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RESUMO - A Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), em sua forma mais simplificada, é 
representada pelo produto de cinco variáveis, quais sejam erosividade da chuva (R), erodibilidade 
do solo (K), fator topográfico (LS), cobertura e manejo do solo (C) e prática conservacionistas (P). 
A aplicação desta equação possibilita estimar a erosão ou degradação do solo, informação que pode 
ser utilizada para diversos fins, entre eles, na ordenação do uso e ocupação do solo. Nesse sentido, o 
presente trabalho, tem por objetivo determinar os parâmetros da EUPS, utilizando ferramentas de 
geoprocessamento, na bacia hidrográfica do rio das Balsas na região sudeste do Estado do 
Tocantins. Os resultados encontrados indicam que o processo de erosão laminar na bacia pode ser 
classificado como baixo com regiões pontuais classificadas como moderada. 

ABSTRACT - Equation Universal Soil Loss (EUPS) in its most simplified form, is represented by 
the product of five variables, namely rainfall erosivity (R), soil erodibility (K), topographic factor 
(LS), cover and management soil (C) and conservation practice (P). Applying this equation to 
estimate the possible erosion or land degradation, information that can be used for various purposes, 
including, in ordering the use and occupation. Accordingly, the present work is aimed at 
determining the parameters of EUPS using GIS tools, the watershed of the Balsas River in the 
southeastern state of Tocantins. The results indicate that the process of laminar erosion in the basin 
can be classified as low with occasional regions classified as moderate.. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A erosão é um processo natural de desagregação, decomposição, transporte e deposição de 

materiais de solos e rochas que agem sobre a superfície terrestre desde os seus princípios. 

Entretanto, a ação humana sobre o meio ambiente contribui de maneira significativa para a 

aceleração do processo, trazendo como conseqüências, a perda de solos férteis, a poluição da água, 

o assoreamento dos cursos d'água e reservatórios e a degradação e redução da produtividade global 

dos ecossistemas terrestres e aquáticos. 

O mecanismo da erosão ocorre da seguinte maneira: as gotas de chuva que golpeiam o solo 

desprendem as partículas de solo no local que sofrem o seu impacto e transportam por salpicamento 

as partículas desprendidas, também, imprimem energia, em forma de turbulência, à água da 

superfície. A água que escoa na superfície do terreno, principalmente nos minutos iniciais, exerce a 

ação transportadora. 

Entre as principais causas da erosão pode-se destacar a ação do impacto das gotas da chuva e 

o nível de compactação dos solos. O impacto das gotas da chuva devido a sua energia cinética causa 

um impacto no solo compactando o mesmo, e ao mesmo tempo, faz saltar partículas do solo que se 

desagregaram. Estas partículas, ao voltarem à superfície do solo, encontram uma película de água, a 

qual começa a transportar as mesmas. Outro aspecto importante é o nível de compactação dos solos, 

pois se este for muito baixo não cria a força de resistência necessária entre os grãos, o que evitaria a 

erosão. 

Destaca-se ainda que o uso indevido do solo, devido à ação antrópica (e.g. desmatamento, 

urbanização, manejo para agricultura e pecuária), aumenta o escoamento superficial, diminuem a 

recarga dos aqüíferos subterrâneos e aumentam o transporte dos sedimentos para os corpos hídricos 

provocando entre outros problemas o assoreamento dos mesmos e a mudança no regime 

hidrosedimentológico dos corpos hídricos. 

A erosão laminar é um dos principais tipos de erosão. O início desse fenômeno ocorre quando 

as gotas de chuva, ao se precipitarem sobre o solo, rompem seus grânulos e torrões transformando-

os em pequenas partículas, que serão carreados para os corpos hídricos. O impacto das gotas sobre 

o solo abre pequenas crateras e partículas são desprendidas e lançadas nas proximidades de onde 

ocorre o choque. Bertoni & Lombardi Neto (1990) comentam, que pesquisadores têm constatado 

que uma única chuva provoca o desprendimento de mais de 200 toneladas de partículas de solo por 

ha. 

Em todo o território nacional são escassos programas de planejamento de uso e ocupação do 

solo o que agrava sobremaneira os problemas ambientais quais sejam degradação do solo e 
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erradicação da cobertura vegetal natural. Tais problemas aceleram a erosão hídrica nas bacias 

hidrográficas e poluem os rios com material particulado. 

