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RESUMO 
Este trabalho visa apresentar resultados parciais sobre o delineamento de áreas com potencial 
erosivo na  bacia PN1  (IGAM, Minas Gerais), utilizando o modelo EUPS, abordando os 
parâmetros de Erosividade da Chuva, Erodibilidade do Solo e Uso do Solo. As informações foram 
modeladas com o uso de Sistemas de informações Espaciais, onde foram empregadas imagens 
TM/LandSat 5 e CIBERS para obtenção do fator “C”; dados de pluviometria da Agência Nacional 
das Águas com série histórica maior / igual a 20 anos, para calculo do fator “R”. Para estabelecer o 
fator “K” procedeu-se, inicialmente, à digitalização dos mapas de solos da região. Em seguida, fez-
se uma revisão bibliográfica do fator “K” para aqueles obtidos a partir de experimentos de 
erodibilidade do solo. Cada classe de solo foi atribuída a um fator “K” já existente por meio da 
semelhança dos solos. As informações constituídas para o fator “R” e “K” permitiram um indicativo 
preliminar das áreas com maior potencial erosivo da região. Porém, há a necessidade da 
determinação do fator “C” em épocas distintas do ano e de um banco de dados com mais 
informações de erodibilidade do solo (K) visando uma melhor acurácea do trabalho. 

ABSTRACT 
This work aims to present partial results about the delineation of areas with erosive potential in the 
PN1 watershed (IGAM, Minas Gerais), using the USLE model, approaching the parameters of Rain 
Erosivity, Soil Erodibility and Soil Use. The information was modeled with the use of the Spatial 
Information Systems, where TM / Landsat 5 and CIBERS images were used to obtain the factor 
"C"; rainfall data from the Agência Nacional das Águas with historical series greater/ equal to 20 
years, for calculation of the factor "R". To establish the factor "K" was made, initially, the 
digitalization of the soil maps of the region. Next, it was made a bibliographic review of the factor 
"K" to those obtained from experiments of soil erodibility. Each class of soil was attributed to a 
factor "K" existing through the similarity of the soil. The information set for the factor "R" and "K" 
permitted a preliminary indication of the areas with higher erosive potential of the region. However, 
there is the need for determination of the factor "C" in distinct seasons of the year and a database 
with more information of soil erodibility (K) to a higher accuracy of the work. 
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INTRODUÇÃO 

O assoreamento é o principal problema que afeta os lagos implicando na diminuição do 

volume de água utilizável, reduzindo a quantidade de água de energia gerada, tendo como causa 

principal a água da chuva que transportam sedimentos em suspensão ou diluição e que são retidos 

através da sedimentação/decantação e pelo atrito com a superfície de fundo (Cabral, 2005). 

No ano de 2002 o Brasil enfrentou esta realidade durante a crise no setor hidrelétrico, 

defrontando-se com reservatórios em níveis operacionais limitantes, devido à diminuição do índice 

pluviométrico onde um grande número de reservatórios no Brasil encontrava-se totalmente ou 

parcialmente assoreados, principalmente os de pequeno e médio portes. 

Segundo Lopes (1993), mesmo não havendo volumes significativos de depósitos dentro da 

porção útil do reservatório, o assoreamento provoca outros dois problemas: a) a impossibilidade de 

operação de comportas de órgãos de adução e descarga, devido ao acumulo de material junto à 

barragem; b) o prolongamento do efeito de remanso dada a conseqüente elevação de níveis de 

enchente a montante, devido a depósitos de material grosseiro na entrada do reservatório. 

Nos processos de assoreamento o fluxo da água sobre o solo é o maior agente de transporte de 

partícula. Em um primeiro momento estas partículas são desagregadas pelo salpico das gotas de 

chuvas e dependendo da quantidade de chuva, grau de infiltração de água no solo, natureza do solo, 

cobertura vegetal e declividade do terreno as partículas serão arrastadas morro abaixo sendo 

depositados em partes mais baixas dos terrenos como rios e lagos. Com a concentração de água em 

pequenas depressões e ganhando velocidade à medida que o fluxo de água e a declividade do 

terreno aumentam, o processo erosivo tende a aumentar provocando sulcos e posteriormente o 

voçorocamento. A perca de 500.000 t. de solo por ano corresponde ao desgaste uniforme de uma 

camada de 15 cm de espessura numa área de cerca de 280.000 ha. (Bertoni e Lombardi Neto, 1990). 

