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RESUMO --- O presente trabalho objetivou a determinação preliminar de variáveis a serem utilizadas 
na predição de perda de solo por meio da aplicação da Equação Universal de Perda de Solo - EUPS. 
Para tal, utilizou-se técnicas de geoprocessamento de dados, aplicadas no SIG IDRISI, na qual foram 
definidas três variáveis: Erosividade da chuva; Uso do solo e Declividade, tendo por área de estudo a 
bacia hidrográfica do Ribeirão da Cachoeirinha, localizada no sul de Minas Gerais, entre os municípios 
de Santa Rita do Sapucaí e Cachoeira de Minas. Os resultados obtidos indicaram que a erosividade 
média anual da chuva é de 7227,18 Mj.mm/ha-1.ano-1. Quanto ao uso do solo, constatou-se a 
predominância de áreas de pastagem (41%), agricultura (35%) e mata (20%). E a análise das classes de 
declividades possibilitou constatar que 43% da área da bacia encontra-se sob declividades entre 10 e 
20%; 35% com declividades entre 0 a 10% e 19% com declividades entre 20 e 30%. Tais informações 
subsidiarão a elaboração de cenários de perda de solo utilizando a EUPS para diferentes tipos de 
cobertura do solo na bacia hidrográfica em questão, auxiliando a tomada de decisão quanto ao 
planejamento de uso do solo.  

 

ABSTRACT --- This work objected the previous definition of variables to be used in the prediction of 
loss of soil through the application of Universal Soil Loss Equation - USLE. To this end, it was used 
GIS data techniques, implemented in the IDRISI GIS, in which were defined three variables: rainfall 
erosivity, soil use and slope, having as  study area the watershed of the “Ribeirão Cachoeirinha”, 
located in the south of Minas Gerais state, between Santa Rita do Sapucaí and Cachoeira de Minas 
cities. The results obtained indicated that the average annual rainfall erosivity is 7227,18 Mj.mm/ha-

1.year-1. Regarding the use of soil, it was indicated the predominance of areas of pasture (41%), 
agriculture (35%) and forest (20%). And the analysis of slope classes made it possible to know that 
43% of the watershed  area is between 10 and 20% slopes; 35% with slopes from 0 to 10% and 19% 
with slopes between 20 and 30%. Such information will subsidize the development of scenarios of loss 
of soil using the USLE for different types of soil covering in the watershed area in question, helping the 
decision-making about soil use planning.  
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1 - INTRODUÇÃO 

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1990) a degradação dos recursos naturais, principalmente do 

solo e da água, têm crescido de forma alarmante, atingindo níveis críticos que se refletem na 

deterioração do meio ambiente e no assoreamento dos cursos d'água. 

Neste contexto, Moreti et al. (2003) afirmam que o conhecimento dos efeitos da variação no uso 

do solo sobre o movimento de sedimentos e água através da bacia hidrográfica, assim como a 

compreensão das relações entre os fatores que causam as perdas de solo e os que permitem reduzi-las, 

tornam-se essenciais no processo de tomada de decisões relativas ao manejo de uso da terra 

A utilização de métodos de informações referentes aos diversos usos do solo e de possíveis 

impactos que podem ocorrer nos recursos edafo-hídricos de uma bacia de drenagem é uma tarefa 

extremamente importante, que contribui para a compreensão das implicações de cada opção de manejo 

dos sistemas. 

Para Alves (2000) e Prado e Nobrega (2005) a Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), 

proposta por Wishmeier & Smith em 1978, quando associada a técnicas de Geoprocessamento 

aplicadas em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) permite simular a intensidade de ação dos 

principais fatores de influência nas perdas de solo e, dessa forma, predizer o efeito de diferentes 

cenários de uso e manejo do solo frente a perda efetiva de solos em bacias hidrográficas Desta forma, a 

EUPS é o principal modelo utilizado para avaliar o risco de erosão.  

De acordo com Miller e Gardiner (2001) e Carvalho (1994) os conservacionistas do solo utilizam 

esse modelo em todo o mundo para a previsão da média anual da perda de solo devido à erosão laminar 

e em sulcos, sendo o método mais empregado para o cálculo de erosão em grandes áreas nos trópicos. 

Tal modelo corresponde ao produto de seis parâmetros básicos, sendo considerados fatores ativos e 

passivos. Os valores desses fatores podem sofrer alterações de uma região para outra, exigindo, muitas 

vezes, uma nova determinação ou a calibração dos parâmetros préviamente estabelecidos.  

