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RESUMO 

 
BOTELHO, T. H. A. Disponibilidade e aplicabilidade de dados espaciais na 

caracterização e quantificação de perdas de solo por erosão na bacia hidrográfica do 

Rio Samambaia, Goiás. 2015. 129 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Solo e 

Água)–Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.
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 O monitoramento das perdas de solo por erosão é fonte de informação relevante 

para a gestão do território, previsão de impactos e recomendações conservacionistas. Nesse 

sentido, o objetivo deste estudo foi aplicar metodologia de simulação computacional da erosão 

hídrica do solo utilizando a Equação Universal de Perda de Solo (USLE) e fontes de 

informação disponíveis para caracterizar, quantificar e analisar as perdas de solo na bacia 

hidrográfica do Rio Samambaia (BHRS). Essa bacia hidrográfica foi escolhida como unidade 

de estudo, em razão da disponibilidade de dados espaciais em escalas distintas (1:250.000 e 

1:10.000). Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) foi utilizado na manipulação, 

classificação e atualização dos dados de interesse, bem como para construir o Modelo Digital 

de Elevação (MDE) e a base de dados espaciais dos fatores da USLE nas duas escalas 

distintas. Para analisar quantitativamente os resultados calculou-se o Potencial Natural à 

Erosão (PNE) e a Erosão atual (Ea) que considera a influência da Cobertura, Uso e Ocupação 

do Solo (UCS), também usado para estudos qualitativos das perdas de solo. A área de estudo 

foi dividida em três sub-bacias hidrográficas. O mapeamento do UCS demonstrou que as áreas 

agrícolas representam aproximadamente 70% da cobertura do solo na sub-bacia do Rio 

Samambaia e do Córrego Arrasta-burro. Os resultados obtidos indicaram que mais de 80% da 

área dessas duas sub-bacias possui um PNE fraco. Já a sub-bacia do Ribeirão Moreira 

apresentou o maior percentual das classes vegetação natural e silvicultura, bem como o menor 

percentual da classe solo exposto, em relação às outras sub-bacias. Contudo, obteve o maior 

valor médio de erosão atual (71,10 Mg ha
-1

 ano
-1

), o que se deve provavelmente em razão do 

PNE que variou de moderado a muito forte em mais de 40% da área. A maioria dos solos da 

bacia apresenta média erodibilidade. Para os Cambissolos e Petroplintossolos (Plintossolos 

Pétricos) da BHRS, a perda média de solo está no mínimo duas vezes acima do limite médio 

de tolerância. O fator LS tem maior influência no PNE, principalmente quando o relevo foi 

ondulado, seguido pelo fator K, quando o relevo foi plano. O uso da base de dados na escala 

1:10.000 afetou a área da microbacia, provocou aumento de declividade e surgimento das 

classes de relevo forte ondulado, montanhoso e escarpado, ainda apresentou maiores 

coeficientes de variação para todos os fatores da USLE. Os resultados comprovam maior 

diferença entre as classes de relevo ondulado nas duas escalas aplicadas. Na maioria dos mapas 

produzidos por meio das bases de dados em diferentes escalas existe distinção dos resultados, 

principalmente para os mapas de declividade, PNE e Ea gerados para a microbacia do Rio 

Samambaia. A análise das perdas de solo nas áreas de pivô central demonstrou aumento dos 

valores de média e mediana ao se utilizar a escala 1:250.000. É importante que os gestores e 

produtores rurais tomem consciência sobre os riscos e estabeleçam medidas mitigadoras. Uma 

solução interessante é ampliar a utilização de sistemas de manejo menos impactantes ao solo, 

que promovam sua maior cobertura, tais como a silvicultura, especialmente nas áreas mais 

suscetíveis à erosão.  
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ABSTRACT 

 
BOTELHO, T. H. A. Availability and applicability of spatial data in the 

characterization and quantification of soil erosion in the Samambaia River 

watershed, Goiás. 2015. 129 f. Dissertation (Master in Agronomy: Soil e Water)–Escola 

de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.
1
   

 

The monitoring of soil loss by erosion is a source of information relevant to 

land management, forecasting impacts and conservation recommendations. In this sense, 

the objective of this study was to apply computer simulation methodology of soil erosion 

using the Universal Soil Loss Equation (USLE) and sources of information available to 

characterize, quantify and analyze soil losses in the Samambaia River watershed (BHRS). 

This basin was chosen as the study unit, due to the availability of spatial data in different 

scales (1: 250,000 and 1: 10,000). A Geographic Information System (GIS) was used in 

handling, sorting and updating of data of interest as well as to build the Digital Elevation 

Model (DEM) and the spatial database of USLE factors in two different scales. To 

quantitatively analyze the results calculated the Natural Potential Erosion (PNE) and the 

current erosion (Ea) that considers the influence of coverage, Land Use and Occupancy 

(UCS), also used for qualitative studies of soil losses. The study area was divided into 

three sub-basins. The mapping of the UCS showed that agricultural areas represent about 

70% of land cover in the sub-basin of Samambaia River and Arrasta-burro Stream. The 

results indicated that more than 80% of the area of these two sub-basins has a weak PNE. 

Have the sub-basin of Moreira Stream had the highest percentage of natural vegetation and 

forestry classes, as well as the lowest percentage of bare soil class, in relation to other sub-

basins. However, had the highest average value of current erosion (71.10 Mg ha
-1 

yr
-1

), 

which is probably due to the PNE ranging from moderate to very strong in more than 40% 

of the area. Most of the basin soil has medium erodibility. For Cambisols and Petric 

Plinthosols of BHRS, the average soil loss is at least twice higher than the average level of 

tolerance. The LS factor has more influence in the PNE, especially when the relief was 

wavy, followed by the K factor, when the relief was flat. Use the database scale 1: 10,000 

affected area of the watershed caused increases in slope and rise of strong corrugated relief 

classes, mountainous and rugged, yet showed higher coefficients of variation for all the 

factors of USLE. The results show greater difference between the wavy relief classes in 

both applied scales. In most maps produced by means of databases on different scales there 

is distinction of the results, especially for the slope maps, PNE and Ea generated for the 

watershed of the Samambaia. The analysis of soil losses in the areas of central pivot 

showed higher average and median values when using the scale 1: 250,000. It is important 

that managers and farmers are aware of the risks and provide mitigation measures. An 

interesting solution is to expand the use of lower impact to soil management systems, to 

promote its wider coverage, such as forestry, especially in the areas susceptible to erosion. 

 

Key words: spatial modeling, topographic factor, soil conservation, USLE. 
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1      INTRODUÇÃO 

 

É cada vez mais importante a gestão adequada do uso da água e do solo, haja 

vista que o panorama atual é de instabilidade no regime de chuvas. Há uma preocupação 

mais assídua com as questões ambientais, tanto por parte do produtor rural, quanto por 

parte do Governo Federal que tenta fomentar os bons índices da produção agropecuária. O 

fato é que a capacidade tecnológica produtiva do setor ultrapassou o controle e o 

gerenciamento dos impactos aos recursos água e solo.  

Nesse sentido, questiona-se quanto custa ao produtor, ao governo e à própria 

sociedade, uma tonelada de solo erodido, e ainda, quanto solo é perdido anualmente em 

todo Brasil. Tegtmeier & Duffy (2004) relataram que a perda de solo por erosão hídrica em 

lavouras nos Estados Unidos foi de 958 milhões de toneladas em 1997, sendo que os custos 

anuais, devido às erosões, variaram entre 500 a 600 milhões de dólares.   

 Nesse sentido, o solo deve ser compreendido como um recurso estratégico, 

lentamente renovável, com relevante importância social, econômica e ambiental (Telles & 

Guimarães, 2009; Ker et al., 2012). A perda desse recurso interfere diretamente na 

conservação da vegetação, dos corpos hídricos e na economia do setor. Solo e água estão 

interligados, de modo que conservando o solo conserva-se a água e vice-versa. Existem 

muitas pesquisas sobre a conservação desses recursos, porém, no Brasil, os projetos 

governamentais que regulamentam o uso e manejo adequado do solo ainda não são 

suficientes para minimizar a sua degradação.  

 A produção agropecuária brasileira que possui relevância mundial tem seu 

desempenho favorecido principalmente pelo clima tropical, pela disponibilidade de 

recursos hídricos e de solos agricultáveis. Portanto, para manter um cenário promissor da 

agropecuária são necessárias a concepção e adoção de programas de planejamento e gestão 

do uso do solo e da água que visem promover a sua utilização de maneira apropriada, 

evitando desperdícios.  

 Para modelar um programa de gestão eficaz, em determinado lugar, é 

necessário realizar uma série de estudos prévios, pormenorizar as características de cada 

fator ambiental e conhecer a influência de cada fator antrópico ali presente. Sabe-se que é
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difícil e onerosa a realização desses estudos, bem como, o levantamento detalhado de 

informações para áreas no padrão dos municípios e estados brasileiros. Verifica-se na 

literatura o uso de base de dados generalizada, defasada e às vezes até incompatível com a 

área de estudo, justificando ser a única opção disponível. Nesse contexto, questiona-se: até 

quando serão utilizadas fontes de informação incompatíveis com as escalas das áreas 

agrícolas brasileiras?  

Em termos práticos, qual seria o custo para o país em manter fontes de 

informação que são utilizadas genericamente para embasar critérios técnicos específicos, 

propostos na maioria dos trabalhos de ciência e tecnologia ligados ao setor agropecuário e 

áreas afins? O Distrito Federal é um dos lugares do país que já possui uma fonte de 

informação (base cartográfica) detalhada para representação do relevo, o que não foi 

encontrado para o Estado de Goiás (Distrito Federal, 2009).f 

Neste estudo, no ato da revisão de literatura verificou-se que Goiás não possui 

um sistema de informações sobre os impactos da exploração do solo em fronteiras 

agrícolas importantes como, por exemplo, a bacia hidrográfica do Rio Samambaia (objeto 

de estudo) localizada no município de Cristalina. Esse problema é preocupante, pois sabe-

se que a escassez de informações retarda a execução de estudos específicos, com 

aplicabilidade local. Se o manejo da área for inadequado, o solo é exposto a fatores 

intempéricos que induzem à destruição gradativa de suas propriedades físicas, químicas e 

biológicas, sobretudo ao risco de erosão (Telles & Guimarães, 2009).   

A Equação Universal de Perda de Solo – USLE (Wischmeier & Smith, 1978) foi 

desenvolvida com o propósito de estimar a erosão hídrica. Esse modelo empírico pode ser 

utilizado para estimar a perda média anual de solo possibilitando identificar áreas de riscos de 

degradação em microbacias, desde que adaptado às condições de estudo e que exista base de 

dados suficiente (Pruski, 2009). Foi levantada a hipótese de que a utilização de base de dados 

em escala de detalhe aumenta expressivamente as perdas de solo estimadas pela USLE.  

O objetivo deste trabalho foi aplicar metodologia de simulação computacional 

da erosão hídrica do solo utilizando a Equação Universal de Perda de Solo (USLE) e 

diferentes fontes de informação para modelar os fatores naturais e antrópicos da USLE, 

quantificar e caracterizar as perdas de solo na bacia hidrográfica do Rio Samambaia, bem 

como estudar os efeitos de dados espaciais em duas resoluções distintas na predição 

fornecida pelo modelo, com intuito de identificar as áreas mais predispostas à erosão e 

incentivar a criação de futuros estudos e programas de utilização racional do solo. cccccccc 



 

 

 

2       REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1    EROSÃO DO SOLO  

 

 A erosão do solo é um fenômeno complexo e compreende os processos físicos 

de desagregação, remoção e deposição (perda ou redistribuição), lenta ou acelerada, de solo 

em determinado espaço. Por sua vez, esses processos são influenciados principalmente pelos 

seguintes fatores: regime de chuva, tipo de solo, comprimento e inclinação do declive, 

cobertura vegetal e manejo do solo, além de práticas conservacionistas de suporte. Dentre 

esses fatores, a cobertura vegetal e o manejo do solo têm relevante importância, uma vez que 

podem auxiliar como práticas na conservação do solo (Hudson, 1995; Bertol et al., 2007). 

 Geologicamente, a erosão é um processo inerente à formação do solo. 

Entretanto, o aumento das taxas de erosão em diversos locais do planeta está 

correlacionado com o aumento da pressão humana exercida sobre os recursos naturais 

(Simões, 2013). A ação do homem geralmente destrói o equilíbrio das condições naturais 

dando origem à erosão acelerada (Pruski, 2009). 

 A erosão hídrica começa com a incidência das precipitações, ao passo que uma 

parte da água da chuva é interceptada pela vegetação, enquanto a outra parte atinge a 

superfície do solo, o que ocasiona o umedecimento dos agregados e reduz suas forças 

coesivas. Com o prolongamento da ação da chuva ocorre o desprendimento das partículas 

do solo quando as forças externas, de natureza cisalhante, superarem as forças internas. Já 

a remoção, consiste na transferência das partículas desprendidas de seu local de origem 

para outro. A deposição é a última fase do processo erosivo, e pode acontecer quando a 

quantidade de sedimentos contida no escoamento superficial é maior que a sua capacidade 

de transporte (Pruski, 2009). 

 As erosões podem ser classificadas quanto a sua origem (natural ou antrópica), 

quanto ao tipo de agente causador (hídrico ou eólico) e quanto à forma (laminar, sulcos, 

voçorocas, entre outras). No Brasil, a erosão hídrica é o tipo mais sério de degradação do 

solo, acontecendo nas diversas formas de acordo com as condições edafoclimáticas do 

local (Cogo et al., 2003; Bertol et al., 2007). Segundo Castro et al. (2011), a erodibilidade 
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dos solos do Estado de Goiás é afetada principalmente pela ação da água da chuva. 

 A erosão laminar é a forma inicial da erosão hídrica, caracterizada pela remoção de 

delgadas camadas da superfície do solo (Bertoni & Lombardi Neto, 2010). Ocorre de forma 

difusa e causa a remoção dos horizontes mais superficiais do solo, ricos em nutrientes e matéria 

orgânica. Essa forma de erosão é muito importante, porém é quase imperceptível, sendo notada 

apenas com o decorrer do tempo. A erosão laminar pode ser evidenciada pela exposição das raízes 

das plantas (Lanza, 2011), que indica a profundidade da camada de solo perdida (Figura 1).  

   

 
 

Figura 1. Erosão laminar em solo cultivado com algodoeiro e exposição das raízes das plantas 
(fonte: acervo pessoal, Cristalina-Goiás, 2014) 

   

 A forma secundária da erosão hídrica é caracterizada pelo escoamento superficial 

concentrado, sendo nomeada de erosão em sulcos, facilmente perceptível em razão da 

ocorrência de valas e sulcos irregulares. Portanto, o escoamento superficial é o principal 

responsável pelo processo de desprendimento das partículas de solo nessa forma de erosão. A 

partir da concentração do fluxo em superfície ocorre à formação de filetes que quase sempre 

dão origem aos sulcos que evoluem para ravinas podendo chegar à condição de voçoroca, a 

qual é caracterizada por sulcos com profundidade superior a 30 cm e largura superior a 1 m 

(Pruski, 2009). A evolução nas dimensões do canal pode resultar em processos de movimentos 

de massa e deslizamentos em larga proporção (Machado et al., 2010; Arcos et al., 2012). 

 Pruski (2009) descreve que “a variação da carga de sedimentos ao longo da 

vertente e do tempo é diretamente proporcional à contribuição da erosão laminar e da 

erosão em sulcos”. Desse modo, o estudo individualizado das diversas fases associadas à 

erosão hídrica permite compreender a dinâmica geral do processo erosivo e analisar a 

distribuição espacial e temporal da erosão, considerando fatores antrópicos e ambientais.  

 A erosão é mais intensa em vertentes longas e com alta declividade. Declividades 
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acentuadas favorecem o aumento de velocidade do escoamento superficial. Por isso, o tipo 

e a forma do relevo é um bom representante da suscetibilidade à ocorrência de processos 

erosivos e deposicionais. Em uma vertente longa, a lâmina d’água se torna mais espessa 

em função do acúmulo. Com isso, enxurradas são formadas e há mais força para arraste do 

material superficial, condição fundamentada pelo comprimento crítico de rampa (Morais & 

Cogo, 2001; Bertoni & Lombardi Neto, 2010). 

 Ainda em relação à influência do relevo no escoamento superficial e na erosão, 

apresenta-se a combinação das curvaturas horizontais e verticais que representam uma 

caracterização das formas do relevo. A curvatura vertical refere-se à forma côncava, 

retilínea e convexa da vertente, quando analisada em perfil. Enquanto a curvatura 

horizontal refere-se ao caráter convergente, linear e divergente da encosta, quando 

analisada em projeção horizontal (Florenzano, 2008). O comportamento do escoamento 

superficial e da infiltração de água no solo pode ser representado a seguir (Figura 2), do 

topo para a base, de acordo com os tipos de curvatura vertical do terreno.  

  

 

Figura 2. Comportamento do escoamento superficial e da infiltração em diferentes tipos 

de curvatura vertical  
(fonte: Lanza, 2011) 

  

 A curvatura horizontal do tipo convergente tende a concentrar o escoamento 

superficial (influenciando na ocorrência de erosão em sulcos), já a do tipo divergente tende 

a produzir o escoamento difuso (influenciando na ocorrência de erosão laminar). A 

combinação (côncavo-convergente) produz máxima concentração e acúmulo do 

escoamento. Entretanto, a combinação (convexa-divergente) produz máxima dispersão do 

escoamento (Valeriano, 1999; Florenzano, 2008). 

 Observando o terceiro esboço da figura anterior, percebe-se que na vertente 

com curvatura côncava há uma diminuição da declividade do topo para a base, o que 

favorece a infiltração da água e o depósito do material transportado no terço inferior. Não 

TOPO 

BASE 
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obstante, na vertente com curvatura convexa acontece o contrário: a declividade e a 

velocidade do fluxo tendem a aumentar, favorecendo a erosão hídrica (Figura 3). 
 

 

Figura 3. Voçoroca em vertente com curvatura vertical convexa, área de pastagem extensiva  
(fonte: acervo pessoal, Cristalina-Goiás, 2014) 

       

 A pressão antrópica sobre os recursos naturais juntamente à escassez de 

informações para o monitoramento e gestão são aspectos que contribuem para a degradação 

do solo, principalmente na forma de erosão. Ações, tais como queimadas, desmatamentos e 

aração do solo morro abaixo são alguns exemplos causadores de grande impacto a esse 

recurso. Porém, a simples mudança no tipo de uso da terra, quando não devidamente 

planejada e conduzida, pode resultar na diminuição da capacidade produtiva dos solos, com 

propensão à erosão acelerada (Bagatini et al., 2011). A erosão acelerada do solo origina-se 

da combinação da intensificação agrícola com eventos de chuvas intensas, a qual é 

responsável por aproximadamente 85% da degradação dos solos, (Amorim et al., 2010), 

podendo resultar em prejuízos para o equilíbrio ecológico e para a produtividade agrícola.  

 Por sua vez, os principais prejuízos da degradação do solo pela erosão são: 

perda de camadas superiores do solo e diminuição do potencial produtivo das terras; 

declínio da produção por unidade de insumos aplicados; redução de receitas e lucros do 

agricultor; diminuição no valor das terras agrícolas; colapso da atividade agrícola, em casos 

extremos; poluição dos recursos hídricos; destruição do patrimônio público; alagamento de 

cidades e assoreamentos de corpos d’água; e por fim o êxodo rural (Telles et al., 2010). 

 O uso agrícola da terra causa impactos positivos e negativos, podendo 

ocasionar tanto benefícios socioeconômicos, quanto prejuízos internos aos produtores, e 

externos ao ambiente e à sociedade. Todavia, esses prejuízos refletem em custos 
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financeiros ao agricultor e a sociedade, além dos custos ambientais pela própria 

degradação do meio ambiente (Telles & Guimarães, 2009).  

 Bertol et al. (2007) quantificaram as perdas por erosão hídrica no sul do planalto 

catarinense, sendo que ao adotar semeadura direta os custos de perdas de nutrientes foram em 

torno de US$15 ha
-1

 ano
-1

, enquanto que no plantio convencional os custos atingiram quase 

US$25 ha
-1

 ano
-1

. As perdas de solo na semeadura direta e no plantio convencional foram 1,04 

Mg ha
-1

 ano
-1 

e 8,97 Mg ha
-1

 ano
-1

, respectivamente. No sudoeste de Goiás, Rodrigues (2005), 

realizou a valoração dos custos da erosão em dois sistemas de manejo convencional e direto, 

para as culturas de soja e milho. Os prejuízos ambientais anuais causados pelo plantio 

convencional foram estimados em R$317.213,39 e no plantio direto de R$81.375,76.  

 Além da degradação do solo, existe a degradação dos recursos hídricos pela 

erosão, ao passo que o transporte e deposição dos sedimentos afetam diretamente a qualidade 

e a disponibilidade das águas superficiais e subterrâneas. Os principais prejuízos que ocorrem 

em bacias hidrográficas em decorrência do processo erosivo são: diminuição da capacidade de 

armazenamento dos reservatórios devido à sedimentação; redução do potencial de geração de 

energia elétrica; elevação dos custos de tratamento da água; aumento dos custos de dragagem 

dos cursos e reservatórios d´água e favorecimento da ocorrência de enchentes no período 

chuvoso e aumento da escassez de água no período de estiagem (Mello, 2009). 

 

2.2    QUANTIFICAÇÃO DA EROSÃO HÍDRICA DO SOLO 

   

 A quantificação da erosão do solo pode ser utilizada como ferramenta para o 

planejamento conservacionista, sendo o uso adequado da terra o primeiro passo para a 

conservação do solo. O monitoramento das perdas de solo e sedimentos é essencial para a 

gestão do território e conservação dos recursos naturais. Esse estudo é dificultado devido à 

complexidade do fenômeno erosivo e à alta variabilidade dos fatores controladores 

(ambientais e antrópicos). Pruski (2009) relata que a maioria dos estudos relacionados à 

erosão do solo é oriunda de trabalhos empíricos, baseando-se numa série de dados sobre 

perdas de solo e agentes controladores do processo erosivo. Já que os métodos empregados 

em determinações diretas a campo são restritos, onerosos e demorados.  

 Vários métodos foram pesquisados para se avaliar as ocorrências e consequências 

da erosão hídrica. Em diversas partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos a partir da 

década de quarenta, surgiram estudos apontando as variáveis que mais explicavam e prediziam 
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a erosão de maneira qualitativa (Bertoni & Lombardi Neto, 2010). Contudo, a análise 

quantitativa das interações entre as diferentes formas de manejo agrícola no controle da erosão 

foi viabilizada pela simulação computacional, por meio de equações e modelos matemáticos. 

 

2.2.1   Modelos para a quantificação de perdas de solo por erosão 

 

 A simulação computacional para predição da erosão do solo é uma forma 

prática de avaliar o comportamento desse fenômeno, simulando ainda perdas de solo em 

diferentes usos agrícolas e de práticas conservacionistas (Pruski, 2009). Usualmente, em 

escala de bacia hidrográfica, os modelos de predição são uma das principais ferramentas 

para quantificação da erosão do solo. Isso porque, uma vez executada a calibração e 

validação da modelagem pode-se comprovar a sua adequação e confiabilidade, sendo 

capaz de auxiliar na determinação das práticas conservacionistas e de manejos mais 

indicados para os diferentes cenários de aplicação, sem a necessidade de testes e coletas a 

campo (Chaves, 1996; Oliveira, 2013).  

 A estimativa das taxas de erosão e sedimentação é essencial para prever a 

magnitude das perdas de solo, bem como os prejuízos associados antes mesmo de 

determinada cultura ou prática conservacionista ser implementada. Com esse tipo de 

estudo é possível identificar áreas de risco à erosão e fornecer suporte às tomadas de 

decisão para o produtor rural ou gestor ambiental (Pruski, 2009).  Esse autor classifica os 

modelos em três categorias: empírico ou estatístico; conceitual e baseado em processos 

físicos. Os modelos empíricos são os mais simples, enquanto que para os demais, as 

exigências computacionais e de base de dados são maiores.  

Diversos modelos de simulação para a predição de erosão do solo vêm sendo 

desenvolvidos e aperfeiçoados desde a década de cinquenta. No decorrer do tempo houve a 

evolução de modelos empíricos, tais como a Universal Soil Loss Equation (USLE), a 

Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) e a Revised Universal Soil Loss 

Equation (RUSLE), para modelos baseados em princípios teóricos, tais como o Water 

Erosion Prediction Project (WEPP) e o Soil and Water Assessment Tool (SWAT): 

conhecidos como modelos físicos e hidrossedimentológicos (Amorim et al., 2010).  

A USLE (Universal Soil Loss Equation), também denominada em português de 

EUPS (Equação Universal de Perda de Solo) é uma equação que fundamenta um dos 

modelos empíricos mais consolidados e utilizados no mundo, inclusive na região tropical 
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para predição da erosão hídrica. Foi proposta inicialmente nos Estados Unidos em 1954 

por W. H. Wischmeier, D. D. Smith e outros pesquisadores do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA), do Serviço de Conservação do Solo (SCS) e da 

Universidade de Purdue. Somente em 1978 foi realizada a revisão da USLE em busca 

melhorar as estimativas das perdas de solo (Bertoni & Lombardi Neto, 2010). 

No Brasil, a USLE teve a sua aplicação viabilizada graças a estudos que 

determinaram uma série de parâmetros em condições locais, como por exemplo, os de Bertoni & 

Lombardi Neto (1990). A partir disso, essa modelagem foi muito pesquisada e difundida, sendo 

até os dias atuais a formulação empírica mais empregada para cálculo de erosão em termos 

anuais (Simões, 2013). Em diversas regiões brasileiras, a equação foi utilizada com o propósito 

de auxiliar no planejamento conservacionista, principalmente em locais onde as perdas de solo 

são superiores aos limites toleráveis (Silva, 2004; Lopes et al., 2009; Silva et al., 2010).  

O modelo USLE é utilizado como ferramenta conservacionista e permite estimar 

a perda média anual de solo provocada pelas erosões difusa e concentrada, ou seja, a erosão 

laminar e em sulcos, em relação aos fatores que representam o clima, o solo, a topografia, o 

uso e o manejo do solo (Pruski, 2009). A USLE (Equação 1), bem como os seus principais 

parâmetros segundo Wischmeier & Smith (1978), pode ser expressa como se segue: 

 

                                                                                                      (1) 

em que,  

 (PS) representa a perda de solo por unidade de área, dada em Mg ha
-1 

ano
-1

 

a) Fatores que dependem das características naturais do meio físico:  

(R) representa o fator erosividade das chuvas, em MJ mm ha
-1 

h
-1 

ano
-1

; 

 (K) representa o fator erodibilidade do solo, em Mg h MJ
-1

 mm
-1

; 

 (LS) representa o fator topográfico, adimensional, sendo:   

 (L) representa o fator comprimento de encosta, em metros, e 

 (S) representa o fator declividade, em porcentagem.  

b) Fatores relacionados às formas de ocupação e uso dos solos – ação antrópica: 

 (C) representa o fator uso e manejo do solo, adimensional; 

 (P) representa o fator práticas conservacionistas, adimensional. 

  

 O primeiro a ser dimensionado é o fator de erosividade (R). O clima é um 

fator ambiental a ser considerado inicialmente na modelagem da erosão hídrica pela USLE, 
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já que é o responsável pelo comportamento do principal agente erosivo em condições 

tropicais e subtropicais – a chuva. Este fenômeno promove o processo erosivo hídrico, 

“tanto pelo impacto direto das gotas sobre a superfície do solo quanto pela sua capacidade 

de produzir o escoamento superficial” (Pruski, 2009).  

 A erosividade representa a capacidade da chuva, em determinado local e momento, 

de causar erosão no solo sem cobertura. Essa capacidade traduz-se como um índice numérico 

chamado de fator R. A intensidade, duração e frequência da chuva, bem como a “distribuição 

do tamanho, a velocidade de queda, o número, momento e a energia cinética das gotas” formam 

o conjunto de características que influenciam no cálculo do fator R (Pruski, 2009).  

 O fator R é comumente determinado em função da intensidade de precipitação. 

Estudos realizados por Wischmeier & Smith (1958) propuseram uma equação para 

determinar a energia cinética das gotas da chuva, desenvolvendo um índice de erosividade da 

chuva denominado EI30. Esse índice representa o produto da energia cinética da chuva (EC) 

e da intensidade máxima ocorrida em qualquer período de 30 minutos consecutivos (I30).  

 No Brasil, há escassez de dados pluviográficos (que medem a intensidade da 

chuva) devido à baixa densidade da rede de monitoramento. Almeida (2009) relata que a 

determinação do fator R é cansativa e demorada ao se utilizar esse tipo de dado. Diante dessas 

dificuldades, diversos autores vêm utilizando dados pluviométricos (mais abundantes), 

buscando relacioná-los aos dados pluviográficos para a determinação da erosividade.  

 Uma metodologia bastante difundida relaciona o índice EI30 com o coeficiente 

de chuva (Rc), proposto por Fournier e modificado posteriormente por Lombardi Neto, 

citado por Almeida (2009). O coeficiente Rc é obtido a partir da equação 2.  

  

                      
  

 
                   (2) 

em que, 

  Rc = coeficiente de chuva, em mm 

p = precipitação mensal média, em mm 

P = precipitação anual média, em mm  

  

Lombardi Neto e Moldenhauer, citado por Bertoni & Lombardi Neto (2010) 

estudaram a relação entre o índice EI30 com o coeficiente da chuva (Rc), utilizando uma 

série histórica de 22 anos, em Campinas – SP. A pesquisa desses autores propôs estimar o 

índice de erosividade média mensal, em MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, alcançando alto coeficiente 
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de correlação para a regressão linear entre EI30 e Rc, conforme a equação 3. De acordo com 

Almeida (2009) a metodologia proposta possui grande potencial para estimativa da 

erosividade em locais onde não existem dados pluviográficos.   

