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RESUMO A Atividade de manutenção de faixa de dutos se depara com vários desafios provenientes da grande diversidade de fatores existentes ao 

longo de sua extensão. Um dos aspectos mais importantes na manutenção de faixas de dutos são a drenagem e o controle de erosão, já que problemas 

ligados a essas áreas podem resultar no risco de exposição do duto, atraso ou mesmo inibição do crescimento de vegetação de recomposição e 

problemas ambientais nas áreas à jusante da faixa. Métodos que possibilitem a avaliação do potencial erosivo dessas faixas são ferramentas úteis para 

um planejamento e projeto ótimo dos processos e estruturas de controle de erosão e drenagem. A equação universal de perda de solos (EUPS) é usada 

como modelo para obtenção do potencial erosivo da recém construída faixa do gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV). Os resultados obtidos 

mostram-se bastante promissores e apresentam relevante correspondência com os processos erosivos identificados na faixa na sua etapa de entrega. 

ABSTRACT  The pipeline right-of-way maintenance activities face great challenges that has come from different climates, slopes, soils and other 

environmental conditions. Control of surface drainage and erosion is an important element in the restoration and maintenance of pipeline right-of-

ways, since erosion can result in a risk of exposure of the pipe, can delay or prevent the growth of vegetation and cause problems downslope, with 

possible occurrences of environmental damages. Procedures to evaluating the erosion potential of these right-of-ways are useful tools to an optimum 

control of surface and drainage project and planning program. The universal soil loss equation is used as model to evaluate the erosion potential of the 

recently constructed Cabíunas-Vitoria (GASCAV) gas pipeline right-of-way. The results obtained are very promising and show relevant 

correspondence with the erosion process identified on the right-of-way. 
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1 INTRODUÇÃO 

O controle da drenagem superficial e erosão é um importante elemento nas atividades de 

restauração e manutenção de faixa de dutos. Erosão pode resultar no aumento de risco de exposição 

do duto, pode atrasar ou mesmo inibir o crescimento da vegetação de recomposição de faixa e 

causar danos graves às áreas à jusante da faixa, aumentando a concentração de sedimentos e até 

mesmo assoreando os cursos hídricos atravessados pela faixa de dutos. Um dos problemas mais 

comuns que o engenheiro enfrenta no projeto de drenagem e controle de processos erosivos é a 

grande diversidade de fatores condicionantes desses processos a que uma faixa de dutos está 

submetida. Por ser uma obra linear, as faixas de dutos de grandes extensões como o Gasoduto 

Cabiúnas-Vitória (GASCAV) atravessam áreas com fatores ambientais, geológicos, topográfico e 

climáticos bem diversos tornando impossível a aplicação de fórmulas específicas para todos as 

situações encontradas ao longo da faixa. 

A equação universal da perda de solos se mostra uma ferramenta com um potencial 

satisfatório na determinação dos rumos a serem seguidos no projeto de drenagem e controle de 

erosão nas faixas de dutos. Essa equação começou a ser implementada no final da década de 1950 

pelo Serviço de Conservação dos Solos dos Estados Unidos (Wischmeier and Smith, 1978) e trata-

se de um modelo empírico que quando da seleção apropriada dos valores de seus fatores é capaz de 

prever as taxas anuais de perda de solo de uma região. O uso da equação universal de perda de solos 

é o primeiro esforço no sentido de se obter uma sistematização do controle de processos erosivos e 

projeto de drenagem nas faixas de dutos do Sistema PETROBRAS. 

A faixa do GASCAV foi concluída recentemente, possibilitando uma comparação dos valores 

preditos pela aplicação da equação universal de solos com os problemas ligados à erosão 

identificados durante o processo de inspeção de entrega da faixa, quando da época de sua 

conclusão.  

Este trabalho primeiramente trata da caracterização da área atravessada pela faixa do 

gasoduto, após isso são identificadas as metodologias de avaliação dos fatores da equação universal 

de perda de solos (EUPS) e por fim os resultados obtidos são discutidos e comparados com os 

problemas erosivos identificados na faixa. 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O trecho capixaba da faixa do GASCAV inicia-se na divisa entre os estados do Rio de Janeiro 

e Espírito Santo, na travessia com o Rio Itabapoana e se estende 162 km até o ponto de interligação 

com outros gasodutos do norte do estado, localizado no sul do município de Serra, na região 

metropolitana de Vitória. O mapa da faixa do GASCAV é mostrado na Figura 1. A faixa possui 

uma largura de 20m em toda sua extensão, resultando numa área de 3,24km2 (324 ha). 