 A EUPS também apresenta relativa facilidade de aplicação para regiões extensas e remotas pela 

utilização de SIG. Para Lufafa et al. (2003), a integração da EUPS com SIG facilita a manipulação dos 

dados, a entrada de dados e a visualização dos resultados. Outra vantagem da utilização da EUPS 

associada aos SIG's é a possibilidade de prever a perda de solo em áreas extensas devido a capacidade 

de interpolação. 

Tendo em vista estes fatos, o presente trabalho teve por objetivo a determinação de variáveis que 

auxiliem futuras predições de cenários de perda de solo para a bacia hidrográfica do Ribeirão da 



Cachoeirinha, localizado no município de Santa Rita do Sapucaí -MG, possibilitando a tomada de 

decisões quanto ao planejamento do uso do solo.  

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 – Equação Universal de Perda de Solo – EUPS 

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1999), o conhecimento das relações entre os fatores que 

ocasionam a perda de solo e água, assim como das práticas que permitem a redução de tais perdas, é 

essencial no processo de planejamento do uso de tais recursos naturais.  

Neste contexto, tais autores afirmam que o uso de equações empíricas para avaliar as perdas de 

solo de uma área cultivada vem se tornando indispensável para o planejamento conservacionista.  

A Equação Universal de Perda de Solos (EUPS), revisada por Wishmeier & Smith na década de 

70, tem sido indicada por diversos autores como adequada a tal finalidade, já que permite uma 

aplicação generalizada, na qual, segundo Silva (2003), contempla variações regionais, sejam de origem 

climatológica, pedológica ou topográfica, sejam decorrentes de uso/manejo do solo e práticas 

conservacionistas, superando restrições climatológicas ou geográficas próprias dos modelos a ela 

precendentes.  

A EUPS exprime a ação dos principais fatores que sabidamente influenciam a erosão pela chuva: 

Erosividade da chuva (R); Erodibilidade do solo (K); Comprimento e percentual do declive (LS); 

Cobertura e manejo do solo (C) e Práticas conservacionistas (P). Assim, sua equação é dada por: 

   

A=R * K* LS* C*P                                                                     ( 1 )  

2 . 1 . 1  E ros i v id ade  d a  chu va  (R )   

De acordo com Moreira et al. (2008) a erosividade da chuva (R) é um índice numérico que visa 

expressar a capacidade das chuvas em ocasionar processos erosivos no solo. 

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1999) a erosividade média anual da precipitação para uma 

determinada área corresponde ao somatório dos índices mensais de erosão, sendo constante para toda a 

área de estudo. Tal fator pode ser obtido pela aplicação da Equação 2:  
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Na qual: R  = erosividade anual da área (MJ.mm.ha-1.ano-1); EI  = índice médio de erosividade 

mensal (MJ.mm.ha-1.h-1); r  = precipitação total média no mês x (mm) e P = precipitação total média 

anual (mm). 

2.1.2 Erodibilidade do solo (K) 

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (1999) a erodibilidade do solo (K), representa sua 

suscetibilidade à erosão, ou seja, a facilidade com que este solo pode ser erodido. Alguns solos são 

mais erodíveis que outros, independentemente da igualdade de  fatores e condições como declive, 

precipitação, cobertura vegetal e práticas conservacionistas. Essa diferença ocasionada pelas 

propriedades inerentes ao solo é referida como erodibilidade do solo. 

Segundo Souto (1998) as propriedades dos solos que influenciam a erodibilidade pela água são 

aquelas que: a) afetam a velocidade de infiltração, permeabilidade e capacidade total de 

armazenamento de água e b) resistem as forças de dispersão, salpico, abrasão e transporte pela chuva e 

escoamento.  

Assim, no método preconizado pela EUPS, a erodibilidade é expressa pelo coeficiente K que tem 

seu valor quantitativo determinado experimentalmente em parcelas unitárias. 

2.1.3 Comprimento de rampa e Percentual do declive (LS) 

Bertoni e Lombardi Neto (1999) afirmam que o fator comprimento de rampa e percentual do 

declive (LS), influi sobre a velocidade do escoamento superficial e, consequentemente  sobre as perdas 

de solo por erosão. O fator L relaciona-se ao comprimento de rampa e o fator S relaciona-se ao declive 

do terreno.  

