 

Expansão sobre Área (Km²) Supressão para Área (km²) 

Pastagem 0,8 - - 

Total 0,8 Total - 
   

VEGETAÇÃO DENSA (Supressão: 1,6 km²) 

Expansão sobre Área (Km²) Supressão para Área (km²) 

Pastagem² 1,3 Pastagem 1,1 

Vegetação Rasteira¹ 0,3 Florestamento¹ 0,5 

Total 1,6 Total 1,6 
  

PASTAGEM (Supressão: 8,2 km²) 

Expansão sobre Área (Km²) Supressão para Área (km²) 

Vegetação Densa 1,1 Agricultura 4,5 

Vegetação Rasteira¹ 0,1 Florestamento 2,7 

- - Vegetação Densa² 1,3 

- - Área Urbana 0,8 

- - Vegetação Rasteira¹ 0,1 

Total 1,2 Total 9,4 
 

VEGETAÇÃO RASTEIRA (Supressão: 0,3 km²) 

Expansão sobre Área (Km²) Supressão para Área (km²) 

Pastagem¹ 0,1 Vegetação Densa¹ 0,3 

- - Pastagem¹ 0,1 

Total 0,1 Total 0,4 

(1) Expansão/supressão de área devido à correção de interpretação do mapa Theos/2011. 

(2)Expansão/supressão de área devido à criação de polígonos não vetorizados pelo classificador do mapa 

Theos/2011. 

(-) Não houve. 
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Após a quantificação de áreas expandidas (8,5 km²) e suprimidas (8,5 km²), 

observa-se que, de 2011 para 2014 houve a alteração de 17 km² de uso e cobertura do solo. 

Entretanto, 14,7 km² efetivamente correspondem à conversão de uso. Sendo que, 1,0 km² se 

devem à correção de interpretação de polígonos classificados como outro tipo de classe no 

mapeamento Theos/2011. Enquanto que, 1,3 km² é devido à criação de polígonos não 

vetorizados pelo classificador do mapeamento Theos/2011.  

 

4.1.3    Comparação entre o mapeamento Landsat/2014 e o Theos/Atualizado-2014 

 

A classificação supervisionada da imagem Landsat-8 OLI/2014 permitiu a 

identificação de seis classes de uso e cobertura do solo: pastagem, agricultura, vegetação, 

florestamento, área urbana e massa d’água (Figura 18). 
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Figura 18.   Mapeamento de Uso e Cobertura do Solo Landsat/2014 

  

No mapeamento Landsat/2014 não foi possível a identificação da mesma 

quantidade de classes temáticas presentes no mapa Theos/Atualizado-2014. Não sendo 

distinguidas as classes de: vegetação rasteira, edificações, mineração e solo exposto. Isso foi 

influenciado pela diferença de resolução espacial existente entre as duas imagens utilizadas 
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para classificação. As imagens orbitais Theos/2011 e Landsat/2014 possuem resolução 

espacial de 2 metros e 30 metros, respectivamente.  

Logo, a imagem Landsat proporcionará maior limitação à distinção de diferentes 

feições quando se comparado às imagens de melhor resolução espacial. Como exemplo, 

observa-se na Figura 19 que, no mapa Theos/Atualizado-2014 houve a separação das classes 

vegetação densa e vegetação rasteira, o que não ocorreu no caso da Landsat/2014, que a 

classificou como uma única classe de vegetação. 

 

 

Figura 19. Comparação de vetorização entre as classificações obtidas pelas imagens 

orbitais Theos e Landsat-8 OLI/2014 

  

Dessa forma, ao realizar a comparação de quantificação das classes de uso e 

cobertura do solo entre os dois mapas, as classes de vegetação densa e vegetação rasteira da 

Theos/Atualizado-2014 foram unificadas, possibilitando assim, confrontar com a classe de 

vegetação da Landsat/2014. As classes de edificações, mineração e solo exposto, não foram 

consideradas na tabela de quantificação, devido à não classificação na imagem Landsat, além 

da baixa representatividade na bacia, inferior a 1,2 km².  

Como o mapeamento Theos/Atualizado-2014 consistiu da classificação 

proveniente de uma imagem de melhor resolução, este foi estabelecido como mapa de 

referência para comparação entre os dados de uso e cobertura do solo de 2014 da bacia 

hidrográfica do ribeirão João Leite.  
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Observando a Tabela 9, verifica-se na coluna de área que, as classes temáticas 

de maior para menor abrangência na Landsat/2014 mantiveram a mesma ordem da 

Theos/Atualizado-2014. Porém, ao realizar a quantificação entre as classes dos dois mapas, 

é constatado que a classificação da imagem Landsat/2014 gerou resultados diferentes do 

mapa de referência. 

As classes que tiveram maiores diferenças no valor de suas áreas foram as de 

pastagem e vegetação. Pastagem foi subestimada em 50,4 km² e, vegetação, superestimada 

em 58,7 km². O restante das classes variou pouco. Massa d´água teve aumento de 1,8 km². 

Enquanto que, agricultura, área urbana e florestamento diminuíram 6,4 km², 0,2 km² e 3,8 

km², respectivamente. 

 

Tabela 9. Comparação de Quantificação entre Theos/Atualizado-2014 e Landsat/2014 
 

Classes 

Theos/Atualizado-

2014 
Landsat/2014 

Superestimação (+) / 

Subestimação (-) 

Km² % Km² % Km² 

Pastagem 444,2 58,3 393,8 51,8 -50,4 

Vegetação 189,3* 25 247,9 32,6 58,7 

Agricultura 56,3 7,4 49,9 6,6 -6,4 

Área Urbana 34,6 4,5 34,4 4,5 -0,2 

Florestamento 21,8 2,9 18,3 2,4 -3,5 

Massa d’água 14,6 1,9 16,4 2,2 1,8 

Total 760,7 100 760,7 100 - 
(*) Somatório das classes de vegetação densa e vegetação rasteira do mapa Theos/Atualizado-2014. 

 

Tendo em vista a diferença de resolução espacial existente entre as duas imagens 

orbitais, esses valores indicam que, quantitativamente os resultados não ficaram tão distantes 

do mapa de referência. Fato que pode ser atribuído à boa pós-classificação, realizada 

manualmente com o objetivo de identificar e corrigir os erros de confusão (ou interpretação) 

entre classes cometidos pelo método de classificação, a fim de deixar o mais próximo 

possível do mapa de referência Theos/Atualizado-2014. 

No entanto, no mapeamento Landsat/2014, a vetorização dos polígonos não foi 

realizada com a mesma qualidade que a do mapeamento Theos/Atualizado-2014. Muitos 

polígonos foram vetorizados além das áreas em que realmente abrangem. Justificando que, 

a superestimação de 58,7 km² da classe de vegetação, é devido à sua apoderação sobre as 

demais classes, principalmente a de pastagem (Figura 20). 
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Figura 20. Diferença de vetorização entre o mapeamento Theos/Atualizado-2014 e 

Landsat-2014 

 

A causa desse efeito está relacionada com os valores dos limiares de similaridade 

e de área, do método de segmentação da imagem. Analisando esses resultados, foi percebido 

que os valores dos limiares utilizados para a segmentação dessa imagem, para esta data, 

foram altos. Ao adotar o valor de 30 para o limiar de similaridade, o algoritmo de 

segmentação criou polígonos menos fragmentados. E, o valor de 35 para o limiar de área, 

causou o agrupamento de classes heterogêneas.  