 

Figura 1 – Mapa da faixa do GASCAV (Fonte:GASENE). 
 

A faixa atravessa nove municípios do sul capixaba, atingindo uma população de mais de 1,4 

milhão de habitantes, distribuídos conforme a Erro! Fonte de referência não encontrada., esta 

população corresponde a 42% da população do estado segundo estimativa do IBGE para julho de 

2008, incluindo boa parte da população da região metropolitana de Vitória. A terceira coluna indica 

a extensão de faixa atravessando cada município. 

Tabela 1 – Municípios atravessados pela faixa do GASCAV  
 

Município População(1) Extensão da 
faixa (km)

Presidente Kenedy 10.786 23,11
Itapemirim 32.354 28,50

Piúma 17.019 14,76
Anchieta 20.144 16,81
Guarapari 103.113 29,58
Vila Velha 407.579 4,71
Cariacica 362.277 18,70

Viana 60.191 20,64
Serra 397.226 5,30
Total 1.410.689 162,12

(1) -Estimativa das populações residentes, em 1o de Julho de 2008 (IBGE - 
www.ibge.gov.br)

 



A faixa quase em sua totalidade atravessa a baixada espíritossantense, unidade de relevo 

correspondente a quase 40% da área do estado. Esta região se caracteriza por terrenos planos e 

ondulados. Em muitas regiões do estado esta faixa plano-ondulada sofre estreitamentos, 

principalmente no sul e na região metropolitana do estado, onde é atingida pela serra do Castelo, 

unidade de relevo que ocupa 60% do estado do Espírito Santo. Em alguns estreitamentos a faixa 

cruza o sopé dessa serra, caracterizando o surgimento de rampas muito íngremes, principalmente, 

nos municípios de Guarapari, Viana e Cariacica. 

O clima nessa área é classificado como do tipo tropical atlântico do tipo Aw, com cerca de 

1.000 mm anuais de chuva e estação seca bem definida. A Baixada Espíritossantense possuí, 

durante o mês de março, um dos verões mais quentes de todo o Brasil, com temperaturas médias 

mensais que variam de 27°C até 30°C, sendo freqüentes marcações próximas dos 40°C em cidades 

do interior do estado, como Cachoeiro do Itapemirim, nota-se temperaturas bem mais elevadas no 

sul do estado. Porém, mesmo nessas cidades, no inverno, as temperaturas podem chegar a até 10°C, 

mesmo em altitude 0, graças as massas de ar polar, que atingem o estado somente no inverno. Na 

Serra do Castelo os índicies pluviométricos são mais elevados atingindo os 1500 mm anuais. 

O uso do solo na região atravessada pela faixa destacam-se as atividades de pecuária e 

agrícola (cana-de-açúcar, abacaxi, banana, mandioca e seringais). 

A faixa do GASCAV atravessa seis bacias hidrográficas da região sul e central do Espírito 

Santo, com destaque para os rios Jucu e Santa Maria responsáveis pelos mananciais supridores de 

grande parte da região metropolitana de Vitória. A Tabela 2 apresenta as principais informações 

dessas bacias que juntas drenam uma área correspondente a praticamente um terço da área territorial 

ocupada pelo estado. 

Tabela 2 – Bacias Hidrográficas atravessadas pela faixa do GASCAV (ANA, 2009) 
 

Bacias
Disponibilidade 

hídrica (m3/s)

Área de drenagem 

(km2)

Rio Santa Maria 19,00 1660
Rio Jucu 15,30 2200
Rio Benevente 30,00 1260
Rio Itapemirim 74,00 6000(1)

Rio Novo 8,50 772
Rio Itabapoana 50,00 2961(1)

(1) -No estado do Espírito Santo  

3 METODOLOGIA 

O potencial de perda de solo por erosão é determinado por meio da aplicação da Equação 

Universal de Perdas de Solos, expressa pela relação: 



RKLSCPA =                                                                                                            (1) 
Onde: 
A = Índice que representa a perda de solo em Mg.ha-1.ano-1; 
R = Índice de erosividade em MJ.mm.h-1.ha-1.ano-1; 
K = Índice de erodibilidade em Mg.h.MJ-1mm-1 
LS = Índice topográfico, fator adimensional; 
C = Índice relativo ao fator uso e manejo do solo, fator adimensional; 
P = Índice relativo à prática conservacionista adotada, fator adimensional; 
 

A determinação dos valores de perda de solo provocados pela erosão é realizada a partir do 

cálculo dos índices de cada componente da equação. 

