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RESUMO − O objetivo desta pesquisa foi identificar a variabilidade espacial das perdas de
solo e do risco de erosão no Município de Monteiro, localizado no Estado da Paraíba,
Paraíba com
o intuito de fornecer subsídios na descrição de padrões de ocorrência de erosão. O solo da
área de estudo predominante foi classificado como Luvissolo, com relevo suave, e
cobertura de caatinga. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva e
geoestatística. Para os modelos foi utilizada a interpolação pelo Método do Inverso do
Quadrado da Distância.. Observou
Observou-se
se a ocorrência de dependência espacial para todas as
variáveis. O mapa de estimativa de perda do solo apresenta na maioria com alto grau de
erosão (acima de 50 t/ha/ano) e apenas 1,62%
62% da área total do município apresentam-se
apresentam
como baixo grau de erosão.

ABSTRACT − The objective of this work was to identify the spatial variability of the soil
loss and erosion risk in the
he Municipality of Monteiro, located in Paraíba State,
State in order to
assess the erosion occurrence patterns. The soil of the study area was classified as Luvissol
with moderately slope, and caatinga vegetation
vegetation. In order to obtain the values of the studied
variables USLE was applied at each grid point. Descript
Descriptive
ive statistics were calculated, and
geoestatistical analyses were performed. Inverse Distance Weight techniques to develop
map showing spatial patterns in variability of selected soil attributes were used. All
variables showed spatial dependence. The map ooff estimated loss of soil has the most with a
high degree of erosion (above 50 t/ha/year) and only 1,62%
62% of the total areas of the
municipality are presented as a low degree of erosion.
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INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos nas geotecnologias têm permitido diversos estudos
espaciais, sobretudo na área ambiental. De acordo com Câmara et al. (2001), as técnicas
matemáticas e computacionais de análise espacial são ferramentas úteis para o tratamento
da informação geográfica, e que por sua vez, vem influenciando de maneira crescente as
áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e
Planejamento Urbano e Regional.
Com o crescimento das geotecnologias e a disponibilidade de diversos sensores
instalados em satélites ou radares, é possível coletar imagens de grandes áreas através da
captura de refletâncias eletromagnéticas. Segundo Bakr et al. (2010), as imagens do satélite
são uma das principais fontes de dados mais amplamente utilizadas em todo o planeta, seja
para o mapeamento de cobertura do uso do solo e diversos estudos ambientais desde 1972,
como para a aquisição de informações morfométricas do terreno.
Com o desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, o tratamento de
informações geográficas vem se tornando cada vez mais rápido e prático, com o uso de
produtos e técnicas em ambiente computacional para representação e armazenamento das
informações, sendo amplamente utilizado em áreas de Cartografia, Recursos Naturais,
Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional (CÂMARA et al.,
2001). Segundo esses autores, para esse conjunto de técnicas computacionais e operações
matemáticas voltadas para a coleta e tratamento de informações espaciais, que envolvem
Cartografia Digital, Sistemas de Informações Geográficas, Sensoriamento Remoto e GPS,
juntas formam as Geotecnologias. Eles afirmam ainda que em um país de dimensão
continental e com uma grande carência de informações adequadas para a tomada de
decisões sobre os problemas urbanos, rurais e ambientais, como é caso do Brasil, as
Geotecnologias apresenta um enorme potencial, principalmente se baseado em tecnologias
de custo relativamente baixo, em que o conhecimento seja adquirido localmente.
Com o presente trabalho, objetivou-se identificar a variabilidade espacial do das
perdas de solo e do risco de erosão no Município de Monteiro, através de análises
geoestatísticas e técnicas de interpolação de dados, com o intuito de fornecer subsídios na
descrição de padrões de ocorrência de erosão no semiárido do Estado da Paraíba.

MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo
O município de Monteiro está localizado na Microrregião do Cariri Ocidental
Paraibano e na Mesorregião da Borborema, no Estado da Paraíba, mais precisamente entre
as coordenadas geográficas 37º21′21′′O e 7º 42′ 55′′ O e 36º 55′ 31′′ S e 8º 3′ 31′′ S,
conforme (Figura 1). Esse município possui uma área de 986 km², representando 1,75% da
área total do Estado da Paraíba (IBGE, 2010). O clima na região é do tipo semiárido, com
temperatura média anual é de 23,7 °C e precipitação média anual de 736 mm para os
últimos 50 anos (Alves et al., 2013).

Figura 1 – Localização geográfica do município de Monteiro no Estado da Paraíba.

O referido município apresenta predominância de solos Luvissolos3, com altitude
variando entre 530 a 1079 metros4. O clima é do tipo Bsh - semiárido quente com chuvas
de verão, segundo a classificação de Köppen (Pereira Júnior et al., 2012). De acordo com
os autores, a vegetação que recobre a região estudada é a caatinga hiperxerófila (vegetação
caducifólia espinhosa), com trechos de floresta caducifólia, sendo a Caesalpinia
pyramidalis Tul. (Fabaceae), conhecida como catingueira, a de maior frequência e maior
dominância e Croton rhamnifolioides Pax & Hollm. (Euphorbiaceae), conhecido
popularmente como quebra faca ou caatinga branca, a maior densidade e maior índice de
valor de importância e cobertura, cuja altura predominante é 4,1 a 6 m e o diâmetro 3 a 6
cm.
Estimativa das Perda de Solo
Para a estimativa das perdas de solo utilizou-se a Equação Universal de Perda de
Solos (EUPS). A EUPS foi desenvolvida por Wischmeier e Smith (1978), no National
Runoff and Soil Loss Data Center e pela Agricultural Research Service em colaboração
com a Perdue University (EUA). Assim, a EUPS é descrita pela seguinte equação:
A= R × K × LS × C × P

(1)

no qual “A” é a perda de solo (ton/ha.ano); “R” é o fator de erosividade das chuvas
(Mj.mm/ha.h.ano); “K” é o fator de erodibilidade do solo (t.ha.h/ha/MJ/mm); “L” é o fator
comprimento de rampa (m); “S” é a declividade (%); “C” é o fator uso e manejo
(adimensional) e “P” é o fator práticas conservacionistas (adimensional).
O fator de erosividade da EUPS (Fator R) corresponde ao poder erosivo da
precipitação média anual da região sobre as partículas de solo, sendo calculada em
t.m/ha.mm/ha. Para determinar a erosividade da chuva (R), utilizou-se a equação (2)
proposta por Bertoni e Lombardi Neto (1999):
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(2)

sendo Pm a precipitação média mensal (mm) e Pa a precipitação média total anual (mm).
Utilizando os dados adquiridos de doze postos pluviométricos no período de 1998 a
2013, foram calculadas as médias mensais e os totais anuais médios, e assim determinados
a erosividade anual dos postos/pontos individualmente. Posteriormente, os dados de
erosividade foram interpolados pelo Método do Inverso do Quadrado da Distância, em
ambiente SIG, de forma a representar uma maior distribuição espacial da erosividade.
O Fator de Erodibilidade do Solo (K) foi obtido mediante a associação do mapa de
solos disponibilizados pela EMBRAPA (1999) com os valores proposto por Silva et al.
(2009), conforme demonstrado no Tabela 1:
Tabela 1 – Valores do Fator de Erodibilidade do Solo (K) para os tipos de solo presentes
na área de estudo
Tipos de solos
Erodibilidade do Solo (t.ha.h/ha/MJ/mm)
Argissolos Vermelho-Amarelo
0,034
Luvissolos
0,042
Neossolos Regolítico
0,052
FONTE: Silva et al. (2009)
Para o cálculo do Fator LS da EUPS utilizou-se como base o MDE com resolução
espacial de 30 metros, aplicando-se o modelo proposto por Bertoni e Lombardi Neto
(1999), como mostrado na Equação (3):
LS = 0,00984 M0,63 D1,18