Caso esses limiares fossem menores, a segmentação criaria polígonos mais 

fragmentados, distinguindo áreas mais homogêneas. Isso significa que, a simples alteração 

desses limiares proporcionaria então, em outro resultado, com classes apresentando feições 

e dimensões bem diferentes daquelas do mapeamento Landsat/2014. 

Na literatura, por exemplo, verifica-se a existência diversos mapeamentos de uso 

e cobertura do solo da bacia hidrográfica do ribeirão João Leite, os quais foram aplicados 

para análises em trabalhos científicos (monografias, dissertações, teses, artigos, etc.) e 

projetos técnicos.  Comparando alguns desses mapeamentos encontrados na literatura 

através da Tabela 10, observa-se que, apesar das datas diferentes, ao compará-los com os 

mapeamentos Theos/Atualizado-2014 e Landsat/2014, nota-se que, a obtenção de boas 

classificações, envolve mais do que a simples utilização de imagens de alta resolução. Isso 
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pode ser observado nas quantificações do mapeamento obtido pela da imagem ALOS, de 

resolução espacial quase semelhante à Theos, as quais apresentam valores distintos.  

 

Tabela 10. Comparação de quantificações de uso e ocupação do solo da bacia do ribeirão João 

Leite de diferentes mapas obtidos na literatura em relação aos mapas 

Theos/Atualizado-2014 e Landsat/2014 
  

Classes 

Quantificação das classes de uso e cobertura do solo (em %) 

Theos/ 

Atualizado-2014¹ 

2 metros 

Landsat 

(2014)¹ 

30 metros 

Landsat 

(2011)² 

30 metros 

Landsat 

(2011)³ 

30 metros 

ALOS 

(2009)4 

2,5 metros 

Pastagem 58,3 51,8 35,9 39 35,2 

Vegetação 22,2* 32,6 16,5 18,5 19,8 

Agricultura 7,4 6,6 33,6 34,9 38,5 

Área urbana 4,5 4,5 10,8 5,7 5,7 

Florestamento 2,9 2,4 - - - 

Massa d’água 1,9 2,2 0,8 1,8 0,6 

Solo Exposto 0,06 - 2,4 - - 

(1) Autor 

(2) Santos et al. (2011): Mapeamento de 2005, classificação supervisionada, MaxVer; 

(3) Oliveira (2013): Mapeamento de 2011, classificação não supervisionada K-Means; 

(4) Oliveira (2013): Mapeamento de 2009, classificação não supervisionada K-Means; 

(-) Não foi considerado na classificação. 

(*) Somatório da Vegetação Densa e Rasteira. 

 

Assim, fica evidenciado que, os maiores problemas podem estar relacionados 

com os valores dos parâmetros adotados nos métodos de classificação e, essencialmente, 

com o conhecimento do analista em interpretação de imagens, para corrigir os erros de 

confusão entre classes, cometidos pelo software classificador. 

Dessa forma, é importante também adquirir mais conhecimentos sobre os 

métodos de classificação e interpretação de imagens para explorar e extrair melhor as 

informações contidas nesses dados de menor resolução. Pois ainda assim, mesmo ajustado 

o mais próximo possível de um mapa de melhor resolução, aplicá-lo em trabalhos em que se 

exige maior detalhamento, podem apontar informações equivocadas.  

No caso de métodos para identificação de áreas vulneráveis à erosão, por 

exemplo, a utilização de um mapeamento de uso e cobertura do solo detalhado é um fator 

preponderante. Sendo que, mapeamentos que de baixa qualidade podem apontar resultados 

não condizentes com a realidade, ocultando áreas mais ou menos vulneráveis. 
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4.2      DETERMINAÇÃO DOS FATORES COMPONENTES DA USLE 

 

4.2.1   Fator erosividade da chuva (R)  

 

Os resultados do fator R para suas respectivas estações pluviométricas estão na 

Tabela 11, contendo valores de erosividade entre 8627 e 10536 Mj.mm/ha.h.ano. O menor 

valor foi registrado em Goianápolis, enquanto que, o maior em Ouro Verde. O mapa da 

distribuição sazonal obtida a partir da interpolação IDW (inverso da distância ponderada) 

dos valores obtidos do fator R está na Figura 21. 

 

Tabela 11.   Erosividade das chuvas (Fator R) 
  

Estações Pluviométricas 
Fator R 

(MJ mm ha-1 h-1 ano-1) 

Anápolis 9523,35 

Santo Antônio (Embrapa/CNPAF) 8991,35 

Goianápolis 8627,76 

Goiânia (Escola de Agronomia/UFG) 9188,71 

Ouro Verde 10536,05 

 

 
Figura 21.   Erosividade (Fator R) da bacia hidrográfica do ribeirão João Leite 
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4.2.2    Fator erodibilidade do solo (K) 

 

Com a atribuição dos valores de erodibilidade encontrados na literatura às 

classes do mapa de solos realizou-se a espacialização dos valores de K. Através das 

quantificações, constatou-se que, os maiores valores de erodibilidade correspondem às 

classes Cambissolo Háplico e Argissolo Vermelho-Amarelo, as quais, juntas, ocupam 

aproximadamente 49% da bacia. As áreas e os percentuais desses e os outros valores do fator 

k, estão apresentados na Tabela 12. O mapa do fator K gerado a partir da atribuição dos 

valores de erodibilidade ao mapeamento de solos da bacia está na Figura 22. 

 

Tabela 12.   Quantificação da área das classes pedológicas e valores do fator k 
  

Classes de Uso e cobertura do solo Fator K* Área (km²) Área (%) 

Latossolo Vermelho 0,009 351,7 46,1 

Argissolo Vermelho-Amarelo 0,033 324,6 42,6 

Cambissolo Háplico 0,035 48,3 6,3 

Argissolo Vermelho 0,026 27,8 3,6 

Gleissolo Háplico 0,004 5,9 0,8 

Plintossolo Pétrico 0,012 3,2 0,4 

Latossolo Vermelho-Amarelo 0,024 0,17 0,02 

*em Mg h MJ -1 mm-1. 

 
 

Figura 22.   Erodibilidade do solo (fator K) da bacia hidrográfica do ribeirão João Leite 
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4.2.3    Fator uso e manejo e práticas conservacionistas (CP) 

 

Os fatores C (uso e manejo) e P (práticas conservacionistas) foram estabelecidos 

pelo mapeamento Theos/Atualizado-2014 (Figura 15, Tópico 4.1.1) e o Landsat/2014 

(Figura 17, Tópico 4.1.3). À esses mapas foram associados os valores de CP conforme 

demonstrado na Tabela 13. Ao realizar a quantificação das classes de uso e cobertura do solo 

para os valores de CP entre esses dois mapas percebe-se a distinção entre os dados. 

 

Tabela 13. Valores do fator CP para os mapeamentos Theos/Atualizado-2014 e 

Landsat/2014 
 
 

(*)adimensional 

(-) Classes de uso e cobertura do solo não identificadas devido à resolução espacial do mapeamento Landsat/2014 

ser inferior à do Theos/Atualizado-2014. 

 

4.2.4 Fator topográfico (LS) 

 

A aplicação das equações do fator LS associada aos dois métodos de direção de 

fluxo para os três MDE’s possibilitiou a geração de seis cenários desse fator. A Figura 23 

apresenta as características desses cenários.  