3.1 Índice de erosividade 
O índice de erosividade é o responsável pela consideração dos aspectos climáticos na 

avaliação do potencial erosivo pela equação universal de perda de solos. Esse fator avalia a 

precipitação pluviométrica e o run-off decorrente dessa precipitação, dependendo da distribuição 

pluviométrica no tempo e no espaço e sua intensidade. De acordo com Gerra et alli (1999) o método 

obtido experimentalmente por Wishcmeier e Smith (1978) é considerado a melhor maneira de se 

medir a potencialidade erosiva da chuva ou erosividade. Entretanto, a escassez de dados 

pluviográficos no Brasil, necessários para avaliação do índice de erosividade por esse método 

inviabilizam o seu uso. Assim de acordo com Luppi (2002) os métodos mais comuns utilizados para 

avaliação do índice de erosividade são aqueles baseados em dados pluviométricos, que embora em 

número reduzido encontram-se a disposição para a área atravessada pela faixa. 

Existem várias equações usadas para correlacionar a erosividade com os dados 

pluviométricos, de acordo com o mapa de erosividade de chuvas proposto por Silva (2004), a 

seguinte relação para aproximação do cálculo da erosividade anual proposta por Leprun é utilizada 

para a área do GASCAV: 

( )∑
=

=
12

1

24,113,0
i

ipK                                                                                              (2) 

Onde pi é a precipitação média mensal; o índice de erosividade é então calculado para cada 

mês e depois é calculada a média aritmética com os dados da série histórica; 

As séries históricas abrangendo um período médio de 50 anos foram retiradas do HidroWeb 

(ANA, 2009) para sete estações pluviométricas com influência dentro da área de estudo. A Tabela 3 

mostra as estações cujos dados são utilizados nesse estudo. A Figura 2 mostra a localização dessas 

estações pluviométricas. A área de influência de cada estação pluviométrica foi determinada pelo 

método dos polígonos de Thyssen. 



Tabela 3 – Estações Pluviométricas com influência na faixa do GASCAV (ANA, 2009) 
 

Identificador Código Estação Município
19 2141017 São José das Torres Mimoso do Sul
35 2040006 Usina Paineiras Itapemirim
50 2140000 Barra do Itapemirim Itapemirim
51 2040005 Iconhamontante Iconha
76 2040004 Guarapari (Dnos) Guarapari
77 2040001 Fazenda Jucuruaba Viana
89 2040003 Fazenda Fonte Limpa (Dnos) Serra  

 

 

Figura 2 – Localização das estações pluviométricas ao londo da faixa do GASCAV(Fonte: GIS-
Transpetro). 

3.2 Índice de erodibilidade 
Os valores da erodibilidade do solo são calculados para distribuições típicas de textura para 

cada tipo de solo, usando as relações desenvolvidas por Roemkens et alli (1988) conforme citado 

por Morgan et alli (2003). As informações de caracterização do solo são obtidas das sondagens 

realizadas durante a construção do gasoduto. 

3.3 Índice topográfico 
O índice topográfico, também conhecido como fator LS expressa de forma adimensional as 

relações do relevo (declividade e comprimento de rampa) no processo de perdas de solo por erosão 

hídrica. Utiliza-se a seguinte fórmula (Bertoni e Lombardi Neto, 2008) para o cálculo desse fator: 

18,163,000984,0 DCLS =                                                                                              (3) 



Onde C é o comprimento da encosta em m e D a declividade média da encosta em porcentagem. 

Essas informações são oriundas dos projetos de planta e perfil da geratriz do gasoduto. 

3.4 Índice de uso e manejo do solo 
O fator de uso e cobertura da terra expressa a relação esperada entre perdas de solos em áreas 

com culturas agrícolas e vegetação com áreas continuamente descobertas. Como o levantamento do 

potencial erosivo deste trabalho refere-se ao estágio da faixa que se seguiu imediatamente a 

construção e a vegetação de recomposição de faixa ainda não se encontra plenamente desenvolvida 

ao longo de toda a faixa nesse estágio utiliza-se o valor para solos sem vegetação e sem proteção 

equivalente a 1. Em futuros trabalhos serão consideradas as condições atuais de recobrimento 

vegetal da faixa. 