 

                               
  

 
 
    

                                                  (3)  

em que,  

EI = média mensal do índice de erosividade, em MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

 

p = média mensal de precipitação, em mm 

P = média anual de precipitação, em mm 

 

O índice de erosividade média anual é obtido pela soma dos valores mensais. 

Assim, o valor do fator R é usualmente determinado pela média dos valores anuais do EI30 

de um longo período de tempo. Recomenda-se utilizar uma série de dados pluviométricos 

superior a vinte anos (Bertoni & Lombardi Neto, 2010). Outras equações, também utilizadas 

para o cálculo da erosividade nas condições do Brasil são descritas por Silva (2004). 

O fator de erosividade pode ser determinado para cada uma das estações 

pluviométricas na região de estudo. Portanto é possível gerar um mapa de erosividade da chuva 

para toda área da bacia por meio de métodos de interpolação. A interpolação de dados climáticos 

representa uma estimativa de informações para áreas mais distantes dos pontos amostrados sem 

que haja relação com a realidade sobre a quantidade de chuvas ocorrida (Dalla, 2011). 

A chuva é um fenômeno contínuo no espaço, entretanto, medidas 

pluviométricas são feitas de maneira pontual. Desse modo, a extrapolação dos dados para 

toda a área deve ser feita de maneira bastante criteriosa. Existem diversos métodos que 

podem ser utilizados para se extrapolar medidas pontuais de chuva para toda a área, 

destacando-se: médias ponderadas pelo Inverso do Quadrado das Distâncias (IDW), spline 

e kriging. Independentemente da técnica de interpolação selecionada, os resultados da 

espacialização de dados pontuais recebem influência basicamente pela quantidade e 

distribuição destes pontos de observação (Valentin, 2008).  

Em um estudo sobre a espacialização de dados de erosividade realizado em 

Morrinhos-GO, Cabral et al. (2005a) verificaram que o interpolador (IDW) foi considerado 

dentre os métodos convencionais, “o que apresentou resultados mais fidedignos, representando 

de forma satisfatória a espacialização dos índices EI30.” Este método considera a distância entre 

os pontos amostrados e o ponto estimado para designar o peso ou a influência de cada ponto 
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amostrado para o ponto estimado. Ao passo que quanto mais próximo estão localizados os 

pontos amostrados do ponto estimado, maior o peso que recebem, enquanto que quanto maior a 

distância entre pontos amostrados e estimados, menor a sua influência nos valores estimados. 

Posteriormente, necessita-se dimensionar o fator de erodibilidade (K), outro fator 

ambiental, que representa o grau de resistência do solo à erosão. É uma propriedade intrínseca de 

cada tipo de solo, a qual depende dos seus atributos mineralógicos, químicos, morfológicos e 

físicos que afetam por sua vez na velocidade de infiltração e na capacidade de armazenamento de 

água nos horizontes, nas forças de resistência do solo ao salpicamento, dispersão e transporte 

pela ação das chuvas e do escoamento superficial (Bertoni & Lombardi Neto, 2010). 

O fator de erodibilidade pode ser determinado por métodos diretos ou indiretos. 

A determinação de maneira direta é realizada por meio de parcelas experimentais, 

conduzidas sob chuva natural ou artificial, sendo calculado em razão da perda de solo por 

unidade de índice de erosividade da chuva, ou seja, (Mg ha
-1

)/[(MJ ha
-1

) (mm h
-1

)]. Este tipo 

de metodologia apesar de ser a mais fidedigna, requer vários anos de observações, além de 

ser onerosa e apresentar interferências externas (Bertoni & Lombardi Neto, 2010). Tais 

motivos justificaram o desenvolvimento de modelos visando estimar mais facilmente a 

erodibilidade de maneira indireta (Mannigel et al., 2002).  

A princípio, a obtenção indireta do fator K era por meio do nomograma de 

determinação da erodibilidade, uma representação gráfica desenvolvida por Wischmeier et 

al. (1971). Posteriormente, Wischmeier & Smith (1978) propuseram uma equação 

considerando o conteúdo de matéria orgânica, textura e estrutura do solo. A partir daí 

houve o desenvolvimento de vários modelos matemáticos (equações de regressão) que 

utilizam diferentes atributos para as condições dos solos brasileiros.   

A utilização de equações de regressão trata-se de um método mais rápido, 

entretanto, a maioria dessas equações precisa ser ajustada para as condições de solos 

tropicais, podendo não apresentar bons resultados devido às diferenças texturais encontradas 

principalmente em Latossolos brasileiros (Pruski, 2009; Castro et al., 2011). Atualmente 

existe no Brasil, uma boa quantidade de solos com sua erodibilidade determinada, tanto de 

forma direta quanto indireta. Contudo, ressalta-se o déficit na disponibilidade de dados 

pedológicos, bem como a escassez de métodos indiretos adequados às diversas condições 

dos solos do Brasil (Calixto, 2013).  

De acordo com a compilação apresentada por Silva et al. (2000), um Latossolo 

Vermelho-Escuro álico de textura argilosa na região de Planaltina-DF, apresentou um fator 
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K de 0,013 Mg h MJ
-1 

mm
-1

 calculado via método direto por Dedecek et al. (1986). Esse 

mesmo valor de K foi encontrado por Chaves (1994) para um Latossolo Vermelho-Escuro 

no Vale do São Francisco. Silva (2004) também relata que obteve boa concordância entre os 

valores de K calculados para a bacia do Rio Paracatu-MG/GO/DF, com os valores de K 

medidos e compilados por Chaves (1994), e por Denardin (1990) para os solos do Cerrado.  

Em um estudo realizado por Calixto (2013) na bacia do Ribeirão Pipiripau-DF, um 

Latossolo Vermelho com 28% de fração areia apresentou um K de 0,021 Mg h MJ
-1 

mm
-1

. Tal 

estudo utilizou o modelo matemático desenvolvido por Chaves (1996) que foi baseado em 

dados levantados por Denardin (1990). Todavia, no estudo de Chaves & Piau (2008) para a 

mesma área de estudo e, também utilizando a equação proposta por Chaves (1996), o valor de 

K para um Latossolo Vermelho com 18% de fração areia foi 0,012 Mg h MJ
-1 

mm
-1

.  

 Devido a grande variabilidade espacial dos solos, bem como de seus atributos 

químicos e físicos, a precisão de determinação do fator de erodibilidade para a área de 

estudo depende diretamente do nível de detalhamento do mapeamento pedológico para a 

região. Quanto maior o conhecimento sobre esse fator, mais bem dimensionadas serão as 

estimativas das perdas de solo, uma vez que essa característica está diretamente ligada à 

erosão e à produção de sedimentos (Dalla, 2011; Calixto, 2013). 

 Por ultimo e não menos importante, deve-se realizar o dimensionamento do fator 

topográfico (LS). “A intensidade da erosão hídrica é afetada tanto pela distância ao longo da 

encosta na qual se processa o escoamento superficial quanto pela declividade do terreno.” 

(Pruski, 2009). A combinação dessas duas características do relevo é conhecida como fator 

topográfico, sendo que o fator L é calculado com base no comprimento da encosta, enquanto 

que o fator S é calculado com base na declividade ou gradiente da encosta. O fator LS é 

adimensional, pois representa a relação entre as perdas de solo em uma área com um 

comprimento e declividade quaisquer e as perdas que ocorrem em uma parcela unitária 

padrão, com 22,1 m de comprimento e 9% de declividade (Salgado, 2011).  

 A declividade influencia as perdas de solo e água por erosão hídrica, visto que à 

medida que aumenta também se elevam o volume e a velocidade da enxurrada, aumenta a 

capacidade de transporte das partículas de solo e de desagregação do solo por ação de 

cisalhamento, e diminui a infiltração de água no solo (Pruski, 2009). Das duas variáveis que 

compõem o fator LS, a declividade assume maior influência na perda de solo do que o 

comprimento de encosta. Além disso, em condições de uso antrópico, em que os fatores de 

uso e manejo do solo (C) e de práticas conservacionistas (P) são constantes, o fator LS 
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assume maior influência na variação da perda de solo (Oliveira et al., 2010). 

 O potencial do escoamento superficial é fortemente afetado pelo fator LS. O 

fator L é definido pela distância do ponto de início da formação do escoamento até um ponto 

onde esse encontra um canal de drenagem ou uma condição que favoreça a deposição dos 

sedimentos. O S é o ângulo ou índice de inclinação do terreno em relação ao plano horizontal 

(Wischmeier & Smith, 1978). Nesse sentido, esses autores propuseram a equação 4 para 

calcular o fator LS da USLE para uma vertente regular, com declividade uniforme.  

 

                        
 

     
 
  

                                              (4) 

  

em que, ( ) corresponde ao comprimento horizontal da vertente em metros, e ( ) é o 

ângulo de declividade em graus. O expoente (m) é um parâmetro de ajuste que varia em 

razão da declividade da encosta, assumindo o valor 0,2 para vertentes com declividades 

menores que 1%, 0,3 para declividades entre 1% a 3%, 0,4 para declividades entre 3% a 

5% e 0,5 para declividades maiores que 5%. 

 No Brasil, uma equação para o cálculo do fator LS foi ajustada, utilizando 

dados de perdas de solo para o Estado de São Paulo (Bertoni & Lombardi Neto, 2010). 

Contudo, essa equação ora comentada não considera o formato da encosta, ou seja, se ela é 

côncava ou convexa, limitando as estimativas da USLE. As formas geométricas das 

encostas, bem como os sentidos (vertical e/ou horizontal) dos segmentos geométricos 

criam zonas preferenciais (de convergência e/ou divergência) do fluxo d’água promovendo 

a ocorrência diferenciada de processos erosivos (Pruski, 2009).  

Diversos pesquisadores apontam o cálculo do fator LS como o principal limitante no 

uso da USLE em bacias hidrográficas. Desde as primeiras aplicações da USLE encontra-se 

grande dificuldade na determinação deste fator. Assim, tanto o cálculo de L quanto de S 

apresenta limitações em áreas de relevo complexo ou de grande extensão, contribuindo muitas 

vezes para estimativas errôneas de erosão do solo (Moore & Wilson 1992; Oliveira et al., 2010).  

Devido a essa situação, novas metodologias foram desenvolvidas para 

aplicação em encostas irregulares e declividades variáveis (Salgado, 2011). Nesse sentido, 

uma importante contribuição para o cálculo automatizado do fator LS, aprimorando o uso 

da USLE (RUSLE), foi a incorporação dos conceitos de potência do escoamento e área de 

contribuição, utilizando técnicas de geoprocessamento (Minella et al., 2010).  

Além dos fatores ambientais, o outro grupo de fatores que compõem a USLE é 
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responsável por qualificar e quantificar a influência das atividades humanas sobre o meio 

físico. São conhecidos como fatores antrópicos (C e P). Quanto mais protegida estiver a 

superfície do solo pela cobertura vegetal, menor será a probabilidade da água da chuva de 

causar erosão (Pruski, 2009). O mesmo autor salienta a importância da cobertura vegetal 

na interceptação da chuva, ao passo que ameniza a energia de impacto das gotas sobre o 

solo. Isso reduz a destruição dos agregados, a obstrução dos poros, o selamento superficial 

e a velocidade de escoamento superficial. Com a presença de cobertura vegetal o solo será 

desprendido em sua maioria pela concentração da enxurrada, em função do escoamento 

superficial (Bertoni & Lombardi Neto, 2010).  

 O fator de uso e manejo do solo (C) representa o grau de proteção à erosão 

fornecida pelo uso, por exemplo, com lavouras, pastagem, mineração etc., e pelo manejo 

do solo, por exemplo, preparo convencional, cultivo mínimo, entre outros. É usualmente 

determinado por meio de comparação entre parcelas experimentais padronizadas. Nesse 

sentido configura-se como a relação da perda de solo de uma área cultivada sobre 

condições específicas, com certo tipo de cobertura e manejo, e a perda correspondente para 

mesma área sem cobertura (Chaves, 1994; Pruski, 2009). 
 

 O fator C se dá em função do potencial de proteção do solo devido a uma 

determinada cobertura vegetal e de acordo com o estágio de desenvolvimento das culturas.  

O solo totalmente descoberto e sem nenhum tipo de manejo expressa o valor unitário do 

fator C, ou seja, nestas condições desconsidera-se a influência deste fator no aumento ou 

redução do processo erosivo (Dalla, 2011). Entretanto, quando o valor do coeficiente (C) 

tende a zero, significa que maior é a proteção oferecida pela cobertura do solo. Isto pode 

ser observado nos valores determinados por Stein et al. (1987). 
 

Já o fator de práticas conservacionistas (P) representa o efeito de práticas tais 

como plantio em nível, terraceamento, plantio em faixas, cordões de vegetação, entre outras na 

erosão do solo. Assim, este fator expressa a “relação entre a intensidade de perda de solo 

quando se adota uma determinada prática conservacionista e a perda correspondente quando a 

cultura está plantada no sentido do maior declive, ou seja, morro abaixo” (Pruski, 2009). Os 

principais valores de P são descritos na Tabela 1 (Bertoni & Lombardi Neto, 2010).  
 

Ao observar a Tabela 1 pode-se interpretar que o plantio morro abaixo é 

considerado como a pior situação possível com relação às práticas conservacionistas, 

promovendo alta vulnerabilidade à perda de solo, assim o valor numérico de P para esta 

situação é considerado máximo (P=1,0). Utilizando o plantio em contorno deduz-se que é 
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possível reduzir as perdas de solo em até 50%, fato esse observado quando se multiplica o 

resultado dos outros fatores da USLE por P=0,5. 

  

Tabela 1. Valores de P para alguns tipos de práticas conservacionistas 
 

Práticas Conservacionistas Valor de P 

Plantio morro abaixo 1,0 

Plantio em contorno 0,5 

Alternância de capinas + plantio em contorno 0,4 

Cordões de vegetação permanente 0,2 
 

 Fonte: Bertoni & Lombardi Neto (2010) 
  

  

 De acordo com Wischmeier & Smith (1978), os fatores C e P não podem ser 

analisados separadamente porque estão relacionados significativamente. No entanto, Stein et 

al. (1987) esclarecem que os fatores antrópicos da USLE devem ser tratados separadamente 

quando o objetivo é definir maneiras mais adequadas de produção agrícola, reduzindo os 

impactos ambientais. Os mesmos autores também explicam que os fatores C e P podem ser 

analisados a partir do uso e ocupação do solo e considerados de forma integrada CP.  

 Na integração criada por Stein et al. (1987) foi adotado o valor constante de P=1, em 

razão da dificuldade de estabelecer valores confiáveis de P usando técnicas de geoprocessamento. 

Estes autores atribuíram os valores de C em função do tipo de ocupação, do porte e da densidade 

da cobertura vegetal. “Quanto mais baixo o porte da vegetação e o grau de cobertura que oferece, 

maiores são as perdas de solo e maiores são os valores de CP” (Lanza, 2011). 

 É importante destacar que a USLE foi desenvolvida para as condições existentes 

nos Estados Unidos, associada a um expressivo banco de dados. Em locais diferentes do qual o 

modelo foi concebido é necessário se obter informações suficientes e representativas. Este 

modelo ainda apresenta algumas limitações inerentes ao seu arranjo fatorial, pois não contempla 

o processo de deposição de sedimentos e nem as perdas de solo no caso de eventos climáticos 

isolados e atípicos, em relação aos modelos físicos. O fator topográfico da USLE e RUSLE 

representa a perda média de solo em relação a uma parcela padrão, já os modelos físicos 

equacionam a produção de sedimentos, perda e deposição de solo (Pruski, 2009). 

 Apesar das limitações, os modelos empíricos são considerados bons instrumentos 

para o diagnóstico preliminar da erosão do solo, pois fornecem razoável exatidão na 

estimativa das perdas de solo, em curto prazo e em determinada área (Silva et al., 2010). A 

USLE foi idealizada como ferramenta de gestão do uso do solo em escala local, tais como a 

parcela agrícola ou a encosta. Entretanto, na última década, a USLE e suas versões 
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modificadas (RUSLE e MUSLE) tem sido aplicada em bacias hidrográficas, em diferentes 

escalas, associando diferentes tipos de dados em Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

 À medida que a USLE foi sendo manuseada surgiram novas pesquisas com 

intuito de melhorar as estimativas das perdas de solo. Com isso houve a criação do modelo 

Revised Universal Soil Loss Equation – (R)USLE, denominado em português como 

Equação Universal de Perdas de Solo Revisada. A estrutura da equação permaneceu igual, 

porém a determinação dos fatores do modelo foi modificada, em busca de melhorar a 

modelagem dos processos físicos causadores de erosão hídrica (Renard et al., 1997). 

Ampliou-se o banco de dados para determinação do fator R, dados mundiais foram 

revisados para a estimativa do fator K propondo equações de regressão. O fator LS foi 

modificado para considerar as características morfológicas das encostas. A determinação do 

fator C foi totalmente alterada e novos valores do fator P foram propostos (Pruski, 2009).  

A (R)USLE possibilitou a incorporação de conceitos de base física por meio da 

implementação de um programa computacional. O avanço da computação proporcionou o 

desenvolvimento de vários estudos para determinação automatizada dos fatores da 

(R)USLE (Silva, 2004; Minella et al., 2010; Oliveira et al., 2013). A utilização de qualquer 

modelo de predição, seja ele empírico ou de base física, deve envolver as etapas de 

avaliação, análise de sensibilidade aos parâmetros de entrada e calibração (Oliveira, 2013). 

Todavia, a execução dessas etapas demandam informações detalhadas do local, ou seja, a 

disponibilidade de base de dados suficiente e fidedigna.  

 Amorim et al. (2010) avaliaram o desempenho de três modelos de predição de 

erosão (WEPP, RUSLE e USLE), em que comparavam as perdas de solo estimadas com as 

perdas medidas em parcelas experimentais. Esses autores observaram diferença 

significativa entre a média geral de perdas de solo estimada pelos modelos e a medida no 

campo. Os resultados indicaram que os três modelos avaliados superestimam as perdas de 

solo, porém o modelo WEPP foi o mais eficiente, apresentando estimativas mais precisas 

em 46% das condições simuladas, seguido pela RUSLE com 42% e USLE com 12%.  

 Na mesma época, Chaves (2010) realizou estudo sobre as incertezas na 

predição da erosão utilizando a USLE. Os resultados apontaram alto coeficiente de 

variação da perda de solo estimada na área de estudo (64%), indicando significativa 

propagação de incerteza por meio do modelo, principalmente em função da estrutura 

fatorial da USLE. Esse autor ainda relata sobre a probabilidade de 43% de falha do 

sistema, em que a perda de solo pode superar a tolerância à erosão dos solos estudados. 
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2.2.2    Modelagem espacial da USLE em bacia hidrográfica 

 

Diversas pesquisas utilizam a bacia hidrográfica como forma de representação 

mais apropriada para estudos ambientais, haja vista que funciona como unidade física de 

observação e análise da paisagem dentro de, no mínimo, uma região administrativa. Essa 

unidade envolve um conjunto de áreas drenadas por um curso d’água principal e limitadas 

perifericamente pelo chamado divisor topográfico, podendo abranger tamanhos variados 

(Domingos, 2006). A determinação dos limites da bacia hidrográfica se dá a partir de curvas 

de nível, por meio do traçado de uma linha divisora das águas que liga os pontos mais 

elevados da região em torno da área de drenagem.  

De acordo com Blainski et al. (2010) “monitorar, quantificar e simular os impactos 

causados pela ação antrópica sobre o ciclo hidrológico em bacias hidrográficas constitui uma 

estratégia importante para o gerenciamento e preservação dos recursos naturais”. Essas 

unidades de estudo devem ser consideradas em panoramas atuais, tais como o aumento da 

demanda alimentar, redução da quantidade e qualidade dos recursos hídricos em função do 

mau uso, da contaminação e do assoreamento de reservatórios e cursos d’água.  

A manipulação e análise espacial de informações geográficas é possibilitada 

graças ao geoprocessamento, conjunto multidisciplinar de ciências que se utilizam de 

técnicas matemáticas e computacionais. Esse conjunto engloba uma gama de tecnologias 

e/ou ferramentas, tais como: o sensoriamento remoto orbital e não orbital; processamento 

digital de imagens; Sistema de Informação Geográfica (SIG) e Sistema Global de 

Navegação por Satélite (GNSS). Por sua vez, essas tecnologias são usadas cada vez mais 

como suporte na solução de problemas urbanos e ambientais nas áreas de Cartografia, 

Análise de Recursos Naturais, Planejamento Urbano e Rural, principalmente pelo custo 

relativamente baixo (Lessa, 2011). 

 O estudo das técnicas para processamento de imagens de sensoriamento remoto 

possibilita desde a aquisição de imagens até a produção de informações cartográficas sobre 

o uso anterior e atual da terra (Goiás, 2004). Barroso et al. (1993) mostraram a importância 

dessas técnicas para detecção de mudanças no uso e ocupação do solo em função de 

transformações antrópicas ocorridas na cobertura vegetal em áreas de assentamento.  

 No processamento digital de imagens existe uma grande variedade de operações 

para a classificação do uso do solo, nas quais se destacam basicamente: a melhoria da 

informação visual para interpretação humana e o processamento de dados de cenas para 
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percepção automática por meio de computadores (Lanza, 2011). Existem dois métodos mais 

comuns de classificação com base na característica espectral do pixel: não supervisionada e 

supervisionada. No primeiro método a imagem é classificada através da agregação 

automática de grupos com características espectrais semelhantes, sendo que após a 

classificação é necessário associar um significado as classes resultantes. No segundo 

método, mais confiável, o analista leva em consideração um agrupamento de pixels que é 

usado como unidade de classificação, a decisão geralmente deriva de observações de 

campo, fotografias aéreas e/ou interpretação visual de imagens (Rosa et al., 2012).  

 Além desses métodos de classificação, o mapeamento de classes pode ser 

realizado por interpretação visual considerando características da imagem, tais como, 

textura, cor, sombra, forma e tamanho, muitas vezes confirmadas por levantamentos in 

loco. Os softwares em ambiente SIG possibilitam a criação de arquivos vetoriais para a 

divisão e representação das classes (Barberi et al., 2011). O SIG é uma das principais 

ferramentas utilizadas no processamento de dados georreferenciados, pois armazena e 

processa a geometria e os atributos dos dados gráficos e não gráficos, sendo consagrado na 

análise espacial e modelagens da superfície terrestre. O principal objetivo de um SIG é 

fornecer suporte a tomada de decisões para o gerenciamento do uso do solo, recursos 

hídricos, ecossistemas aquáticos e terrestres, ou qualquer entidade distribuída 

espacialmente (Câmara & Medeiros, 1998). 

 O SIG permite a manipulação e análise de diferentes fontes de dados. As 

informações são transferidas do mundo real para o sistema computacional por meio de 

bases cartográficas arranjadas por um sistema de referência. Os parâmetros de entrada para 

modelagem espacial da USLE podem ser obtidos a partir dessas bases de dados, construídas 

por meio de fotografias aéreas, imagens orbitais, ortofotomosaicos digitais, modelos digitais 

de elevação, dados meteorológicos, mapeamentos pedológicos e topográficos aliados a 

informações de campo, em diferentes escalas de representação (Blainski et al., 2008). 

 

2.2.2.1    Importância da base cartográfica na modelagem espacial da USLE 

 

 A qualidade das estimativas fornecidas pela USLE para determinada unidade de 

estudo dependerá diretamente da representatividade dos parâmetros de entrada do modelo. 

Esses parâmetros são oriundos de diversas fontes de informação, podem ser obtidos por 

meio de diferentes metodologias, e/ou ser levantados a partir de bases cartográficas já 
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existentes. Recorrer aos dados geográficos das bases cartográficas do país é a alternativa 

mais dinâmica e barata para a modelagem espacial da USLE em bacias hidrográficas. 

Contudo, a maioria das cidades brasileiras enfrenta dificuldades no tocante à atualização, 

manutenção e qualidade de suas bases cartográficas. Bias (2002) relata que a crescente 

demanda desses produtos têm levado vários órgãos do Governo do Distrito Federal a 

procurar formas e alternativas diversas para desenvolver a sua base cartográfica. 

No que se refere ao mapeamento do uso do solo, houve considerável melhoria 

desde o surgimento dos sensores remotos orbitais na década de 1970. Nessa época, a baixa 

resolução espacial das imagens limitava suas aplicações em diversos estudos. Sabe-se que o 

aumento de resolução pode melhorar a exatidão de classificação e aumentar a precisão. A 

partir da década de 80, o advento de satélites da série Landsat com um sensor de média 

resolução espacial (30 m) possibilitou análises com maior precisão (Bias et al., 2012). 

A disponibilidade e utilização de imagens de alta resolução espacial para a 

cartografia, em escalas de 1:10.000 até 1:2.000, ainda é escassa considerando todo território 

brasileiro. Outro problema é a desatualização dos dados cartográficos, em razão da falta de 

investimentos nas áreas de cartografia e mapeamento e da crescente dinâmica do crescimento 

urbano. Altos custos e longo tempo de execução acabam inviabilizando os trabalhos de 

atualização, particularmente, quando efetuados por processos convencionais de 

aerofotogrametria. É por isso que o advento de sensores remotos mais potentes tem 

possibilitado a atualização cartográfica (Bias et al., 2012). 

Em 2013 entrou em operação o satélite Landsat-8 que disponibiliza imagens com 

a possibilidade de até 15 m de resolução espacial, e possui um período de revisita de 16 dias. 

Além disso, o projeto Topodata lançado em 2008, do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) oferece o Modelo Digital de Elevação (MDE) em cobertura nacional, 

elaborado a partir dos dados SRTM. Esses produtos foram disponibilizados na rede mundial 

de computadores e são compatíveis com escala de 1:250.000. Por sua vez, a qualidade do 

MDE dependerá da amostragem altimétrica. 

O comércio de imagens de alta resolução espacial cresce a cada ano, ainda muito 

voltado para o planejamento urbano. Por outro lado, qual seria o custo da geração de uma 

base cartográfica na escala 1:10.000 para todo território brasileiro? Segundo levantamento 

realizado pela empresa Terracap em 2010, o custo ficaria em média R$690,0 por Km
2 

para a 

geração a partir de mapeamento aerofotogramétrico. Entretanto, para a geração por meio de 

imagens de alta resolução (GeoEye e WorldView2), o custo ficaria em média R$550,0 por 
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Km
2
 já incluso a construção do MDE. Assim, seria necessário um investimento da ordem 

de 6 bilhões de reais para realizar o mapeamento por aerofotogrametria de todo o território 

nacional. Bias et al. (2012) relatam que a utilização de imagens de alta resolução espacial 

pode representar uma redução de custo da ordem de 30% em relação aos processos 

convencionais de aerofotogrametria, além de possibilitar a disponibilização do produto 

final em tempo bem menor. 

Outra questão é a exatidão planimétrica do produto cartográfico advindo das 

imagens de alta resolução, a qual está intimamente associada com a sua escala, sendo 

relacionada com o erro gráfico. A exatidão da representação pode ser encontrada como se 

segue: Erro gráfico = 0,0002 × Fator de escala, em que (0,0002 m) é a acuidade visual expressa 

em metros. Por exemplo, a precisão das feições gráficas em função da escala 1:10.000 é de 2 

m, sendo 4 m
2
, o menor objeto mapeado.  Nesse contexto, a obtenção da escala máxima de 

representação dos produtos cartográficos pode ser feita por meio da relação entre o erro gráfico 

com o número de pixels definido pela frequência Nyquist (Bias et al., 2012). Contudo, no caso 

de imagens de média e baixa resolução espacial pode-se definir a escala de trabalho a partir da 

resolução espacial nominal e efetiva do sensor, respectivamente nomeadas como IFOV e 

EIFOV (Boggione et al., 2009). 

 

2.2.2.2    Geração automática do fator topográfico (LS) da USLE 

  

A partir de 1940 foi proposta a primeira equação que tentava relacionar 

matematicamente a erosão do solo com os efeitos topográficos da declividade e do 

comprimento de rampa. Muitos trabalhos foram publicados sobre o tema, destacando-se os 

de Wischmeier & Smith. Contudo, até a década de 80, a determinação do fator LS era 

considerada ineficiente em terrenos de relevo complexo, como no caso de bacias 

hidrográficas, uma vez que a variação do comprimento de encosta se tornava difícil de 

estimar nessa escala (Garcia Rodriguez & Suárez, 2010).  

A partir do final da década de 90 houve o desenvolvimento de vários algoritmos 

e softwares, possibilitando representar e analisar a superfície do terreno por meio do Modelo 

Digital de Terreno (MDT) ou Modelo Digital de Elevação (MDE). Usando essa informação 

surgiram aplicações específicas para o cálculo do fator LS da USLE com base no MDE. 

Destaca-se o desenvolvimento dos seguintes programas: Usle2D (Desmet & Govers, 1996; 

Silva et al., 2010), bastante empregado na predição de perdas de solo em bacias hidrográficas 
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brasileiras; a metodologia de Mitasova et al. (2001) para integração do cálculo deste fator em 

ArcGIS®, a ferramenta existente nos módulos do SAGA GIS® que mais recentemente foi 

integrado no programa QuantumGIS® por meio da extensão disponibilizada pelo framework 

do Sistema Extremeño de Análisis Territorial (SEXTANTE), referidos por Simões (2013).   

A introdução do conceito de área de contribuição trouxe uma nova abordagem 

para a determinação do comprimento de rampa (fator L). Desse modo, o fator LS passa a 

ser considerado como um fator bidimensional, pois o (L) deixa de ter uma dimensão linear 

para admitir uma dimensão de área ou uma unidade hidrológica, onde ocorre a formação 

do escoamento superficial em nível de bacia hidrográfica (Dalla, 2011). Moore & Burch 

(1986) buscando desenvolver um fator topográfico apropriado à modelagem da erosão em 

vertentes desuniformes propuseram a substituição do comprimento de rampa por uma 

variável que considere a forma da área de captação, conforme ilustrado a seguir (Figura 4).  
   