Classes de Uso e 

Cobertura do Solo 

Fator CP* 

 

Área (em %) 

Theos/Atualizado-

2014 
Landsat/2014 

Pastagem 0,1 58,3 51,8 

Vegetação Densa 0,00004 22,2 32,6 

Agricultura 0,2 7,4 6,6 

Área Urbana 0 4,5 4,5 

Florestamento 0,0001 2,9 2,4 

Vegetação Rasteira 0,01 2,6 - 

Massa d’água 0 1,9 2,2 

Edificações 0 0,06 - 

Mineração 1 0,04 - 

Solo Exposto 1 0,06 - 
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Figura 23.   Cenários resultantes do processo de aplicação do fator LS aos três MDE’s 

 

Ao observarmos as figuras do fator LS gerados, tanto os cenários que abrangem 

a bacia do ribeirão João Leite quanto os do córrego Bandeira, apresentam poucas feições 

comuns entre si. A utilização dos diferentes MDE’s e métodos de direção de fluxo no cálculo 

da equação do fator LS influenciaram nos resultados dos cenários. Utilizando o mesmo MDE 

mas, alterando o método de direção de fluxo, nota-se que, os cenários se distinguem pela 

modificação nos valores das classes de LS. Essas distinções são evidenciadas ao realizar as 

comparações entre os cenários: LS1-JL-Topo-D8 (Figura 24a) X LS2-JL-Topo-D∞ (Figura 

24b), LS3-Band-Topo-D8 (Figura 25a) X LS4-Band-Topo-D∞ (Figura 25b) e, LS5-Band-

DEM2006-D8 (Figura 26a) X LS6-Band-DEM2006-D∞ (Figura 26b). 

Ao avaliarmos a influência do MDE no cálculo do fator LS, verifica-se que em 

razão do MDE DEM2006 possuir melhor resolução espacial em relação ao MDE Topodata, 

possibilitou maior detalhamento das feições do relevo. Essa característica é observada ao 

realizarmos as comparações entre os cenários: LS3-Band-Topo-D8 (Figura 25a) x LS5-

Band-DEM2006-D8 (Figura 26a) e, LS4-Band-Topo-D∞ (Figura 25b) x LS6-Band-

DEM2006-D∞ (Figura 26b). 
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Figura 24.   LS1-JL-Topo-D8 (a) e LS2-JL-Topo-D∞ (b) 

 
  

 
Figura 25.   LS3-Band-Topo-D8 (a) e LS4-Band-Topo-D∞ (b) 

 



68 

 

 
Figura 26.   LS5-Band-DEM2006-D8 (a) e LS6-Band-DEM2006-D∞ (b) 

 

Ao analisar o efeito dos métodos de direção de fluxo no resultado do fator LS, 

os seis cenários tiveram seus valores de LS classificados e, posteriormente, suas áreas foram 

calculadas (em km²), realizando assim, as comparações. Essa classificação dos valores de 

LS ocorreu conforme adaptação da proposta de Valentin (2008), considerando quatro 

classes: 0,05 – 0,5; 0,5 – 1; 1 – 5 e, >5.  

Dessa classificação, nota-se uma característica comum nas classes do fator LS 

entre os cenários originados pelos métodos D8 e D∞. Pode ser observado a existência de um 

ordenamento das áreas das classes de LS de acordo com a classificação de Valentin (2008), 

influenciado pelos métodos D8 e D∞, independentemente do MDE empregado, seja o 

Topodata ou o DEM2006 (Tabelas 14, 15 e 16). 

Esse ordenamento informa que, em relação ao método D∞, no método D8 a 

concentração das áreas das classes de LS de maior dimensão estão situadas entre as classes 

de 0,05 a 1 e as de menor, situadas entre as classes de 1 a >5. Em outras palavras, pode-se 

dizer que, o método D8 superestimaram as classes de 0,05 a 1 e, subestimaram as classes de 

1 a >5, as quais o fator topográfico pode representar maior vulnerabilidade. 

Nas Tabelas 15 e 16 são apresentadas comparações entre os cenários do fator LS 

especificamente da bacia do córrego Bandeira. Na Tabela 15, de cenários compostos pelo 

MDE Topodata, observa-se que, no cenário LS 3, a quantificação da classe >5 foi de 0,08 
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km², não identificando a mesma proporção que no cenário LS 4, o qual teve valor de 0,46 

km². Ao compararmos com a Tabela 16, composta por cenários gerados pelo MDE 

DEM2006, nota-se que foi possível a quantificação de mais áreas pertencentes à classe >5, 

sendo de 0,38 km² no cenário LS 5 e, 1,81 km² no cenário LS 6. Nesse sentido, percebe-se 

ainda que, mesmo se tratando da mesma região (córrego Bandeira), mas utilizando MDE’s 

diferentes, a dimensão das áreas das classes de LS não se assemelham entre os cenários, 

indicando que, o MDE Topodata também subestima os valores de LS. 

A diferença entres esses cenários está relacionada com a base de dados utilizada 

no cálculo do fator LS. Na Tabela 15, representada pelos cenários LS3-Band-Topo-D8 e 

LS4-Band-Topo-D∞, foram utilizados o MDE Topodata (30m x 30m). Enquanto que, na 

Tabela 16, a qual apresenta os cenários LS5-Band-DEM2006-D8 e LS6-Band-DEM2006-

D∞, se utilizou o MDE DEM2006 (4m x 4m), de resolução espacial superior ao MDE 

Topodata.  

Assim como nos cenários LS3-Band-Topo-D8 e LS4-Band-Topo-D∞, nos 

cenários LS1-JL-Topo-D8 e LS2-JL-Topo-D∞, também se utilizou o MDE Topodata no 

cálculo do fator LS. No entanto, nesses dois primeiros cenários que abrangem a bacia 

hidrográfica do ribeirão João Leite, os valores de LS foram obtidos para todas as classes 

(Tabela 14). Dessa forma, nota-se que, devido aos valores de LS não terem sido calculados 

(cenários LS3-Band-Topo-D8 e LS4-Band-Topo-D∞, demonstrado na Tabela 15), o uso do 

MDE Topodata associado ainda ao método D8, em bacias de menores dimensões, como foi 

o caso da bacia do córrego Bandeira, não se demonstrou recomendável.  

O principal problema relacionado a ausência dessas classes de LS se deve ao fato 

delas apresentarem os maiores valores do fator topográfico e, consequentemente maiores 

vulnerabilidades. Nos cenários LS5-Band-DEM2006-D8 e LS6-Band-DEM2006-D∞ 

(Tabela 16) é observado que essas classes de LS foram calculadas e, apesar de possuírem 

poucas dimensões, não podem ser desconsideradas. Uma classe de LS de área igual a 0,01 

km², por exemplo, corresponde a dois campos de futebol, com dimensões de 100 m x 64 m.  

Portanto, ao calcular do fator LS, além da escolha da equação a se utilizar, é de 

fundamental importância atenção quanto à resolução espacial da base de dados (isto é, do 

MDE) e ao método de direção de fluxo. Como foi demostrado, o MDE DEM2006 e o método 

de direção de fluxo D∞ foram os que apresentaram resultados mais coerentes com a realidade 

do escoamento superficial no relevo de uma bacia hidrográfica. O uso de dados que não 

permitem a correta identificação das classes de LS, principalmente aquelas mais altas, como 
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visto nos cenários LS3-Band-Topo-D8 e LS4-Band-Topo-D∞, podem influenciar no cálculo 

final da USLE, ocultando informações importantes a respeito de áreas mais indicadas para 

conservação do solo e água. 