Portanto, a quantidade de solo transportado pela água é uma das principais causas nos processos de 

assoreamento dos mananciais ao decorrer dos anos. 

Além do fator ambiental, o processo de perda de solo traz prejuízo financeiro ao produtor 

visto que junto ao solo extraído há também a perda de nutrientes, o que compromete a produção e a 

qualidade visto que as plantas podem ter carência de alguns elementos nutritivos. Com a remoção 

da camada superficial ocorrem problemas de infiltração e retenção de umidade no solo, visto que o 

subsolo é mais impermeável e de menor teor de matéria orgânica.  

Neste contexto é importante conhecer as características do solo e dentre elas a sua 

estabilidade. A Equação Universal de Perda de Solos - EUPS é um estimador das perdas de solo 

amplamente utilizado e que pode dar estas informações para o planejamento e o manejo de 

microbacias hidrográficas. O modelo EUPS visa quantificar o transporte e a deposição de solo por 

processo de erosão hídrica. 
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A identificação das áreas susceptíveis a um processo erosivo bem como a manipulação das 

variáveis que compõe a EUPS podem ser feitas de forma ágil e com acurácia através do emprego de 

Sistemas de Informações Espaciais. Estes sistemas seriam o Sensoriamento Remoto e Sistemas de 

Informações Geográficas(SIG), que serão usados para o emprego de modelos matemáticos de perda 

de solos. 

As imagens orbitais, dentro do Sistema de Sensoriamento remoto, trazem informações que 

caracterizam o extrato vegetativo com base em seus níveis de reflectância. Uma das vantagens para 

o uso de imagens orbitais para a caracterização e mapeamento de agroecossistemas é a sua grande 

abrangência em termos de cobertura e seu custo acessível. Estas imagens são sensíveis ao estagio 

atual de cobertura vegetal (vegetação verde, queimada, solo exposto natural e úmido, etc.). 

Já o SIG é constituído por um conjunto de “ferramentas” especializadas em adquirir, 

armazenar, recuperar e transformar informações espaciais. No ambiente digital das informações 

espaciais a superfície da terra é normalmente moldada por meio de modelos numéricos de terreno o 

que fornece uma poderosa e flexível base para a modelagem, análise e visualização de fenômenos 

relacionados com a topografia. Valores de áreas, formas de terreno, declividades, distâncias e 

extração de informações em bases de dados anexadas são resultados conseguidos, na maioria dos 

casos, de forma rápida e automática. 

Este trabalho visa, portanto, apresentar os resultados parciais para a análise e modelagem de 

informações para o delineamento de áreas com potencial erosivo para assoreamentos de rios e lagos 

na  bacia PN1 (classificação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM), Minas Gerais, 

utilizando o modelo EUPS e  sistemas de informações espaciais, em especial para os parâmetros de 

Erosividade da Chuva, Erodibilidade do Solo e Uso do Solo. 

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

O presente trabalho compõe o projeto “Delineamento de Potencial Erosivo da Bacia 

PN1(IGAM)”, no estado de Minas Gerais, financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Para o desenvolvimento das atividades foram empregados os 

sistemas ARGGIS 9.2 e SPRING 5.0. Foi empregado a equação universal de perca de solo (EUPS) 

estabelecida por Wischmeier e Smith (1978), dada por: 

A = R.K.(L.S).C.P           (1) 

em que: 

A : perda de solo por unidade de área (t.ha-1.ano-1; 

R : fator erosividade da chuva (MJ.ha-1.mm.h-1.ano-1); 

K : fator erodibilidade do solo ((t ha-1)/(MJ.ha-1.mm.h-1)); 
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L : fator que leva em conta a distância ao longo da qual ocorre o escoamento superficial  

(adimensional); 

S : fator que considera a declividade do terreno (adimensional); 

C : fator que leva em conta o uso do solo (adimensional); e 

P : fator que considera as práticas conservacionistas adotadas (adimensional). 

Para este trabalho foram estudados o parâmetros “R”, “K” e “C”.  

Fator  erosividade da chuva - R 

O fator “R” foi estabelecido a partir da equação proposta por Silva (1997)  estabelecido para a 

cidade de Goiania, visto que, entre os modelos estabelecidos é o que o mais se aproxima  da região 

de estudo. É dado por: 

EI30=216,15 + 30,69 RC         (2) 

em que: 

EI30: produto da energia cinética total pela intensidade máxima em trinta minutos segundo, 

estabelecido por Wischmeier e Smith (1958). É a erosividade média mensal  dado em MJ ha-1 h1. 