3.5 Índice de prática conservacionista 
Encontra-se na literatura diversos valores de fator de práticas conservacionista que reduzem o 

potencial erosivo de uma região em função da cultura agrícola e da pratica conservacionista 

utilizada no cultivo, entretanto esses valores não se aplicam à áreas cuja destinação não é agrícola 

como as faixas de servidão de dutos. Os tipos e usos de dispositivos de drenagem e controle de 

erosão preconizados pelas normas e procedimentos do Sistema PETROBRAS se baseiam na 

declividade das rampas atingidas pela faixa de dutos, assim considera-se a avaliação desse fator 

baseada na declividade da rampa o modo mais adequado no caso de faixas de dutos. A eficiência 

desses dispositivos está intimamente ligada á declividade da rampa. Utiliza-se a seguinte expressão 

(Luppi, 2002) para estimativa do fator de prática conservacionista: 

32 000335,001184,008991,069947,0 DDDP −+−=                                               (4) 
Onde D é a declividade média da encosta em porcentagem. Para valores de declividade acima de 

20% a fórmula acima não é válida, utilizando-se nesses casos o valor de P igual a unidade. A Figura 

3 mostra a variação de P com a declividade. 
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Figura 3 – Variação de P com a declividade. 

 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir são apresentados os dados para obtenção de perda média de solo, via equação 

universal de perda de solos, para a faixa do GASCAV. A espacialização do indice de erosividade de 

chuva para a faixa de gasodutos é mostrada na Tabela 4. Com exceção das estações pluviométricas 

19 e 51, as estações apresentam valores de erosividade relativamente próximos uns dos outros. As 

estações 19 e 51 localizam-se na região da serra do Castelo, onde os níveis pluviométricos anuais 

são mais altos, enquanto as demais se encontram na baixada espíritosantensse. Aplicando-se a 

hierarquização dos índices de erosividade conforme classificação proposta por Larios (2008), 

obtém-se a divisão mostrada na Tabela 5. 

Tabela 4 – Espacialização da erosividade anual das chuvas na faixa do GASCAV. 
 

Estação 
pluviométrica

Extensão 
(km)

% Área
R 

(MJ.mm/ha
/h/ano)

19 14 8,64% 697,20682
35 32 19,75% 532,624
50 4 2,47% 488,6702
51 28 17,28% 700,5154
76 31 19,14% 522,2225
77 33 20,37% 525,5669
89 20 12,35% 527,8499

 



Tabela 5 – Hierarquização da erosividade anual das chuvas na faixa do GASCAVC. 
 

Classe de 
erosividade

Valores 
de R 

% da 
Área

Muito baixa <250 0,00
Baixa 250-500 2,47
Média 500-750 80,25
Alta 750-1000 17,28

Muito Alta >1000 0,00

 
Os valores da Tabela 5 mostram que a maior parte da faixa se encontra em zonas de 

classificação de erosividade média, seguida pela classificação alta, correspondente as zonas de 

influência das estações localizadas em áreas de serra. Na Figura 4 é mostrada a temporização da 

erosividade das estações pluviométricas que influenciam a área da faixa. Observa-se que há uma 

forte correspondência entre os menores valores de erosividade com o período de seca na região 

estudada (maio a setembro), bem como dos maiores valores com a estação chuvosa (outubro a 

abril). 

Os resultados da erodibilidade do solo para a faixa do GASCAV são mostrados na Tabela 6. 

Observa-se que na maior porcentagem da área da faixa encontra-se solo com erodibilidade entre 

0,020 e 0,030 Mg.h.MJ-1.mm-1, o que segundo Morgan et alli (2003) corresponde a solos com 

predominância de textura argilosa e/ou arenosa. Solos com k>0,030 Mg.h.MJ-1.mm-1 são aqueles 

que apresentam altas porcentagens de silte em sua composição tornando-os altamente erodíveis, 

correspondendo a uma parcela de quase 25% da área da faixa do GASCAV. Solos com 

erodibilidade menores que 0,020 se caracterizam por altas porções de textura de pedregulhos e/ou 

matéria orgânica. 