 

Tabela 14. Comparação de área das classes de LS entre os cenários LS1-JL-Topo-D8 e LS2-JL-

Topo-D∞ (Bacia hidrográfica do ribeirão João Leite) 
 

Classes de LS 
Área das classes de LS (em km²) 

LS1-JL-Topo-D8 LS2-JL-Topo-D∞ 

0,05 - 0,5 142,42 101,99 

0,5 - 1 254,63 193,61 

1 - 5 352,12* 429,35 

>5 11,33* 35,6 

       (*) áreas subestimadas pelo método D8 em relação do D∞ 

 

Tabela 15. Comparação de área das classes de LS entre os cenários LS3-Band-Topo-D8 e LS4-

Band-Topo-D∞ (Bacia hidrográfica do córrego Bandeira)  
  

Classes de LS 
Área das classes de LS (em km²) 

LS3-Band-Topo-D8 LS4-Band-Topo-D∞ 

0,05 - 0,5 2,04 1,42 

0,5 - 1 7,87 4,85 

1 - 5 12,01* 15,26 

>5 0,08* 0,46 

    (*) áreas subestimadas pelo método D8 em relação do D∞ 

 

Tabela 16. Comparação de área das classes de LS entre os cenários LS5-Band-DEM2006-D8 e 

LS6-Band-DEM2006-D∞ (Bacia hidrográfica do córrego Bandeira) 
  

Classes de LS 

Área das classes de LS (em km²) 

LS5-Band-

DEM2006-D8 

LS6-Band-

DEM2006-D∞ 

0,05 - 0,5 7,17 2,79 

0,5 - 1 7,82 3,51 

1 - 5 6,74* 14,00 

>5 0,38* 1,81 

                       (*) áreas subestimadas pelo método D8 em relação ao D∞ 

 

4.3     COMPARAÇÃO DE ESTIMATIVA DE PERDA DE SOLO ENTRE OS CENÁRIOS 

DA USLE (A) 

 

A partir da multiplicação dos fatores A= R*K*LS*CP foram obtidos quatro 

cenários de estimativas de perda de solo para a bacia hidrográfica do ribeirão João Leite e 

oito para a bacia hidrográfica do córrego Bandeira. Sendo que, para cada bacia hidrográfica 
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selecionou-se um cenário como referência entre os demais. Neste tópico, realizou-se as 

análises dos resultados das estimativas de perda de solo da bacia do ribeirão João Leite e do 

córrego Bandeira separadamente. Dessa forma, incialmente são abordadas as análises sobre 

os cenários de referência e, posteriormente, as análises comparativas entre o cenário de 

referência e os demais cenários (Figura 27). Ao final das análises de cada bacia hidrográfica 

foi realizado ainda, quantificações das estimativas de perdas de solo em relação às classes 

de uso e cobertura do solo dos cenários de referência. 

 

 
  

Figura 27. Procedimento de análise comparativa entre o cenário de referência e os 

demais cenários 

 

4.3.1    Estimativa de perda de solo do ribeirão João Leite 

 

A Figura 28 (cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos) apresenta a distribuição da 

estimativa anual de perda de solo da bacia do ribeirão João Leite. Ao realizar a quantificação 

das classes mais representativas, os resultados mostram que, 64% de sua área, ou seja, 486,7 

km², estão classificadas como Nula a Moderada (Tabela 17). A classe que estima as maiores 

perdas de solo, classificada como Forte a Muito Forte representam 4,2%, ou 31,6 km², sendo 

caracterizadas, em maior parte, pela sua localização nas extremidades da bacia hidrográfica, 

onde o relevo é mais movimentado. 
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Figura 28. Estimativa de perda de solo da bacia hidrográfica do ribeirão João Leite 

(cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos) 

 

Tabela 17. Quantificação da área das classes de perda de solo na bacia do ribeirão João Leite 

(cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos) 
  

Classe de perda de solo Área (km²) % 

Nula a Moderada 486,7 64 

Média 143,2 18,8 

Média a Forte 98,5 13 

Forte a Muito Forte 31,6 4,2 
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4.3.1.1  Comparação de estimativa de perda de solo entre os cenários do ribeirão João 

Leite 

 

Ao compararmos o cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos com os demais cenários da 

bacia do ribeirão Joao Leite (cenários A1-JL-Topo-D8-Land, A2-JL-Topo-D∞-Land e A3-

JL-Topo-D8-Theos), verifica-se que a base de dados dos fatores CP e LS influenciaram no 

resultado das estimativas anuais de perda de solo. Além disso, é evidenciado a 

superestimação das áreas classificadas como Nula a Moderada e, a subestimação das classes 

Media a Forte e Forte a Muito Forte.  

O cenário A1-JL-Topo-D8-Land foi o que apresentou maiores discrepâncias em 

relação à área das classes do cenário de referência. As principais diferenças foram quanto à 

classificação das áreas de Médio a Forte e Forte a Muito Forte, em que, houveram a 

subestimação de 39,4% e 74,6%, respectivamente. Esses valores representam 62,3 km² de 

áreas consideradas altamente vulneráveis que, foram ocultadas devido à base de dados 

utilizadas na equação de perda de solos. Nas Tabelas 18, 19 e 20 são apresentadas a 

quantificações e comparações da área das classes de estimativa anual de perda de solo dos 

cenários A1-JL-Topo-D8-Land, A2-JL-Topo-D∞-Land e A3-JL-Topo-D8-Theos em 

relação ao cenário de referência (A4-JL-Topo-D∞-Theos). 

 

Tabela 18. Quantificação e comparação da área das classes de estimativa anual de perda de solo 

do cenário A1-JL-Topo-D8-Land em relação ao cenário de referência 
  

Classes de perda de 

solo 

Área 

(km²) 

Superestimação(+) / Subestimação (-) em 

relação ao cenário de referência 

Km² % 

Nula a Moderada 566,4 +79,7 +16,4 

Média 126,0 -17,2 -12,0 

Média a Forte 59,7 -38,8 -39,4 

Forte a Muito Forte 8,0 -23,6 -74,6 
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Tabela 19. Quantificação e comparação da área das classes de estimativa anual de perda de solo 

do cenário A2-JL-Topo-D∞-Land em relação ao cenário de referência 
  

Classe de perda de 

solo 

Área 

(km²) 

Superestimação(+) / Subestimação (-) em 

relação ao cenário de referência 

Km² % 

Nula a Moderada 535,1 +48,4 +10,0 

Média 125,3 -17,9 -12,5 

Média a Forte 79,0 -19,5 -19,8 

Forte a Muito Forte 20,7 -10,8 -34,4 

 

Tabela 20. Quantificação e comparação da área das classes de estimativa anual de perda de solo 

do cenário A3-JL-Topo-D8-Theos em relação ao cenário de referência 
  

Classe de perda de 

solo 

Área 

(km²) 

Superestimação(+) / Subestimação (-) em 

relação ao cenário de referência 

Km² % 

Nula a Moderada 522,3 +35,6 +7,3 

Média 146,7 +3,5 +2,5 

Média a Forte 78,4 -20,1 -20,4 

Forte a Muito Forte 12,5 -19,0 -60,4 

 

As Figuras 29 e 30 apresentam exemplos da influência dos dados geográficos 

empregados na geração do cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos para a identificação de áreas 

vulneráveis à perda de solo em relação aos demais cenários. Na Figura 29, determinada área 

classificada como Forte a Muito Forte no cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos, não pôde ser 

identificada da mesma forma nos cenários A1-JL-Topo-D8-Land e A2-JL-Topo-D∞-Land. 