(3)

sendo M o comprimento de rampa, em metros, e D o grau de declive, em %.
Os fatores de Uso e Ocupação do Solo e Práticas Conservacionistas (C e P) foram
obtidos com base no mapa de uso e ocupação do solo. Esses valores foram obtidos na
literatura, sendo os fatores C e P utilizados conjuntamente como um único fator, uma vez
que, segundo a metodologia sugerida por Gurgel et al. (2011), quando o enfoque do
trabalho é a perda de solo por erosão, recomenda-se a correlação desses fatores

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Variabilidade da Erosividade da Precipitação
Para determinar a erosividade da chuva (R), segundo a equação (2) proposta por
Bertoni e Lombardi Neto (1999), foi necessário calcular a média mensal e a anual, durante
período de 1998 à 2013, para os dados obtidos dos 12 postos, cujos valores estão
demonstrados na Tabela 1. A partir dos dados do Fator R da Tabela 1 gerou-se o mapa de
erosividade referentes aos dados dos postos pluviométricos, demonstrado na Figura 2.
Tabela 1 – Dados pluviométricos de doze postos mais próximos da área de estudo
Média
Fator R
Postos Pluviométricos
Longitude Latitude
Anual
(Mj.mm/ha.h.ano)
Afogados do Ingazeira
-37,62
-7,74
696,75
4517,79
Iguaraci
-37,51
-7,81
579,65
3890,36
São José do Egito
-37,28
-7,44
651,55
4250,25
Sertânia
-37,28
-8,06
545,77
3608,95
Camalaú
-36,82
-7,89
409,81
2933,02
Monteiro/Açude Poções
-36,99
-7,88
525,45
3488,01
Monteiro/EMBRAPA
-37,12
-7,88
628,99
3935,24
Monteiro/INMET
- 37,10
-7,80
675,20
4060,79
Prata
-37,08
-7,695
595,36
3938,64
São João do Tigre
-36,84
-8,08
437,40
3079,27
São Sebastião do Umbuzeiro
-37,00
-8,15
535,54
3563,53
Sumé
-36,89
-7,67
564,47
3759,87

Figura 2 – Mapa de erosividade do município de Monteiro-PB, gerados a partir dos dados
dos postos pluviométricos.
O fator de erosividade variou de 3.362 à 4.061 ton.h/Mj.mm, onde os menores
valores de potencial erosivo concentrou-se na região sudeste do município e os maiores
valores concentrou-se na região mais ao norte do município. Foi observado ainda que os
maiores valores estavam em áreas de maior altitude.

Erodibilidade dos Solos
O fator de erodibilidade do solo (K) está associado aos tipos de solos. Os valores
apresentados na Tabela 2 foram obtidos a partir do trabalho de Silva et al. (2009) que, por
sua vez, compilou 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 de campo. Segundo eles, a metodologia utilizada para a obtenção do fator K,
além de seu alto custo, demanda muito tempo até que sejam obtidos valores definitivos
sobre unidades específicas dos solos. Portanto, a partir do mapa de solos disponibilizados
pela EMBRAPA (1999) e dos valores de erodibilidade proposto por Silva et al. (2009),
obteve-se o mapa de erodibilidade do município de Monteiro, conforme Figura 3:

Figura 3 – Mapa de Erodibilidade e Tipo de Solo do Município de Monteiro-PB

Tabela 2 – Valores de erodibilidade (K) para diferentes tipos de solos do município de
Monteiro-PB e suas respectivas áreas
Erodibilidade
Área
Tipos de Solo
%
(t.ha.h/ha/MJ/mm)
(km²)
Neossolos Regolíticos
0,052
149,85
15,26
Argissolos
0,034
52,72
5,45
Luvissolos
0,042
784,80
79,29
TOTAL
986,77
100,00
Devido à predominância de solos do tipo Luvissolo, aproximadamente 80% da área
do município apresenta susceptibilidade do solo em sofrer erosão de 0,042 ton.h/Mj.mm.
Observa-se que os maiores valores de erodibilidade foi referente ao solo Neossolo
Regolítico com fator de erodibilidade de 0,052 ton.h/MJ.mm, com abrangência de 15,26%
da área total do município, sendo o solo mais susceptível à erosão. Os solos do tipo
Argissolos, abrangendo 5,41% da área total do município, apresenta o menor valor de
erodibilidade, e, consequentemente, menor susceptibilidade a processos erosivos na bacia.
Espacialização do Fator Topográfico
Ao aplicar a álgebra de mapa, segundo a equação (3), utilizando o comprimento de
rampa, em metros, e grau de declividade, em %, constatou-se uma variação de 0 a 17,
sendo reclassificado em seis classes, conforme apresentado na Figura 4 e Tabela 3.
Observa-se uma grande concentração de índices que variam de 10 a 17. Isto
provavelmente se deve ao predomínio de serras e vertentes na região. Já nas áreas próximas
às margens dos cursos de água, encontram-se os menores índices, onde o comprimento de
rampa ainda é reduzido.
Tabela 3. Fator LS e suas respectivas áreas, referente ao município de Monteiro
Fator LS
Área (km²)
%
0–1
18,48
1,873
1–3
0,00
0,000
3–5
0,01
0,001
5–7
0,01
0,001
7 – 10
0,02
0,002
> 10
968,25
98,123
TOTAL
986,77
100,00

Figura 4 – Espacialização do fator topográfico LS do município de Monteiro-PB
Variabilidade do uso e ocupação do solo
Os fatores de uso e ocupação do solo e práticas conservacionistas (fatores C e P)
foram obtidos a partir do mapa de uso e ocupação do solo, onde foram atribuídos valores
para cada classe. Portanto, adotou-se os valores do fator CP adaptados da proposta de
Borges (2009), conforme demonstrado na Tabela 4, para obter a Espacialização dos fatores
de uso e ocupação do solo e práticas conservacionistas (Fator CP) do Município de
Monteiro-PB, conforme Figura 5.

Tabela 4. Valores de CP para os tipos de uso do solo e cobertura vegetal no município de
Monteiro/PB.
Classes
Área (km²)
%
Fator CP
Água
9,24
0,94
0,0
Arbustiva
322,00
32,63
0,01
Arbustiva-Arbórea
373,48
37,85
0,0007
Arbórea
257,70
26,12
0,00004
Solo Exposto
19,70
2,00
1,0
Urbano
4,65
0,47
0,0
TOTAL
986,77
100,00
−

Figura 5 – Espacialização dos fatores de uso e ocupação do solo e práticas
conservacionistas (Fator CP) do município de Monteiro

Através da técnica de álgebra de mapas, determinou-se a estimativa das perdas de
solo utilizando a Equação Universal de Perda de Solos (EUPS), conforme demonstrado na
Figura 6. Observa-se que as perdas de solo acima de 50 t/ha/ano ocorreram na maior parte
do município de Monteiro parte do município, no qual segundo FAO (1980) são
classificados como alto grau de erosão. Apenas 1,62% da área total do município apresentase como de baixo grau de erosão, sendo esses valores decorrentes da presença das classes
água e solo urbano, que apresentam valores do Fator C iguais à zero.

Figura 6 – Estimativa da perda de solo do Município de Monteiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mapa de estimativa de perda do solo apresenta na maioria com alto grau de erosão
(acima de 50 t/ha/ano), ou seja, apenas 1,62% da área total do município apresentam-se
como baixo grau de erosão. Face ao exposto, essa pesquisa mostra a importância de se
estimar perdas de solo em ambiente semiárido, como é o caso o Município de Monteiro,
para o controle do uso e ocupação do solo de forma ordenada e planejada. Os resultados
obtidos podem servir de subsídio para gestão pública e ambiental, auxiliando gestores na
tomada de decisão quanto a diminuição de perdas de solo na região. Cabe, portanto, ao
órgão municipal elaborar sua legislação para ordenamento do território.
Além disso, a metodologia utilizada nessa pesquisa poderá servir de intensificação
para trabalhos com objetivos semelhantes, além da possibilidade de aprofundamento dos
estudos nessa localidade, com a finalidade de gerar o Zoneamento Ecológico-Econômico
(ZEE), proporcionando a conservação da natureza e seus recursos em harmonia com o
desenvolvimento das atividades socioeconômicas.
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