 
 

Figura 4. Representação esquemática da área de captação (A), comprimento do fluxo (l) 

e largura do fluxo (b)  

 (fonte: Moore & Burch, 1986)  

   

Observando a direção do fluxo hídrico na bacia da Figura 4, subtende-se que o 

comprimento da vertente vai de um ponto inicial a partir do divisor de águas até o canal de 

drenagem, caracterizando uma área de contribuição (A), a qual uma área à montante contribui 

com escoamento para outra área à jusante ou parcela do terreno representada espacialmente 

por um pixel. Observa-se a seguir (Figura 5) que o fluxo acumulado é considerado o melhor 

representante do fluxo real que ocorre sobre a superfície (Lanza, 2011). 

Vários autores propuseram algoritmos para o cálculo automático do fator 

topográfico (LS) a partir do conceito de área de contribuição. Estas metodologias foram 

desenvolvidas para serem aplicadas em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG), utilizando como base os Modelos Digitais de Elevação (MDE), hoje facilmente obtidos 
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por meio de dados orbitais, por exemplo, da missão SRTM. A automatização e a integração 

com o SIG trouxeram vantagens em relação aos métodos manuais devido à eficácia e rapidez 

do método automático na obtenção dos resultados (Minella et al., 2010; Dalla, 2011). 

 

        
(a)                                                  (b) 

Figura 5. Representação de uma grade (D8) indicando uma direção do fluxo d’água, 

segundo oito possíveis direções (a) e (b) fluxo acumulado da área de contribuição  

 (fonte: adaptado de Valentin, 2008) 

   

 Baseando-se em estudos supracitados, Desmet & Govers (1996) desenvolveram 

um modelo para o cálculo automático do fator (L) bidimensional com base no MDE, 

conforme apresentado a seguir (Equação 5).  

  

                       
          

   
       

   
 

   
                                                                                      (5) 

  

em que, os subíndices i e j são as coordenadas da localização do pixel no mapa da bacia, (Aij) 

corresponde à área de contribuição para cada célula (fluxo acumulado) em m², ou seja, a área 

total capaz de contribuir para o montante do fluxo do escoamento superficial que atinge 

determinado pixel do MDE. O (m) é o coeficiente de ajuste conforme exposto anteriormente 

na equação 4. A variável (D) corresponde ao tamanho do pixel da grade do MDE, em 

metros, e (αij) ao ângulo da direção do fluxo que indica a direção para onde o fluxo se 

direciona em relação ao norte, sendo o fator de correção da largura do fluxo, calculado a 

partir do ângulo de aspecto (ϕ) por meio da equação 6 (Salgado, 2011). 

  

                                                                                                                          (6) 

 

Mc Cool et al. (1989) propuseram a equação 7 para o cálculo do expoente (m) 

baseando-se na razão (β) que está relacionada à proporção da erosão em sulcos (causada 

pelo escoamento superficial) e a erosão entre sulcos (causada, principalmente, pelo 
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salpicamento das gotas de chuva). A razão (β) pode ser calculada com base no ângulo de 

declividade ( ) por meio da equação 8.  

 

                     
 

   
                                                                                        (7) 

                      
    

      
                                                (8) 

  

 No que se refere ao fator declividade da encosta, ou seja, para o cálculo do 

fator (S), existem diferentes equações com base no ângulo (limiar) de declividade ( ), 

conforme apresentado nas equações 9 e 10 por Mc Cool et al. (1987; 1989). Esses autores 

realizaram a revisão desse fator, na tentativa de desenvolverem uma equação para declives 

moderados (<9%) e outra para declives acentuados (≥9%). 

    

                         , para tan   < 0,09                        (9) 

                                  , para tan   ≥ 0,09                            (10) 

 

Devido a grande variabilidade em declividade das vertentes, Nearing (1997) 

desenvolveu a equação 11 adequada ao cálculo do fator S para diferentes condições de 

declividade. De acordo com Salgado (2011), para declividades acima de 22,0% as 

equações 10 e 11 apresentam diferenças consideráveis quanto aos valores do fator S.  

 

                           
  

                                                                      (11) 

 

 As equações para o cálculo do fator topográfico da USLE podem apresentar 

resultados inapropriados quando utilizadas para a modelagem da erosão em áreas com 

topografias diferentes das condições experimentais em que as equações foram desenvolvidas. 

De todo modo, o cálculo automatizado do fator topográfico com base nas variáveis topográficas 

extraídas a partir do MDE, possibilita estimativas padronizadas e isentas de critérios subjetivos 

associados à necessidade de interpretação visual das linhas de fluxo (Salgado, 2011).



 

 

3   MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A pesquisa foi dividida em duas etapas principais (preparação da base de dados 

e simulação das perdas de solo em SIG), como apresentado a seguir (Figura 6). A escolha 

da área de estudo foi o primeiro passo para realização desta pesquisa baseando-se nos 

seguintes critérios: disponibilidade de dados geográficos em escalas distintas (1:250.000 e 

1:10.000), relevância da atividade agrícola, proximidade à capital e acesso fácil. Já a fase 

de levantamento dos dados demandou maior tempo, pois foram necessários vários tipos de 

dados para alimentar o modelo. Por último foi utilizado um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) para manipular, atualizar e selecionar os dados de interesse para a 

construção da base cartográfica dos fatores da USLE, realização das estimativas, produção 

dos mapas temáticos e análise espacial dos resultados.  

 

3.1   CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO  

  

 A caracterização prévia foi fundamental para embasar a escolha da área de 

estudo, com intuito de verificar o cumprimento dos critérios pré-estabelecidos no item 3. 

A caracterização da região onde está localizada a área de estudo, além de ser necessária 

para a obtenção dos parâmetros da USLE, foi realizada com o objetivo de identificar os 

atributos do meio físico, bem como as diferentes formas de exploração dos solos 

existentes na bacia hidrográfica, destacando os principais fatores que interferem nos 

processos erosivos.  

 O trabalho foi desenvolvido considerando a Bacia Hidrográfica do Rio 

Samambaia (BHRS) localizada na porção norte do município de Cristalina, Goiás, na 

mesorregião do Leste Goiano, a 230 Km de distância da capital Goiânia (Figura 7). Cerca de 

6% da área dessa bacia situa-se no Distrito Federal, onde fica a região de nascentes do Rio 

Samambaia. A BHRS está inserida, respectivamente, dentro de três importantes níveis 

hidrográficos: a grande bacia hidrográfica do Rio Paraná, a bacia hidrográfica do Rio 

Paranaíba e a bacia hidrográfica do Rio São Marcos, que se localiza na divisa dos municípios 

de Cristalina e Unaí-MG. 
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Figura 6. Sequência de métodos propostos na pesquisa; IDW – Inverso da Potência da 

Distância; MDE – Modelo Digital de Elevação; PNE – Potencial Natural à 

Erosão; Ea – Erosão atual 
  

  

 O exutório da BHRS está localizado no Rio São Marcos e a montante desse 

ponto forma-se uma área de contribuição de aproximadamente 875 km². Esta área destaca-

se por seu potencial em termos de recursos hídricos e pela relevância dos aspectos 

econômicos ligados às atividades agrícolas para o Estado. Localiza-se entre as latitudes 

15°58’S e 16°44’S e as longitudes 47°27’O e 47°39’O (Carneiro et al., 2011). Ainda faz 

parte da RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Em 

uma sub-bacia do Rio Samambaia, a demanda de água de 66 pivôs centrais pode resultar 

no consumo de 75 bilhões de litros d’água por ano (Botelho et al., 2013).  

 O clima predominante na área de estudo foi representativo da região do 

Cerrado, sendo caracterizado por um período chuvoso e quente, e um período seco e frio. 

De acordo com o Plano Diretor Participativo de Cristalina, os totais pluviométricos do 
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município atingem valores próximos de 1.500 mm anuais, com médias mensais 

superiores a 200 mm para os meses mais chuvosos (novembro, dezembro e janeiro) e 

inferiores a 5 mm para meses mais secos (junho, julho e agosto) (Cristalina, 2011). 

 

 
 

Figura 7. Mapa de localização da bacia hidrográfica do Rio Samambaia (BHRS) - GO/DF   
(fonte: adaptado de Goiás, 2005) 

 

 No município de Cristalina, a precipitação média anual varia entre 1.400 

mm e 1.700 mm, podendo ocorrer “veranicos”, entre os meses de dezembro e março. A 

temperatura média é de 23ºC variando menos de 5ºC entre os meses mais frios e mais 

quentes. A umidade relativa média do ar se mantém praticamente constante no período 

de chuvas mais intensas, ao redor de 77%, decrescendo para um valor médio mínimo 

em torno de 48% nos três meses mais secos (Barbalho et al., 2006; Carneiro et al., 

2011; Cristalina, 2011).  

 Variações altimétricas locais interferem na temperatura do ar, sendo que nas 

áreas com cotas altimétricas abaixo de 1.000 m situa-se clima tropical de altitude, com 

temperatura do mês mais frio superior a 18°C e com média superior a 22°C no mês mais 

quente. Já as áreas com cotas altimétricas entre 1.000 m e 1.200 m a temperatura do mês 

mais frio é inferior a 18°C. No Distrito Federal, a média anual de precipitação varia entre 

1.200 mm e 1.750 mm (Valentin, 2008).  
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 As variações climáticas observadas na área de estudo foram semelhantes às 

condições identificadas no trajeto entre o município de Cristalina e o Distrito Federal. As 

médias e o total da precipitação pluviométrica, no período de 1974 a 2006, para a estação 

de Cristalina (código: 1647002; altitude: 1239,00 m; latitude: -16°45’24,8” e longitude: -

47°36’20,16”) estão disponíveis na (Tabela 2) e seus totais anuais (Figura 8). A estação 

pluviométrica de Cristalina foi a estação mais próxima à área da BHRS.  

 

Tabela 2. Médias mensais e total de precipitação pluviométrica em milímetros da estação 

Cristalina, de responsabilidade da ANA, no período de 1974 a 2006 
  

Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total 

(mm) 247,6 202,8 232,1 95,2 31,3 5,2 5,0 14,4 47,4 111,7 221,0 269,4 1.483,2 

 Fonte: Séries históricas - Hidroweb, Agência Nacional das Águas-ANA 

 

 
  

Figura 8. Totais anuais de precipitação pluviométrica na estação Cristalina para o 

período de 1974 a 2006  
 (fonte: Séries históricas - Hidroweb, Agência Nacional das Águas-ANA) 

 

 O total das médias mensais de precipitação pluviométrica da estação Descoberto, 

no Distrito Federal, descrita por Valentin (2008) foi praticamente igual ao total de 

precipitação exposto para a estação Cristalina (Tabela 2). Isso demonstrou que a quantidade 

de chuvas nesse trajeto foi praticamente a mesma. Na figura 8, uma linha de tendência 

evidenciou aumento nas precipitações anuais, principalmente nos últimos três anos da série 

avaliada, havendo também precipitações anuais superiores a 2000 mm.  
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 Os tipos de solos existentes na área da BHRS apresentam relação direta com os 

processos erosivos, a qualidade e a quantidade de água superficial. Na região estudada 

ocorre predominantemente a classe dos Latossolos, Cambissolos, Plintossolos, além de 

Gleissolos e Neossolos, respectivamente (Goiás, 2005; Calixto, 2013).  

 Os três tipos de solo mais predominantes na área são explorados por culturas 

anuais e perenes, tais como batata, trigo, milho doce, alho, cebola e café (principalmente 

em cultivos irrigados). Além destas culturas, Cristalina possui grande relevância na 

produção de feijão, cenoura, beterraba, tomate, maracujá, cabutiá, soja semente, citros, 

vagem verde e ervilha (Cristalina, 2011).  

 No município de Cristalina ocorrem rochas pertencentes ao Grupo Paranoá do 

Proterozóico Superior e Coberturas Detrito-lateríticas. Destacam-se na área da BHRS as 

seguintes formações geológicas: Unidade Coberturas Detríticas Indiferenciadas; 

Coberturas Detrito-lateríticas Ferruginosas; Unidades geotectônicas da Faixa Brasília, 

pertencentes à Formação Paracatu – Grupo Canastra, cuja litologia é representada, 

sobretudo, por filito carbonoso, quartzito, metassiltito; Formação Serra do Landim: sercita 

xistos, quartzo-sericita xistos, com intercalações de níveis quartzosos. As Coberturas 

Detrito-Lateríticas constituem-se a maior parte de elúvios, isto é, material proveniente de 

intemperismo das rochas subjacentes e não transportadas, e de colúvios material pouco 

transportado, acumulado nos sopés de encostas e platôs (Carneiro et al., 2011). 

 Quanto à geomorfologia do município de Cristalina, insere-se no contexto 

morfológico do Planalto Central Goiano e, portanto, sua topografia é acidentada, com cotas 

variando de 950 m a 1.250 m. A variedade litológica propiciou a erosão diferencial, daí a 

presença de feições diversas. Em função da sub-compartimentação topográfica e da 

fisionomia do relevo, reconhece-se a existência de subunidades. A Cobertura detrito-

laterítica é responsável pela homogeneidade do Planalto, que se une a um patamar 

rebaixado quase sempre por escarpas erosivas e desníveis (Cristalina, 2011). 

 Quanto à geomorfologia do Distrito Federal, a área na qual se localiza a 

cabeceira da Sub-bacia do Rio Samambaia integra o padrão de relevo Aplainado 

Superior. As unidades morfológicas pertencentes a este padrão caracterizam-se por 

topografia plana a suave ondulada acima da cota de 1.000 m, apresentando 

predominantemente Latossolos Vermelho, cuja textura varia entre média-argilosa e 

argilosa (Valentin, 2008). 

 No município de Cristalina, em geral, a vegetação natural é constituída por 
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cerrados médio a baixo, também chamado de Cerrado stricto sensu. Caracteriza-se pela 

presença de indivíduos arbóreos com 3 m a 7 m de altura, como por exemplo, a gomeira, o 

pau-terra-de-folha-larga e a sucupira-preta.  

 Em outro tipo de fitofisionomia do Cerrado predominam formações savânicas 

que apresentam uma vegetação baixa, dominada por uma camada herbáceo-arbustivo quase 

continua, com dominância do capim-flecha. Já a fitofisionomia do tipo cerradão (formação 

florestal) recobre áreas com solos mais férteis e encontra-se constituído de pequenos 

enclaves isolados de florestas estacionais e semideciduais nos terrenos mais elevados com 

declives acentuados, em meio às lavouras e pastagens. As matas de galeria são encontradas 

ao longo das cabeceiras de drenagem, onde se destacam árvores com porte de até 20 m de 

altura, como o pombeiro, o cega-machado e o pau-d’óleo (Cristalina, 2011). 

  

3.2   CONSTRUÇÃO DO MODELO DE QUANTIFICAÇÃO  

   

3.2.1   Aquisição de dados e programas computacionais utilizados  

  

Realizou-se a compilação dos dados de altitude do Topodata (INPE), referentes às 

quadriculas (15S48 e 16S48) correspondentes a área de interesse e compatíveis com a escala 

de 1:250.000. Esse MDE foi adquirido da rede mundial de computadores com resolução 

espacial em torno de 30 m. Os dados do Topodata foram referenciados inicialmente ao 

referencial geodésico WGS 84, em sistema de coordenadas geográficas.  

 Também foi feita a compilação de toda base de dados do Sistema Estadual de 

Estatística e de Informações Geográficas de Goiás (SIEG), referente às cartas SE-23-V-A e 

SD-23-Y-C compatíveis com a área de estudo para os temas: geologia, geomorfologia, 

solos, cobertura e uso do solo, diagnóstico, malha viária e base cartográfica. Desta 

compilação utilizou-se essencialmente o mapa de solos do Plano diretor da Bacia do Rio 

Paranaíba em Goiás (UFV-Ruralminas), no nível de levantamento – reconhecimento de 

baixa intensidade, na escala de 1:250.000 (Goiás, 2005). 

 Outra fonte importante de dados foi oriunda de imagens de sensores orbitais. 

Foi adquirida uma cena do sensor Operacional Terra Imager (OLI), satélite Landsat 8, 

referente à órbita/ponto (221-71), na rede mundial de computadores por meio do link: 

http://earthexplorer.usgs.gov/. A imagem selecionada tinha o seguinte código de 

identificação: LC82210712014005LGN00, com coordenadas (-15,90093° de latitude Sul e 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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-47,93253° de longitude Oeste), sendo que a data de aquisição foi 05 de janeiro de 2014.  

 Por último, foram compilados os dados de precipitações pluviométricas de 10 

estações no Estado de Goiás, Minas Gerais e no Distrito federal, disponíveis no Sistema de 

Informações Hidrológicas da Agência Nacional de Águas (ANA/Hidroweb). As estações 

utilizadas são administradas pelos seguintes órgãos: Caesb (Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal), CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), 

INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e ANA (Agência Nacional das Águas). 

 Todas as informações supracitadas foram coletadas e manipuladas por meio de 

um microcomputador e estão disponibilizadas na rede mundial de computadores em banco 

de dados nacionais e internacionais. Esses dados foram suficientes para construir a base 

cartográfica dos fatores da USLE na escala 1:250.000.  

 Por sua vez, para compor a base cartográfica da USLE na escala de detalhe 

1:10.000 foram adquiridos, também na rede mundial de computadores, nove articulações 

do Sistema Cartográfico do Distrito Federal (SICAD) referentes as ortofotocartas (205, 

206, 207, 221, 222, 223, 238, 239 e 240), com recobrimento apenas de parte da área de 

estudo (microbacia do Rio Samambaia) localizada no Distrito Federal (Figura 9). Esse 

produto está referenciado ao sistema geodésico SIRGAS 2000 (Distrito Federal, 2009).  

 As ortofotocartas foram produzidas a partir do mapeamento aerofotogramétrico 

digital do Distrito Federal realizado em 2009. As fotografias aéreas têm resolução espacial 

de um metro. Também foram utilizados os seguintes dados vetoriais: pontos cotados, 

isolinhas (curvas de nível mestras e intermediárias), rede hidrográfica e lagos, em formato 

shapefile (Figura 9).  Ainda foi usada uma imagem do sensor ETM, satélite Landsat 7, 

ortorretificada para registrar a cena do sensor OLI do Landsat 8. Além destas, utilizaram-se 

também as imagens do sistema Google Earth® para auxiliar no processo de classificação 

supervisionada.  

 Os principais programas computacionais utilizados, rotineiramente chamados 

de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) foram: ArcGIS® 10.0 e SPRING® 5.1.8. 

Nesse primeiro software, para executar a maioria dos processos, utilizou-se 

principalmente as seguintes extensões: Spatial Analyst, 3D Analyst, Data Management 

Tools e Conversion Tools, aplicativos desenvolvidos pela Environmental Systems 

Research Institute – ESRI® (ESRI, 2010). No segundo software foram usadas as 

ferramentas de contraste, classificação, mapeamento de classes para imagem temática, 

edição matricial e edição vetorial (INPE, 2011). 
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Figura 9. Dados vetoriais de ortofotocartas do SICAD na Microbacia Hidrográfica do 

Rio Samambaia (MBHRS), parte da área de estudo na escala 1:10.000  
 (fonte: Sedhab - Distrito Federal, 2009) 
  

  

3.2.2   Geração do Modelo Digital de Elevação nas escalas (1:250.000 e 1:10.000)  

  

 O Modelo Digital de Elevação (MDE) foi preparado para a bacia hidrográfica 

do Rio Samambaia (BHRS), compatível com a escala 1:250.000, por meio do SIG 

ArcGIS® 10.0. Inicialmente, os dados de altitude adquiridos do projeto Topodata foram 

importados para a interface do ArcMap® 10.0 realizando-se o mosaico das grades (raster) 

dos arquivos em formato grid. Para isto foi usada a ferramenta Mosaic to New Raster 

disponível na extensão Data Management Tools. De posse do MDE, foi utilizada a 

metodologia proposta por Valeriano (2008), correspondendo à elaboração dos seguintes 

mapas: altimetria, fatiamentos das classes de declividade (Embrapa, 2006), orientação das 

vertentes e divisores de água (watershed). 

 Em seguida, foi utilizado o comando Project Raster para converter os dados 

georreferenciados por coordenadas geográficas para o sistema de projeção Universal 

Transversa de Mercator (UTM). Para isso, utilizou-se o sistema de referência 
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(WGS_1984_UTM_ZONA_23S) que corresponde ao referencial geodésico WGS84 e à zona 

23 sul. No momento da projeção dos dados, o tamanho do pixel foi definido considerando o 

valor fornecido pelo sistema, sendo de trinta metros. 

Utilizou-se um polígono com lados distando um quilômetro do limite da 

bacia para recortar o mosaico gerado. O polígono utilizado, referente à área da bacia 

em estudo foi gerado por meio da ferramenta watershed localizada na Arctoolbox 

Spatial Analyst Tools, Hydrology.  

Para criar o limite da bacia hidrográfica, ou seja, o seu divisor topográfico 

usando essa ferramenta foi necessário gerar o fluxo acumulado e marcar um ponto de 

exutório. Este ponto refere-se à foz do corpo d’água principal, o Rio Samambaia.  Após 

o recorte dos dados referentes à área de estudo foi realizado o comando fill para 

corrigir as depressões espúrias, com o intuito de gerar um modelo digital de elevação 

hidrologicamente consistido. Este comando está localizado na mesma Arctoolbox 

(ESRI, 2014).  

Para produzir um MDE para a Microbacia Hidrográfica do Rio Samambaia 

(MBHRS) na escala de 1:10.000 foram utilizados os dados altimétricos disponibilizados 

pelo SICAD. Esses dados também foram projetados para o sistema de referência 

(WGS_1984_UTM_ZONA_23S) para ficar compatível com o mapeamento gerado a partir 

da outra base de dados.  

Após a seleção e o pré-processamento dos dados das articulações cartográficas 

referentes à área de estudo, aplicou-se à base de dados vetoriais o algoritmo de 

interpolação Topo to Raster, disponível para ArcGis - ArcMap
™

 10.0. Também foram 

testados outros métodos de interpolação disponíveis nas extensões Spatial Analyst Tools e 

3D Analyst Tools. Entretanto, o Topo to Raster é reconhecido por seu bom desempenho 

como interpolador de superfície hidrológica.  

Para diferenciar a modelagem do relevo na escala de detalhe (MBHRS) foi 

atribuída a sigla MDT – Modelo Digital de Terreno hidrologicamente corrigido (ou 

consistido). No qual, o processo de consistência foi atribuído ao tipo de interpolação 

realizada e ao comando Fill, usado para preencher as depressões espúrias (sinks) e 

atribuir consistência hidrológica à modelagem de superfície do terreno. Os planos de 

informação referentes à hidrografia e aos lagos da MBRHS auxiliaram na consistência 

do MDT.   

Utilizou-se a configuração padrão do algoritmo, na qual as isolinhas e os 
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pontos cotados têm maior peso na geração do MDT, respectivamente. Ainda foi realizada 

uma filtragem passa-baixa do MDT, com o objetivo de suavizar a superfície modelada, 

principalmente em pontos de mudança de declividade abrupta.  

 A partir das ortofotocartas do ano de 2009, foi possível observar que alguns 

pontos cotados foram levantados a campo sobre as obras antrópicas presentes na 

microbacia, tais como: estradas e barragens, o que modificou pontualmente a modelagem 

do relevo. Há pontos cotados (elevação, em metros) no leito do corpo d’água original e no 

barramento que foi construído para armazenar a água à montante. Inicialmente, nenhum 

ponto cotado foi excluído do arquivo de entrada, pois optou-se pela representação real da 

elevação do local nesta escala de trabalho.  

 O divisor topográfico (limite da microbacia do Rio Samambaia) também foi 

gerado a partir da ferramenta watershed, extensão Hydrology, utilizando inicialmente o 

Modelo Digital de Elevação da Bacia Hidrográfica do Rio Samambaia (MDE-BHRS). Esse 

MDE foi gerado a partir dos dados Topodata/INPE, cuja escala era 1:250.000. 

Posteriormente, utilizou-se o Modelo Digital de Terreno hidrologicamente corrigido da 

microbacia do Rio Samambaia (MDT-MBHRS), disponível para o recorte no Distrito 

Federal, para gerar um novo limite dessa área na escala de 1:10.000. 

 A microbacia foi gerada a partir do raster de fluxo direto e do ponto de 

exutório da MBHRS (Figura 9). Esse ponto de exutório no Rio Samambaia foi ajustado por 

meio do raster de fluxo acumulado. A barragem construída sobre o leito do rio acabou 

modificando o fluxo original da água, que foi convertido para um canal extravasor, 

também chamando de sangradouro do reservatório (Figura 10). Os limites da microbacia 

do Rio Samambaia gerados a partir das duas bases de dados com escalas diferentes foram 

sobrepostos a titulo de comparação em relação as suas áreas.  

 

3.2.3   Geração espacial dos fatores ambientais e antrópicos da USLE  

  

Após a fase de construção da base cartográfica, referente às escalas 1:250.000 e 

1:10.000, os parâmetros da USLE foram determinados com base nos dados disponíveis para 

a região de estudo. As informações vetoriais foram transformadas para matriciais, com 

intuito de facilitar o cruzamento dos fatores. Desse modo, as grades (ou grids) de cada fator 

foram inseridas de acordo com a equação 1 no módulo Raster Calculator do ArcMap
™

 10.0.  

As técnicas descritas na revisão bibliográfica, no que se refere à geração 
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automática do fator topográfico da USLE, também foram aplicadas. Todos os planos de 

informação foram processados com o mesmo sistema de coordenadas projetadas (UTM zona 

23 Sul) e referencial geodésico WGS 1984. Posteriormente é detalhada a determinação de 

cada parâmetro da USLE. 

 

 

 

Figura 10. Identificação do exutório no Rio Samambaia – atual, ajustado e original (as linhas 

traçadas sobre a fotografia aérea marcam o sangradouro do reservatório, bem como 

o leito do rio original) 
(fonte: o autor) 

  

  

3.2.3.1   Geração da grade do fator de Erosividade (R) 

  

O fator erosividade foi calculado com base nos totais mensais e anuais das 

precipitações de 10 estações pluviométricas localizadas no Distrito Federal e em municípios 

do entorno, utilizando os dados consistidos, apresentados a seguir (Tabelas 3 e 4). Foram 

encontradas três estações no município de Cristalina.  
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Tabela 3. Estações pluviométricas, localização e série histórica para a região de estudo 
 

                   Estação 
Local 

UTM 

(E) 

UTM 

(N) 

ALT 

(Z) 

    Série histórica 

Código Nome Período Anos 

1547014 Área Alfa Brasília-DF 181544 8231082 1206 1979 2009 31 

1747001 Campo Alegre de Goiás Catalão-GO 228636 8062839 800 1973 1996 24 

1647002 Cristalina Cristalina-GO 222215 8145509 1239 1974 2006 33 

1647008 Faz. Limeira Unaí-MG 261339 8206652 638 1974 1995 22 

1746017 Faz. Poções Paracatu-MG 306523 8114904 600 1991 2011 21 

1747005 Guarda Mor Guarda Mor-MG 277512 8033733 1000 1977 2011 35 

1747000 Ponte São Marcos Cristalina-GO 270273 8116040 806 1971 1994 24 

1647001 Ponte São Bartolomeu Cristalina-GO 201072 8169521 790 1968 1994 27 

1547013 Taquara Brasília-DF 229785 8270140 1053 1978 2012 35 

1646001 Unaí Unaí-MG 298143 8191250 567 1965 1999 35 

 Fonte: Séries históricas - Hidroweb, Agência Nacional das Águas-ANA 

 

Tabela 4. Precipitações médias mensais e anuais para as dez estações pluviométricas  

 

Nome da 

Estação 

Precipitação Média Mensal (mm) Precipitação 

Média Anual 

(mm) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Unaí 222,8 153,1 174,1 93,0 21,4 7,3 6,0 6,3 30,0 118,4 209,6 262,6 1.304,6 

Taquara 227,8 175,8 195,3 86,3 29,4 7,0 3,6 11,8 34,5 118,6 208,9 226,0 1.325,0 

Faz. Limeira 245,8 186,8 207,8 93,0 25,8 7,5 7,0 7,8 29,3 92,8 215,1 248,8 1.367,5 

P. São Marcos 244,5 176,1 169,3 94,4 26,6 6,3 7,4 9,3 40,8 119,3 206,5 273,7 1.374,2 

Faz. Poções 254,6 203,5 194,9 66,7 23,3 8,0 0,5 9,9 32,0 96,4 200,3 327,8 1.418,0 

Ponte São 

Bartolomeu 
214,3 184,3 194,5 103,4 30,1 5,9 7,0 9,7 43,2 139,8 219,4 275,8 1.427,4 

Campo Alegre 

de Goiás 
269,8 177,5 184,7 97,7 35,5 8,9 10,7 12,3 40,6 127,0 216,6 274,7 1.456,1 

Cristalina 247,6 202,8 232,1 95,2 31,3 5,2 5,0 14,4 47,4 111,7 221,0 269,4 1.483,2 

Área Alfa 261,1 213,9 235,2 107,7 30,5 6,4 3,7 20,7 54,9 132,2 228,7 229,8 1.524,8 

Guarda Mor 308,4 214,1 206,9 82,5 26,7 7,6 5,8 12,6 36,0 103,3 227,4 342,9 1.574,2 

 Fonte: estações pluviométricas, Hidroweb/ANA 
 

 

A princípio, os arquivos de chuva em (milímetros) foram obtidos do 

Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional de Águas (ANA/Hidroweb). 