De acordo com os mesmos autores, embora estas duas variáveis sejam estudadas individualmente, 

para empregá-las na EUPS, tais fatores foram unidos em um único fator denominado LS, que 

representa a relação das perdas de solo esperadas por unidade de área em um local com um declive 

qualquer, comparada às perdas de solo correspondentes em uma parcela unitária padrão de 25 metros 

com 9% de declividade.  

Assim, pode-se obter o Fator LS aplicando-se a Equação 3:  

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

                                                                                      
 

Na qual: LS = fator topográfico (adimensional); CLS = Comprimento de rampa (m) e D = Grau de 

declividade (%).  



2.1.4 Cobertura e manejo do solo (C)  

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1999) o Fator uso e manejo do solo (C) é a relação esperada 

entre as perdas de solo de um terreno cultivado em dadas condiçôes e as perdas correspondentes de um 

terreno mantido continuamente descoberto e cultivado.  

Minoti (2006) salienta que em áreas sem nenhuma vegetação, o fator C tende a 1, enquanto que 

em florestas virgens tende a valores próximos a 0,0001. 

2.1.5 Práticas conservacionistas (P) 

Bertoni e Lombardi Neto (1999) definem o fator práticas conservacionistas (P) como a relação 

entre a intensidade esperada das perdas de solo com determinada prática conservacionista e aquelas 

quando a cultura está plantada no sentido do declive (morro abaixo). As práticas conservacionistas 

mais comuns para as culturas são: plantio em contorno, plantio em faixas de contorno, terraceamento e 

alternância de capinas. 

A Tabela 1 indica os valores do Fator P. 

 
Tabela 1 - Valores do Fator P (Lombardi Neto, 1990) 

Práticas conservacionistas Fator P 
Plantio morro abaixo 1 
Plantio em contorno 
Alternância de capina + plantio em contorno 

0,5 
0,4 

Cordões de vegetação permanente 0,2 
 

2.2 - Geoprocessamento, Sistema de Informações Geográficas e Sensoriamento Remoto 

O Geoprocessamento de dados é a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 

computacionais para o tratamento da informação geográfica, tendo por objetivo fornecer ferramentas 

computacionais para que os diferentes analistas determinem as evoluções espaciais e temporais de 

determinados fenômenos geográficos, assim como as interações entre estes. 

Segundo Eastman (1998) os Sistemas de Informação Geográfica são ferramentas computacionais 

utilizadas em Geoprocessamento para o tratamento da informação geográfica. Permitem realizar 

análises complexas, integrando dados de diversas fontes e criando bancos de dados georreferenciados, 

tornando possível automatizar a produção de documentos cartográficos. 

Entre as técnicas utilizadas em geoprocessamento, encontra-se o processamento de imagens de 

sensoriamento remoto, que permite a interpretação dos alvos ou objetos terrestres obtidos por meio de 

sensores. 



O Sensoriamento Remoto é definido por Novo (1992) como a utilização conjunta de modernos 

sensores, equipamentos para processamento e transmissão de dados, aeronaves, espaçonaves, etc., com 

o objetivo de estudar o ambiente terrestre através do registro e da análise das interações entre a 

radiação eletromagnética e as substâncias componentes do planeta Terra, em suas mais diversas 

manifestações.   

O termo sensoriamento refere-se à obtenção dos dados, e remoto, que significa distante, é 

utilizado porque a obtenção é feita à distância, ou seja, sem o contato físico entre o sensor e a superfície 

terrestre. 

Segundo Florenzano (2002) o processo mais comum na obtenção de informações em 

Sensoriamento Remoto parte da captação e registro da energia proveniente do sol, refletida pela 

superfície em direção ao sensor. Tal energia é transformada em sinais elétricos, registrados e 

transmitidos para estações de recepção na Terra e transformados em dados na forma de gráficos, 

tabelas e imagens. 

De acordo com a mesma autora, a proporção de energia absorvida e refletida pelos diversos 

objetos da superfície terrestre varia com o comprimento de onda, de acordo com as suas características 

bio-físico-químicas. Tal variação determina a distinção de tais objetos em imagens de sensores 

remotos, representados em tons de cinza, variando do branco ao preto (de acordo com a maior e menor 

reflectância, respectivamente). 

Dessa forma, para o processo de extração de informações em sensoriamento remoto, torna-se de 

suma importância o conhecimento do comportamento espectral dos objetos da superfície terrestre e dos 

fatores de interferência deste comportamento.  