Enquanto que, no cenário A3-JL-Topo-D8-Theos, foi detectada mas não vetorizada 

conforme o cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos.  

O não reconhecimento dessa área nos cenários A1-JL-Topo-D8-Land e A2-JL-

Topo-D∞-Land é explicado devido à maior influência do fator CP do que o fator LS, no 

cálculo desses cenários. Haja visto que, esses cenários se diferem pelo fator LS, mas 

assemelham pelo fator CP, gerado a partir da imagem Landsat. Caso o fator LS fosse o 

preponderante, o cenário A2-JL-Topo-D∞-Land deveria identificar a área de maior perda de 

solo, ao invés do cenário A3-JL-Topo-D8-Theos. Pois, o cenário A2-JL-Topo-D∞-Land 

possui como fator LS, o mesmo do cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos, o Topodata-D∞. Dessa 

forma, ainda que o cenário A3-JL-Topo-D8-Theos constitua de fator LS de característica 

inferior, compreende-se que, nesse caso, o fator CP (imagem Theos) semelhante ao do 

cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos, proporcionou a identificação de parte das áreas 

classificadas como Forte a Muito Forte. 
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Figura 29. Recorte de região situada no Sudeste da bacia hidrográfica do ribeirão João 

Leite. Comparação entre cenários para identificação de áreas vulneráveis em 

relação ao cenário de referência (A4) 

 

Em relação à Figura 30, ocorreu o inverso do exemplo demostrado na figura 

anterior. Nesse caso, o fator LS influenciou na identificação das áreas classificadas como 

Forte a Muito Forte, sendo o cenário A2-JL-Topo-D∞-Land o que mais se aproximou do 

cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos. Como ambos divergem quanto à origem do fator CP, isso 
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significou na influência do método de direção de fluxo D∞, ausente nos cenários A1-JL-

Topo-D8-Land e A3-JL-Topo-D8-Theos. 

 

 
  

Figura 30. Recorte de região situada no Noroeste da bacia hidrográfica do ribeirão João 

Leite. Comparação entre os cenários para identificação de áreas vulneráveis 

em relação ao cenário de referência (A4) 
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4.3.1.2  Quantificação das estimativas de perdas de solo em relação às classes de uso e 

cobertura do solo da bacia hidrográfica do ribeirão João Leite 

  

Com o intuito de averiguar sobre quais situações se encontram as classes de uso 

e cobertura do solo em relação ao mapa das classes de perda de solo, foi realizada a 

intersecção entre o mapa Theos/Atualizado-2014 e o cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos. Após 

a quantificação, os resultados mostraram que grande parte das classes de uso e cobertura do 

solo da bacia estão localizadas na classe Nula a Moderada. Além disso, as áreas de vegetação 

densa, agricultura e pastagem são as que requerem maior atenção, por se distribuírem entre 

as classes de perda de solo classificadas como Médio a Forte e Forte a Muito Forte. 

A classe de vegetação densa é a que possui o menor valor no fator CP, 

contribuindo para a menor estimativa de perda de solo no cálculo da USLE. Nesse contexto, 

não surpreende que a maior parte de suas áreas estejam classificadas como Nula a Moderada. 

Entretanto, o fato de 6,5 km² estarem situados em áreas classificadas entre Médio a Forte e 

Forte a Muito Forte, indicam que é imprescindível que essas áreas se mantenham 

preservadas, caso contrário, poderão oferecer alto risco de perdas de solo. 

Em relação às áreas de agricultura, são cerca de 9,2 km² situados entre as classes 

de Médio a Forte e Forte a Muito Forte. Quanto à pastagem, classe de uso mais representativa 

na bacia do ribeirão João Leite, 86,7 km² estão inseridos em áreas classificadas como Médio 

a Forte e, 25,7 km² como Forte a Muito Forte. Na Tabela 21 são apresentadas as 

quantificações entre as áreas de uso e cobertura do solo e as classes de perda de solo, em 

km². 

 

Tabela 21. Quantificação da relação entre áreas de uso e cobertura do solo (Theos/Atualizado-

2014) e as classes de perda de solo (cenário A4-JL-Topo-D∞-Theos) 
  

Classe de uso e 

cobertura do 

solo 

Área das classes de perda de solo (em km²) 

Nula a 

Moderada 
Médio Médio a Forte 

Forte a Muito 

Forte 

Pastagem 215,1 115,6 86,7 25,7 

Veg. Densa 157,8 4,2 4,6 1,9 

Agricultura 25,5 21,4 6,1 3,1 

Área Urbana 34,0 0,1 0,1 0,0 

Florestamento 21,2 0,3 0,1 0,0 

Veg. Rasteira 18,0 1,4 0,7 0,3 

Edificações 0,5 0,0 0,0 0,0 

Mineração 0,0 0,0 0,0 0,3 

Solo Exposto 0,1 0,1 0,2 0,1 



78 

 

4.3.2   Estimativa de perda de solo da bacia hidrográfica do córrego Bandeira 

 

O cenário A12-Band-DEM2006-D∞-Theos apresenta a distribuição da 

estimativa anual de perda de solo da bacia do córrego Bandeira, sub-bacia do ribeirão João 

Leite (Figura 31). A classe Nula a Moderada abrange 58,7 %, ou 13 km², sendo a mais 

representativa da bacia. Enquanto que, as áreas consideradas mais vulneráveis, classificadas 

Forte a Muito Forte compreendem a 0,9 % (4,3 km²). Na Tabela 22 são apresentadas as 

quantificações das classes de perda de solo da bacia do córrego Bandeira. 

  

 
  

Figura 31. Estimativa de perda de solo da bacia hidrográfica do córrego Bandeira 

(cenário A12-Band-DEM2006-D∞-Theos) 
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Tabela 22. Quantificação da área das classes de perda de solo na bacia do ribeirão João Leite 

(cenário A12-Band-DEM2006-D∞-Theos) 
  

Classe de perda de solo Área (km²) % 

Nula a Moderada 13 58,7 

Média 6 27,2 

Média a Forte 2,2 9,8 

Forte a Muito Forte 0,9 4,3 

 

4.3.2.1  Comparação de estimativa de perda de solo entre os cenários da bacia 

hidrográfica do córrego Bandeira 

 

Neste tópico são apresentadas as quantificações de perda de solo dos cenários os 

quais constituem de toda a base de dados utilizada no trabalho (Tabelas 23 a 29). Dessa 

forma, são evidenciados o efeito da intersecção de diferentes bases de dados de uso e 

cobertura do solo (a partir da imagem Theos e Landsat), modelo digital de elevação 

(Topodata e DEM2006) e métodos de direção de fluxo (D8 e D∞) na geração de mapas de 

estimativa de perda de solo.  