Estes dados climáticos foram organizados em médias mensais e anuais. Após análise 

preliminar dos dados foram selecionados os registros pluviométricos das estações com 

uma série histórica de no mínimo vinte anos, calculando-se a média mensal e a média 

anual de chuva de cada estação. Os valores de erosividade foram calculados por meio 
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das equações 2 e 3 descritas no item 2.2.1. 

Alguns dos estudos consultados nesta linha de pesquisa para o Estado de Goiás 

e para a bacia do rio Paranaíba utilizaram a mesma equação de (Rc) associado ao (EI30), 

tais como Cabral et al. (2005b); Valentin (2008); Lopes et al. (2009). Nesse sentido, 

Valentin (2008) explica que esta equação é bem difundida, haja vista que possui alto 

coeficiente de correlação (R
2
 = 0,991) com os dados de precipitação locais. 

Os resultados de erosividade foram associados a cada ponto georreferenciado e 

espacializados atribuindo ao tamanho do pixel (trinta metros), a partir da Arctoolbox Spatial 

Analyst tools, Interpolation, do ArcGis - ArcMap
™

 10.0, optando pelo método IDW (inverso 

do potência das distâncias). Considerou-se a maior influencia dos cinco pontos mais próximos 

da área de estudo e o expoente da distância foi dois. O processo de interpolação foi realizado 

várias vezes atribuindo algumas mudanças nas configurações para checar o comportamento 

espacial das grades de erosividade na área da BHRS.  

Nesse contexto, a interpretação dos valores de erosividade foi realizada 

conforme classes de intensidade propostas por Carvalho (2008), (Tabela 5).  

 
Tabela 5. Classificação da erosividade em relação à intensidade 
 

Erosividade (R) 

(MJ mm ha-1 h-1 ano-1) 
Classes de intensidade 

R ≤ 2452 

2452 < R ≤ 4905 

4905 < R ≤ 7357 

7357 < R ≤ 9810 

R > 9810 

Baixa 

Média 

Média a Forte 

Forte 

Muito Forte 

Fonte: Carvalho (2008) 
  

  

3.2.3.2 Geração da grade do fator de erodibilidade (K) 

 

Os valores de erodibilidade para solos do Cerrado, disponíveis na literatura 

foram compilados em relação às unidades pedológicas similares às da área da BHRS 

(Tabela 6). Esses dados foram coletados, sobretudo de estudos que utilizaram o método 

indireto (equações de regressão para obtenção do fator K), os quais foram associados às 

classes de solos mapeadas, em função de algumas características físicas, tais como cor e 

textura, descritas no mapeamento pedológico adquirido e recortado para área de estudo. 
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Tabela 6. Valores médios de (K) compilados para as unidades de mapeamento de solos 

encontradas na bacia hidrográfica do Rio Samambaia 
 

Sigla Unidades de mapeamento de solos 
Média de K 

(Mg.h)(MJ.mm)
-1 

Área 

(km
2
) 

Fontes 

LVA 

LV 

Associação de Latossolos Vermelho-

Amarelos + Latossolos Vermelho-Escuros, 

ambos Distróficos ou Álicos, A moderado, 

textura muito argilosa 

0,017 335,60 

Calixto (2013) 

Chaves (1994) 

Bloise (2001) 

Silva (2004) 

LP 

LVA 

Associação de Latossolos Petroplíntico de 

textura argilosa cascalhenta a muito argilosa 

cascalhenta fase pedregosa ou endopedregosa 

+ Latossolos Vermelho-Amarelos de textura 

muito argilosa ou argilosa, ambos Distróficos, 

A moderado 

 

0,020
** 

 

0,70 

 

Calixto (2013) 

 

C 

LV 

Associação de Cambissolos Tb textura 

argilosa cascalhenta fase pedregosa + 

Latossolos Vermelho-Escuros de textura 

muito argilosa ou argilosa + Cambissolos Tb 

petroplíntico textura argilosa cascalhenta 

0,019 200,30 

Calixto (2013) 

Chaves (1994) 

Bloise (2001) 

Silva (2004) 

C 

F 

Associação de Cambissolos A moderado 

textura média cascalhenta ou argilosa 

cascalhenta fase pedregosa ou não pedregosa 

+ Plintossolos A moderado ou A proeminente 

textura arenosa/média a cascalhenta 

 

0,024
** 

 

17,10 Calixto (2013) 

C 

RL 

Associação de Cambissolos Distróficos ou 

Álico Tb textura média cascalhenta ou 

argilosa cascalhenta + Solos Litólicos 

Distróficos textura média cascalhenta relevo 

forte ondulado, ambos fase pedregosa 

 

0,044 

 

0,10 Silva (2004) 

PP 

C 

Associação de Petroplintossolos Indiscriminados 

Distróficos textura argilosa cascalhenta ou muito 

argilosa cascalhenta fase pedregosa + 

Cambissolos Álico Petroplíntico ou não 

Petroplíntico textura argilosa cascalhenta 

0,021 321,11 Calixto (2013) 

 

*LVA/LV – Associação de Latossolos Vermelho-Amarelos (K=0,020) + Latossolos Vermelho-Escuros 

(K=0,014), (Calixto, 2013) e (Chaves, 1994; Bloise, 2001; Silva, 2004), Kμ = 0,017. 

*LP/LVA – Associação de Latossolos Petroplíntico (K não encontrado) + Latossolos Vermelho-Amarelos 

(K=0,020), (Calixto, 2013).  

*C/LV – Associação de Cambissolos (K=0,024) + Latossolos Vermelho-Escuros (K=0,014), (Calixto, 2013) 

e (Chaves, 1994; Bloise, 2001; Silva, 2004), Kμ = 0,019. 

*CF – Associação de Cambissolos (K=0,024) + Plintossolos (K não encontrado), (Calixto, 2013).  

*C/RL – Associação de Cambissolos (K=0,048) + Solos Litólicos (K=0,040), (Silva, 2004), Kμ = 0,044. 

(Neossolos Litólicos: K = 0,035; Cambissolos: K= 0,06, segundo Chaves, citado por Lanza (2011), Kμ = 

0,048).  

*PP/C – Associação de Petroplintossolos (K=0,018) + Cambissolo (K=0,024), (Calixto, 2013), Kμ = 0,021 

(Cambissolo, Kμ = 0,022, segundo Reatto et al., citado por Bloise (2001) e Valentin (2008).  
**

Valor médio encontrado na literatura.   
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A espacialização do fator K foi realizada pelo ArcMap
™

 10.0 a partir do mapa de 

solos, utilizando a base vetorial de dados do SIEG da bacia hidrográfica do Rio Paranaíba em 

uma escala de 1:250.000. A interpretação do fator K foi feita utilizando classes de propensão 

à erodibilidade de acordo com Mannigel et al. (2002), (Tabela 7).  

Os valores do fator K foram obtidos principalmente dos estudos de Chaves 

(1994), Silva (2004) e Calixto (2013), sendo semelhantes. Foram encontrados em regiões 

de estudo próximas da BHRS e adicionados à tabela de atributos do mapa de solos. 

Posteriormente, o mapa no formato vetorial foi convertido para formato matricial (raster) 

com tamanho do pixel de 30 m.  

 

Tabela 7. Classificação dos solos em função do fator de erodibilidade (K)  
 

Propensão à erodibilidade Erodibilidade (K) (Mg h MJ-1 mm-1) 

Extremamente alta > 0,0600 

Muito alta 0,0450 – 0,0600 

Alta 0,0300 – 0,0450 

Média 0,0150 – 0,0300 

Baixa 0,0090 – 0,0150 

Muito baixa < 0,0090 

 Fonte: Adaptado de Mannigel et al. (2002) 
 

 

3.2.3.3   Geração da grade do fator topográfico (LS) 

  

Para calcular os valores correspondentes ao fator topográfico (LS) e gerar a 

grade desse fator para a área de estudo, foi feito um desdobramento de cada etapa de modo 

a se individualizarem os processos de rotina. Nesse sentido, os métodos empregados para o 

tratamento dos dados altimétricos, geração dos MDE, cálculo das variáveis topográficas, 

cálculo do fator topográfico e análise dos resultados estão o esquematizados na figura 11. 

Após a preparação do MDE (descrita no item 3.2.2) utilizou-se aplicativos do 

ArcGis - ArcMap
™

 10.0 para gerar os ângulos de declividade ( ) e de orientação de vertentes 

ou aspecto (ϕ). Logo, estas variáveis topográficas foram calculadas com base no método 

proposto Burrough e McDonell (1998) disponível no módulo 3D Analyst Tools, raster 

surface, slope e aspect.  

Os ângulos resultantes de declividade e de aspecto foram convertidos de graus 

(DEG) para radianos (RAD), conforme as expressões respectivas, RAD = {[(‘slope_DEG’) 

* π] / 180} e RAD = {[(‘aspect_DEG’) * π] / 180}. Finalmente, os valores dos ângulos em 
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radianos de declividade e aspecto foram inseridos respectivamente nas equações 8, 7 e 11 

para o cálculo das variáveis: razão β, m e fator S, e na equação 6 para o cálculo do fator de 

correção da largura do fluxo (α).  

 
 

 
 

Figura 11. Fluxograma para cálculo do fator topográfico (LS)  
 (fonte: adaptado de Salgado, 2011) 
 

 

Em seguida o módulo Hydrology foi empregado para adequar o MDE à 

modelagem hidrológica, visando o cálculo da área de contribuição por meio de algoritmos de 

distribuição do fluxo (Salgado, 2011). O MDE foi usado como o raster de superfície de 

entrada para calcular a direção de fluxo (flow direction), sendo calculado em seguida o fluxo 

acumulado (flow accumulation), nesta etapa usando o fluxo anterior como o raster de entrada. 

O cálculo da direção do fluxo utiliza o método Deterministic 8 (D8) 

desenvolvido por O’Callaghan & Mark, citado por Valentin (2008). É o método mais 

comum, no qual o fluxo é restrito a oito direções de escoamento, identificando o caminho 
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mais íngreme para o fluxo, considerando que a água escoará para uma das oito células 

circunvizinhas quando movida por ação da gravidade.   

Utilizando-se o módulo Raster Calculator referente à Arctoolbox Spatial 

Analyst foram calculadas as variáveis topográficas extraídas do MDE. Assim, a grade 

referente à área de contribuição (Aij) foi gerada pelo produto do fluxo acumulado pela área 

de cada pixel (900 m²), conforme a expressão (A = [(‘flow_accumulation.tif’) x 900,00]). Já 

a grade correspondente a largura do fluxo (α) foi gerada usando a expressão (α = 

[(Abs(Sin(‘aspect _RAD.tif’)))+(Abs(Cos(‘aspect _RAD.tif’)))]. O fator topográfico 

corresponde ao produto dos dois fatores (L e S), resultado da equação 5 multiplicado pelo 

resultado da equação 11.  

A metodologia apresentada para o cálculo do fator LS foi utilizada para gerar as 

grades correspondentes à escala 1:250.000 (com tamanho do pixel de trinta metros), e à 

escala 1:10.000 (com pixel de dois metros). O tamanho do pixel em função da escala de 

detalhe foi definido de acordo com o exposto por Bias et al. (2012) e com o tempo de 

processamento da máquina. Contudo, a área do pixel com dois metros de tamanho equivale 

a 4 m
2
, sendo considerada no momento da geração da área de contribuição.  

 

3.2.3.4 Geração da Grade do Fator Uso e Manejo do Solo e do fator Práticas 

Conservacionistas (CP) 

  

 Inicialmente foi gerado um mapa de Uso e Ocupação do Solo (UCS) por meio 

da classificação supervisionada por pixel da imagem (Landsat 8) fusionada, com tamanho 

de pixel de quinze metros.A BHRS abrange apenas uma cena, portanto foi adquirida uma 

imagem multiespectral referente à passagem do satélite no mês de janeiro de 2014. A escolha 

da data de aquisição da imagem foi em função do período chuvoso, pois é a época mais 

favorável ao acontecimento de erosão hídrica. Na mesma época, foi realizada uma visita à área 

de estudo para reconhecimento das feições de uso e ocupação do solo, checar a existência de 

processos erosivos e validar a campo alguns pontos com alta vulnerabilidade à erosão do solo 

indicados pela modelagem espacial da USLE.  

 Na etapa de pré-processamento foi realizado o registro da imagem selecionada, 

sendo comparada geograficamente com a imagem “base” (Landsat 7-GLS ortorretificada), 

disponibilizada no sistema online Earth Explorer. Em seguida a imagem foi submetida a 

procedimentos de classificação digital supervisionada, por meio do classificador Maxver 

(com limiar de aceitação de 99,9%) e de ferramentas contidas no aplicativo Spring 5.1.8 
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utilizando as bandas 4, 5, e 6 na composição falsa cor 6-5-4 (RGB).  

 Realizou-se o treinamento do algoritmo e a classificação dos alvos da cena 

por meio da interpretação visual de imagens de alta resolução espacial disponíveis no 

sistema Google Earth® e de nove ortofotocartas que cobrem a cabeceira da bacia, 

adquiridas da base SICAD na escala 1:10.000. Ainda, a partir da caracterização 

ambiental da área de estudo, foram identificaram alguns padrões de cor, textura e forma 

na imagem Landsat 8 possibilitando a vetorização manual de alvos, tais como pivôs 

centrais e massas d’água. 

 A interpretação visual da cena ainda auxiliou na edição matricial e vetorial do 

mapeamento, modificando pixels erroneamente classificados e realizando o mapeamento 

de classes para imagem temática. Assim, obteve-se uma imagem temática classificada, 

cujas classes de uso e ocupação do solo estão apresentadas na tabela 8.  

 A partir desse mapeamento de UCS os valores do fator C, obtidos na 

literatura, foram inseridos no banco de dados georreferenciado e associados a cada uma 

das classes de UCS (Tabela 9). Utilizou-se os valores integrados de CP propostos por 

Stein et al. (1987) e alguns valores de C sugeridos por Silva (2004) e Miguel (2010), haja 

vista que as classes de ocupação natural da bacia não são influenciadas à primeira vista 

pelas práticas conservacionistas dos sistemas agrícolas localizados geralmente em áreas a 

montante. 

 

Tabela 8. Classes de cobertura, uso e ocupação de solos definidas para a bacia do Rio 

Samambaia 
 

Tipo de 

Cobertura 
Classes de uso e ocupação do solo Tipos de ocupação 

Água Corpos d’água (lagos, represas, córregos e ribeirões) 

Ocupação 

natural 

 

 

Vegetação 

Vegetação ripícola (vegetação mais densa às margens dos rios) 

Cerrado (associação de formações savânicas de diferentes portes) 

Pastagem (cultivada e extensiva, com presença de trilheiros) 

Uso e ocupação 

antrópico 

Agricultura em sequeiro (cultivos anuais) 

Agricultura irrigada (cultivos anuais e temporários) 

Silvicultura (reflorestamento, florestamento, cultivo permanente) 

Solo 
Edificação (área urbana, sedes rurais e agroindústrias) 

Mineração (área com solo totalmente exposto) 

Fonte: o autor 
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Tabela 9. Valores de cobertura do solo e práticas conservacionistas (CP) para as classes 

de cobertura, uso e ocupação do Solo na bacia do Rio Samambaia 
 

Classes de cobertura, uso e ocupação do solo 
Fator CP 

(adimensional) 

Corpos d’água (lagos, reservatórios e rios) 0,00000 

Vegetação ripícola (vegetação mais densa)1 0,00004 

Silvicultura (cultura permanente)1 0,00010 

Cerrado (associação de formações savânicas de diferentes portes)2 0,02035 

Pastagem (cultivada e extensiva, com presença de trilheiros de gado)3 0,10000 

Edificação (área urbana, sedes rurais e agroindústrias)* 0,10001 

Agricultura sequeiro (cultivos anuais)** 

Agricultura irrigada (cultivos anuais e temporários)** 0,18000 

Solo descoberto (área em pousio, área colhida, área com plantio jovem 

ou solo parcialmente exposto)4  
0,50000 

Mineração (área com solo totalmente exposto)** 
1,00000 

1
Vegetação de porte alto a médio, cobertura total do terreno; 

2
Associação de vegetação de porte médio a baixo, cobertura total do terreno (CP=0,01035) + vegetação de porte 

baixo a rasteiro, cobertura total do terreno (CP=0,01), CP = 0,02035; 
3
Vegetação de porte baixo a rasteiro, cobertura parcial do terreno (Pastagem, CP=0,10); 

4
Áreas agrícolas com o solo parcialmente exposto, seja por preparo de solo, plantio em estágio inicial ou 

colheita recente e incremento de palhada (C = 1,0) e (P = 0,5), CP = 0,5.  
*
Valor de C proposto por Miguel (2010). 

**
Valores de C propostos por Silva (2004).  

  

  

 A classe corpos d’água recebe valor nulo de fator CP, pois foi desconsiderada na 

estimativa da erosão hídrica e do potencial de perdas de solo pela USLE, uma vez que áreas 

com água não podem perder solo. Para a classe edificação realizou-se a estimativa da erosão 

usando um valor de cobertura do solo (C) da literatura, porém ressalta-se que o valor de C deve 

ser estudado mais a fundo para o caso de áreas urbanas, sedes rurais e agroindústrias. Nas áreas 

urbanas não se considera a aplicação e o efeito de práticas conservacionistas. Basicamente, os 

mesmos critérios foram usados para ponderação do valor de C da classe mineração. 

 Na bacia hidrográfica em questão há o emprego de práticas conservacionistas 

em grande parte das áreas cultivadas (irrigada ou em sequeiro), tais como o plantio em 

contorno, com e sem terraceamento. Essas áreas possuem, em sua maioria, declives 

inferiores a 5,0% possibilitando selecionar o valor de P=0,5, estimado por Wischmeier & 

Smith (1978) e reconhecido por Bertoni & Lombardi Neto (2010). Para as demais classes 

de uso e ocupação do solo, atribuíram-se valores de P=1 conforme descrito na metodologia 

do trabalho de Stein et al. (1987).  

 Finalmente, baseando-se na sequência metodológica apresentada anteriormente 

foram gerados os seguintes produtos: MDE, MDT, shape da bacia hidrográfica do Rio 
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Samambaia, bem como o shape da microbacia, shape de solos, grade do fator R, grade do 

fator K, grade do fator LS, mapa de uso e cobertura do solo e a grade do fator CP. As 

grades dos fatores da USLE foram geradas adotando trinta metros de tamanho do pixel 

(compatíveis à escala de mapeamento 1:250.000) e adotando dois metros de pixel 

(compatíveis à escala 1:10.000).  

 Devido ao ano de aquisição das ortofotos (2009) ser diferente do ano de 

aquisição da imagem orbital (2014), a comparação entre esses produtos foi prejudicada, 

em relação ao uso e ocupação do solo nas duas escalas trabalhadas. Também não foram 

encontradas, na base de dados do SICAD ou em outras bases, informações cartográficas a 

respeito do clima e do solo na escala de 1:10.000. 

Foram encontradas nas ortofotocartas do SICAD e nas imagens do Google 

Earth®, algumas feições com padrões similares, também identificadas na imagem orbital. 

Isso possibilitou a correta rotulação da classe correspondente. A classe corpos d’água foi a 

única incluída no mapeamento final por meio de vetorização manual e interpretação visual da 

cena. A execução desta tarefa foi facilitada por filtragem passa-alta (3x3) da imagem fusionada 

que realçou a região de bordas dos reservatórios. Essa imagem realçada também foi utilizada 

para vetorização das áreas correspondentes aos equipamentos de irrigação por pivô central na 

bacia hidrográfica.  

 

3.3   ANÁLISE DOS FATORES DA USLE E DAS PERDAS DE SOLO  

 

 No primeiro momento, os resultados do cruzamento dos fatores da USLE 

foram avaliados visualmente no ArcGis - ArcMap
™

 10.0 utilizando as ferramentas de 

classificação da simbologia. Para facilitar a interpretação visual, a bacia hidrográfica do 

Rio Samambaia foi dividida em três sub-bacias. Essa divisão considerou o 

comportamento do relevo, bem como os principais afluentes do Rio Samambaia: o 

Córrego Arrasta-burro e o Ribeirão Moreira.  

 Para realizar o diagnóstico da erosão, as perdas de solo foram analisadas 

tanto quantitativamente, quanto qualitativamente, utilizando-se chaves de interpretação e 

limiares de tolerância de perdas de solo para os principais tipos de solo da BHRS. Desse 

modo, as perdas de solo em (Mg ha
-1 

ano
-1

) foram ranqueadas em classes de potencial à 

erosão natural (PNE) e atual (Ea), respectivamente. O potencial natural de erosão foi 

calculado pela equação PNE = R × K × LS. Enquanto que o potencial atual à erosão foi 
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gerado por meio da equação Ea = PNE × CP.  

 As informações matriciais referentes aos valores das grades dos fatores K, R, 

LS, CP, PNE e Ea foram convertidas para pontos, por meio do comando Raster to Point, 

os quais representam a população de dados para a área de estudo. Essa população foi 

analisada de acordo com os procedimentos da estatística descritiva, referentes às medidas 

de tendência central e variabilidade. As variáveis foram classificadas de acordo com o 

coeficiente de variação.  

 Quanto menor o tamanho do pixel, mais pontos foram gerados, de modo que 

foi realizada uma amostragem aleatória simples, selecionando apenas 2% do total de dados 

para representar a MBHRS. Para isto foi utilizada a ferramenta Sampling Design Tools no 

ArcMap. A análise descritiva foi processada no programa Past 2.17c (Hammer et al., 2001) 

e em planilha eletrônica.  

 Uma visita à área de estudo foi realizada para validação das informações 

adquiridas a partir da base de dados construída para as duas escalas. Na ocasião, foram 

tomadas fotografias associadas a pontos de controle tomados a partir de um receptor 

GNSS, percorrendo toda extensão da bacia hidrográfica. Também foram coletados e 

analisados pontos estratégicos referentes a processos erosivos e presença de sedimentos.



 

 

4   RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1   COBERTURA, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (UCS) 

  

Os resultados do UCS nas sub-bacias do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira 

e do Córrego Arrasta Burro estão apresentados na tabela 10 e figura 12. A utilização dos 

métodos conjugados de classificação supervisionada por pixel e interpretação visual 

apresentou resultado satisfatório. O uso dessa abordagem metodológica permitiu a edição 

matricial e vetorial do mapeamento, modificando pixels erroneamente classificados e 

ajustando os polígonos à sua respectiva classe temática. 

 

Tabela 10. Distribuição das classes de cobertura, uso e ocupação do solo nas sub-bacias 

hidrográficas do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta 

Burro, em janeiro de 2014 

 

Nível I Nível II 

Samambaia Moreira Arrasta Burro 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Áreas 

agrícolas 

Agricultura sequeiro 166,92 28,62 30,11 19,53 35,90 26,11 

Agricultura irrigada 101,48 17,40 8,45 5,48 37,93 27,59 

Pastagem  127,43 21,85 50,71 32,90 22,51 16,37 

Silvicultura 4,39 0,75 4,25 2,76 0,98 0,71 

Vegetação 

natural 

Cerrado 49,28 8,45 30,40 19,72 13,96 10,15 

Vegetação ripícola 25,68 4,40 12,31 7,99 3,65 2,65 

Descoberto 
Solo descoberto 96,44 16,53 17,11 11,10 18,03 13,11 

Mineração - - 0,15 0,09 - - 

Água Corpos d’água 8,62 1,48 0,65 0,42 4,41 3,21 

Áreas 

construídas 
Edificação 3,03 0,52 - - 0,12 0,09 

TOTAL 583,28 100,00 154,15 100,00 137,48 100,00 

Fonte: o autor
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Figura 12. Mapa de cobertura, uso e ocupação do solo nas sub-bacias hidrográficas do Rio Samambaia, do 

Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta Burro, em janeiro de 2014 
(fonte: acervo pessoal, 2014) 
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A análise das amostras (dados de referência) usadas para o treinamento do 

algoritmo classificador apresentou desempenho geral de 89,05% e confusão média de 10,95%, 

segundo os resultados fornecidos pela matriz de erros de classificação do aplicativo Spring 

5.1.8. Esses resultados também apresentaram um índice TAU de 88,45%, o que representa um 

desempenho satisfatório, segundo Brites et al. (1996). Houve confusão principalmente entre as 

vegetações: cerrado, agricultura sequeiro, agricultura irrigada e pastagem. A validação em 

campo da classificação possibilitou a retificação de confusões nessas classes, a partir da 

observação da cobertura, uso e ocupação do solo em alguns pontos da área de estudo.  

 De acordo com a figura 12, a Bacia Hidrográfica do Rio Samambaia (BHRS) com 

extensão aproximada de 875 Km² foi dividida em três subáreas ou sub-bacias hidrográficas. A 

primeira, a sub-bacia hidrográfica do Rio Samambaia apresentou a maior extensão territorial 

(583,28 Km
2
 ou 66,67% da área total). As áreas agrícolas conceberam o total de 68,62% da 

cobertura vegetal do solo da sub-bacia do Rio Samambaia, dos quais 46,02% referem-se às 

áreas de cultivo agrícola, geralmente anual, irrigado ou em sequeiro (Tabela 10 e Figura 13). 

   

 
 

Figura 13. Gráfico de distribuição das classes de cobertura, uso e ocupação do solo na 

sub-bacia hidrográfica do Rio Samambaia 

(fonte: o autor) 
  

  

 Na visita a área de estudo, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2014, os principais 

tipos de cultura identificados na área da sub-bacia do Rio Samambaia foram 

respectivamente: soja, milho, milho doce, algodão e café. Todas essas culturas foram 

encontradas com e sem uso de irrigação, por aspersão via pivô central, o principal tipo de 

irrigação. Em geral, os cultivos de soja foram implantados em nível, localizados próximo 

ao divisor topográfico e/ou na meia encosta da sub-bacia, principalmente sobre sistema de 

28,62% 

17,40% 

21,85% 
0,75% 

8,45% 

4,40% 

16,53% 

1,48% 0,52% 

Sub-bacia do Rio Samambaia 

Agricultura sequeiro 

Agricultura irrigada 

Pastagem  

Silvicultura 

Cerrado 

Vegetação ripícola 

Solo descoberto 

Corpos d’água 

Edificação 
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plantio direto na palha ou em cultivo mínimo (Figura 14).  

 
 

  
(a1) (b1) 

  
(a2)  (b2) 

 

Figura 14. Áreas de soja na sub-bacia do Rio Samambaia: margeando a cabeceira de 

drenagem (a1) e sendo irrigada por pivô central na encosta (a2), e (b1/b2) 

representação dos mesmos cultivos na cena Landsat 8, composição (RGB-654)  
(fonte: acervo pessoal; adquirido e modificado de Landsat 8, 2014) 
 

 

A classe pastagem também foi muito expressiva apresentando 127,43 km
2
 ou 

21,85% da área total, porém encontra-se fragmentada em meio às extensas áreas de lavoura. 

Foram identificadas duas categorias de pastagens em diversas condições de ocupação: 

naturais ou extensivas, e cultivadas. A maior parte dessas pastagens foi localizada no terço 

inferior da encosta (na posição jusante às lavouras), próximo aos cursos d’água (como fonte 

de água para os bovinos) e geralmente em declividades superiores a 8,0% (Figura 15).  

As pastagens naturais tiveram aspecto heterogêneo, compostas por gramíneas 

típicas do Cerrado, fato que explica a confusão entre as duas classes (pastagem e cerrado). Já 

as cultivadas apresentaram um aspecto mais homogêneo, podendo ser formadas por várias 

espécies, tais como: braquiária (Brachiaria brizantha cv. Marandú), jaraguá (Hyparrhenia 

SOJA 

SOJA 

SOJA 

SOJA 
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rufa Ness. Stapf.) e andropogon (Andropogon gayanus Kunth).  

 

  
(a1) (b1) 

  
(a2)  (b2) 

 

Figura 15. Pastagem cultivada na sub-bacia do Rio Samambaia (a1) e no terço final da 

encosta com presença de gado de leite (a2), e (b1/b2) representação dessas 

áreas na cena Landsat 8, composição falsa cor (RGB-654) 
(fonte: adquirido e modificado de Landsat 8, 2014) 

  

A silvicultura caracteriza-se principalmente pela cultura do eucalipto (vegetação 

densa, florestal e exótica), geralmente localizada próxima à cabeceira de drenagem da sub-

bacia. Esta classe ocupou apenas 0,75% da área total (Figura 16). Essa cultura parece ser uma 

alternativa adotada pelo produtor rural, nos casos cujo relevo é o principal fator limitante à 

implantação de culturas anuais, aos tratos culturais e à mecanização agrícola.  

As vegetações naturais remanescentes (provavelmente utilizadas como áreas de 

preservação permanente e reserva legal) representaram 12,85% da cobertura do solo e 

foram localizadas principalmente nas proximidades da rede de drenagem da bacia. 

Destaca-se a baixa quantidade de vegetação ripícola, inferior a 4,5% da área total, 

observando, sobretudo a insuficiência dessa vegetação às margens dos rios e reservatórios 

artificias usados para o abastecimento dos pivôs centrais. A classe vegetação ripícola 

PASTO 

PASTO 

PASTO 

PASTO 
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apresentou formações florestais naturais que compõem o cerrado mais denso, ou seja, com 

espécies típicas de mata de galeria como o buriti e o pau-d’óleo (Figura 17).  