3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - Área de estudo  

O presente trabalho teve como área de estudo a bacia hidrográfica do Ribeirão da Cachoeirinha, 

localizada na porção sul do estado de Minas Gerais, entre os municípios de Santa Rita do Sapucaí e 

Cachoeira de Minas. Tal bacia está inserida na bacia hidrográfica de Santa Rita do Sapucaí, 

encontrando-se sob as coordenadas 42°45'  W e 22°20' S (Figura 1).  

 

 
Figura 1 - Mapa de localização da bacia hidrográfica do Ribeirão da Cachoeirinha 



 

De acordo com o IBGE (1997) encontra-se inserida no setor meridional do Planalto da Serra da 

Mantiqueira, cujo relevo foi esculpido em rochas proterozóicas do Complexo Paraisópolis, granitizadas 

no ciclo brasiliano, englobando termos graníticos metamórficos.  

Encontra-se sob o domínio morfoclimático dos mares de morro florestados, domínio este definido 

por Ab'Saber (2003) como o meio físico, ecológico e paisagístico que apresenta-se mais complexo e de 

difícil implantação de sítios urbanos, sendo a região sujeita aos mais fortes processos erosivos e de 

movimentos coletivos de massa. 

Segundo Cavalcante et al (1979) possui clima tropical de altitutude, apresentando duas estações 

bem definidas: verões chuvosos e invernos secos. Possui um índice pluviométrico entre 1300 mm e 

1700 mm, cuja estação seca estende-se de maio a setembro, sendo julho o mês mais seco e a estação 

chuvosa estende-se de setembro a março, sendo janeiro o mês mais chuvoso.  

O IBGE (1997) descreve a vegetação da área de estudo como do tipo Floresta Tropical 

Subcaducifólia, que caracteriza-se por estar condicionada a uma dupla estacionalidade climática: uma 

tropical com intensas chuvas de verão seguida por estiagem acentuada, e outra subtropical sem período 

seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio do inverno. Assim, este tipo vegetacional 

apresenta uma estacionalidade foliar dos elementos arbóreos dominantes, os quais têm adaptação ora à 

deficiência hídrica, ora à queda da temperatura nos meses frios.  
  
3.2 – Materiais 

Para a realização do presente estudo utilizou-se os seguintes materiais:  

 SIG Idrisi for Windows, versão Andes; 

 Software Corel Draw, versão X3; 

 Software AutoCAD, versão 2006; 

 Imagem do satélite Alos (bandas 2, 3 e 4) de 12 de novembro de 2006; 

 Folhas topográficas de Santa Rita do Sapucaí - SF.23-Y-B-II-4; Heliodora - SF.23-Y-B-II-2, 

Pouso Alegre - SF.23-Y-B-II-1 e Conceição dos Ouros - SF.23-Y-B-II-3 em escala 1:50.000, 

editadas pelo IBGE (1971); 

 Séries históricas de precipitação (1979 a 2008). 



3.2.1  O SIG IDRISI   

De acordo com Eastman (1998) o SIG Idrisi é um Sistema de Informação Geográfica para 

processamento de imagens desenvolvido em 1987 pelo Departamento de Geografia da Clark 

University, nos Estados Unidos, e projetado para ser um instrumento avançado de pesquisa geográfica 

profissional de baixo custo. 

Seus módulos encontram-se agrupados em três grandes blocos: central (maior parte das rotinas), 

analítico (responsável por determinações matemáticas) e periférico (apresentação e saída de 

resultados), abrangendo desde consulta a bancos de dados e modelagem espacial até realce e 

classificação de imagens.  

Dessa forma, apresenta facilidades especiais para o monitoramento ambiental e gerenciamento de 

recursos naturais, incluindo análise de séries temporais, apoio à decisão por critérios múltiplos e por 

objetivos múltiplos e modelagem de simulação. 

3.2.2 O Satélite ALOS 

O satélite ALOS - Advanced Land Observing Satellite, de origem japonesa, foi lançado pela 

Agência Espacial Japonesa (JAXA) em 24 de janeiro de 2006, entrando em fase operacional em 20 de 

outubro de 2006. Tem por objetivo observar e obter imagens de todo o planeta, para fins de 

monitoramento de desastres ambientais, levantamento de recursos naturais e, em especial, de suporte à 

cartografia. As características do satélite ALOS estão descritas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Características das imagens do satélie ALOS 

Satélite ALOS 

Sensor AVNIR-2 

Data da passagem 12 / 11 / 2006 

Resolução Espacial 10 m 

Órbita Heliossíncrona 

Altitude 692 Km 

Ciclo 46 dias 

 



3.3 - Métodos 

A Figura 2 sintetiza os procedimentos adotados na realização do presente estudo. 