Em termos quantitativos, os cenários mais discrepantes em relação ao cenário de 

referência (A12-Band-DEM2006-D∞-Theos), foram o A5-Band-Topo-D8-Land, A7-Band-

DEM2006-D8-Land, A9-Band-Topo-D8-Theos e A11-Band-DEM2006-D8-Theos (Tabelas 

23, 25, 27 e 29). Enquanto que, os cenários A6-Band-Topo-D∞-Land, A8-Band-DEM2006-

D∞-Land e A10-Band-Topo-D∞-Theos foram os que mais se aproximaram das classes de 

estimativa de perda de solo do cenário A12-Band-DEM2006-D∞-Theos (Tabelas 24, 26 e 

28). 

A característica em comum nos cenários discrepantes é que possuem o mesmo 

método de direção de fluxo, o D8. Entre esses, os cenários A5-Band-Topo-D8-Land e A7-

Band-DEM2006-D8-Land foram os que quantitativamente menos se aproximaram das 

classes de perda de solo do cenário de referência A12-Band-DEM2006-D∞-Theos, ainda 

que o cenário A7-Band-DEM2006-D8-Land possua como MDE, o DEM2006, de resolução 

espacial superior ao Topodata (Tabelas 23 e 25). Indicando assim que esses resultados 

tiveram maior influência do fator CP, caracterizado pelo mapa de uso e cobertura do solo 

originado a partir da imagem Landsat, tanto no cenário A5-Band-Topo-D8-Land quanto no 

A7-Band-DEM2006-D8-Land. 
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Observa-se na Figura 32 que, a diferença de resolução espacial e método de 

classificação do uso e cobertura do solo da imagem Landsat ocasionou na geração do fator 

CP diferente do originado pela imagem Theos. Dessa forma, nas áreas onde existem erros 

de classificação do uso e cobertura do solo, o valor de CP pode influenciar tanto na 

superestimação quanto na subestimação das classes de perda de solo. Por exemplo, no 

cálculo da USLE, uma área de pastagem, que possui valor CP igual a 0,1, classificada 

equivocadamente como vegetação densa, irá reduzir o valor de CP para 0,00004, 

ocasionando na subestimação da classe de perda de solo e, consequentemente ocultando uma 

área que eventualmente poderia ser vulnerável. 

 

 
  

Figura 32. Diferença de classificação do uso e cobertura do solo entre os fatores CP dos 

mapeamentos Theos/Atualizado-2014 e Landsat/2014 

 

Embora possuam o mesmo fator LS, Topodata-D8 e DEM2006-D8, os cenários 

A9-Band-Topo-D8-Theos e A11-Band-DEM2006-D8-Theos foram menos discrepantes em 

relação aos cenários A5-Band-Topo-D8-Land e A7-Band-DEM2006-D8-Land (Tabelas 27 

e 29). Isso se deve justamente por utilizar fator CP semelhante ao cenário de referência A12-

Band-DEM2006-D∞-Theos, o Theos. 

Em relação aos cenários A6-Band-Topo-D∞-Land, A8-Band-DEM2006-D∞-

Land e A10-Band-Topo-D∞-Theos, quantitativamente mais próximos às classes de perda de 

solo do cenário de referência A12-Band-DEM2006-D∞-Theos, a característica que possuem 

em comum é o método de direção de fluxo D∞. Desses três cenários, o A6-Band-Topo-D∞-
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Land foi o que obteve os maiores valores de superestimação e subestimação, sendo o que 

menos se aproximou das classes do cenário de referência (Tabela 24).  

 Entre os cenários A8-Band-DEM2006-D∞-Land e A10-Band-Topo-D∞-Theos, 

cenário A8-Band-DEM2006-D∞-Land foi o que obteve as menores variações nos valores de 

subestimação e superestimação dentre os sete cenários analisados. Assim, foi o que mais se 

aproximou em termos quantitativos às classes de perda de solo do cenário de referência 

(Tabela 26). Apesar de possuir fator CP originado da imagem Landsat, o fator LS DEM2006-

D∞, semelhante ao cenário de referência, proporcionou maior influência nesse resultado.  

Ainda que, o cenário A10-Band-Topo-D∞-Theos constitua de mesmo fator CP 

do cenário de referência, evidencia que, nesse caso, a resolução espacial do modelo digital 

de elevação foi preponderante. A principal variação no cenário A10-Band-Topo-D∞-Theos, 

foi em relação à classe Forte a Muito Forte, subestimando 55% (Tabela 28), enquanto que, 

no cenário A8-Band-DEM2006-D∞-Land, foram 28,1%. 

  

Tabela 23. Quantificação e comparação da área das classes de estimativa anual de perda de solo 

do cenário A5-Band-Topo-D8-Land em relação ao cenário de referência 
  

Classe de perda de 

solo 

Área 

(km²) 

Superestimação (+) / Subestimação (-) em 

relação ao cenário de referência 

Km² % 

Nula a Moderada 17,9 +4,9 +37,8 

Média 3,1 -2,9 -48,0 

Média a Forte 0,9 -1,2 -56,3 

Forte a Muito Forte 0,0 -0,9 -95,0 

 

Tabela 24. Quantificação e comparação da área das classes de estimativa anual de perda de solo 

do cenário A6-Band-Topo-D∞-Land em relação ao cenário de referência 
  

Classe de perda de 

solo 

Área 

(km²) 

Superestimação (+) / Subestimação (-) em 

relação ao cenário de referência 

Km² % 

Nula a Moderada 16,2 +3,3 +25,2 

Média 4,1 -1,9 -31,9 

Média a Forte 1,4 -0,7 -33,8 

Forte a Muito Forte 0,2 -0,7 -76,0 
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Tabela 25. Quantificação e comparação da área das classes de estimativa anual de perda de solo 

do cenário A7-Band-DEM2006-D8-Land em relação ao cenário de referência 
  

Classe de perda de 

solo 

Área 

(km²) 

Superestimação (+) / Subestimação (-) em 

relação ao cenário de referência 

Km² % 

Nula a Moderada 18,5 +5,6 +43,0 

Média 2,8 -3,2 -53,6 

Média a Forte 0,6 -1,6 -72,0 

Forte a Muito Forte 0,1 -0,8 -84,5 

 

Tabela 26. Quantificação e comparação da área das classes de estimativa anual de perda de solo 

do cenário A8-Band-DEM2006-D∞-Land em relação ao cenário de referência 
  

Classe de perda de 

solo 

Área 

(km²) 

Superestimação(+) / Subestimação (-) em 

relação ao cenário de referência 

Km² % 

Nula a Moderada 14,7 +1,8 +13,7 

Média 5,0 -1,0 -16,3 

Média a Forte 1,6 -0,5 -24,5 

Forte a Muito Forte 0,7 -0,3 -28,1 

 

Tabela 27. Quantificação e comparação da área das classes de estimativa anual de perda de solo 

do cenário A9-Band-Topo-D8-Theos em relação ao cenário de referência 
  

Classe de perda de 

solo 

Área 

(km²) 

Superestimação (+) / Subestimação (-) em 

relação ao cenário de referência 

Km² % 

Nula a Moderada 16,7 +3,8 +29,0 

Média 3,9 -2,1 -34,8 

Média a Forte 1,2 -0,9 -42,8 

Forte a Muito Forte 0,1 -0,8 -89,1 

 