  

  
(a1) (b1) 

 

Figura 16. Eucalipto cultivado na sub-bacia do Rio Samambaia – 
1
árvores com porte 

maior e 
2
área colhida recentemente (a1) e (b1) representação dessa área na cena 

Landsat 8, composição falsa cor (RGB-654)  
(fonte: adquirido e modificado de Landsat 8, 2014) 

 

  

  
(a1) (b1) 

 

Figura 17. Escassez de vegetação ripícola na sub-bacia do Rio Samambaia – árvores de 

buriti foram cortadas recentemente (a1) e (b1) representação dessa área na cena 

Landsat 8, composição falsa cor (RGB-654) 
(fonte: adquirido e modificado de Landsat 8, 2014) 

  

  

A classe solo descoberto caracteriza-se principalmente por áreas cujo solo 

encontra-se totalmente exposto ou com baixa proteção pela cobertura vegetativa. Isso 

ocorreu na sub-bacia em função da época de colheita, do preparo de solo para o plantio de 

safrinha, de pastagens degradadas com trilheiros de gado, e até pela existência de processos 

erosivos em alguns pontos na sub-bacia. Essa classe representou 16,53% da área total. 
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Houve confusão com a classe pastagem e agricultura sequeiro, em função dos diferentes 

portes da vegetação ou da quantidade de palha que cobria parcialmente o solo. Em algumas 

áreas cultivadas com algodão, parte do solo estava descoberto, sendo que houve transporte 

de sedimentos para as bacias de contenção vistoriadas a campo (Figura 18).   

 

  
(a1) (b1) 

 

Figura 18. Área de plantio com algodão, escassez de palhada e solo descoberto (a1), 

fotografia tirada a pouco mais de um mês em relação à data da cena OLI-

Landsat 8, de 05 de janeiro de 2014 (b1)  
(fonte: adquirido e modificado de Landsat 8, 2014) 

  

  

 A classe corpos d’ água representa todos os espelhos de água superficiais 

(naturais e artificiais), incluindo os cursos d’água (Figura 19), reservatórios (Figura 15-a2), 

lagos e açudes. Essa classe ocupou 1,48% (8,62 km
2
) da área total. Foram quantificados 

sessenta lagos e barragens, por meio de vetorização manual, na sub-bacia hidrográfica do 

Rio Samambaia, os quais possuem entre 0,16 a 148,06 hectares de extensão.  

 

    
(a1) (b1) 

 

Figura 19. Reservatório ao lado da pastagem no Rio Samambaia (a1), e (b1) Rio São 

Marcos, local próximo ao ponto de descarga do Rio Samambaia 
(fonte: acervo pessoal, 2014) 
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 Por último, as áreas construídas foram representadas pela classe edificação, a 

qual inclui áreas urbanas e rurais, que ocuparam menos que 0,50% da sub-bacia. As áreas 

urbanas foram caracterizadas por loteamentos, residências, ruas pavimentadas e 

arborização. Já em áreas rurais destacam-se as sedes de fazendas, agroindústrias, silos para 

armazenamento de grãos e currais para manejo do gado.  

 A sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Moreira apresentou a segunda maior 

extensão territorial (154,15 Km
2
 ou 17,62% da BHRS). Enquanto que, a menor, foi a sub-bacia 

do Córrego Arrasta-burro com 137,48 Km
2 

ou 15,71% da área total da BHRS. Diante disso, é 

interessante comentar a redução da classe agricultura irrigada na sub-bacia do Ribeirão 

Moreira (5,48%), em relação às outras duas sub-bacias.  Em contra partida, esta sub-bacia foi a 

que apresentou o maior percentual da classe pastagem (32,90%), (Tabela 10 e Figura 20).  

 Não obstante, a sub-bacia do Ribeirão Moreira também apresentou o maior 

percentual de classes de vegetação natural, ou seja, quase que o dobro da classe cerrado e 

vegetação ripícola em relação às outras duas sub-bacias. Ainda, o percentual da classe solo 

exposto foi o menor nessa sub-bacia (11,10%), havendo um expressivo aumento da classe 

silvicultura (2,76%) – praticamente três vezes maior em relação às outras duas sub-bacias 

(Figura 20). Algumas fotografias retiradas na área desta sub-bacia evidenciaram as principais 

classes de cobertura, uso e ocupação do solo, apresentadas a seguir (Figura 21).  

 

  

     (a1)                           (b1) 
 

Figura 20. Gráfico de distribuição das classes de cobertura, uso e ocupação do solo nas sub-

bacias hidrográficas do Ribeirão Moreira (a1) e (b1) do Córrego Arrasta-burro  
(fonte: o autor) 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

 

Figura 21. Cultivo de soja em sequeiro (a), cultivo de soja irrigado (b), pastagem cultivada 

(c), cultivo de eucalipto em área de pastagem (d), cerrado “stricto sensu” (e), 

contraste entre agricultura sequeiro, vegetação ripícola, pastagem, solo 

descoberto e silvicultura (f), respectivamente, na sub-bacia do Ribeirão Moreira 
(fonte: acervo pessoal, 2014) 

 

  

 A sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Moreira foi a única que apresentou a classe 

mineração. A área de mineração ocupou 0,15 Km
2
 da cobertura total (Figura 22). Destacam-

se a extração de cristais de quartzo e quartzito, que são comercializados tanto na forma bruta, 
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quanto lapidada em diversos tipos de artigos decorativos. Por fim, esta sub-bacia apresentou 

a menor área referente à classe corpos d’água – superficiais (0,65 Km
2
).  

 

   
(a1) (b1) 

 

Figura 22. Área de exploração mineral, presença de água e solo revolvido (a1), e (b1) 

representação na cena Landsat 8, composição (RGB-654) 
(fonte: adquirido e modificado de Landsat 8, 2014) 

 

  

 Destaca-se para a sub-bacia do Córrego Arrasta-burro, a ocupação do solo por 

áreas agrícolas, as quais representaram 70,78% da área total. É a sub-bacia que apresentou 

o maior percentual da classe agricultura irrigada (27,59%), e não por coincidência, a que 

possuiu o maior percentual da classe corpos d’água (3,21%). Entretanto, esta foi a sub-

bacia que apresentou o menor percentual da classe vegetação ripícola (2,65%), como 

apresentado anteriormente na figura 20.  

 Devido à significativa ocupação da bacia por áreas irrigadas, realizou-se uma 

análise quantitativa sobre esta classe, representada exclusivamente por pivôs centrais de 

irrigação. Por meio de vetorização manual foram identificados ao longo da BHRS duzentos e 

trinta e sete equipamentos de pivô central, reconhecidos visualmente por sua feição circular 

característica, na imagem do sensor OLI do satélite Landsat 8 (Figura 23).  

Ao considerar apenas os pivôs centrais cujas áreas estavam completamente 

dentro da BHRS, a quantidade desses equipamentos caiu para cento e oitenta, ou seja, 

existem cinquenta e sete pivôs centrais localizados sobre o divisor topográfico da bacia 

(Tabela 11). A partir da interpretação visual da imagem foi possível notar áreas sobrepostas e 

a mudança de algumas áreas irrigadas, bem como a utilização de somente parte da 

capacidade de área irrigada por estes equipamentos. Os pivôs centrais que extrapolam o 

divisor topográfico da bacia localizam-se em sua maioria nos topos de morro, ou seja, nas 

áreas sob os Latossolos. Já os pivôs centrais situados próximo à hidrografia estão sob 

Cambissolos e Plintossolos, geralmente áreas de encosta onde a declividade aumenta.   

Exploração 

mineral 

1 
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Figura 23. Distribuição dos pivôs centrais de irrigação nas sub-bacias do Rio Samambaia, 

do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta Burro, em janeiro de 2014 
(fonte: adquirido e modificado de Landsat 8, 2014) 
 

 

A sub-bacia do Córrego Arrasta-burro apresentou a maior área média 

irrigada por pivôs (aproximadamente 86 ha), sendo que a área desses pivôs variou de 

44 ha a 146 ha. Nesse sentido, cada 5 ha de área dessa sub-bacia está para 1 ha de área 

irrigada. Isso pôde ser constatado ao dividir a área total da bacia pela área irrigada 

(Tabela 11).  

 

Tabela 11. Área ocupada pelos equipamentos de pivô central (totalmente inseridos) nas 

sub-bacias hidrográficas do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira e do 

Córrego Arrasta-burro, em janeiro de 2014 
 

Sub-bacia 
Quant. 

Pivôs 

Área (ha) Desvio 

Padrão 

Área Total 

(ha) Mín. Max. Média Mediana 

Samambaia 142 19,52 143,10 82,31 83,75 28,12 58.328 

Moreira 7 38,56 119,47 60,26 46,12 29,65 15.415 

Arrasta-burro 31 43,90 146,42 85,86 92,75 28,23 13.748 

Total / Médias 180 33,99 136,33 76,14 74,21 28,67 87.491 

Fonte: o autor, Mín. – mínimo, Máx. – máximo 
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 Ao se observar a figura 23, foi possível perceber a densa concentração de pivôs 

situados próximo aos cursos d’água, margeando os corpos d’água quase sempre 

desprovidos de vegetação ripícola adequada. Segundo Carneiro et al. (2011) “o fato dos 

pivôs centrais localizarem-se próximos às nascentes é crítico, pois o rebaixamento do nível 

hidrostático nessas áreas pode decretar o fim dos cursos d’água.”. 

  

4.2   MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO, RELEVO E DECLIVIDADE 

  

 A caracterização do comportamento do relevo da bacia hidrográfica é outro 

fator fundamental para modelagem da erosão do solo. O Modelo Digital de Elevação, 

MDE na escala 1:250.000 foi gerado de acordo com o item 3.2.2 para as sub-bacias 

hidrográficas do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta Burro (Figura 

24). A utilização desse MDE possibilitou a geração dos seguintes produtos: hipsometria, 

relevo sombreado, curvas de nível e declividades. As altitudes referentes às sub-bacias 

estão descritas a seguir (Tabela 12). 

 

 
 

Figura 24. Modelo Digital de Elevação (MDE) – Hipsometria das sub-bacias do Rio 

Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro 
(fonte: adquirido e modificado de Topodata/INPE, 2008) 
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Tabela 12. Variação de altitudes (em metros) nas sub-bacias do Rio Samambaia, do 

Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro 

 

Sub-bacia 
Altitude Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação (%)  Mín.  Max. Média 

Samambaia 834,59 1055,15 951,82 48,01 5,04 

Moreira 836,44 1248,49 956,50 77,36 8,09 

Arrasta-burro 840,67 987,48 926,35 26,82 2,90 

Média Geral 837,23 1097,04 944,89 50,73 5,34 

Fonte: o autor 
 

  

A sub-bacia do Ribeirão Moreira apresentou o maior coeficiente de variação 

(8,09%) em termos de altimetria. Isso representa menor homogeneidade dos dados 

altimétricos com altitude até cerca de 1.250 m. A partir dos dados de altitude foi extraído o 

mapa de declividades (Figura 25). As classes de interpretação das declividades em 

porcentagem, segundo Embrapa (2006), foram apresentadas na tabela 13. 

 

 
 

Figura 25. Declividade nas sub-bacias do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira e do 

Córrego Arrasta-burro 
(fonte: adquirido e modificado de Topodata/INPE, 2008) 
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Tabela 13. Classes de declividade e percentual das áreas correspondentes nas sub-bacias 

do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro 
 

Sub-bacia 
Classes de 

interpretação
*
 

Declividade 

(%) 

Área 

(Km²) 

Área 

(%) 
Média Med. DP CV 

Samambaia 

Plano 0 - 3 217,14 37,23 1,65 1,70 0,83 50,30 

Suave 

ondulado 
3 - 8 299,05 51,27 5,03 4,86 1,32 26,24 

Ondulado 8 - 20 65,94 11,30 10,72 9,96 2,49 23,23 

Forte ondulado 20 - 45 1,15 0,20 23,13 22,37 2,80 12,11 

Moreira 

Plano 0 - 3 29,64 19,23 1,75 1,86 0,82 46,86 

Suave 

ondulado 
3 - 8 67,74 43,95 5,35 5,28 1,40 26,17 

Ondulado 8 - 20 53,39 34,64 11,90 11,25 2,97 24,96 

Forte ondulado 20 - 45 3,38 2,19 23,63 22,45 3,73 15,79 

Arrasta-

burro 

Plano 0 - 3 51,78 37,66 1,79 1,87 0,76 42,46 

Suave 

ondulado 
3 - 8 64,11 46,63 4,96 4,72 1,37 27,62 

Ondulado 8 - 20 21,36 15,54 11,04 10,41 2,49 22,55 

Forte ondulado 20 - 45 0,23 0,17 21,64 21,24 1,34 6,19 

TOTAL 874,91 100,00 - - - - 

Fonte: 
*
(Embrapa, 2006), Med. – mediana, DP – desvio padrão, CV – coeficiente de variação 

  

  

 De acordo com a tabela 13, o intervalo de declividades (3-8%) foi o mais 

expressivo em termos de área ocupada, apresentando, respectivamente, (51,27%), 

(43,95%) e (46,63%) desse intervalo para as sub-bacias hidrográficas do Rio Samambaia, 

do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta Burro. Isso caracteriza a predominância de 

relevo suave ondulado para toda bacia hidrográfica do Rio Samambaia. Desse modo, o 

relevo da área estudada é pouco acidentado, conferindo com a caracterização 

geomorfológica supracitada, em que o padrão de relevo é aplainado e pertence ao contexto 

geomorfológico do Planalto Central Goiano (Cristalina, 2011). 

 Para as classes de interpretação: plano, suave ondulado e ondulado, o 

comportamento do relevo foi semelhante para as três sub-bacias, como indicado pelos 

coeficientes de variação. Entretanto, a sub-bacia do Ribeirão Moreira apresentou o maior 

percentual de relevo ondulado (34,64%) e forte ondulado (2,19%), com declividade média 

de aproximadamente (12,00%) e (24,00%), respectivamente. A análise do percentual de 

áreas das classes de declividade permite apontar a sub-bacia do Córrego Arrasta-burro, 

como uma zona de transição de relevo, entre a sub-bacia do Rio Samambaia (mais plano) e 

a sub-bacia do Ribeirão Moreira (mais ondulado), ocorrendo o aumento gradativo de 

relevo ondulado na direção do ponto de exutório da BHRS.  
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 A variação das declividades (média) foi de 1,73% a 22,80%, com média 

aritmética de 5,11% para o relevo predominante nas três sub-bacias. Foi possível observar 

também, a predominância das classes de relevo suave ondulado e plano que representaram, 

respectivamente, (51,27%) e (37,23%) da área da sub-bacia do Rio Samambaia, juntas 

essas classes de declividade ocuparam 516,19 Km
2
. O mesmo comportamento foi 

observado para as outras duas sub-bacias. As áreas mais planas foram localizadas nos 

topos de morros, em altitudes em torno de 1.000 m, e também foram encontradas próximo 

aos principais rios, ribeirões e nos fundos de vale. 

 Os maiores valores de declividade, acima de 8,00%, representaram mais de 

10,00% do total da área estudada e foram encontrados ao longo de toda rede de drenagem 

da BHRS, especialmente na posição da meia encosta. A pior situação concentrou-se 

principalmente nos terço médio e inferior da bacia hidrográfica, onde existiram 

declividades superiores a 20,00% com média a forte dissecação do relevo. Essas áreas 

estão ocupadas geralmente por vegetação nativa de médio e baixo porte ou pastagens, o 

que confere baixa proteção do solo e risco à erosão. Na sub-bacia do Ribeirão Moreira a 

declividade média nas áreas com silvicultura foi de 8,00%, isso demonstra que este tipo de 

cobertura e uso do solo se dá principalmente quando o relevo se torna ondulado.  

  Ao que tudo indica os valores de altimetria e de declividade apresentaram boa 

compatibilidade com o mapeamento do UCS realizado a partir da imagem do sensor OLI-

Landsat 8. Nesse sentido, Medeiros et al. (2009) relataram que os dados extraídos do MDE 

SRTM além da facilidade de aquisição para o Estado de Goiás e Distrito Federal, 

apresentaram melhores resultados altimétricos em relação aos MDE’s gerados a partir da 

base cartográfica na escala 1:100.000. Esses autores demonstraram ainda que a qualidade 

dos dados SRTM não apresentou variação significativa em função do tipo de cobertura e 

uso do solo. 

  

4.3   POTENCIAL NATURAL À EROSÃO (PNE) 

  

 A erosividade (R) anual na sub-bacia do Rio Samambaia variou entre 7757,83 

MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1 

e 7973,83 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, com média de 7887,25 MJ mm ha
-1

 

h
-1

 ano
-1

, desvio padrão de 33,90 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1 

e coeficiente de variação de 0,43%. 

A sub-bacia do Ribeirão Moreira apresentou a maior erosividade média (8078,55 MJ mm 

ha
-1

 h
-1

 ano
-1

), seguida da sub-bacia do Córrego Arrasta-burro com (7942,71 MJ mm ha
-1
 h

-1
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ano
-1
). Pode-se dizer que as três sub-bacias possuem erosividade forte, de acordo com a 

interpretação proposta por Carvalho (2008). A tabela 14 e figura 26 apresentam a variação 

espacial do fator R para as três sub-bacias.  

  

Tabela 14. Erosividade anual (em MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

) nas sub-bacias do Rio 

Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro 
 

Sub-bacia 
R Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação (%) Mín. Max. Média 

Samambaia 7757,83 7973,83 7887,25 33,90 0,43 

Moreira 7961,26 8192,82 8078,55 67,24 0,83 

Arrasta-burro 7891,69 8037,13 7942,71 32,86 0,41 

Média Geral 7870,26 8067,93 7969,50 - - 

Fonte: (O autor) 
 

 

 
 

Figura 26. Erosividade anual das chuvas nas sub-bacias do Rio Samambaia, do Ribeirão 

Moreira e do Córrego Arrasta-burro, no período 1974 a 2006  
(fonte: adquirido do sistema Hidroweb/ANA, 2014) 

  

  

 Os baixos valores de coeficiente de variação apresentados na tabela 14 indicam 

que a distribuição do fator R na BHRS foi bem mais homogênea em relação à altimetria e a 
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declividade. Dez valores do fator R foram calculados e projetados, sendo que extrapolaram 

a área de estudo conforme o uso do interpolador IDW. Esse método de interpolação 

considerou principalmente maior influência das estações mais próximas da BHRS, 

respectivamente, Cristalina, Ponte São Bartolomeu e Faz. Limeira (Figura 26).  

 Na sub-bacia do Ribeirão Moreira a erosividade foi maior na porção sul, em 

altitudes superiores a 1.200 m, onde foram encontrados altos valores de declividade, sobre 

relevo forte ondulado. Essa situação pode facilitar a ocorrência de processos erosivos, visto 

que, esta parte da área apresenta baixa densidade de cobertura vegetal natural. A estação 

Cristalina, por ser a mais próxima da área de estudo, influenciou consideravelmente na 

erosividade média da sub-bacia do Ribeirão Moreira. Os valores de erosividade calculados 

para cada estação pluviométrica estão descritos na tabela 15.  

  

Tabela 15. Erosividade para as dez estações pluviométricas no entorno da BHRS 
 

Estação Local 
Altitude 

(Z) 

Precipitação 

Média Anual 

(mm) 

Índice de 

Erosividade (EI) 

(MJ mm ha
-1

 h
-1

) 

Unaí Unaí-MG 567 1.304,61 7.478,29 

Taquara Brasília-DF 1.053 1.325,04 7.404,72 

Faz. Limeira Unaí-MG 638 1.367,46 7.814,78 

P. São Marcos Cristalina-GO 806 1.374,19 7.724,30 

Faz. Poções Paracatu-MG 600 1.417,97 8.447,60 

Ponte São Bartolomeu Cristalina-GO 790 1.427,43 7.832,76 

Campo Alegre de Goiás Catalão-GO 800 1.456,10 8.006,06 

Cristalina Cristalina-GO 1.239 1.483,16 8.192,83 

Área Alfa Brasília-DF 1.206 1.524,78 8.177,63 

Guarda Mor Guarda Mor-MG 1.000 1.574,16 9.127,52 

 Média 1.425,49 8.020,65 

 Desvio Padrão 86,27 505,63 

Fonte: o autor, estações pluviométricas – Hidroweb/ANA 

  

De acordo com a tabela 15, o menor índice de erosividade foi encontrado para 

a estação Taquara, localizada no Distrito Federal a 1.053 m de altitude, a cerca de 40 km 

de distância da BHRS. Esta estação influenciou a erosividade na sub-bacia do Rio 

Samambaia, a qual apresentou valores mínimos em torno de 7.760 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1 

na 

parte nordeste da cabeceira da bacia, onde a precipitação anual esteve próxima de 1.375 

mm em altitudes superiores a 1.000 m. A erosividade aumentou à medida que se aproxima 
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da cidade de Cristalina, com valor aproximado de 8.200 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

 e 

precipitação anual em torno de 1.500 mm a uma altitude de 1.239 m. A erosividade média 

das dez estações foi próxima à encontrada para a sub-bacia do Ribeirão Moreira. 

 Os resultados apresentados estão próximos aos encontrados, respectivamente, 

por Valentin (2008), Silva (2004), Cabral et al. (2005b) e Lopes et al. (2009). Estes autores 

calcularam e espacializaram a erosividade em escala municipal e em nível de bacia 

hidrográfica para regiões vizinhas, no estado de Goiás. Em um estudo realizado por 

Valentin (2008) para o Alto Curso da Bacia do Rio Descoberto-DF/GO, o intervalo de 

valores do fator R foi de 7.002 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

 a 8.815 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, média 

de 7.853,31 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1 

e desvio padrão de 425,49 MJ mm ha
-1

 h
-1 

ano
-1

.  

 Em outra ocasião, Silva (2004) realizou estimativas da erosão atual da bacia do 

Rio Paracatu-MG/GO/DF, o autor apresentou valores do fator R variando de 6.266 MJ mm ha
-1
 

h
-1
 ano

-1 
a 9.769 MJ mm ha

-1
 h

-1
 ano

-1 
com média de 7.774 MJ mm ha

-1
 h

-1
 ano

-1 
e desvio 

padrão de 712 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

. Esses resultados foram semelhantes aos encontrados para 

o fator R nas três sub-bacias avaliadas. É importante ressaltar as diferenças metodológicas para 

o cálculo e espacialização do fator R de cada estudo em sua respectiva localização geográfica.   

A erodibilidade (K) na sub-bacia do Rio Samambaia variou entre 0,017 Mg h 

MJ
-1

 mm
-1

 e 0,044 Mg h MJ
-1

 mm
-1

, com valor médio de 0,019 Mg h MJ
-1

 mm
-1 

e desvio 

padrão de 0,002 Mg h MJ
-1

 mm
-1

. A sub-bacia do Ribeirão Moreira também apresentou 

erodibilidade média de 0,019 Mg h MJ
-1

 mm
-1

, seguida da sub-bacia do Córrego Arrasta-

burro com média de 0,018 Mg h MJ
-1

 mm
-1

 (Tabela 16). Dessa forma, a erodibilidade da 

BHRS foi classificada como média, conforme sugerido por Mannigel et al. (2002). Os 

valores de K foram ponderados considerando as associações de classes por unidades de 

mapeamento de solos encontrados na literatura (Figura 27). 

 

Tabela 16. Erodibilidade do solo (em Mg h MJ
-1

 mm
-1

) nas sub-bacias do Rio 

Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro  
 

Sub-bacia 
K Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação (%) Mín. Max. Média 

Samambaia 0,017 0,044 0,019 0,002 10,53 

Moreira 0,017 0,044 0,019 0,002 10,53 

Arrasta-burro 0,017 0,021 0,018 0,002 11,11 

Média Geral 0,017 0,036 0,019 - - 

Fonte: (O autor) 
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Figura 27. Erodibilidade do solo nas sub-bacias do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira 

e do Córrego Arrasta-burro 
(fonte: adquirido e modificado de solos - SIEG/SIC - Goiás, 2005) 

  

  

 Verificaram-se seis unidades de mapeamento para toda área da bacia 

hidrográfica do Rio Samambaia, as quais foram representadas principalmente por 

associações entre Latossolos, Cambissolos e Plintossolos. A distribuição espacial do fator K 

está diretamente relacionada à variabilidade dos solos da bacia hidrográfica, haja vista que a 

erodibilidade é uma propriedade inerente ao tipo de solo. As unidades de mapeamento estão 

apresentadas conforme a antiga terminologia e o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos proposto pela Embrapa (2006), descritos no mapeamento pedológico compilado. 

Quando há associação de Cambissolos e Neossolos Litólicos (solos litólicos) 

verificou-se a mais alta erodibilidade (0,044), assim como descrito por Lanza (2011). Esta 

associação representa apenas 0,05% do total dos solos da BHRS. Enquanto que a associação 

de Cambissolos com Latossolos tende a reduzir a estimativa do valor de K, como pode ser 

observado nas sub-bacias do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro.  

A sub-bacia do Rio Samambaia foi a única que teve quase 96,00% de sua área 

composta por Latossolos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelho-Escuros; Plintossolos 

Pétricos (petroplintossolos) e Cambissolos, respectivamente, com fator K (0,017 e 0,021). Já 
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na sub-bacia do Córrego Arrasta-burro, os valores de K foram menores (0,017 e 0,019) em 

98,00% da área. Entretanto, na sub-bacia do Ribeirão Moreira houve o maior percentual 

(0,04%) do fator K mais alto (0,044) e ainda 11,09% de sua área foi ocupada por Cambissolos 

e Plintossolos com o fator K (0,024), (Tabela 17).  

 

Tabela 17. Distribuição das classes de solo e erodibilidade (em Mg h MJ
-1

 mm
-1

) nas sub-

bacias do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro  
 

 

K 

Samambaia Moreira Arrasta-burro 

Sigla Área  

(km²) 

Área  

(%) 

Área 

(km²) 

Área  

(%) 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 

LVA / LV 0,017 251,17 43,06 28,08 18,22 56,310 40,960 

C / LVA 0,019 23,710  4,070 98,04 63,60 78,550 57,140 

LP / LVA 0,020 0,7200 0,120 - - - - 

PP / C 0,021 307,63 52,74 10,86 7,050 2,6200 1,9100 

C / F 0,024 - - 17,09 11,09 - - 

C / RL 0,044 0,040 0,010 0,060 0,040 - - 

Total 583,28 100,00 154,15 100,00 137,48 100,00 

Fonte: (O autor) 

  

Na fase de revisão da literatura encontrou-se dificuldade em relacionar os 

dados calculados do fator K (método indireto) com os valores obtidos de parcelas de 

enxurrada (método direto). Isto acontece provavelmente devido a grande variabilidade 

associada aos valores de erodibilidade, inclusive para uma mesma classe de solo, e por 

existirem associações de classes de solo na bacia pouco discutidas na literatura. Valores de 

(K) para a classe dos Plintossolos são escassos, principalmente para a região Centro-Oeste.  

Santana (2007) apresentou para a Alta bacia do rio Araguaia, um mapa de 

erodibilidade realizado por meio da comparação de resultados propostos no estudo de Scopel 

& Silva (2001). Esta comparação resultou principalmente na identificação de quatro classes de 

erodibilidade para toda a área estudada, onde o autor observou que 74,74% dos solos 

pertencem às classes de erodibilidade forte e moderada (Neossolos Quartzarênicos, Argissolos 

Vermelho, Neossolos Litólicos e Cambissolos), 20% à classe fraca erodibilidade (Latossolos 

Vermelho e Vermelho-Amarelos e Nitossolos) e 1,64% à classe muito fraca (Plintossolos, 

Organossolos e Gleissolos). Os Cambissolos com fator K médio de 0,26 Mg h MJ
-1

 mm
-1 

foram classificados com erodibilidade moderada, entretanto, os Plintossolos apareceram na 

classificação (muito fraca erodibilidade), em função do fator K médio ser igual a zero.  
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 É necessário destacar que tanto a estimativa, quanto a espacialização do fator K 

poderiam ser aperfeiçoadas se houvesse a disponibilidade de dados regionalizados e atualizados 

para área de estudo, bem como a existência de um mapeamento pedológico com escala maior. 

Dessa forma, seria possível destacar as classes de solos com maior detalhamento e espacializar a 

erodibilidade (Fator K) com maior representatividade. O desinteresse da gestão pública, a falta 

de informações e os custos associados são entraves à execução desses mapeamentos.  

 De acordo com Teske et al. (2014) os modelos digitais de elevação são fontes 

fundamentais para correlacionar a ocorrência e distribuição de solos com a paisagem pelo 

mapeamento digital de solos, uma área ainda pouco estudada. Esses autores esclarecem que 

elevação e declividade estão entre os atributos do terreno que melhor explicam a ocorrência 

das unidades de mapeamento de solo. Sobre esse ponto de vista, verificou-se que as 

associações compostas principalmente por Cambissolos e Plintossolos (com fator K=0,024) 

estão correlacionadas com maiores altitudes e declividades, sobre relevo ondulado e forte 

ondulado, na sub-bacia do Ribeirão Moreira. Verificou-se certo nível de compatibilidade 

entre o mapeamento pedológico disponível na escala 1:250.000 e as informações altimétricas 

extraídas a partir do MDE Topodata.  

 O fator topográfico (LS) representa o efeito combinado do comprimento de 

vertente (L) e da declividade (S) na intensidade de erosão hídrica, variando de acordo com o 

modelo digital de elevação (relevo da bacia) apresentado anteriormente. A determinação deste 

fator foi a mais complexa e demorada, haja vista que foram gerados em ambiente SIG dez 

produtos utilizados no cálculo do fator LS, dos quais os principais são os ângulos de 

declividade e de orientação de vertentes, os fluxos direto e acumulado para gerar a área de 

contribuição, os coeficientes de correção e ajuste, o fator L e o fator S (Figura 28).  