RC: coeficiente de chuva, proposto por Fournier (1956), e modificado por Lombardi Neto 

(1977), dado pela equação: 

Rc = p2.P-1            (3) 

onde: 

p: é a precipitação média mensal (mm), 

P: é a precipitação média anual (mm). 

Para o calculo da precipitação foi utilizado série histórica da Agencia Nacional das Águas – 

ANA, para estações do estado de Minas Gerais e de estados vizinhos. Estas informações foram 

inseridas em banco de dados padrão SQL onde foram feitas  a união dos arquivos, totalizações e 

médias. Após estabelecido o banco de dados para a pluviometria foi feita a consistência dos dados  

onde foram retirados registros sem valores, estimado por falta de dados em todos os dias do  mês e 

de valores estimados por ausência de informações de dias no mês. Foram, então, calculadas as 

médias mensais e anuais, sendo que, estas ultimas foram calculadas com base no ano Hidrológico, 

onde foram também descartados  todos os anos com quantidade de meses inferior a 12. As série 

históricas foram aquelas estações com tempo de período de funcionamento maior igual a 20 anos. 

Após calculadas as médias para cada estação, foram georeferenciadas dentro do sistema de 

informações geográficas utilizando as suas respectivas coordenadas de latitude e longitude. Foram 
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então interpoladas as  médias mensais e anual para todo o estado utilizando o interpolador Inverse 

Distance Weighted (inverso do peso da distância) – IDW.  

Foi recortada a  área de estudo da região PN1 dentro dos mapas de médias pluviométricas 

para o estado de Minas Gerais utilizando recursos do SIG. A partir destes mapas foi aplicado o 

modelo para o calculo do EI30 utilizando técnicas de álgebra espacial disponibilizada pelo SIG. 

Foram então gerados os mapas de EI30 para os 12 meses no ano. A soma destes 12 meses utilizando 

também de álgebra espacial deu origem ao EI30 anual que corresponde ao fator  “R”.  

 Fator  erodibilidade do solo – K 

Para determinar o fator “K” foram compilados valores de alguns solos do Brasil disponíveis 

na literatura para unidades pedológicas similares às da área em estudo, onde os valores foram 

adquiridos em experimentos por método direto. Estes valores encontrados foram associados aos 

solos da área em estudo, em função de suas características físicas. Para tal, foram digitalizados 

mapas de solos da região compostos por trabalhos de EMBRAPA e EPAMIG (1982,1998) e 

EMBRAPA (2004). Estes, após unidos foram recortados para o limite da área da PN1. 

Fator  Uso do Solo - C 

Para o fator “C” foram feitas revisões bibliográficas para valores levantados para diversas 

culturas. Paralelamente, foi feita a aquisição de imagens de satélites (CBERS, TM/LANDSAT 5) 

seguido de georeferenciamento e interpretação visual do uso da terra. Após a classificação das 

imagens serão atribuídas o valor “C” correspondente a cada classe de uso da terra com base nos 

valores levantados na revisão bibliográfica. Para a interpretação das imagens foram feitas 

campanhas de campo para identificar e georeferenciar os padrões espectrais das principais classes 

de uso da terra da região.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 1 apresenta a localização da região em estudo. A bacia PN1 abrange partes da região 

do Triangulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste, 

A Tabela 1 apresenta os valores do fator “K” associados aos solos da região em estudo com 

base na similaridade com solos de outros locais levantados por experimentos de perda de solo. 

Observa-se que os Latossolos, a excessão do Gleissolo (GMd), apresentaram os menores valores de 

erodibilidade, o que coincide com o fato de ser estes, o de maior grau de intemperismo e de maior 

permeabilidade. 