Tabela 28. Quantificação e comparação da área das classes de estimativa anual de perda de solo 

do cenário A10-Band-Topo-D∞-Theos em relação ao cenário de referência 
  

Classe de perda de 

solo 

Área 

(km²) 

Superestimação (+) / Subestimação (-) em 

relação ao cenário de referência 

Km² % 

Nula a Moderada 14,7 +1,8 +13,7 

Média 5,1 -0,9 -15,2 

Média a Forte 1,7 -0,4 -20,5 

Forte a Muito Forte 0,4 -0,5 -55,0 
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Tabela 29. Quantificação e comparação da área das classes de estimativa anual de perda de solo 

do cenário A11-Band-DEM2006-D8-Theos em relação ao cenário de referência 
  

Classe de perda de 

solo 

Área 

(km²) 

Superestimação (+) / Subestimação (-) em 

relação ao cenário de referência 

Km² % 

Nula a Moderada 17,3 +4,4 +33,6 

Média 3,7 -2,3 -38,6 

Média a Forte 0,9 -1,3 -60,2 

Forte a Muito Forte 0,2 -0,7 -77,4 

 

Para comparação em termos qualitativos estabeleceu-se o recorte de uma área 

situada ao Norte da bacia do córrego Bandeira. Nessa área, os cenários USLE foram 

comparados com o cenário de referência, verificando assim, o efeito das diferentes bases de 

dados na vetorização das classes de perda de solo (Figura 33: Cenários A5, A6, A7, A8, A9, 

A10, A11 e A12). 

Observa-se nessas figuras que, em relação à identificação de áreas vulneráveis, 

referente à classe de perda de solo classificada como Forte a Muito Forte, os cenários podem 

ser divididos em quatro grupos, de acordo com o fator LS (Tabela 30).  

 
Tabela 30.   Agrupamento dos cenários USLE quanto ao fator LS 
  

Cenários USLE separados quanto ao fator LS 

Topodata-D8 Topodata-D∞ DEM2006-D8 DEM2006-D∞ 

A5 A6 A7 A8 

A9 A10 A11 - 

 

Por esse agrupamento, pôde-se estabelecer que, os cenários correspondentes ao 

Topodata-D8 não conseguiram identificar as áreas mais vulneráveis. Em algumas áreas, 

detectaram-se as regiões onde esses pontos se localizam. Mas, muito das vezes, sua classe 

de perda de solo foi subestimada (Figura 33: Cenários A5 e A9). 

Os cenários originados pelo Topodata-D∞ tiveram um desempenho melhor do 

que o Topodata-D8, principalmente o cenário A10-Band-Topo-D∞-Theos, o qual possui 

fator CP Theos. Nesses cenários, embora não detectado o local exato das áreas de maior 

vulnerabilidade, foram identificadas as regiões onde elas se situam (Figura 33: Cenários A6 

e A10). 

Quanto aos cenários originados pelo MDE DEM2006, a identificação das áreas 

de maior vulnerabilidade ocorreu com maior precisão. Entretanto, os cenários gerados pelo 

método de direção de fluxo D8 (A7-Band-DEM2006-D8-Land e A11-Band-DEM2006-D8-
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Theos) não detectaram com a mesma eficiência que o método D∞ (cenário A8-Band-

DEM2006-D∞-Land). Como visto quantitativamente, nos cenários A7-Band-DEM2006-

D8-Land e A11-Band-DEM2006-D8-Theos houve a subestimação desses pontos de maior 

perda de solo e, assim, influenciaram qualitativamente (Figura 33: Cenários A7 e A11). 

No cenário A8-Band-DEM2006-D∞-Land, a identificação de áreas vulneráveis 

ocorreu com maior detalhamento, sendo semelhante ao cenário de referência. No entanto, 

como foi constituído do fator CP Landsat, determinadas áreas foram superestimadas ou 

subestimadas na classificação de perda de solo (Figura 33: Cenário A8). 
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Figura 33. Recorte de região situada no Norte da bacia hidrográfica do córrego Bandeira.  

Exemplo do efeito das diferentes bases de dados na vetorização das classes 

de perda de solo em relação ao cenário de referência (A12) 
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4.3.2.2  Quantificação das estimativas de perdas de solo em relação às classes de uso e 

cobertura do solo da bacia hidrográfica do córrego Bandeira 

 

As quantificações obtidas pela intersecção entre o mapa Theos/Atualizado-2014 

e o cenário A12-Band-DEM2006-D∞-Theos mostram que a maior parte do de uso e 

cobertura do solo se distribui nas áreas classificadas como Nula a Moderada. Pastagem e 

vegetação densa são as classes mais representativas dessa classificação. 

Em relação às demais classes de perda de solo, pastagem e agricultura ocupam 

cerca de 40,8% (9 km²). Dentre as classes mais vulneráveis, Médio a Forte e Forte a Muito 

Forte, as pastagens somam 2,7 km², enquanto que as de agricultura, 0,3 km². Dessa forma, a 

identificação dessas áreas de alto risco de erosão possibilita a localização dos tipos de uso, 

os quais, com a adoção de práticas de manejo adequadas, podem minimizar os impactos 

sobre o solo. Na Tabela 31 são apresentadas as quantificações entre as áreas de uso e 

cobertura do solo e as classes de perda de solo, em km². 

 

Tabela 31. Quantificação da intersecção entre as áreas de uso e cobertura do solo 

(Theos/Atualizado-2014) e as classes de perda de solo (cenário A12-Band-

DEM2006-D∞-Theos) 
  

Classe de uso e 

cobertura do 

solo 

Área das classes de perda de solo (em km²) 

Nula a 

Moderada 
Médio Médio a Forte 

Forte a Muito 

Forte 

Agricultura 0,16 0,35 0,17 0,17 

Veg. Rasteira 0,47 0,04 0,01 0,01 

Veg. Densa 3,20 0,01 0,01 0,01 

Pastagem 8,49 5,60 1,98 0,76 
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5       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados apresentados foram evidenciados que as deficiências 

quanto à base de dados e a aplicação de métodos menos robustos são um grande problema 

para a obtenção de mapeamentos de uso e cobertura do solo e modelagens eficientes.  

Em relação aos vários mapeamentos de uso e cobertura do solo da bacia do 

ribeirão João Leite encontrados na literatura, percebe-se que, na classificação de imagem, 

ainda que diferentes autores utilizem a mesma base de dados, como as dos sensores do 

satélite Landsat, ou até mesmo, de resolução espacial superior, os resultados entre si são 

diferentes e, incoerentes com os apresentados nesse trabalho.  

Isso evidencia que, essas diferenças podem estar além do método de 

classificação e da resolução espacial da base de dados utilizada, sendo ocasionada 

principalmente, pelo próprio analista. Nesse sentido, registra-se aqui a necessidade de maior 

dedicação do analista para compreender todo o conjunto que envolve a classificação de 

imagens, como: a seleção da imagem, as técnicas de interpretação visual, os métodos e 

parâmetros dos classificadores de imagem e, os procedimentos pós-classificatórios. Pois, ao 

realizar uma classificação, o software classificador, de uma forma ou outra irá gerar um 

determinado resultado, entretanto, resta saber qual o grau de qualidade e confiabilidade desse 

produto.  