 

 
Figura 2 - Fluxograma dos procedimentos 

3.2.1  Uso do solo 

A elaboração do mapa de uso do solo da bacia hidrográfica do Ribeirão da Cachoeirinha foi 

efetuada por meio da classificação supervisionada de uma composição colorida RGB com as bandas 

2,4 e 3, respectivamente, do satélite ALOS. 

A classificação supervisionada utiliza um método denominado Máxima Verossimilhança, que 

envolve a definição, por parte do usuário, de assinaturas espectrais de categorias conhecidas e de 

interesse, fornecendo base para que o SIG associe cada pixel da imagem à assinatura mais similar, por 

meio de uma função de densidade de probabilidade estatística (Bayes).   

Com base em observações da verdade terrestre, obtida por meio do conhecimento da área de 

estudo e de observações em documentos fotográficos aéreos da bacia, foi possível indicar ao SIG 

amostras de categorias de uso do solo de interesse, sendo estes: nuvens/sombra, solo exposto, mata, 

agricultura, pasto, água e área construída.  

3.2.2  Declividade 

 O mapa de declividade da área de estudo foi obtido por meio da digitalização das curvas de 

nível e da atribuição de suas respectivas cotas topográficas, etapa esta realizada por meio do software 

AutoCad 2006. Tais informações foram exportadas em formato DXF para o SIG Idrisi 15.0, na qual 

possibilitou a elaboração do MNT - Modelo Numérico de Terreno. 



O MNT elaborado forneceu os dados de entrada necessários a obtenção da declividade na área de 

estudo. As classes de declividade de interesse foram definidas através de uma reclassificação do mapa 

inicialmente obtido.  

3.2.3  Erosividade da chuva 

Para a obtenção do valor da erosividade média anual da chuva, utilizou-se os dados coletados pela 

estação pluviométrica de Santa Rita do Sapucaí, localizada no município de Santa Rita do Sapucaí,  a 

820 metros de altitude em relação ao nível do mar, sob as coordenadas  - 22°15'05"  S e - 45°42'32" W, 

encontrando-se sob a responsabilidade da ANA - Agência Nacional de Águas e sendo operada pelo 

IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas. 

Para o preenchimento de falhas nos dados da série histórica do posto supracitado, utilizou-se 

dados referentes as estações pluviométricas de São João de Itajubá, localizada no município de Itajubá, 

sob as coordenadas - 22°22'32" S e - 45°26'49" W e da Ponte do rio Rodrues, localizada em Pouso 

Alegre, sob as coordenadas - 22°23'09" S e - 45°53'05" W. Ambas sob responsabilidade da ANA e 

operadas pelo IGAM (Tabela 3). 

Tabela 3 - Postos pluviométricos utilizados 

Código Nome do posto Município Período de observação 

02245000 

02245083 

02245086 

Santa Rita do Sapucaí 

São João de Itajubá 

Ponte do rio Rodrigues 

Santa Rita do Sapucaí 

Itajubá 

Pouso Alegre 

1979 - 2008 

1979 - 2008 

1979 - 2008 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Embora o presente trabalho apresente apenas dados preliminares para a futura aplicação da 

Equação Universal de Perda de Solo na bacia em estudo, sendo necessária a elaboração dos fatores de 

erodibilidade do solo (K), comprimento de rampa (L) e práticas conservacionistas (P) para se obter 

resultados e análises satisfatórios quanto a perda de solo efetiva na área de estudo, pode-se fazer 

algumas inferências relativas ao fatores abordados até o momento.  

4.1 - Uso do solo 

A Figura 3 apresenta o mapa de uso do solo da bacia hidrográfica do Ribeirão da Cachoeirinha. 
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Figura 3 - Mapa de uso do solo da bacia hidrográfica do Ribeirão da Cachoeirinha 

A Figura 4 apresenta os respectivos valores das àreas abrangidas por cada cobertura de solo. 