A Figura 2 apresenta a localização das estações pluviométricas da região da PN1, bem como, 

o mapa de erodibilidade do solo (fator “K”).  
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Figura 1 – Localização da região de estudo 

 
 

Tabela 1 – Valores de K para solos da região em estudo. 
Solo 

Original 
Correspond. K - ton. h/ 

mj.mm 
Fonte 

MX CXbe 0,0441 Ribeiro e Alves (2008) 
CX CXbd 0,0115 Denardin e Silva et al. citado por  Cecílio (2008) 

GMd GM* 0,0044 Ribeiro e Alves (2008) 
LAw LA* 0,0110 Medina e Oliveira Jr. citado por  Silva et al (2000) 
LVdf; 
LVwf; 

LVj 

LVdf 0,0120 Denardin e Silva et al. citado por  Cecílio (2008) 

LVef LVef 0,0040 Hernani et al. citado por  Silva et al (2000)  
LVd LVd 0,0090 Denardin e Silva et al. citado por  Cecílio (2008) 

LVAw; 
LVw 

LVAw 0,0020 Denardin e Silva et al. citado por  Cecílio (2008) 

LVAd LVAd 0,0100 Silva et al. citado por  Silva et al (2000) 
LVw LVw 0,0020 Denardin e Silva et al. citado por  Cecílio (2008) 
RUbd RU* 0,0420 Ribeiro e Alves (2008) 
RLd RL* 0,0400 Ribeiro e Alves (2008) 

PVAd PVAd 0,0270 Marques (1996) 
PVAe PVAe 0,0140 Marques (1996) 
PVd PVd 0,0340 Marques (1996) 

* Grau de fertilidade não citado pela fonte. 
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Figura 2 – Mapa de Erodibilidade dos solos e de Estações da Ana. 

 
A Tabela 2 apresenta os valores oriundos de revisão bibliográfica para o fator “C” para 

diversos tipos de uso do solo.  

 
Tabela 2 – Valores de cobertura vegetal (fator “C”) 

  Cultura Fator C Fonte 
Afloramento de rocha 0,001 Ribeiro e Alves (2008) 
Aveia De 0,0372 a 0,0671 Bertol et al (2002) citado por Cecílio (2008) 
Cana-de-açúcar 0,3066 Ribeiro e Alves (2008) 
Cerrado 0,042 Farinasso et al (2006) 
Cultura anual 0,20 Brito et al (1998) 
Mata ciliar 0,012 Farinasso et al (2006) 
Milho De 0,025 a 0,156 De Maria e Lombardi Neto (1997) citado por 

Cecílio (2008) 
Pastagem 0,01 Tomazoni et al (2005) 
Soja De 0,0455 a 0,1437 Bertol et al (2001) citado por Cecílio (2008) 
Solo exposto 1,000 Farinasso et al (2006) 
Trigo De 0,0588 a 0,2158 Bertol et al (2001) citado por Cecílio (2008) 
Café 0,0201 Silva (2007) 
Reflorestamento 0,03241 Silva (2007) 
 

A Figura 3 e 4 apresentam uma amostra do trabalho de identificação do uso da terra para a 

região em estudo utilizando imagem TM/Landsat 5, composição colorida RGB para as bandas 4, 5 e 

3, respectivamente. A região é caracterizada por uma variedade de culturas, mas com muita 
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presença de áreas de café, cana-de-açúcar, reflorestamento, culturas anuais, pastagem plantada, 

pastagem natural e matas ciliares. 

 

 

Figura 3 – Interpretação de imagem para o Uso da Terra na área em estudo 
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Figura 4 – Amostra da Classificação de imagem TM/Landsad 5, composição 3(B)4(R)5(G). 

 
As Figuras 5 e 6 apresentam os mapas de pluviometria por média mensal e de erosividade 

mensal para a região da bacia PN1. 
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Figura 5 – Mapas de Precipitação mensal., bacia PN1 
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Figura 6 – Mapas de erodibilidade – Mensal, região da bacia PN1 

 
Observa-se nas figuras 5 e 6 que, como esperado, o meses de abril a setembro apresentam 

pouco índice pluviométrico e consecutivamente, baixos índices de erosividade pela chuva. A Figura 

7 apresenta o mapa para o EI30 anual (fator “R”) para a região PN1 demonstrando as áreas de maior 

susceptibilidade a erosão pelas condições de precipitação. 
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Figura 7 – Mapa do EI30 (Fator “R”) 

 

CONCLUSÃO 

Os mapas de erodibilidade e erosividade permitem dar uma indicação das principais áreas que 

poderiam ser contribuintes para o assoreamento dos rios e lagos da região. Porém, há que se 

determinar os outros fatores da EUPS, no caso, uso do solo, comprimento e declividade das encosta 

e práticas agrícolas para darmos uma real inferência  sobre o locais de perca de solo da região. 

Porém, há também a necessidade da determinação do fator “C” em épocas distintas do ano e de um 

banco de dados com mais informações de erodibilidade do solo (“K”) visando uma melhor acurácea 

do trabalho. 
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