 

A aplicação da equação (3) resultou nos valores de índice topográfico cuja hierarquização em 

classes proposta por Fornelos e Neves (2006) é mostrada na Tabela 7 e no gráfico da Figura 5. A 

maior parte da faixa encontra-se em áreas de fator topográfico classificados como muito baixo, 

entretanto há uma porcentagem relativamente grande classificada como moderadamente forte e 

forte, o que se explica pelo relevo ondulado e pelas áreas de sopés de serra atravessadas pela faixa 

que leva a ocorrência de rampas extensas e íngremes.  
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Figura 4 – Erosividade Mensal da faixa do GASCAV. 

 

Tabela 6 – Hierarquização da erodibilidade dos solos na faixa do GASCAV. 
 

k 
(Mg.h/MJ/mm)

% da área

< 0,020 4,55%
0,020-0,025 35,67%
0,025-0,030 35,59%

>0,030 24,19%

 



 

As perdas de solo anuais estimadas pela aplicação da equação universal da perda de solos são 

apresentadas na Tabela 8. As perdas foram divididas de acordo com as classes propostas por 

Fornelos e Neves (2006). O gráfico da Figura 6 mostra essa mesma divisão com os respectivos 

valores absolutos de extensão de faixa pertencentes a cada classe. A maior parte da faixa do 

GASCAV encontra-se em áreas de perda de solo classificada como baixa, entretanto a soma das 

porcentagens das classes moderada, alta e muito alta atinge um porcentual de 56% da faixa, 

trabalhos futuros que incluam a redução da perda de solo pela vegetação de recomposição de faixa 

ajudarão a identificar onde a influência das características topográficas são prepoderantes nos 

trechos da faixa onde as taxas de erosão hídrica estão acima dos limites toleráveis. 

Tabela 7 – Hierarquização do fator topográfico na faixa do GASCAV. 
 

LS Classes
Extensão 

(km)
% da área

0-1 Muito Baixo 69,82 42,66
1,1-2,0 Baixo 7,59 4,64
2,1-5,0 Moderado 20,97 12,81
5,1-10,0 Moderadamente Forte 46,66 28,51
10,1-50,0 Forte 18,64 11,39

>50,0 Muito Forte 0,00 0,00
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Figura 5 – Hierarquização do fator LS da faixa do GASCAV em valores absolutos. 

 



Os gráficos das Figura 7 até a Figura 11 mostram a espacialização das perdas de solo ao longo 

da faixa do duto. 

 

 

 

 

Tabela 8 – Percentuais das classes da perda de solo da faixa do GASCAV. 
 

Perdas 
(Mg/ha/ano)

Classes
Extensão 

(km)
% da 
área

0,0-10,0 Baixa 71,69 43,80
10,1-50,0 Moderada 30,46 18,60
50,1-200,0 Alta 55,25 33,76

>200,0 Muito Alta 6,28 3,84
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Figura 6 – Classes de perda de solo da faixa do GASCAV em valores absolutos. 
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Figura 7 – Perda de solos ao longo da faixa do GASCAV – Trecho entre os Km 139-170. 
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Figura 8 – Perda de solos ao longo da faixa do GASCAV – Trecho entre os Km 170-200. 
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Figura 9 – Perda de solos ao longo da faixa do GASCAV – Trecho entre os Km 200-230. 
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Figura 10 – Perda de solos ao longo da faixa do GASCAV – Trecho entre os Km 230-275. 

 



Dos relatórios das inspeções de entrega da faixa, tanto aéreas como terrestres foram 

identificados problemas na faixa ligados a processos erosivos. A ocorrência desses problemas se 

deu nos meses que se seguiram o término da construção do duto, onde, portanto, não havia 

vegetação em níveis suficientes (e até mesmo inexistente em muitos trechos) para reduzir a perda de 

solos. As Figura 12 e Figura 13 mostram exemplos de áreas da faixa com processos erosivos. O 

levantamento feito resultou num total de 64 pontos. A correlação entre a ocorrência desses pontos e 

as classes de valores do fator topográfico é mostrada na Tabela 9. 
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Figura 11 – Perda de solos ao longo da faixa do GASCAV – Trecho entre os Km 275-372. 

 

 
Figura 12 – Formação de canal erosivo na faixa do GASCAV em área de classe forte quanto à perda 

de solo. 