 O cálculo do fator L foi bem mais complexo e demorado do que o cálculo do 

fator S, haja vista que os coeficientes de ajuste só se aplicam ao dimensionamento do 

comprimento da encosta. Presume-se que quanto maior o tamanho da bacia hidrográfica, 

maior é sua área de contribuição, aumentando o valor do numerador da equação para o 

cálculo do fator L. Nesse caso, a sub-bacia do Rio Samambaia apresentou a maior área de 

contribuição, entretanto, não possui o maior valor do fator L (Tabela 18). Isso só pode ser 

explicado em função do peso do coeficiente de ajuste (m), menor para esta sub-bacia em 

relação à sub-bacia do Ribeirão Moreira. Esse coeficiente (m) é calculado em função dos 

ângulos de declividade, considerando que maiores valores de declividade podem ocasionar 

em aumento do comprimento de rampa, ao longo de vertentes irregulares.  
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Figura 28. Sequência de parâmetros utilizados no cálculo do fator (LS)  
(fonte: adquirido e modificado de Topodata/INPE, 2008) 

 

  

Tabela 18. Estatística exploratória do fator topográfico (L e S) nas sub-bacias do Rio 

Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro  
 

Sub-bacia  
LS 

 DP CV (%) 
Mín. Max. Média Mediana 

Samambaia 0,05 394,49 1,79 0,92 3,23 179,93 

Moreira 0,05 838,38 3,58 1,90 6,76 188,77 

Arrasta-burro 0,05 139,89 1,92 0,92 2,97 154,58 

 
L 

  
    Samambaia 0,985 434,430 3,007 2,103 3,881 129,06 

Moreira 0,985 462,590 3,724 2,620 5,290 142,06 

Arrasta-burro 0,986 184,160 2,996 2,137 3,293 109,93 

 
S 

  
Samambaia 0,049 6,273 0,500 0,419 0,379 75,77 

Moreira 0,049 8,137 0,865 0,676 0,683 78,95 

Arrasta-burro 0,049 4,009 0,536 0,411 0,417 77,75 

Fonte: (O autor); DP – desvio padrão, CV – coeficiente de variação 

  

Silva (2003) utilizou o algoritmo de Desmet & Govers (1996) para o cálculo do 

fator de comprimento de vertente (L) de maneira informatizada (automática). Enquanto 
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que Silva et al. (2010) e Oliveira et al. (2013) utilizaram o Software USLE 2D para o 

cálculo do fator LS, respectivamente em uma propriedade rural e em uma bacia 

hidrográfica. Várias aplicações de SIG e dados cartográficos para análises e predição do 

fator LS estão registrados na literatura (Oliveira et al., 2010; Bueno et al., 2011; Salgado et 

al., 2012). Esses autores verificaram a viabilidade do cálculo do fator topográfico em 

ambiente SIG, principalmente ao utilizar os dados SRTM para regiões que carecem de 

dados cartográficos.  

 De acordo com os resultados obtidos (Tabela 18), a sub-bacia do Ribeirão 

Moreira apresentou o maior valor médio do fator LS (3,58), praticamente o dobro, em 

relação aos valores médios de LS para as outras duas sub-bacias (1,79 e 1,92). Weill & 

Sparovek (2008), também utilizando o SIG para o cálculo do fator topográfico observaram 

que na maior parte da área estudada esse fator foi igual ou inferior a 1,59, podendo esse 

valor ser associado com comprimento de rampa em torno de 35 m e declividade ao redor 

de 10%. Como discutido anteriormente, a sub-bacia do Ribeirão Moreira foi a que 

apresentou os maiores valores de declividade média, relevo ondulado e forte ondulado, o 

que corrobora a importância da declividade na estimativa do comprimento de vertente (L) 

e da própria declividade da encosta (S).  

 Valeriano (2002) verificou a ocorrência de erros nas determinações do 

comprimento de vertente, os quais prevaleceram em áreas de relevo acidentado com 

declividades altas e rampas curtas, o que indica a necessidade de estabelecer 

procedimentos mais elaborados de ajuste para os resultados do SIG. Nesse sentido, 

Medeiros et al. (2009) explicaram que a qualidade dos dados SRTM apresenta variação 

significativa em função da declividade, haja vista que a precisão destes dados foi altamente 

correlacionada à declividade, de modo que quanto maior a declividade, menor a precisão.  

 O fator topográfico foi qualificado mediante nove classes que representaram os 

intervalos com maior número de pixels. A distribuição do fator LS para as sub-bacias avaliadas 

apresenta-se na tabela 19 e figura 29. A ocupação das três primeiras classes do fator LS foi 

bastante parecida entre as sub-bacias do Rio Samambaia e do Córrego Arrasta-burro, onde 

mais da metade da área dessas sub-bacias apresentou fator LS muito baixo (menor que 1) de 

acordo com a classificação de Bertoni & Lombardi Neto (2010). No entanto, na sub-bacia do 

Ribeirão Moreira a situação foi diferente, atribuindo-se (46,70%) do total da sua área à classe 

de LS (1 a 5). Esta sub-bacia foi a única que apresentou os maiores percentuais de ocupação 

das classes (5 a 10) e (10 a 15), respectivamente, 14,12% e 4,00%.  



81 

 

 

Tabela 19. Classes de distribuição do fator topográfico (LS) nas sub-bacias do Rio 

Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro  
  

 

Classes de LS* 

(adimensional) 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 
Média Mediana DP CV(%) 

S
am

am
b
ai

a 

0,05 – 0,1 21,23 3,64 0,07 0,07 0,02 25,16 

0,1 – 0,5 169,26 29,02 0,28 0,27 0,11 39,76 

0,5 – 1 115,15 19,74 0,73 0,71 0,14 19,86 

1 – 5 236,02 40,46 2,19 1,91 1,00 45,64 

5 – 10 30,68 5,26 6,78 6,48 1,36 20,01 

10 – 15 6,53 1,12 12,01 11,75 1,40 11,65 

15 – 20 2,22 0,38 17,06 16,88 1,42 8,30 

20 – 50 1,96 0,34 27,50 25,19 7,06 25,68 

> 50 0,21 0,04 82,00 67,74 43,98 53,63 

M
o
re

ir
a 

0,05 – 0,1 2,40 1,56 0,07 0,06 0,02 26,44 

0,1 – 0,5 24,44 15,86 0,30 0,30 0,11 37,34 

0,5 – 1 22,65 14,69 0,73 0,73 0,14 19,67 

1 – 5 71,98 46,70 2,50 2,28 1,11 44,25 

5 – 10 21,77 14,12 6,94 6,70 1,38 19,92 

10 – 15 6,17 4,00 12,00 11,76 1,40 11,66 

15 – 20 2,24 1,46 17,12 16,97 1,43 8,36 

20 – 50 2,25 1,46 28,06 25,93 7,09 25,25 

> 50 0,24 0,15 88,62 64,65 93,50 105,51 

A
rr

as
ta

-b
u
rr

o
 

0,05 – 0,1 3,03 2,20 0,07 0,08 0,02 22,11 

0,1 – 0,5 39,95 29,06 0,29 0,29 0,11 37,71 

0,5 – 1 29,24 21,27 0,72 0,71 0,14 19,83 

1 – 5 52,91 38,49 2,25 1,95 1,05 46,48 

5 – 10 9,15 6,66 6,81 6,51 1,35 19,75 

10 – 15 2,04 1,48 12,03 11,79 1,41 11,70 

15 – 20 0,70 0,51 17,10 16,88 1,41 8,26 

20 – 50 0,45 0,32 26,10 24,10 5,90 22,60 

> 50 0,02 0,01 69,20 59,42 22,80 32,95 

Fonte: *(Valentin, 2008), DP – desvio padrão, CV – coeficiente de variação 

  

 Os valores do fator LS (entre 0,05 e 1) foram encontrados com maior frequência 

na sub-bacia do Rio Samambaia, seguido da sub-bacia do Córrego Arrasta-burro, ambas com 

menores valores de declividade. Portanto, os menores valores de LS encontram-se nas áreas de 

várzea dos principais rios e córregos, e nos interflúvios (topos de morros e chapadas), onde o 

comprimento de vertente e a declividade foram reduzidos (Silva, 2003). Já os maiores valores 

de LS foram verificados na meia encosta, onde há convergência de fluxo (vertentes côncavas), 

bem como altas declividades. Nos trechos próximos aos canais de drenagem, o fluxo 

superficial atinge maior energia em função do aumento de declividade (Capoane, 2013). 
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Figura 29. Fator topográfico (LS) nas sub-bacias do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira 

e do Córrego Arrasta-burro  
(fonte: adquirido e modificado de Topodata/INPE, 2008) 

  

  

 De acordo com os resultados encontrados, 92,87% e 91,01% da área da sub-

bacia do Rio Samambaia e do Córrego Arrasta-burro, respectivamente, possuem valores de 

LS abaixo de 5. Por outro lado, 21,20% da área da sub-bacia do Ribeirão Moreira 

apresentou valores acima de 5. Segundo Bertoni & Lombardi Neto (2010), valores de LS 

acima de 5 são considerados moderados. Nesse caso, os valores mais preocupantes do fator 

topográfico estão localizados na meia encosta em direção ao terço inferior da sub-bacia, 

principalmente em razão do aumento da declividade, haja vista que 73,65% dos fatores de 

LS (acima de 5) foram verificados em áreas com declividade média de 13,27%, ou seja, 

sob relevo ondulado. Esse comportamento do fator topográfico foi definido por maiores 

declividades e menores comprimentos de rampa (Miqueloni et al., 2012), o que indicou 

maior movimentação do relevo, principalmente na sub-bacia do Ribeirão Moreira.   

 Oliveira et al. (2010) explicam que a declividade (S) possui maior influência 

que o comprimento de vertente (L) no cálculo do fator topográfico, e recomenda que em 

áreas com declividade superior a 9,0% seja utilizada a equação de Mc Cool et al. (1987, 
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1989) ou Nearing (1997). Os mesmos autores constataram diferenças entre os resultados 

do fator topográfico ao usar três diferentes algoritmos, por isso a escolha deve obedecer às 

peculiaridades de cada equação em relação ao relevo do local. 

 O Potencial Natural à Erosão (PNE) representa o cruzamento dos fatores 

naturais do meio físico                 , que interferem no processo de erosão 

hídrica. O PNE corresponde às perdas de solo simuladas pela USLE, desconsiderando a 

influência de qualquer tipo de cobertura vegetal.  

 Os maiores valores de PNE foram verificados na sub-bacia do Ribeirão Moreira, 

os quais variaram entre 6,66 Mg ha
-1

 ano
-1

 e 130.170,00 Mg ha
-1

 ano
-1

, com média aritmética 

de 566,71 Mg ha
-1

 ano
-1

, desvio padrão de 299,95 Mg ha
-1

 ano
-1

 e coeficiente de variação de 

187,98% (Tabela 20). Para as outras duas sub-bacias, percebe-se que os valores de média e 

mediana foram semelhantes, o que demonstra um comportamento parecido em termos de 

perdas de solo causadas por influência do relevo, do solo e do clima. É interessante ressaltar 

os altos valores de coeficiente de variação do fator LS e PNE. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Miqueloni et al. (2012).  

 

Tabela 20. Distribuição do Potencial Natural à Erosão (PNE) nas sub-bacias do Rio 

Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro  
 

Sub-bacia 
PNE Desvio 

Padrão 
CV(%) 

Mín.  Max.  Média  Mediana 

Samambaia 6,48 62.250,28 283,96 140,61 524,72 184,79 

Moreira 6,66 13.0170,00 566,71 299,95 1065,30 187,98 

Arrasta-burro 6,59 21.147,00 285,93 132,71 448,91 157,00 

Média Geral 6,58 71.189,09 378,87 191,09 679,64 176,59 

Fonte: (o autor), Mín. – mínimo, Max. – máximo, CV – Coeficiente de Variação  

  

 Usando a chave de interpretação adaptada por Valério Filho (1994), foi possível 

observar na tabela 21 e Figura 30 que mais de 80,0% da sub-bacia do Rio Samambaia 

apresentou PNE fraco (baixo). De modo que, ao contrário, apenas em 19,81% da área o PNE 

foi moderado a muito forte. O mesmo comportamento foi observado na área da sub-bacia do 

Córrego Arrasta-burro, sendo que o PNE (moderado a muito forte) aumenta para 20,55%. Esse 

valor se assemelha aos resultados encontrados por Mata (2009) para bacia do rio Urucuia, no 

médio São Francisco, onde cerca de 30,0% da área possui valores acima de 400 Mg ha
-1

 ano
-1

. 
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Tabela 21. Distribuição do Potencial Natural à Erosão em classes de interpretação nas sub-

bacias do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro  
 

  

Classes de PNE* 

(Mg ha-¹ ano-¹) 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 
Média Mediana DP 

S
am

am
b
ai

a 

Fraco <400 467,76 80,19 129,97 97,20 104,68 

Moderado 400-800 73,76 12,65 553,96 533,30 110,78 

Moderado a Forte 800-1600 30,63 5,25 1087,20 1040,70 217,29 

Forte 1600-2400 6,67 1,14 1921,10 1883,30 224,68 

Muito forte >2400 4,45 0,76 4006,90 3193,60 2880,70 

Total 583,28 100,00 - - - 

M
o
re

ir
a 

Fraco <400 90,67 58,82 160,43 138,93 109,80 

Moderado 400-800 31,37 20,35 572,05 558,38 113,63 

Moderado a Forte 800-1600 21,38 13,87 1110,40 1071,50 221,63 

Forte 1600-2400 6,04 3,92 1929,40 1897,70 228,39 

Muito forte >2400 4,69 3,04 4151,80 3324,60 4110,90 

Total 154,15 100,00 - - - 

A
rr

as
ta

-b
u
rr

o
 

Fraco <400 109,23 79,45 126,24 94,09 99,79 

Moderado 400-800 17,00 12,37 559,82 539,94 112,23 

Moderado a Forte 800-1600 8,45 6,15 1082,90 1033,80 215,18 

Forte 1600-2400 1,82 1,32 1920,50 1886,40 224,66 

Muito forte >2400 0,99 0,72 3403,10 2979,20 1436,80 

Total 137,48 100,00 - - - 

Fonte: *(Valério Filho, 1994), DP – Desvio Padrão 

  

 Outra situação foi verificada na sub-bacia do Ribeirão Moreira, onde o 

percentual de PNE acima de 400 Mg ha
-1

 ano
-1

 aumentou para 41,18% da área total, em 

detrimento ao percentual de PNE fraco que diminuiu para 58,82% da área total. Ainda, 

os valores de média, mediana e desvio padrão foram maiores em relação às outras duas 

sub-bacias.  

 A situação mais crítica em termos de potencial natural de perdas de solo foi 

encontrada na sub-bacia do Ribeirão Moreira. A partir da análise dos mapas de PNE e LS 

pôde-se perceber que os valores de PNE foram fortemente influenciados pelo fator LS 

(principalmente quando o relevo era ondulado), seguido pelo fator K (quando o relevo era 

plano ou suave ondulado).  
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Figura 30. Potencial Natural à Erosão (PNE) nas sub-bacias do Rio Samambaia, do 

Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro  
(fonte: adquirido e modificado de Topodata; Hidroweb; SIEG, 2014) 

   

  

 As combinações de relevo ondulado e forte ondulado com a presença de 

Cambissolos e Plintossolos (cerca de 75,0% dos solos da área) foram os principais 

condicionantes para o moderado a forte PNE, acima de 800 Mg ha
-1

 ano
-1

, na sub-bacia do 

Ribeirão Moreira. A partir da análise do PNE nas áreas das principais unidades de 

mapeamento de solos, verificou-se os dois maiores valores médios de PNE (779,91 Mg ha
-1

 

ano
-1

 e 672,66 Mg ha
-1

 ano
-1

), referentes aos valores do fator K (0,024) e (0,019), 

respectivamente. O maior valor de erosividade média também foi encontrado para a 

associação (Cambissolos + Plintossolos, com K = 0,024). Porém, os dois maiores valores 

médios do fator LS (4,39 e 3,97) foram observados para as associações com valores de K 

(0,019 e 0,024), respectivamente (Tabela 22).  

 O valor médio do fator L aumentou para a associação (Cambissolos + 

Plintossolos, com K = 0,024) em relação à associação (Cambissolos + Latossolos 

Vermelho-Escuros, com K = 0,019). Em contra partida, houve redução no valor médio do 

fator S quando o fator K passou de 0,019 para 0,024. Desse modo, à primeira vista, o 
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comportamento dos fatores L e S independem da variação dos valores do fator K. Ainda 

verificou-se maior peso do fator S (1,04) no resultado do fator topográfico (4,39), para a 

associação com o fator K (0,019).  

 

Tabela 22. Estatística exploratória dos fatores erosividade das chuvas (R), fator 

topográfico (LS), fator comprimento de rampa (L), fator declividade da encosta 

(S) e potencial natural à erosão (PNE) na sub-bacia do Ribeirão Moreira, em 

relação às unidades de mapeamento de solos e à erodibilidade do solo (K) 
  

Variável Solos (Fator K)  Mínimo  Máximo Média Mediana  DP Variância  
CV 

(%) 

Fator R 

LVA (0,017) 7966,30 8187,90 8091,50 8112,40 73,97 5471,12 0,91 

C (0,019) 7961,30 8174,40 8054,10 8049,60 52,16 52,16 0,65 

PP (0,021) 8037,70 8136,70 8092,70 8094,20 21,10 21,10 0,26 

C/F (0,024) 8168,10 8192,80 8188,20 8190,40 5,30 5,30 0,06 

Fator LS 

LVA (0,017) 0,05 91,14 1,08 0,56 2,04 4,14 188,69 

C (0,019) 0,05 838,38 4,39 2,64 7,91 62,65 180,20 

PP (0,021) 0,05 31,31 2,11 1,49 2,17 4,69 102,62 

C/F (0,024) 0,05 131,15 3,97 2,18 5,19 26,92 130,77 

Fator L 

LVA (0,017) 0,99 77,09 2,37 1,79 2,35 5,52 99,19 

C (0,019) 0,99 462,59 4,07 2,87 6,09 37,04 149,67 

PP (0,021) 0,99 41,41 3,44 2,71 3,00 9,02 87,37 

C/F (0,024) 0,99 155,66 4,18 3,02 4,60 21,17 110,10 

Fator S 

LVA (0,017) 0,05 4,27 0,37 0,31 0,24 0,06 65,58 

C (0,019) 0,05 8,14 1,04 0,87 0,74 0,54 70,83 

PP (0,021) 0,05 3,47 0,59 0,59 0,31 0,09 51,92 

C/F (0,024) 0,05 5,13 0,85 0,70 0,55 0,30 64,58 

PNE 

LVA (0,017) 6,66 12461,00 148,67 77,16 280,56 78713,91 188,71 

C (0,019) 7,37 130170,00 672,66 404,22 1221,10 1491085,21 181,53 

PP (0,021) 8,34 5325,70 358,45 253,86 367,63 135151,82 102,56 

C/F (0,024) 9,65 25727,00 779,91 428,24 1019,90 1040196,01 130,77 

Fonte: (o autor), DP – desvio padrão, CV – coeficiente de variação 

  

 Apesar da associação com fator K (0,019) possuir o maior valor médio do fator 

topográfico (LS), o aumento dos valores de erosividade (R) e de erodibilidade (K) na 

associação (Cambissolos + Plintossolos, com K = 0,024) produziu as perdas de solo mais 

expressivas da sub-bacia do Ribeirão Moreira. Ao se considerar apenas o potencial PNE 

acima de 1600 Mg ha
-1

 ano
-1

, para as áreas das principais unidades de mapeamento de solos 

encontradas nessa sub-bacia,  a ocupação foi de 0,46%, 8,40% e 12,81% da área total, 

respectivamente, para os valores de K 0,017, 0,019 e 0,024.  

 Na sub-bacia do Rio Samambaia, a associação com fator K (0,019), também 

apresentou o maior valor médio do fator topográfico (LS) e o maior valor médio do fator (S). 

Os maiores valores médios de erosividade (R) e de potencial natural à erosão (PNE) foram 
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encontrados respectivamente para os fatores de erodibilidade (K): 0,019; 0,021 e 0,017. As 

áreas correspondentes aos solos com erodibilidade de 0,019 (200,30 Km
2
) total da bacia do 

Rio Samambaia foram as mais suscetíveis às perdas de solo por ação de processos 

erosivos. Já as áreas com predominância de Latossolos (335,56 Km
2
) do total da bacia do 

Rio Samambaia, que estão sobre relevo plano a suave ondulado foram menos vulneráveis à 

erosão hídrica, apresentando PNE fraco, abaixo de 400 Mg ha
-1

 ano
-1

.  

 Próximo ao ponto de exutório, ou seja, à foz do Rio Samambaia observou-se 

Latossolos sobre relevo suave ondulado, com valores de LS superiores a 1, ocasionando um 

PNE  moderado a forte. Ainda neste local, porém mais próximo ao rio, observou-se nas 

encostas com declividade superior a 8,0% a formação dos Petroplintossolos (Plintossolos 

Pétricos) que aliados a altos valores de LS proporcionam um PNE forte a muito forte. Enfim, 

os valores obtidos de potencial natural à erosão para a área de estudo foram influenciados 

principalmente pelos fatores LS e K, ou seja, o cruzamento de diferentes padrões de relevo 

com alguns tipos de solo.  

  

4.4   EROSÃO ATUAL (EA)  

  

O fator cobertura e uso do solo e práticas conservacionistas (CP) foi 

representado a partir do mapa de cobertura, uso e ocupação do Solo (UCS), que possui 

valores que variaram entre 0 e 1, segundo a classificação proposta por Stein et al. (1987), 

os estudos de Silva (2004) e Miguel (2010), (Tabela 23). Nas sub-bacias do Rio 

Samambaia e do Córrego Arrasta-burro predominaram formas de uso que protegem pouco 

o solo, como lavouras e pastagens, respectivamente. Os cultivos irrigados predominaram 

na segunda sub-bacia, onde a irrigação foi a atividade responsável pelas maiores vazões de 

retirada de acordo com Carneiro et al. (2011). Esses autores observaram um padrão 

semelhante de uso e ocupação para o município de Cristalina. Os resultados da análise 

exploratória são apresentados na tabela 24.  

 A classe vegetação ripícola ocupou cerca de 5% área da bacia hidrográfica do 

Rio Samambaia (BHRS), da qual quase 1,5% foi verificada na sub-bacia do Ribeirão 

Moreira. Esta vegetação foi a mais densa e de porte mais elevado encontrada ao longo das 

margens dos principais córregos e ribeirões, circundando a rede de drenagem da BHRS. Já a 

classe cerrado, composta por formações savânicas em diferentes portes de altura e 

fragmentadas pela ação do homem, ocuparam quase 11% da área da BHRS, sendo que 3,5% 
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da área dessa classe localiza-se na sub-bacia do Ribeirão Moreira. Está sub-bacia também 

apresentou o menor percentual da classe solo exposto e o maior percentual de silvicultura, 

como descrito no item de cobertura, uso e ocupação do solo, apresentado anteriormente.  

 

Tabela 23. Valores de cobertura do solo e práticas conservacionistas (CP) para as classes de 

cobertura, uso e ocupação do Solo (CS) na Bacia do Rio Samambaia (BHRS) 
 

Classes de cobertura, uso e ocupação do solo 
Fator CP 

(adimensional) 
Área (%) 

Corpos d’água  0,00000 1,56 

Vegetação ripícola  0,00004 4,76 

Silvicultura  0,00010 1,10 

Cerrado  0,02035 10,70 

Pastagem  0,10000 22,93 

Edificação  0,10001 0,36 

Agricultura sequeiro  

Agricultura irrigada  
0,09000 43,52 

Solo descoberto  0,50000 15,04 

Mineração 1,00000 0,02 

Média 0,21117 

100,00% Mediana 0,10000 

Desvio Padrão  0,33569 

Fonte: (o autor) 
 

 

Tabela 24. Valores de cobertura do solo e práticas conservacionistas (CP) nas sub-bacias 

do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro 
 

Sub-bacia 
CP Desvio 

Padrão 
CV(%) 

Mín. Máx. Média  Mediana 

Samambaia 0,00 0,50 0,19 0,10 0,21 109,97 

Moreira 0,00 1,00 0,20 0,10 0,21 108,00 

Arrasta Burro 0,00 0,50 0,18 0,10 0,20 109,47 

Média Geral 0,00 0,67 0,19 0,10 0,21 109,15 

Fonte: (o autor), Mín. – mínimo, Máx. – máximo, CV – coeficiente de variação 
 

  

  Cerca de 44,0% (380,79 Km
2
) da área da bacia do Rio Samambaia foi ocupada 

por agricultura intensiva, cultivando principalmente grãos em sistema irrigado ou em 

sequeiro. A dinâmica anual, entre safra e safrinha, confere maior tecnificação das lavouras, o 

que reflete no modo de preparo do solo e de manejo das culturas. Foram identificadas 

diversas áreas com sistema de plantio em nível e terraceamento (Figuras 31 e 32), 

justificando a adoção do fator práticas conservacionistas (P = 0,5), ou seja, menor que 1, para 
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as áreas com agricultura irrigada e sequeiro. Para as áreas agrícolas monitoradas com solo 

descoberto, foi ponderado fator C (1,0) e fator P (0,5), sendo que o produto desses fatores 

resulta em um fator CP (0,5) (Figura 33).  

 

 
 

Figura 31. Identificação visual de feições correspondentes a práticas conservacionistas do 

solo, tais como plantio em nível e terraceamento (polígono vermelho) nas sub-

bacias do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro  
(fonte: adquirido e modificado de Landsat 8) 

  

 

  
 

Figura 32. Detalhamento de área (polígono vermelho) próximo ao exutório da sub-bacia do 

Rio Samambaia, e semeadura em nível (para safrinha) na fotografia ao lado  
(fonte: adquirido e modificado de Landsat 8; acervo pessoal, 2014) 
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Figura 33. Fator cobertura do solo e práticas conservacionistas (CP) nas sub-bacias do Rio 

Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro  
(fonte: adquirido e modificado de Landsat 8) 
 

 

A Erosão atual (Ea) é o atributo mais importante, pois representa a estimativa 

das perdas de solo atuais na BHRS causadas por erosão hídrica, o que caracteriza a 

Equação Universal de Perdas de Solo. Utilizou-se a chave de interpretação das perdas de 

solo proposta por Carvalho (2008) e critérios de tolerância de perdas de solo para auxiliar 

na interpretação inicial dos resultados da USLE.  

A multiplicação entre potencial natural à erosão (PNE) e fator (CP) provoca a 

redução das perdas de solo, à medida que a cobertura do solo é aumentada. Assim como os 

resultados de PNE, os maiores valores de erosão atual (Ea) foram verificados na sub-bacia 

do Ribeirão Moreira, os quais variaram entre e 0,00 Mg ha
-1

 ano
-1

 e 65.087,00 Mg ha
-1

 ano
-1

, 

com média aritmética de 71,10 Mg ha
-1

 ano
-1

, mediana de 20,50 Mg ha
-1

 ano
-1

, desvio padrão 

de 342,67 Mg ha
-1

 ano
-1

 e coeficiente de variação de 481,97% (Tabela 25). Esse resultado foi 

de certo modo inesperado, haja vista que a sub-bacia do Ribeirão Moreira foi a que 

apresentou os maiores percentuais de vegetação natural e silvicultura, além disso, ainda 

obteve o menor percentual de solo descoberto, em relação às outras duas sub-bacias 
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avaliadas. Desse modo, o efeito do fator CP dessas classes parece não ter sido suficiente para 

reduzir o risco natural à erosão nessa sub-bacia, promovido principalmente em razão do 

relevo ondulado sob Cambissolos (solos considerados jovens e pouco profundos).  

Em relação às outras duas sub-bacias, foi possível perceber um padrão 

semelhante entre os valores de média e mediana, o que demonstrou um comportamento 

parecido em termos de perdas de solo causadas por influência do relevo, do solo, do clima, 

da cobertura do solo e das práticas conservacionistas. Vale lembrar que área da sub-bacia 

do Rio Samambaia foi cerca de quatro vezes maior do que a área da sub-bacia do Córrego 

Arrasta-burro. Uma área maior acaba abrangendo maiores variações de relevo como 

mostrado anteriormente. Entretanto, a dinâmica de cobertura, uso e ocupação do solo 

parece tornar as perdas de solo homogêneas nessas duas sub-bacias. Assim, quando o 

percentual de solo exposto diminuiu 3,42%, o percentual de área irrigada aumentou 

10,19% em relação à sub-bacia do Córrego Arrasta-burro, influenciando no efeito do fator 

CP e nas perdas de solo por erosão atual.   

  

Tabela 25. Distribuição da Erosão atual (Ea) nas sub-bacias do Rio Samambaia, do 

Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro  
 

Sub-bacia 
Ea Desvio 

Padrão 
CV(%) 

Mín.  Max.  Média Mediana 

Samambaia 0,00 13.757,04 38,62 14,31 97,05 251,27 

Moreira 0,00 65.087,00 71,10 20,50 342,67 481,97 

Arrasta-burro 0,00 5.820,60 37,59 12,39 87,05 231,59 

Média Geral 0,00 28.221,55 49,10 15,73 175,59 321,61 

Fonte: (o autor), Mín. – mínimo, Máx. – máximo, CV – coeficiente de variação 

    

Magalhães et al. (2012) encontraram  cerca de 34 Mg ha
-1

 ano
-1 

de perda de 

solo por erosão na sub-bacia hidrográfica do rio Vieira, no município de Montes Claros, 

Minas Gerais, sendo a declividade média na sub-bacia de 10,25%. Os resultados 

encontrados por esses autores se assemelham aos da tabela 25 para as sub-bacias do Rio 

Samambaia e do Córrego Arrasta-burro. Entretanto, a declividade média nessas sub-bacias 

está na ordem de 5,00%.  

Utilizando a chave de interpretação adaptada por Carvalho (2008), foi possível 

observar na tabela 26, que mais de 40,0% da sub-bacia do Rio Samambaia possui erosão 

atual classificada como nula a pequena. De modo que, ao contrário, em 58,39% da área, a 

Ea foi moderada a muito forte. Silva (2004), constatou que apenas 32,8% da área 
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apresentou perdas de solo superiores a 10 Mg ha
-1

 ano
-1

, em um estudo realizado na bacia 

hidrográfica do Rio Paracatu, no vale do São Francisco. 