 

Áreas abrangidas pelas categorias de cobertura do solo (Ha e %)

1116.88 (35%)

1277.32 (41%)

628.31 (20%)

39.08 (1%)

92.08 (3%)

0.05 (0%)

2.70 (0%)

Nuvem/Sombra
Solo exposto
Mata
Agricultura
Pasto
Água
Área construída

 
Figura 4 - Áreas abrangidas por cada categoria de cobertura de solo 

 



Observando-se os dados relativos ao uso do solo na bacia, nota-se que a maior parte de sua área 

(76%) apresenta coberturas de solo que favorecem a maior perda. Deste montante, 41% representam 

áreas de pastagem, enquanto 35% representam áreas cultivadas. Estudos realizados por Lombardi Neto 

(1999); Weill & Sparovek (2008); Silva (2004); entre outros, mostram que áreas com pastagem e áreas 

cultivadas assumem altos valores relativos a perda de solo. Assim, sugere-se um planejamento 

adequado quanto ao uso do solo na bacia em estudo, utilizando-se técnicas que visem a mitigação de 

possíveis perdas de solo em função dos referidos usos.  

4.2 - Declividade 

Conforme já mencionado anteriormente, o mapa de declividades foi obtido mediante a elaboração 

prévia de um MNT - Modelo Numérico de Terreno, por meio da qual possibilitou a entrada de 

informações necessárias a obtenção das declividades. A Figura 5 apresenta o Modelo Numérico de 

terreno elaborado e a Figura 6 apresenta o Mapa de declividades da bacia hidrográfica do ribeirão da 

Cachoeirinha.  
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Figura 5 - Modelo Numérico de Terreno da bacia hidrográfica do Ribeirão da Cachoeirinha 
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Figura 6 - Mapa de declividades da bacia hidrográfica do Ribeirão da Cachoeirinha 

 

A Figura 7 apresenta as àreas da bacia enquadradas em cada classe de declividade. 
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Figura 7 - Áreas da bacia enquadradas em cada classe de declividade 

 



O mapa de declividades elaborado indicou que a área de estudo possui uma declividade máxima 

de 59%, sendo que, 93% da área de estudo possui declividades inferiores a 30%. Tal fato assume 

relevante importância, já que a declividade tem sido indicada por diversos autores como uma variável 

de grande influência na perda de solo.  

4.3 - Erosividade da chuva 

Tendo por base os dados disponibilizados pelos postos pluviométricos consultados, obteve-se os 

valores de precipitação médios mensais e anuais para um período de 29 anos e, aplicando-se estes 

dados a fórmula da erosividade da chuva, obteve-se os seguintes valores de erosividade média mensal e 

anual para a área de estudo (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Precipitação média mensal para o período de 1979 a 2008. 

Mês p (mm) 
EI 

[Mj.mm/ha.h.mês] 
Jan 279,34 2025.58 
Fev 180,63 965.31 
Mar 159,32 779.80 
Abr 75,45 218.85 
Mai 62,67 159.6 
Jun 33,33 54.57 
Jul 27,28 38.82 
Ago 29,34 43.93 
Set 67,44 180.83 
Out 113,88 440.64 
Nov 149,56 700.34 
Dez 244,84 1618.91 

Total   1423,09  
 

Dessa forma, o valor do Fator de erosividade da chuva calculado para a àrea de estudo, tendo em 

vista o período considerado, é de:  

 

 .anoMj.mm/ha.h18.7227355,67
2008

1979

85,02
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mapa de uso do solo da bacia indicou que 76% de sua área encontra-se ocupada por coberturas 

que propiciam elevada perda de solo. As áreas cultivadas representam 35% da área total da bacia e as 

áreas de pastagem representam 41%. Assim, recomenda-se a adoção de técnicas adequadas de uso e 

manejo do solo, a fim de mitigar os efeitos destes usos sobre a perda de solo na área de estudo.  

Já o mapa de declividades, indicou que 93% da área de estudo possui declividades inferiores a 

30%. Tal fato assume relevante importância, já que a declividade tem sido indicada por diversos 

autores como uma variável de grande influência na perda de solo.  

Quanto a erosividade da chuva, obteve-se para a área de estudo o valor de perda associado de 

9637,98 (Mj.mm/ha.h.ano). Tal valor encontra-se dentro da faixa estabelecida por Mello et al (2007) 

para a área de estudo. 

A complementação do presente estudo com as demais variáveis necessárias a aplicação da 

Equação Universal de Perda de Solo propiciarão a validação dos resultados obtidos, permitindo obter  

os valores de perda de solo para a bacia hidrográfica do Ribeirão Cachoeirinha. 
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