 

A Tabela 9 mostra que há uma forte correlação dos problemas erosivos identificados na faixa 

do GASCAV para a classe de fator topográfico forte (mais de 70% dos pontos), percebe-se também 

que os problemas começam a ocorrer numa escala crescente do fator LS a partir das rampas 

classificadas como moderadas quanto ao fator topográfico 

A seguir é mostrada na Tabela 10 a correlação entre as classes de perda de solo e a ocorrência 

desses pontos com processos erosivos. Essa análise indica que mais de 87% dos problemas 

encontrados na faixa encontram-se em zonas de perda de solo classificada como alta. Identifica-se 

também que os problemas erosivos começam a surgir a partir das zonas classificadas como 

moderadas quanto à perda de solo. 

 
Figura 13 – Formação de ravinas na faixa do GASCAV em área de classe moderadamente forte 

quanto à perda de solo. 

Tabela 9 – Correlação entre pontos com processos erosivos e as classes de fator LS. 
 

LS Classes
Nº de 
pontos

% dos 
pontos

0-1 Muito Baixo 0 0,00
1,1-2,0 Baixo 0 0,00
2,1-5,0 Moderado 7 10,94

5,1-10,0 Moderadamente Forte 12 18,75
10,1-50,0 Forte 45 70,31

>50,0 Muito Forte 0 0,00
TOTAL - 64 100,00

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação da equação universal de perda de solos às faixas de dutos mostra-se como uma 

ferramenta muito satisfatória na avaliação do potencial erosivo das faixas de dutos, contemplando 

todas a diversidade de fatores erosivos existentes nesse tipo de obra. Essa avaliação constitui-se 

numa orientação muito útil em todas as ações e processos de implementação, manutenção e 

restauração dessas faixas. 

O levantamento realizado nesse estudo caracterizou os diversos aspectos dos fatores que 

influenciam a erosão hídrica na faixa. Uma porcentagem de 70% da faixa do GASCAV encontra-se 

em áreas de erosividade classificadas como média o que corresponde bem aos regimes 

pluviométricos da região. Quanto à erodibilidade do solo, a maior parte da faixa encontra-se em 

regiões de solos arenosos e argilosos que correspondem a valores de erodibilidade medianos. 

Quanto ao fator topográfico observa-se que há porcentagens consideráveis da faixa em zonas 

classificadas como moderadamente forte e forte, revelando as condições desfavoráveis atravessadas 

pela faixa em alguns trechos quanto à topografia. 

A classificação quanto as classes de perda de solo revela que ainda que 43% da faixa esteja 

em zonas classificadas como de baixa erosão, existem porcentagens relativamente altas de zonas de 

erosão média e alta. 

A correlação entre os pontos de ocorrência de processos erosivos que decorreram do término 

da construção do gasoduto e as classes de fator topográfico e de perda de solos indicam uma forte 

relação entre o surgimento desses problemas e zonas sensíveis quanto aos valores preditos pela 

aplicação da equação universal de perda de solo. Essa correlação sinaliza que a inclusão do 

potencial erosivo na escolha do traçado da faixa na fase de projeto do duto levaria a uma redução 

acentuada nos problemas de manutenção e restauração de faixa. 

Entre os objetivos futuros desse trabalho podem citar-se: 

• A avaliação do potencial erosivo da faixa do GASCAV para a condição atual 

contemplando as condições existentes de vegetação de reconstituição de faixa. 

Tabela 10 – Correlação entre pontos com processos erosivos e as classes erosivas. 
 

Perdas 
(Mg/ha/ano)

Classes N de pontos
% de 

pontos
0,0-10,0 Baixa 0 0,00
10,1-50,0 Moderada 6 9,38
50,1-200,0 Alta 55 85,94

>200,0 Muito Alta 3 4,69
Total - 64 100,00

 



• A aplicação dessa análise para outras faixas sobre responsabilidade do Sistema 

PETROBRAS; 

• A comprovação e validação dos fatores utilizados na equação universal de perda de 

solos por meio de ensaios e medições de campo; 

• O estabelecimento de limites toleráveis de perda de solo para as faixas de duto e o seu 

uso para escolha do tipo e características dos sistemas de drenagem e controle de 

erosão utilizados nas faixas de dutos; 

• O mapeamento das faixas de duto quanto ao risco de exposição dos dutos existentes 

nas mesmas. 
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