 Em termos de erosão atual classificada, o comportamento das perdas de solo 

observado anteriormente, não foi observado na área da sub-bacia do Córrego Arrasta-burro, 

sendo que a Ea (moderada a muito forte) diminuiu para 54,40%. Esse resultado pode 

demonstrar que a forma e distribuição do uso e manejo do solo atualmente verificada na sub-

bacia do Córrego Arrasta-burro consegue proteger melhor o solo, uma vez que o potencial 

natural à erosão (moderado a muito forte) foi ligeiramente maior nessa sub-bacia (Tabela 26).   

   

Tabela 26. Distribuição da Erosão atual (Ea) em classes de interpretação nas sub-bacias do 

Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira e do Córrego Arrasta-burro  
 

  

Classes de Ea
*
 

(Mg ha-¹ ano-¹) 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 
Média Mediana DP CV (%) 

S
a
m

a
m

b
a
ia

 

Nula a Pequena (<10) 242,71 41,61 4,02 3,65 2,91 72,51 

Moderada (10-15) 59,51 10,20 12,36 12,29 1,44 11,67 

Média (15-50) 175,34 30,06 28,00 26,07 9,55 34,12 

Média a Forte (50-120) 66,00 11,32 75,78 71,51 19,39 25,59 

Forte (120-200) 20,72 3,55 153,38 150,22 22,72 14,81 

Muito forte (>200) 19,01 3,26 397,70 299,82 348,92 87,73 

Total 583,28 100,00 - - - - 

M
o
re

ir
a

 

Nula a Pequena (<10) 53,43 34,66 3,54 3,12 3,12 88,00 

Moderada (10-15) 12,82 8,32 12,39 12,34 1,45 11,72 

Média (15-50) 43,74 28,38 29,02 27,41 9,85 33,94 

Média a Forte (50-120) 23,99 15,57 77,21 73,69 19,55 25,33 

Forte (120-200) 8,35 5,42 153,12 149,99 22,66 14,80 

Muito forte (>200) 11,81 7,66 523,78 360,24 1133,70 216,45 

Total 154,15 100,00 - - - - 

A
rr

a
st

a
 B

u
rr

o
 

Nula a Pequena (<10) 62,69 45,60 4,25 3,98 2,84 66,90 

Moderada (10-15) 14,45 10,51 12,32 12,23 1,43 11,64 

Média (15-50) 35,94 26,14 27,88 25,79 9,67 34,67 

Média a Forte (50-120) 15,07 10,96 76,53 72,85 19,48 25,45 

Forte (120-200) 4,78 3,48 153,01 150,18 22,61 14,77 

Muito forte (>200) 4,55 3,31 387,59 304,86 265,13 68,40 

Total 137,48 100,00 - - - - 

Fonte: 
*
(Carvalho, 2008), DP – desvio padrão, CV – coeficiente de variação 

  

 Embora o percentual de vegetação natural na sub-bacia do Ribeirão Moreira 

seja o mais expressivo (cerca de 28,00% da área total), essa cobertura natural não foi 
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suficiente para reduzir as perdas de solo em relação aos resultados encontrados para as sub-

bacias do Rio Samambaia e do Córrego Arrasta-burro. Pode-se destacar uma tendência no 

aumento do valor médio do fator CP (0,20) verificado nessa sub-bacia. Isso pode ter 

ocorrido em função da classe mineração exclusiva a essa sub-bacia. Dessa forma, o 

percentual de erosão atual classificada como moderada a muito forte aumentou para 

65,34% da área total. Não obstante, a situação mais crítica em termos de perdas de solo 

atuais foi encontrada na sub-bacia do Ribeirão Moreira (Figura 34). 

 

 
 

Figura 34. Erosão atual (Ea) nas sub-bacias do Rio Samambaia, do Ribeirão Moreira e do 

Córrego Arrasta-burro  
(fonte: adquirido e modificado de Topodata; Hidroweb; SIEG, 2014) 

  

  

 As perdas de solo abaixo de 10 Mg ha
-1

 ano
-1

, podem ser verificadas mais 

comumente nas áreas compostas por Latossolos em relevo plano a suave ondulado, cuja 

declividade média foi em torno de 3,0%. Estes solos são profundos, bem drenados, com 

maior grau de desenvolvimento e resistência à erosão em relação aos Cambissolos. 

Algumas das áreas em verde-escuro correspondem às várzeas próximas ao leito dos cursos 

d’água onde provavelmente ocorre a formação de solos hidromórficos. As áreas com 

edificações apresentaram perdas médias inferiores a 10 Mg ha
-1

 ano
-1

, sendo a sub-bacia do 
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Rio Samambaia responsável pelos maiores valores. 

 Foi possível conferir a influência da cobertura vegetal na redução do risco 

erosivo, a campo, a partir da predição da USLE aliada com a visita à área de estudo. Em 

uma área de silvicultura na sub-bacia do Ribeirão Moreira (Figura 35a) existe um 

componente florestal protegendo um Cambissolo, cujo potencial natural erosivo vai de 

moderado a forte. Contudo, na situação atual, esta área possui risco de erosão nulo a 

pequeno. Há algumas áreas em que a cultura do Eucalipto foi colhida, deixando o solo 

praticamente exposto às intempéries climáticas, o que elevou os níveis das perdas de solo 

por erosão atual (Figura 35b). 

 

  

  

(a) (b) 
  

Figura 35. Área de silvicultura e área com o solo descoberto na sub-bacia do Ribeirão 

Moreira, imagem orbital, mapa de Ea e fotografias de campo 
(fonte: o autor) 

   

  

 Assim como demonstrado pela resposta do modelo USLE na figura anterior, as 

áreas cobertas por vegetação arbórea, principalmente por silvicultura e vegetação ripária 
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apresentaram menor risco de erosão hídrica. O valor médio de perdas de solo para a classe 

silvicultura foi de 3,00 Mg ha
-1

 ano
-1

, classificando-a como nula a pequena para toda 

BHRS. Entretanto, nas áreas de vegetação natural houve alta dispersão dos valores de 

perdas de solo (14,62 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 0,02 Mg ha
-1

 ano
-1

 de mediana) para as 

áreas de vegetação ripícola, e (32,49 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 10,07 Mg ha
-1

 ano
-1

 de 

mediana) para as áreas de cerrado. 

 O comportamento heterogêneo desses valores pode ter sido em função da 

fragmentação da vegetação dessas áreas, o que prejudicou o desempenho da classificação 

supervisionada, sendo que nas áreas fragmentadas houve muita resposta de solo (clareiras). 

Foi possível observar, principalmente na sub-bacia do Ribeirão Moreira, a proximidade 

entre as áreas de vegetação ripícola e de cerrado com as áreas de solo descoberto. Ainda, a 

posição do relevo (zona de dissecação das cabeceiras de drenagem), onde os fragmentos de 

vegetação foram identificados, foi altamente favorável à erosão hídrica.  

 Na BHRS, as áreas de solo descoberto apresentaram o valor médio das perdas 

de solo de 164,52 Mg ha
-1

 ano
-1

, com maior influência da sub-bacia do Ribeirão Moreira. 

Particularmente, nessa sub-bacia, a perda média de solo para essa classe atingiu cerca de 

285,00 Mg ha
-1

 ano
-1

, caracterizando-se como muito forte, principalmente em áreas de 

eucalipto colhidos, sobre declividade média de 8,00%. Nas áreas ocupadas com a classe 

silvicultura o valor médio de perdas de solo foi de 4,31 Mg ha
-1

 ano
-1

.  

 No extremo sul da sub-bacia do Ribeirão Moreira existe uma área ocupada por 

mineração onde o solo encontra-se totalmente exposto. A resposta do modelo nessa área 

resultou em valores de perda de solo muitos elevados, quase 500 Mg ha
-1

 ano
-1

. 

Consequentemente, isso promoveu um risco erosivo muito forte, por serem regiões 

consideradas altamente erodíveis com valores de C e P iguais à unidade.  

 Paras as áreas agrícolas da BHRS foram encontrados os seguintes valores de 

perdas de solo: 20,88 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 10,85 Mg ha
-1

 ano
-1

 de mediana (para as 

áreas de agricultura sequeiro) e 15,91 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 8,37 Mg ha
-1

 ano
-1

 de 

mediana (para as áreas de agricultura irrigada). Devido à cobertura do solo e às práticas 

conservacionistas as perdas de solo não foram tão expressivas em relação ao solo 

descoberto. Contudo, em um estudo realizado no município de Águas Lindas de Goiás, 

Lopes et al. (2009), constataram que as perdas de solo mais importantes (acima de 30 Mg 

ha
-1

 ano
-1

)
 
ocorreram principalmente nas áreas agrícolas e nas áreas com solo exposto. 

 As classes de interpretação moderada e média foram identificadas em toda a 



96 

 

 

bacia hidrográfica do Rio Samambaia. Já a classe de erosão atual média que representou 

cerca de 28,0% da área, ocorreu especialmente sobre os Petroplintossolos (Plintossolos 

Pétricos) e Cambissolos. Para o primeiro tipo de solo, a perda média por erosão atual foi de 

43,45 Mg ha
-1

 ano
-1

 e mediana de 23,33 Mg ha
-1

 ano
-1

. Por outro lado, para o segundo tipo 

de solo, menos abrangente que o primeiro, a perda média por erosão atual foi de 70,62 Mg 

ha
-1

 ano
-1

 e mediana de 27,33 Mg ha
-1

 ano
-1

.  

 Segundo Bertoni & Lombardi Neto (2010), a tolerância de perdas de solo das 

classes de solos típicas do Brasil tem uma média aproximada de 10 Mg ha
-1

 ano
-1

. Silva 

et al. (2009) apresentaram alguns valores de tolerância de perdas de solo para 

Cambissolos e Latossolos em Lavras-MG: 5,60 Mg ha
-1

 ano
-1 

e 12,70 Mg ha
-1

 ano
-1

, 

respectivamente. Bertol & Almeida (2000) encontraram resultados de tolerância de 

perdas para Cambissolos do Estado de Santa Catarina entre 8,6 Mg ha
-1

 ano
-1  

e 9,3 Mg 

ha
-1

 ano
-1

. Considerando os valores de mediana, a perda média de solo, citada 

anteriormente, para os Cambissolos e Petroplintossolos da área está no mínimo duas 

vezes acima do limite médio de tolerância. 

 A tolerância média para solos com horizonte B latossólico do Estado de São 

Paulo variou entre 9,6 Mg ha
-1

 ano
-1 

e 15,0 Mg ha
-1

 ano
-1

, conforme Lombardi Neto & 

Bertoni (1975). O valor médio estabelecido por esses autores é considerado uma referência, 

sendo utilizado nos estudos de Silva (2004) e Lanza (2011). Mais de 50% da área das três 

sub-bacias hidrográficas avaliadas apresentaram perdas de solo acima do limite médio de 

tolerância estabelecido por Bertoni & Lombardi Neto (2010). Este panorama foi melhor que 

o encontrado por Silva (2004), haja vista que 67,2% da bacia do Rio Paracatu tinha perdas de 

solo acima de 10 Mg ha
-1

 ano
-1

. Ao investigar a sub-bacia do Ribeirão Moreira constatou-se 

que a perda média de solo nas áreas sobre Cambissolos com fator K de 0,019 foi de 87,26 

Mg ha
-1

 ano
-1

 e mediana de 28,11 Mg ha
-1

 ano
-1

. Já a perda média de solo nos Cambissolos 

com fator K de 0,024 foi de 83,43 Mg ha
-1

 ano
-1

 e mediana de 20,86 Mg ha
-1

 ano
-1

. 

 Analisando o gráfico das perdas de solos para as sub-bacias (Figura 36), 

observa-se que na maior parte da área das três sub-bacias ocorreram perdas de solo nos 

intervalos (<10 e 15-50) Mg ha
-1

 ano
-1

. Na sub-bacia do Rio Samambaia, os valores médios 

do fator LS foram (0,71 e 1,77), do fator K (0,019 e 0,020), do fator R (7877,40 e 7893,88) e 

do fator CP (0,09 e 0,17), respectivamente, para esses dois intervalos de perdas de solo por 

erosão atual. Percebe-se que todos os fatores da USLE são maiores para o intervalo 15-50, 

sendo que LS e CP são os fatores com maior peso, de acordo com a sua variabilidade.  
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Figura 36. Perdas de solo por Erosão atual (Ea) nas sub-bacias do Rio Samambaia, 

Ribeirão Moreira e Córrego Arrasta-burro 
 

   

4.5   INFLUÊNCIA DA BASE DE DADOS EM ESCALA 1:10.000  NA USLE 

  

 Quanto maior a escala, menor a área representada e maior é o nível de 

detalhamento. O mapeamento em escala maior é mais realístico, haja vista que há melhor 

compatibilidade das feições reais com a representação cartográfica. Esta seção apresenta os 

resultados obtidos a partir da aplicação de uma base de dados com escala maior sobre a 

caracterização da bacia hidrográfica, os fatores da USLE e a resposta final desse modelo, além 

de discutir a respeito desses resultados. Assim como a base de dados utilizada, os resultados 

encontrados estão na escala de 1:10.000, sendo comparados com os resultados da escala 

1:250.000 descritos no item anterior.  

  

4.5.1 Modelo Digital de Terreno hidrologicamente corrigido – MDT 

    

 O modelo digital de terreno hidrologicamente corrigido (MDT) da microbacia do 

Rio Samambaia – MBHRS (parte da área da BHRS) é apresentado a seguir (Figuras 37 e 

38). A filtragem passa-baixa do MDT foi necessária na suavização da superfície que 

apresentou ruídos, principalmente em alguns pontos de mudança abrupta de declividade, – 

próximo aos reservatórios. Após ajuste no ponto de exutório, o divisor topográfico foi gerado 

com sucesso a partir da extensão Hydrology. Os limites gerados a partir das duas bases de 

dados com escalas diferentes foram comparados (Figura 38).  
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Figura 37. MDT, recorte no Distrito Federal e detalhamento dos limites da microbacia e 

da sub-bacia do Rio Samambaia gerados na escala 1:250.000 
(fonte: o autor) 

  

 
 

Figura 38. MDT da microbacia hidrográfica do Rio Samambaia (MBHRS) e limites 

gerados em duas escalas diferentes (1:10.000) e (1:250.000)  
(fonte: o autor) 
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 Houve certa dificuldade na marcação correta do ponto de exutório devido à 

construção de um reservatório sobre o leito do Rio Samambaia (corpo d’água principal 

dessa bacia hidrográfica), uma vez que a hidrologia de superfície foi alterada pela ação 

antrópica, o que acabou atrapalhando na geração do limite da microbacia. O local desse 

reservatório foi vistoriado em visita à área de estudo em fevereiro de 2014.  Na ocasião 

foram marcados pontos de controle coletando as coordenadas geográficas, no leito original 

do rio e no desvio da água pelo sangradouro do reservatório. No leito original do rio 

formou-se um olho d’água, onde identificou-se assoreamento, provavelmente em razão da 

chegada de sedimentos da estrada não pavimentada que cruza o rio à montante desse ponto. 

As imagens do local foram apresentadas no item anterior, na figura 17.  

 O limite da microbacia só foi criado quando se alocou o exutório em função do 

fluxo acumulado. A área da microbacia gerada com os dados na escala de 1:10.000 foi de 

36,93 Km², enquanto que a área da microbacia gerada com os dados na escala de 1:250.000 

foi de 38,51 Km². Portanto, houve um aumento de 1,58 Km² na área da microbacia, que 

pode ser explicado tanto pela diferença entre as escalas, quanto pelo método com que cada 

modelo digital de elevação foi gerado. A maior discrepância pode ser notada no limite leste 

da microbacia, em altitudes em torno de 1.046 m sobre relevo plano. Medeiros et al. (2009) 

verificaram menor simetria entre limites gerados automaticamente a partir do MDE SRTM 

e os limites das Ottobacias em regiões com baixa declividade.  

 A escala maior possibilitou o melhor detalhamento e representação da superfície 

do terreno, principalmente nas áreas de vertente, ao passo que foi possível identificar 

visualmente a pedoforma do relevo, bem como canais de concentração de fluxo hídrico 

(Figura 39). As vertentes em geral apresentaram perfis convexos e/ou retilíneos, onde as 

altitudes oscilam entre 965 m e 1.048 m. Essas feições de relevo também foram verificadas 

na bacia do Rio Una, no Estado de São Paulo, por Salgado et al. (2012). De acordo com 

Sanchez et al. (2009), as maiores perdas de solo, risco de erosão, potencial natural de erosão 

e menor espessura do solo ocorreram na pedoforma convexa, indicando forte dependência 

espacial com a forma do relevo. 

 Ademais, foi realizada a comparação visual e a análise exploratória dos 

pontos amostrais, entre o MDT-MBHRS (1:10.000) e o MDE-BHRS (1:250.000), 

utilizando-se os limites gerados para cada escala avaliada na microbacia do Rio 

Samambaia. As altitudes referentes à microbacia (MBHRS) são apresentadas na tabela 

27 e figura 39.  
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Tabela 27. Altitudes (em metros) na microbacia do Rio Samambaia (MBHRS) 
 

Escala 
Altitude Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação (%) Mín. Máx. Média 

1:10.000 965,32 1047,68 1020,72 19,27 1,89 

1:250.000 964,78 1055,15 1024,50 18,88 1,84 

Fonte: o autor, Mín. – mínima, Máx. – máxima 
  

  

 
 

Figura 39. MDT/MDE da Microbacia Hidrográfica do Rio Samambaia (MBHRS), 

respectivamente, para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
(fonte: o autor) 
 

 

  

Pode-se perceber que a alteração da escala não influenciou em expressiva 

variação da altitude média, mínima e máxima da área. Contudo, a maior escala ocasionou 

em maior coeficiente de variação dos dados (1,89%), o que evidenciou maior variabilidade 

dos dados altimétricos. Provavelmente, a diferença entre os valores de altitude máxima foi 

o fator responsável pela discrepância encontrada entre os limites gerados da MBHRS. A 

partir do mapa de altitudes (MDT da bacia) foi extraído o mapa de declividades (Figura 

40). Novamente foram utilizadas as classes de interpretação das declividades em 

porcentagem segundo a metodologia proposta pela Embrapa (2006), (Tabela 28). 
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Tabela 28. Classes de declividade e percentual das áreas correspondentes na microbacia 

hidrográfica do Rio Samambaia para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
 

Escala 
Classes de 

interpretação
*
 

Declividade 

(%) 

Área 

(Km²) 

Área 

(%) 
Média Med. DP CV 

1:10.000 

 

Plano 0 - 3 0,5297 71,71 1,30 1,24 0,78 59,59 

Suave ondulado 3 - 8 0,1708 23,13 4,86 4,63 1,35 27,78 

Ondulado 8 - 20 0,0352 4,76 10,73 9,90 2,57 23,92 

Forte ondulado 20 - 45 0,0027 0,36 26,89 25,00 6,11 22,71 

Montanhoso 45 - 75 0,0002 0,03 54,61 52,36 8,09 14,81 

Escarpado  > 75 0,0001 0,01 101,08 92,57 24,28 24,02 

1:250.000 

Plano 0 - 3 25,82 67,04 1,50 1,50 0,81 53,98 

Suave ondulado 3 - 8 11,49 29,83 4,60 4,26 1,29 28,04 

Ondulado 8 - 20 1,21 3,13 9,82 9,33 1,69 17,22 

Fonte: 
*
(Embrapa, 2006), Med. – Mediana, DP –Desvio Padrão, CV – Coeficiente de Variação  

  
 

 
 

Figura 40. Classes de declividade na microbacia hidrográfica do Rio Samambaia 

(MBHRS) para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
(fonte: adquirido e modificado de SICAD, 2009; Topodata/INPE, 2008) 

  

  

 Houve a geração de quase dez milhões de pontos (variáveis) para a escala 

1.10.000, quando as informações matriciais foram convertidas para vetoriais, ao passo que 

a análise estatística de toda população acabou consumindo muito tempo de processamento 
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da máquina. Desse modo, a análise estatística das classes de interpretação foi por meio de 

amostragem aleatória de 2% dessa população, sendo a quantidade máxima conseguida sem 

consumir elevado tempo de processamento dos dados amostrados.  

 Na área da microbacia representada na escala de 1:10.000, a declividade variou 

entre 0 e 159,54%, com média de 2,69%, mediana de 1,71%, desvio padrão de 3,25% 
 
e 

coeficiente de variação de 120,82%. Para comparar as amostras com a população, a mesma 

estatística foi gerada com toda população da área (9233632 pontos), ao passo que, a 

declividade variou entre 0 e 163,32%, com média de 2,70%, mediana de 1,72%, desvio 

padrão de 3,26% 
 

e coeficiente de variação de 82,81%. Os resultados encontrados 

permitem concluir que análise dos pontos amostrados se assemelha à análise da população 

para toda a área da microbacia do Rio Samambaia na escala 1.10.000.  

 Por sua vez, na área da microbacia representada na escala de 1:250.000, a 

declividade variou entre 0 e 19,43%, com média de 2,69%, mediana de 2,14%, desvio 

padrão de 2,16% 
 
e coeficiente de variação de 80,21%. Essa análise foi gerada a partir da 

população de (41177) pontos para a referida escala. Foi possível verificar a semelhança 

entre os valores de média e mediana descobertos nas duas escalas, porém, o coeficiente de 

variação foi praticamente 40% menor, o que demonstra heterogeneidade entre os dados de 

declividade gerados a partir das duas escalas avaliadas.  

 De acordo com os resultados encontrados, o intervalo de declividades (0-3%) 

foi o mais expressivo, em termos de percentual, para as duas escalas investigadas. Foi 

verificado (71,71%) e (67,04%) desse intervalo para as escalas 1:10.000 e 1:250.000, 

respectivamente. Desse modo, houve predominância de relevo plano na microbacia 

hidrográfica do Rio Samambaia. Portanto, o relevo da área estudada foi pouco 

acidentado, o que confere com os estudos geomorfológicos encontrados para essa faixa 

regional do Distrito Federal (Valentin, 2008). Essa área mais plana compõe a região de 

nascentes do Rio Samambaia.  

 Foi possível observar que a aplicação da escala maior provocou o aumento de 

declividade na microbacia, havendo a inclusão das classes de interpretação: forte ondulado, 

montanhoso e escarpado. As áreas com declividade acima de 45% são pouco 

representativas, sendo encontradas basicamente às margens dos reservatórios e na rede de 

drenagem exposta no detalhe da figura 40. Observou-se também nessa figura que a escala 

de 1:250.000 não evidenciou nem a rede de drenagem, tampouco a mudança no padrão de 

comportamento da declividade nesse local. Salgado et al. (2012) constataram que os MDEs 
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gerados a partir das cartas topográficas do IGC (na escala 1:10.000) permitiram estimar os 

valores de declividade com maior detalhamento, o que favoreceu a detecção de áreas com 

alta declividade, menos perceptíveis nas superfícies dos MDEs gerados a partir das cartas 

topográficas do IBGE e dos dados SRTM.  

 Nas classes de interpretação: plano e suave ondulado, o comportamento dos 

valores (estatística descritiva) foi semelhante, considerando as duas escalas, assim como 

indicado pelos coeficientes de variação. Entretanto, foi possível observar maior diferença 

entre as classes de relevo ondulado. O efeito da escala maior foi perceptível a partir do 

momento em que o relevo se tornou ondulado, ou seja, apresentou maiores declividades. 

 Os maiores valores de declividade, acima de 8,00%, foram encontrados ao 

longo da rede de drenagem da microbacia, especialmente no trecho que vai do meio ao 

final da encosta. A concentração dessa faixa de declividade aumentou no sentido do fluxo 

do rio, e conforme o grau de dissecação do relevo nas encostas. As áreas com relevo 

ondulado estavam cobertas por uma delgada faixa de vegetação natural ripária. 

  

4.5.2 Potencial Natural à Erosão (PNE) com a mudança de escala  

  

 Os valores de erosividade (R) não foram influenciados diretamente pela 

alteração na escala de trabalho, haja vista que a base de dados utilizada (SICAD) não 

disponibiliza informações pluviométricas. É importante destacar que o Distrito Federal é 

uma das regiões do país com maior cobertura por estações de monitoramento climático. 

Contudo, foi gerada a interpolação IDW dos dados de erosividade (calculados anteriormente) 

com o tamanho do pixel de 2 m, compatível com a escala 1.10.000. A tabela 29 e figura 41 

apresentam a distribuição espacial do fator R para as duas escalas avaliadas.  

 

 

Tabela 29. Erosividade anual (em MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

) na microbacia hidrográfica do 

Rio Samambaia para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
 

Sub-bacia 
  R  Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação (%) Mín. Máx. Média 

1:10.000 7767,00 7871,70 7818,80 24,15 0,31 

1:250.000 7757,80 7884,60 7828,30 32,77 0,42 

Fonte: (O autor), R – erosividade, Mín. – mínima, Máx. – máxima 
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Na escala 1.10.000, a erosividade anual na microbacia do Rio Samambaia 

variou entre 7767,00 a 7871,70 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1

, com média de 7818,80 MJ mm ha
-1

 

h
-1

 ano
-1

, desvio padrão de 24,15 MJ mm ha
-1

 h
-1

 ano
-1 

e coeficiente de variação de 0,31%. 

Pode-se notar que os valores observados foram bem próximos, quando foi adotada a outra 

escala. A erosividade média na microbacia do Rio Samambaia diminuiu com o aumento da 

escala de 1.250.000 para 1.10.000, mesmo assim ainda continua sendo classificada como 

forte, de acordo com a interpretação proposta por Carvalho (2008). Na fase de 

processamento do fator R, a interpolação com menor tamanho de pixel pode ter 

provocando as variações encontradas.  

  

 
 

Figura 41. Erosividade anual das chuvas na microbacia hidrográfica do Rio Samambaia 

(MBHRS) para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
(fonte: adquirido do sistema Hidroweb/ANA, 2014; SICAD, 2009) 

  

  

 A mesma situação foi encontrada para o fator (K), o qual também não é 

disponibilizado pela base de dados utilizada. Vale destacar a escassez de bases de dados 

pedológicos que possam dar suporte ao cálculo dos valores de erodibilidade do solo, 

principalmente em escalas maiores. Nesse nível de detalhamento, os mapeamentos 

pedológicos disponíveis para algumas partes do Distrito Federal não possuem acesso livre 
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ou não estão facilmente disponíveis na rede mundial de computadores. Diante dessa 

situação a saída foi usar o único mapeamento disponível na escala de 1.250.000. 

 A partir do modelo digital de terreno da microbacia do Rio Samambaia (escala 

1.10.000) realizou-se um ajuste do mapa de solos à morfologia do relevo detalhado. Também 

foi gerada a conversão dos dados de erodibilidade de vetor para raster usando tamanho de 

pixel de 2 m. A tabela 30 e a figura 42 apresentam a ponderação dos valores de K para as 

duas escalas avaliadas. 

 

Tabela 30. Erodibilidade do solo (em Mg h MJ
-1

 mm
-1

)  na microbacia hidrográfica do Rio 

Samambaia para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
 

Escala 
 K  Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

variação (%) Mín. Max. Média 

1:10.000 0,0170 0,0210 0,0174 0,0012 6,89 

1:250.000 0,0170 0,0440 0,0174 0,0015 8,62 

Fonte: (O autor), K – erodibilidade, Mín. – mínima, Máx. – máxima 
 

 

 
 

Figura 42. Erodibilidade do solo (em Mg h MJ
-1

 mm
-1

)  na microbacia hidrográfica do Rio 

Samambaia para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
(fonte: adquirido e modificado de solos - SIEG, Goiás 2005; SICAD-DF, 2009) 
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Na escala 1.10.000, a erodibilidade do solo variou entre 0,017 e 0,021 Mg h MJ
-1
 

mm
-1

, com valor médio de 0,017 Mg h MJ
-1

 mm
-1 

e desvio padrão de 0,001 Mg h MJ
-1
 mm

-1
. 

Percebe-se que os valores de erodibilidade média e desvio padrão foram semelhantes aos 

encontrados usando a outra escala de dados. Entretanto, na escala 1.250.000 houve a 

inclusão de uma pequena porção da associação (Cambissolos+Solos litólicos) com fator K 

de 0,044 Mg h MJ
-1

 mm
-1

. Isso ocorreu em razão do limite da área, diferente para cada 

escala estudada, e também, por falta de compatibilidade do mapeamento pedológico à 

modelagem superficial do terreno na escala maior, uma vez que o relevo é um dos 

principais fatores que influenciam na mudança do tipo de solo (Teske et al., 2014).  

A microbacia hidrográfica do Rio Samambaia apresentou erodibilidade média de 

0,017 Mg h MJ
-1

 mm
-1

 para as duas escalas avaliadas. Dessa forma, a erodibilidade foi 

classificada como ‘média’, conforme sugerido por Mannigel et al. (2002). Todavia o valor de 

0,044 Mg h MJ
-1

 mm
-1

 caracteriza
 
alta propensão à erodibilidade. A inclusão dessa classe 

contribuiu para o aumento do coeficiente de variação na escala menor.  

 Por último, o fator topográfico (LS) foi o fator que mais influenciou no 

potencial natural erosivo da área de estudo, de acordo com os resultados apresentados na 

primeira etapa deste estudo. Foi o único fator ambiental que pôde ser gerado a partir de 

dados altimétricos consistentes disponibilizados pela base do SICAD, na escala de 

1.10.000.  

 Para a determinação desse fator foi utilizada a mesma metodologia apresentada na 

primeira etapa desta pesquisa, cuja escala dos dados era 1.250.000. Novamente o cálculo do 

fator L foi mais complexo e demorado do que o cálculo do fator S. A utilização de escala 

maior aumentou o tempo de cálculo do fator LS, especialmente porque foi necessária a 

geração do MDT corrigido a partir do Topo to Raster atribuindo menor tamanho de pixel. 