Quanto à Equação Universal de Perda de Solos (USLE) é reconhecido que existe 

uma carência na disponibilidade dos parâmetros que a compõem, essencialmente na 

literatura brasileira. Nesse trabalho, os principais fatores que ficaram prejudicados devido à 

essa deficiência, foram os de erosividade (R) e erodibilidade (K). 

A insuficiência de estações pluviométricas associado à ausência de longos 

períodos de registro de dados nas mesmas podem ter prejudicado na determinação de valores 

mais confiáveis para a estimativa da erosividade. Em Anápolis, por exemplo, segundo 

município mais importante do Estado de Goiás, se adquiriu o registro pluviométrico de 

apenas 7 anos, dentre o período de 18 anos estabelecidos nesse trabalho.  
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Diante disso, destaca-se a dificuldade de se obter registros pluviométricos. Em 

decorrência disso, compreende-se que, de certa forma isso pode provocar um desestímulo 

de pesquisadores dessa área, comprometendo seriamente pesquisas que envolvem esse tipo 

de dado. Pesquisas nessa área por exemplo, poderiam estimar períodos de retorno da chuva 

e, proporcionar informações para cidades, indústrias e a agricultura. 

Da mesma forma, esses problemas são evidenciados com os dados de 

erodibilidade dos solos (fator K). A maioria dos dados disponíveis no Brasil são provenientes 

de métodos indiretos e, poucos são de chuva natural. É sabido do longo período gasto para 

se obter resultados nesses tipos de pesquisas. Mas, isso indica a falta de incentivos para 

investimentos nessa área. O que involuntariamente leva o pesquisador a realizar outros 

trabalhos que lhe proporcione mais resultados e em um tempo menor. 

Assim, diante dessas dificuldades em adquirir dados de melhor qualidade, 

demonstra-se ainda mais a necessidade, por parte do analista, em conhecer e aplicar métodos 

que possibilitem extrair o máximo possível de informações que esses dados podem 

proporcionar.  

Nesse trabalho, isso pôde ser evidenciado nos resultados dos mapeamentos de 

uso e cobertura do solo e, nos dos cenários do fator LS. Tomando por exemplo o fator LS, 

percebeu-se que, mantendo o mesmo Modelo Digital de Elevação mas, melhorando apenas 

o método de direção de fluxo é possível obter melhores ajustes nessa modelagem de perda 

de solos. Outro ponto constatado é que, ainda que se utilize o Modelo Digital de Elevação 

de melhor resolução espacial (como o DEM2006), mas, que se aplique um método de direção 

de fluxo menos robusto como o D8, se obterá poucos resultados satisfatórios. 

Diante dessas considerações, deixa-se a pergunta: o quanto deve estar custando 

ao Brasil a não aquisição de dados de alta resolução espacial para aplicação em projetos 

técnicos e trabalhos científicos? 
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6       CONCLUSÃO 

 

 A resolução espacial e os métodos presentes nas diferentes bases de dados 

geraram resultados distintos e, influenciaram as modelagens. A partir das comparações pôde-

se concluir: 

1- Em relação aos mapeamentos de uso e cobertura do solo: 

De 2011 para 2014 houve a alteração de uso de 14,7 km² na bacia hidrográfica do 

ribeirão João Leite, relacionadas à expansão de agricultura e florestamento sobre 

pastagem e, a expansão de pastagem sobre vegetação densa.  

O mapeamento Theos/Atualizado-2014 é o que representa melhor o uso e cobertura 

do ribeirão João Leite. Nesse mapeamento foi constatado que a classe de pastagens 

é a predominante, correspondendo a 58,9%. Com 22,2% a classe de vegetação densa 

é a segunda mais representativa. Enquanto que a classe de agricultura ocupa 7,4%.  

O mapeamento Landsat/2014 superestimou a classe de vegetação e subestimou as 

classes de pastagem, agricultura e florestamento. No mapeamento Theos/2011 foram 

identificados problemas relacionados aos erros de interpretação de imagem e não 

vetorização de alguns polígonos. 

 

2- Em relação às modelagens do fator topográfico (LS): 

O método de direção de fluxo D8 (Deterministic 8) gerou resultados inferiores 

quando comparados com os do método de direção de fluxo D∞ (Deterministic 

Infinity). As principais deficiências do método D8 estão relacionadas à incapacidade 

de modelagem do escoamento divergente e, principalmente à superestimação das 

classes mais baixas do fator LS e à subestimação das classes mais altas do fator LS.  

Em relação ao Modelo Digital de Elevação (MDE) DEM2006, o MDE Topodata 

subestimou as classes de maior valor do fator LS. 
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3- Em relação às modelagens da Equação Universal de Perda de Solos (USLE): 

A utilização de diferentes bases de dados e métodos aplicados para os fatores LS e 

CP influenciaram na identificação das áreas mais vulneráveis.  

O cenário de referência do ribeirão João Leite composto pelo fator LS (MDE 

Topodata e método D∞) e fator CP (Theos) indica que 64% das áreas da bacia estão 

classificadas como de risco Nula a Moderada. Enquanto que, 4,2% estão 

classificadas como Forte a Muito Forte. Em comparação com o cenário composto 

pelo fator LS (MDE Topodata e método D8) e fator CP (Landsat), a área dessa classe 

de maior vulnerabilidade (Forte a Muito Forte) foi subestimada em 74,6%. 

Quanto à bacia hidrográfica do córrego Bandeira, 58,7% de suas áreas estão 

classificadas como Nula a Moderada. As áreas mais vulneráveis (Forte e Muito 

Forte) compreendem 4,3%. Em comparação com o cenário composto pelo fator LS 

(MDE Topodata e método D8) e fator CP (Landsat), a área dessa mesma classe foi 

subestimada em 95%. 

Em termos qualitativos, os cenários menos adequados para identificação das áreas 

classificadas como Forte a Muito Forte foram os compostos pelo fator LS (MDE 

Topodata e método D8) e fator CP (Landsat). Os cenários compostos por esses dois 

fatores além de subestimarem essa classe, não possibilitam identificar a região e, 

muito menos o local onde situam essas áreas de maior vulnerabilidade. No entanto, 

quando associados ao fator CP (Theos), apresentam um desempenho melhor, 

demostrando a influência da escala do mapa de uso e cobertura do solo. 

Os cenários compostos pelo fator LS (MDE Topodata e método D∞) e fator CP 

(Theos) foram superiores aos cenários de fator LS (MDE Topodata e método D8) e 

fatores CP (Theos e Landsat). Nesses cenários a subestimação das classes Forte a 

Muito Forte foram menores e, além disso, possibilitou a identificação da região onde 

se localizam essas áreas.  

Os cenários que permitiram o melhor detalhamento das feições do relevo e a 

identificação com maior precisão das áreas classificadas como Forte a Muito Forte 

foram os compostos pelo fator LS (MDE DEM2006 e método D∞). Sendo que, o 

cenário composto pelo fator CP (Theos) se mostrou superior ao composto pelo fator 

CP (Landsat), ao permitir a identificação de um número maior de áreas mais 

vulneráveis. 
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Diante desses resultados, constata-se a viabilidade da Equação Universal de 

Perda de Solos (USLE) como uma ferramenta para fins qualitativos, objetivando a 

identificação de áreas vulneráveis à perda de solo. Para isso, destaca-se a necessidade de 

investimentos em bases de dados de melhor qualidade e, acima de tudo em conhecimento de 

métodos relacionados às técnicas do geoprocessamento. 
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