A estatística exploratória dos valores de LS, L e S para as duas escalas avaliadas na 

microbacia do Rio Samambaia foram apresentadas tabela 31.  

 Foi realizada a mesma analogia exposta na primeira etapa deste estudo: quanto 

maior for o tamanho da bacia hidrográfica, maior será sua área de contribuição, haja vista 

que o valor do numerador da equação do cálculo do fator L é maior. Desse modo, a 

microbacia do Rio Samambaia (gerada a partir da escala 1.250.000) obteve a maior área de 

contribuição, entretanto, não possui o maior valor do fator L (Tabela 31) e (Figura 43). 

Novamente, o peso do coeficiente de ajuste (m) foi menor para esta escala em relação à 
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escala 1:10.000. O coeficiente (m) foi calculado em função dos ângulos de declividade, 

ratificando os resultados apresentados na tabela supracitada, na qual o valor máximo 

encontrado do fator S (para a escala de 1:10.000) foi superior ao valor verificado para a 

escala de 1:250.000. 

 

Tabela 31. Fator topográfico (L e S)
* 

na microbacia hidrográfica do Rio Samambaia para 

as escalas (1:10.000) e (1:250.000)  
  

Escala 
LS Desvio 

Padrão 
CV (%) 

Mín. Max. Média Mediana 

1:10.000 0,049 44319,0 1,108 0,335 41,284 3725,993 

1:250.000 0,049 131,600 0,929 0,384 2,373 255,436 

L 

1:10.000 0,133 6921,00 2,214 1,601 8,699 392,909 

1:250.000 0,989 161,120 2,281 1,555 3,167 138,843 

S 

1:10.000 0,049 14,615 0,320 0,204 0,424 132,500 

1:250.000 0,049 2,629 0,307 0,244 0,230 74,919 

Fonte: (O autor), 
*
(adimensional), Mín. – mínimo, Máx. máximo, CV – coeficiente de variação 

  

  

 Já em relação aos valores de média e mediana do fator LS, os resultados 

apresentaram-se muito próximos, tanto para o LS, quanto para L e S analisados 

separadamente nas duas escalas avaliadas. Esse comportamento já era esperado visto que 

essa porção da bacia hidrográfica do Rio Samambaia (BHRS) tem relevo plano em mais de 

70% da área total.  

 À medida que o relevo sofre dissecação em função da rede de drenagem, os 

valores de LS aumentaram expressivamente chegando a valores altos (acima de 50) em 

determinadas encostas da microbacia estudada. Logo, os valores de coeficiente de variação 

evidenciaram a mudança no padrão de variabilidade dos dados de LS quando a escala 

passou de 1:250.000 para 1:10.000. A escala de detalhe possibilitou a geração de zonas 

críticas de fator topográfico de maneira mais detalhada como se pode observar na figura 43.  

 Percebe-se que a utilização da escala 1.10.000 culminou no maior valor 

médio do fator LS (cerca de 1,11). E, não por coincidência, essa também foi a escala 

analisada que ocasionou nos maiores valores de declividade, aumento da área de relevo 

ondulado e inclusão de relevo forte ondulado, montanhoso e escarpado na área da 

microbacia. Isso comprova novamente a importância da declividade na estimativa do 

comprimento de rampa (L) e da própria declividade da encosta (S). Contudo, Oliveira 
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et al. (2013) descreve que o fator topográfico calculado a partir de dados SRTM 

apresenta melhores níveis de detalhe (especialmente em áreas planas) que os obtidos 

usando cartas topográficas na escala de 1:100.000.  

 O fator topográfico também foi interpretado utilizando nove intervalos, 

observando a distribuição dos pixels. A tabela 32 e a figura 43 apresentam a distribuição 

do fator LS para as duas escalas avaliadas na microbacia do Rio Samambaia. 

 

 
 

Figura 43. Fator topográfico (LS) na microbacia hidrográfica do Rio Samambaia para as 

escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
(fonte: adquirido e modificado de SICAD, 2009) 

 

  

 A ocupação da segunda e da quarta classe do fator LS foi bastante parecida 

entre as duas escalas analisadas na microbacia do Rio Samambaia, sendo respectivamente 

(0,1 a 0,5) e (1 a 5). Não obstante, a classe com valores de LS (0,1 a 0,5) foi a que 

apresentou o maior percentual de ocupação (51,38% e 51,51%) da área total, 

respectivamente para a escala 1:10.000 e 1:250.000. Na situação anterior, quando foi 

avaliada a sub-bacia do Rio Samambaia, a classe de valores do fator LS entre 0,1 e 0,5 

ocupava apenas cerca de 30% da área total.  

 A mudança de escala parece ter afetado na distribuição percentual para os 
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intervalos (0,05 e 0,1) e (0,5 e 1). Ocorreu o aumento em percentual de área, tanto para os 

menores valores de LS quanto para os maiores valores, com a mudança da escala de 

1:250.000 para 1:10.000. Com isso pode-se concluir que a escala maior foi eficaz para 

determinar toda amplitude de valores do fator topográfico. Salgado et al. (2012) 

constataram que os valores do fator LS obtidos a partir das cartas do IGC melhor traduzem 

o potencial erosivo característico das formas do terreno.  

 

Tabela 32. Classes de distribuição do fator topográfico (LS) na microbacia hidrográfica do 

Rio Samambaia para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 

 

 

Classes de LS* 

(adimensional) 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 
Média Mediana DP CV(%) 

1
:1

0
.0

0
0

 

0,05 – 0,1 0,084 11,38 0,08 0,08 0,02 21,14 

0,1 – 0,5 0,380 51,38 0,25 0,23 0,11 43,84 

0,5 – 1 0,116 15,65 0,70 0,68 0,14 20,44 

1 – 5 0,137 18,60 2,08 1,76 0,98 47,26 

5 – 10 0,016 2,12 6,75 6,46 1,31 19,42 

10 – 15 0,003 0,40 11,96 11,65 1,46 12,17 

15 – 20 0,001 0,17 17,23 17,14 1,42 8,22 

20 – 50 0,002 0,23 28,48 26,30 7,58 26,62 

> 50 0,001 0,07 188,57 81,31 400,14 212,20 

1
:2

5
0
.0

0
0

 

0,05 – 0,1 3,02 7,85 0,07 0,07 0,02 24,54 

0,1 – 0,5 19,84 51,51 0,26 0,25 0,11 41,81 

0,5 – 1 7,58 19,68 0,70 0,68 0,14 19,91 

1 – 5 7,06 18,32 2,05 1,72 0,98 47,91 

5 – 10 0,71 1,85 6,71 6,41 1,32 19,65 

10 – 15 0,16 0,43 12,10 11,78 1,36 11,24 

15 – 20 0,06 0,16 17,41 17,19 1,52 8,71 

20 – 50 0,07 0,17 27,77 25,68 7,21 25,96 

> 50 0,01 0,03 77,71 69,20 29,59 38,07 

Fonte: *(Valentin, 2008), DP – desvio padrão, CV – coeficiente de variação  
  

  

 Vale lembrar que o cálculo do fator LS usando as duas escalas foi efetuado 

empregando-se o método D8 de determinação da direção de fluxo d’água e equações 

específicas. A partir da direção de fluxo foi gerado o fluxo acumulado e a área de 

contribuição (Figura 44). O efeito da escala é perceptível quando os fluxos de água (fluxos 

acumulados) foram analisados em detalhe. Portanto, a alteração da escala da base de dados 

pode alterar espacialmente o fluxo acumulado e, consequentemente, a área de contribuição 

da bacia hidrográfica.  
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Figura 44. Área de contribuição na microbacia hidrográfica do Rio Samambaia para as 

escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
(fonte: adquirido e modificado de SICAD, 2009) 

  

  

 A partir do cruzamento dos três fatores naturais apresentados foi criado o mapa 

de Potencial Natural à Erosão (PNE) (Figura 45). Os maiores valores de potencial natural à 

erosão foram encontrados para a escala 1.10.000, sendo que o coeficiente de variação foi de 

3631,65% e desvio padrão de 5576,8 Mg ha
-1

 ano
-1

. Esses valores seguem o padrão do fator 

LS e foram superiores aos encontrados para a escala de 1:250.000, ao passo que, o aumento 

da escala dos dados provocou uma diferença de 28,09 Mg ha
-1

 ano
-1

 na média e de 7,05 Mg 

ha
-1

 ano
-1

 na mediana (Tabela 33). A utilização da escala maior ampliou o intervalo entre os 

valores mínimos e máximos, resultando em um valor máximo exorbitante, o que pode 

evidenciar a existência de pontos críticos na microbacia estudada.  

 Ao considerar a chave de interpretação adaptada por Valério Filho (1994), foi 

possível observar (Tabela 34 e Figura 45) que mais de 90,0% da microbacia do Rio 

Samambaia tem PNE fraco nas duas escalas. Houve o aumento de 10,0% na área dessa 

classe em relação à avaliação realizada anteriormente para a sub-bacia do Rio Samambaia. 

Isso aconteceu em função da redução dos valores (média e mediana) dos fatores R, K, e 



111 

 

 

principalmente, do fator LS, no qual foi observado um aumento de cerca de 30% na área 

ocupada pelos menores valores de LS (0,05 a 0,5). 

 

Tabela 33. Potencial Natural à Erosão – PNE (em Mg ha
-1

 ano
-1

) na microbacia hidrográfica 

do Rio Samambaia para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
  

Escala 
PNE Desvio 

Padrão 
CV(%) 

Mín.  Máx.  Média Mediana 

1:10.000 6,483 5882500,0 159,090 44,821 5776,800 3631,15 

1:250.000 6,480 21681,0 131,000 51,871 347,330 265,14 

Fonte: (o autor), Mín. – mínima, Máx. – máxima, CV – coeficiente de variação  
 

   

Tabela 34. Distribuição do Potencial Natural à Erosão em classes de interpretação na 

microbacia hidrográfica do Rio Samambaia para as escalas (1:10.000) e 

(1:250.000) 
  

  

Classes de PNE* 

(Mg ha-¹ ano-¹) 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 
Média Mediana DP CV(%) 

1
:1

0
.0

0
0

 

Fraco <400 0,686 92,85 71,49 40,06 78,70 110,09 

Moderado 400-800 0,033 4,48 553,49 531,39 112,55 20,33 

Moderado a Forte 800-1600 0,014 1,90 1074,50 1029,50 207,20 19,28 

Forte 1600-2400 0,003 0,34 1916,10 1889,00 221,87 11,58 

Muito forte >2400 0,003 0,42 7804,00 3609,60 25828,00 330,96 

1
:2

5
0
.0

0
0

 

Fraco <400 36,02 93,53 75,73 47,22 76,90 101,54 

Moderado 400-800 1,621 4,21 551,69 530,37 109,01 19,76 

Moderado a Forte 800-1600 0,620 1,61 1066,90 1009,80 212,29 19,90 

Forte 1600-2400 0,135 0,35 1933,30 1896,80 207,98 10,76 

Muito forte >2400 0,116 0,30 4320,60 3283,30 2899,10 67,10 

Fonte: *(Valério Filho, 1994), DP – desvio padrão, CV – coeficiente de variação  

   

 A distribuição espacial do Potencial Natural à Erosão (PNE) foi parecida entre 

as duas escalas testadas. Entretanto, ao observar o local destacado na figura, percebe-se a 

incompatibilidade entre as classes de PNE ao longo da encosta. No detalhe da escala 

1:10.000 pode-se visualizar valores maiores de PNE, localizados nas proximidades da rede 

de drenagem e dos reservatórios.  

 Na escala 1:250.000, a associação de Latossolos (com K = 0,017) compreendeu 

34,52 Km
2
, enquanto que a associação de Plintossolos+Cambissolos (com K = 0,021) 
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ocupou 3,86 Km
2
. Já na escala de 1:10.000, a associação de Latossolos ocupou 33,01 Km

2
, 

enquanto que a associação de Plintossolos+Cambissolos compreende 3,92 Km
2
. 

 

 
 

Figura 45. Potencial Natural à Erosão (PNE), em Mg ha
-1

 ano
-1

, na microbacia 

hidrográfica do Rio Samambaia para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
(fonte: adquirido e modificado de SICAD, 2009) 

  

  

 Ao analisar o PNE na escala 1:10.000 para as duas áreas das principais 

unidades de mapeamento de solos com fator K (0,021 e 0,017), verificou-se o valor médio 

de PNE (567,57 Mg ha
-1

 ano
-1

) e (101,89 Mg ha
-1

 ano
-1

), respectivamente. Esse primeiro 

valor médio de PNE foi semelhante ao encontrado para a classe (moderado), cujos pontos 

amostrados encontraram-se principalmente nas áreas de meia encosta, onde foi localizada a 

associação de Plintossolos Pétricos+Cambissolos (K = 0,021).  

 Na outra escala de dados (1:250.000) o valor médio de PNE para os solos com 

fator K de 0,017 foi de 104,94 Mg ha
-1

 ano
-1

, ou seja, bem próximo ao valor encontrado na 

escala anterior. Mas, para os solos com fator K de 0,021, o valor médio de PNE diminuiu para 

(365,20 Mg ha
-1

 ano
-1

). Isso pode indicar que nas áreas de meia encosta houve maior influência 

da escala 1:10.000 no aumento do valor médio de PNE, já que o fator K não mudou.  

 O maior valor de erosividade média também foi encontrado para a associação 
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(Plintossolos Pétricos+Cambissolos, K = 0,021). Ainda, a diferença mais expressiva foi 

verificada entre os valores de média e mediana do fator LS, também para os solos com fator 

K de 0,021 entre as escalas avaliadas. Na escala 1:10.000, os valores de média e mediana do 

fator LS foram respectivamente, (3,45) e (1,61), enquanto que na escala 1:250.000, os 

valores de média e mediana do fator LS foram (2,22) e (1,10), respectivamente.  

 O aumento dos valores do fator LS pode ser o causador da elevação das perdas 

de solo no caso do PNE, nas áreas sobre os Plintossolos Pétricos+Cambissolos (K = 

0,021). Ressalta-se a importância do fator LS no dimensionamento das perdas de solo por 

erosão hídrica. Assim, as combinações de relevo ondulado, forte ondulado, montanhoso e 

escarpado, com a presença de Plintossolos+Cambissolos (cerca de 11,0% dos solos da área) 

foram os principais condicionantes para o moderado potencial natural à erosão, acima de 400 

Mg ha
-1

 ano
-1

, na microbacia do Rio Samambaia. 

 

4.5.3 Erosão atual (Ea) com a mudança de escala  

 

 Sabe-se que o fator cobertura do solo e práticas conservacionistas (CP) quando 

multiplicado com o potencial natural à erosão atenua as perdas de solo. Contudo, se esse 

fator for nulo ou muito reduzido, as perdas de solo continuam altas. Nesse sentido, foram 

utilizados os mesmos valores de CP ponderados a partir do mapa de cobertura, uso e 

ocupação do Solo (UCS) de janeiro de 2014 – gerado na primeira etapa deste estudo. Essa 

decisão deve-se a indisponibilidade de um mapeamento de UCS para o ano de 2014 na 

escala 1:10.000. A tabela 35 apresenta a estatística descritiva dos valores de Erosão atual 

(Ea), em Mg ha
-1

 ano
-1

, para as duas escalas avaliadas na microbacia do Rio Samambaia.  

  

Tabela 35. Erosão atual – Ea (em Mg ha
-1

 ano
-1

) na microbacia hidrográfica do Rio 

Samambaia para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
 

Escala 
Ea Desvio 

Padrão 
CV(%) 

Mín.  Máx.  Média Mediana 

1:10.000 0,000 2.941.300,0 17,657 3,436 2.455,3 13.905,533 

1:250.000 0,000 7.842,3 12,994 3,955 66,448 511,374 

Fonte: (o autor), Mín. – mínima, Máx. – máxima, CV – coeficiente de variação 
  

  

Assim como os resultados de PNE, os maiores valores de erosão atual (Ea) foram 

encontrados na escala 1:10.000, os quais variaram entre e 0,00 e 2.941.300,00 Mg ha
-1

 ano
-1

, 
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com média aritmética de 17,66 Mg ha
-1

 ano
-1

, mediana de 3,44 Mg ha
-1

 ano
-1

, desvio padrão de 

2.455,3 Mg ha
-1

 ano
-1

 e coeficiente de variação de 13.905,53%. Foi o maior coeficiente de 

variação encontrado, o que evidencia um aumento abrupto na variabilidade dos dados após o 

cruzamento dos fatores da USLE na escala maior. Esse resultado deve-se principalmente aos 

altos valores de LS, consequentemente de declividade, encontrados para a microbacia.  

As áreas das classes de cobertura, uso e ocupação do solo na microbacia do Rio 

Samambaia foram ligeiramente alteradas em função dos limites diferentes para cada escala 

aplicada. É fácil compreender que a escala 1.250.000 que produziu o maior limite, também 

expandiu mais todas as áreas das classes de UCS. Todavia, por meio da base de dados 

SICAD foi possível extrair as áreas de lagos (reservatórios) na escala 1:10.000, ao passo 

que, constatou-se o contrário: o aumento dessas áreas em relação à escala de 1:250.000.  

As áreas de lagos vetorizadas sobre a ortofoto de 2009 abrangeram 0,66 Km
2
, 

enquanto as áreas vetorizadas sobre a imagem orbital do sensor OLI-Landsat 8 de 2014 

compreenderam apenas 0,58 Km
2
. Portanto, houve uma diferença de quase 1 Km

2
 na 

classificação dessa área apenas em função da mudança de escala, considerando que os 

lagos formam feições fixas e regulares, ao contrário das áreas agrícolas, por exemplo.  

 Utilizou-se a chave de interpretação das perdas de solo proposta por Carvalho 

(2008) para auxiliar na interpretação inicial dos resultados da USLE. Foi possível observar 

que mais de 75,0% da microbacia do Rio Samambaia possui erosão atual classificada como 

nula a pequena (Tabela 36 e Figura 46). Ao contrário, em 24,35% da área, a Ea foi 

moderada a muito forte (escala 1:10.000). Essa percentagem reduz para 23,21% quando 

determinada para a escala 1.250.000. As outras classes de interpretação possuem valores 

semelhantes de área, média, mediana, desvio padrão e coeficiente de variação, exceto para 

a última classe (muito forte). 

 A partir dos resultados apresentados destaca-se a classe de média erosão atual 

(15 a 50 Mg ha
-1

 ano
-1

) que ocupou mais de 12% da área total, cuja faixa de valores de 

perdas de solo foi preocupante. Foram investigadas quais classes de UCS estão sobre esta 

classe de erosão atual. Logo, para a classe de pastagem foram encontrados os seguintes 

valores de perdas de solo: 28,33 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 26,63 Mg ha
-1

 ano
-1

 de mediana, 

com desvio padrão de 9,81 Mg ha
-1

 ano
-1

. Estes foram os valores que mais se aproximaram 

dos resultados diagnosticados para a classe de LS média.  
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Tabela 36. Erosão atual (Ea) em classes de interpretação na microbacia hidrográfica do Rio 

Samambaia para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
 

  

Classes de Ea
*
 

(Mg ha-¹ ano-¹) 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 
Média Mediana DP CV (%) 

1
:1

0
.0

0
0
 

Nula a Pequena (<10) 29,13 75,65 3,32 2,76 2,54 76,33 

Moderada (10-15) 2,84 7,38 12,24 12,13 1,45 11,83 

Média (15-50) 4,65 12,09 27,00 24,47 9,57 35,45 

Média a Forte (50-120) 1,38 3,59 74,11 69,31 18,87 25,47 

Forte (120-200) 0,28 0,72 154,48 152,38 22,96 14,86 

Muito forte (>200) 0,22 0,57 446,75 297,78 720,80 161,34 

1
:2

5
0
.0

0
0

 

Nula a Pequena (<10) 0,57 76,79 3,04 2,43 2,39 78,60 

Moderada (10-15) 0,04 5,96 12,32 12,23 1,44 11,67 

Média (15-50) 0,09 12,19 26,98 24,64 9,48 35,13 

Média a Forte (50-120) 0,03 3,69 73,21 68,64 18,53 25,31 

Forte (120-200) 0,01 0,71 151,34 147,70 22,28 14,72 

Muito forte (>200) 0,00 0,66 853,40 341,25 7007,10 821,08 

Fonte: 
*
(Carvalho, 2008), DP – desvio padrão, CV – coeficiente de variação 

 

  
 

Figura 46. Erosão atual (Ea) na microbacia hidrográfica do Rio Samambaia para as escalas 

(1:10.000) e (1:250.000) 
(fonte: adquirido e modificado de SICAD, 2009) 
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  Na microbacia do Rio Samambaia (escala 1:10.000) foram verificados 

integralmente nove equipamentos de pivô central, totalizando uma área de 6,25 Km
2
. 

Avaliando-se toda população de pontos, as perdas de solo (erosão atual) observadas nessa 

área foram de 12,20 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 4,33 Mg ha
-1

 ano
-1

 de mediana, com desvio 

padrão de 26,14 Mg ha
-1

 ano
-1

. Já na microbacia do Rio Samambaia (escala 1:250.000) a 

área desses pivôs totalizou 6,39 Km
2
, isso se deve ao limite da microbacia, diferente para 

cada escala avaliada. Do mesmo modo, as perdas de solo (Ea) foram computadas usando 

toda a população de pontos, no qual verificou-se 13,62 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 5,06 Mg 

ha
-1

 ano
-1

 de mediana, com desvio padrão de 34,93 Mg ha
-1

 ano
-1

.  

 Por último, realizou-se a quantificação das perdas de solo (na escala 1:250.000) só 

que usando o limite gerado na escala 1:10.000. Nessa configuração observou-se 13,72 Mg ha
-1

 

ano
-1 

de média e 5,10 Mg ha
-1

 ano
-1

 de mediana, com desvio padrão de 35,00 Mg ha
-1

 ano
-1

. A 

partir desses resultados conclui-se que a diferença entre as áreas dos limites da microbacia não 

afetou sensivelmente a média, mediana e o desvio padrão dos dados nessa escala. 

 Em seguida, pormenorizou-se ainda mais a área de avaliação das perdas de 

solo (Ea). Para isso utilizou-se como base as figuras 46 e 47, na qual selecionou-se a área 

irrigada por pivô central que possui altos valores de perdas de solo. Foi possível visualizar 

a área circular desse pivô central na zona de perdas de solo que vai de média a forte 

(Figura 46). Para esta área agrícola (na escala 1:10.000) foram encontrados os seguintes 

valores de perdas de solo: 51,44 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 46,54 Mg ha
-1

 ano
-1

 de mediana, 

com desvio padrão de 35,21 Mg ha
-1

 ano
-1

. Todavia, para a mesma área (só que na escala 

1:250.000) foram encontrados os seguintes valores de perdas de solo: 56,02 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 42,98 Mg ha
-1

 ano
-1

 de mediana, com desvio padrão de 54,23 Mg ha
-1

 ano
-1

. Os 

resultados apresentados corroboram para o aumento dos valores de perdas de solo ao se 

utilizar a escala 1:250.000 em áreas menores e com alta variabilidade de perdas de solo.  

 Nesse sentido, com base nos resultados observados justifica-se a recomendação 

de base de dados com escala maior para execução de análises agroambientais em áreas 

agrícolas, tais como áreas de pivôs centrais, principalmente para as áreas cujo relevo é 

desuniforme. É importante apontar que a área desse pivô central está com o solo exposto, o 

que a fez receber o fator CP de 0,5. Ao contrário da erosão atual em 2009 (Figura 47), cuja 

mesma área está cultivada com soja (agricultura irrigada) com CP de 0,09. Obviamente, 

esse fato reduziu as perdas de solo dessa área no ano de 2009.  
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Figura 47. Erosão atual (Ea) nos anos 2009 e 2014 na microbacia hidrográfica do Rio 

Samambaia para as escalas (1:10.000) e (1:250.000) 
(fonte: adquirido e modificado de SICAD, 2009) 

 

  

 O mapeamento das classes de UCS na escala 1:10.000 favoreceu a 

interpretação das perdas de solo especialmente para a escala da propriedade rural. Isso foi 

verificado em uma área de pastagem apresentada no detalhe da representação anterior 

(Figura 47). Nessa ocasião, os valores Ea na escala 1:10.000 foram bem mais compatíveis 

com a ortofoto de 2009, do que os valores de Ea na escala 1:250.000 em relação à imagem 

orbital de 2014. Observou-se a existência de processos erosivos (próximo ao reservatório), 

onde há convergência dos fluxos de água, provavelmente intensificados por trilheiros 

formados pela passagem de bovinos. 

 Ainda em relação às áreas com pivôs centrais, realizou-se outra seleção, dessa 

vez de uma área irrigada com pivô central que possui baixos valores de perdas de solo. 

Essa área possui fator CP de 0,09 porque está sendo cultivada (agricultura irrigada) e está 

no topo da encosta sobre Latossolos. Na ocasião foram verificados os seguintes valores de 

perdas de solo: 1,95 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 1,76 Mg ha
-1

 ano
-1

 de mediana, com desvio 
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padrão de 0,91 Mg ha
-1

 ano
-1

 (na escala 1:10.000) e, 3,28 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 2,64 Mg 

ha
-1

 ano
-1

 de mediana, com desvio padrão de 2,16 Mg ha
-1

 ano
-1

 (na escala 1:250.000).  

 Por comparação, foi selecionada outra área de pivô central com o mesmo valor 

de CP e K, entretanto, está área localiza-se mais para o meio da encosta (na zona com LS de 

1 a 5). Como esperado, os valores de perdas de solo aumentaram para 9,06 Mg ha
-1

 ano
-1 

de 

média e 4,80 Mg ha
-1

 ano
-1

 de mediana, com desvio padrão de 24,80 Mg ha
-1

 ano
-1

 (na 

escala 1:10.000), e 12,56 Mg ha
-1

 ano
-1 

de média e 7,03 Mg ha
-1

 ano
-1

 de mediana, com 

desvio padrão de 18,74 Mg ha
-1

 ano
-1

 (na escala 1:250.000). Novamente, a escala menor 

contribuiu para o aumento das perdas de solo, tanto em áreas planas quanto no meio da 

encosta, onde a declividade aumenta.   

No contexto geral da microbacia, a utilização da escala maior (1:10.000) 

aumentou a variabilidade dos dados, traduzindo em perdas de solo máximas fora da 

realidade. Entretanto, ao observar as perdas de solo nas áreas com pivô central percebe-se 

que a escala menor (1:250.000) provocou aumento dos valores médios em situações de 

relevo plano e ondulado. Isso pode ser explicado em virtude do tamanho do pixel (área de 

amostragem do fator).  

Salgado et al. (2012) observaram que os dados SRTM, em relação aos dados 

das cartas topográficas do IGC (1:10.000), possibilitaram valores subestimados do fator 

LS, enquanto que em relação aos dados das cartas topográficas do IBGE favoreceram 

valores superestimados do fator LS. Isso consequentemente afetará as estimativas da 

USLE. Esses autores verificaram uma menor correlação (R = 0,28) entre o fator LS 

calculado utilizando o algoritmo D8 com base nos MDEs com espaçamento de grade de 

30m x 30m derivados dos dados SRTM e IBGE.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Simões (2013), o qual 

demonstrou que os MDTs com resoluções de 12,5 m e 80 m garantiram a representatividade 

da topografia do terreno, ao contrário do MDT de 30 m que apresentou algumas limitações. 

Esse autor ainda ressaltou que a produção dos mapas de erosão obtidos pela USLE foi 

influenciada pela resolução espacial, sendo que resoluções espaciais ou classificações 

diferentes das fontes de informação geram mapas de erosão distintos. 



 

 

 

5   CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos ratificaram a aplicabilidade dos diferentes dados 

espaciais no processo de simulação computacional e identificação de áreas mais 

predispostas à erosão hídrica do solo. 

 A maior variabilidade das perdas de solo foi atribuída aos fatores: topográfico 

(LS), e uso e manejo do solo (CP). O fator topográfico tem maior influência no potencial 

natural erosivo, principalmente quando o relevo foi ondulado, seguido pelo fator 

erodibilidade, quando o relevo foi plano à suave ondulado.  

Os pivôs centrais localizados próximo ao divisor topográfico proporcionaram 

menor risco à erosão atual, com perda de solo caracterizada como nula a moderada. Nos 

pivôs centrais situados próximo à rede de drenagem, geralmente sobre Cambissolos e 

Plintossolos, as perdas de solo por erosão atual variaram de média a forte. 

Os Cambissolos foram mais vulneráveis à erosão, seguido pelos Petroplintossolos 

(Plintossolos Pétricos). A perda média de solo está em torno de duas vezes acima do limite 

médio de tolerância para esses dois tipos de solo. Mais de 50% da área das três sub-bacias 

hidrográficas avaliadas apresentaram perdas de solo acima do limite médio de tolerância. 

Os maiores valores de erosão atual foram verificados na sub-bacia hidrográfica 

do Ribeirão Moreira, onde os padrões de distribuição do relevo, uso e ocupação do solo 

foram diferentes dos encontrados para as outras duas sub-bacias. 

Os principais efeitos observados com o uso da escala 1:10.000 foram: a 

mudança no traçado do divisor topográfico (limite da microbacia hidrográfica) que 

provocou redução da área; e aumento da declividade, ao passo que houve o surgimento das 

classes de relevo forte ondulado, montanhoso e escarpado.  

O maior valor médio do fator topográfico foi observado na escala 1:10.000, ao 

passo que ofereceu melhor representação da amplitude de valores desse fator de acordo 

com as diferentes formas de relevo.  

Os coeficientes de variação evidenciaram o aumento abrupto na variabilidade 

dos dados após o cruzamento dos fatores da USLE. O coeficiente de variação dos dados de 

erosão atual foi vinte e sete vezes maior na escala 1:10.000 em relação a escala 1:250.000.
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