Diante do exposto fica evidente a necessidade de identificar áreas onde existe uma 

significativa sensibilidade ao fenômeno da erosão laminar evitando, sobretudo que a população 

ocupe regiões com alta suscetibilidade a erosão o que pode ocasionar diversos desastres ambientais 

ou mesmo acidentes com seres humanos. Desta forma a elaboração de planos de recursos hídricos 

que vêm sendo desenvolvido nas bacias hidrográficas de todo o Brasil exige estudos relacionados a 

essa problemática. 

Nesse sentido, o presente trabalho, apresenta como objetivo principal a determinação dos 

parâmetros: da erosividade das chuvas, erodibilidade dos solos, fator topográfico, práticas de uso e 

conservação do solo na bacia hidrográfica do rio das Balsas no estado do Tocantins. Os parâmetros 

foram calculados de forma distribuída, utilizado-se o software de geoprocessamento Arcview 8.3 

através da ferramenta “raster calculator” para alcançar os objetivos principais. 

2 – ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo do presente trabalho abrange a bacia hidrográfica do rio das Balsas 

localizada na região Sudeste do estado do Tocantins e faz parte dos SISTEMAS 

HIDROGRÁFICOS DO TOCANTIS segundo a (SEPLAN, 2008). Esta bacia abrange total ou 

parcialmente 13 municípios e possui uma área aproximada de 12.348,78 km2 (4,4% da área do 

estado do Tocantins).  

A região hidrográfica do rio das Balsas se localiza entre os paralelos sul 11º 30’ e 9º 45’ e os 

meridianos de longitude oeste 48º 15’ e 46º 30’. Sua forma é alongada no sentido leste-oeste, 

seguindo a direção predominante dos principais cursos d’água, incluindo o próprio rio das Balsas 

até a confluência com o Ribeirão Gameleira, onde muda para a direção sul-norte até a sua foz. Os 

principais limites da bacia são: a leste e a norte, a bacia do rio Sono, ao sul, a bacia do rio Manuel 

Alves da Natividade, e a oeste, a bacia do rio Tocantins. 

O rio das Balsas, cuja extensão total é de aproximadamente 346 km, nasce próximo a divisa 

dos municípios de Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, Almas e Rio da Conceição, a uma altitude 

aproximada de 652 m. Entre seus principais tributários, até a foz no rio Sono, destacam-se: rio 

Soninho, rio Ponte Alta, Ribeirão Gameleira, Córrego Caracol, Córrego Brejo Grande, Córrego 

Onça, Brejo Felicíssimo. 

Na Figura 1 é possível visualizar o formato e a localização da área de estudo.  



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4

 

Figura 1 – Localização da Bacia do Rio das Balsas (Tocantins, 2010) 

3 – METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no presente trabalho para calcular a erosividade das chuvas (R) e o 

fator topográfico (LS) foi consultada em Bertoni & Lombardi Neto (1990). O cálculo dos 

parâmetros exigiu, aquisição de dados, tanto de precipitação média mensal quanto de características 

fisiográficas das bacias em estudo. 

Salienta-se que o cálculo do comprimento de rampa foi desenvolvido, sobre a delimitação em 

nível 05 (cinco) de ottobacias. Essa utilização deve-se a recomendação do CONSELHO 

NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CNRH, que tendo em vista a importância de se adotar 

uma metodologia de referência que permita procedimentos padronizados de subdivisões e 

agrupamentos de bacias e regiões hidrográficas, em particular para a elaboração do Plano Nacional 

de Recursos Hídricos, sugere que seja adotado para efeito de codificação das bacias hidrográficas 

no âmbito nacional a metodologia descrita no Anexo I da Resolução nº 30 (MMA, 2006). 

3.1 – Perda de solos 

A Equação Universal de Perda de Solos (EUPS) é um modelo paramétrico, empírico e o seu 

ajuste depende do rigor com que os seus fatores reproduzam as condições do meio. Os seus 

parâmetros não têm realidade física, tratando-se de uma formulação empírica que pretende 

interpretar os mecanismos erosivos por suas causas e efeitos. 

É importante lembrar que este modelo não estima o transporte e a deposição de sedimentos na 

rede de drenagem. Por outro lado, a EUPS foi projetada como um método para a predição da média 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5

anual de perda de solo causada por erosão laminar, sendo assim, não se adapta para a estimativa 

para um evento pluviométrico específico. 

A EUPS tem a seguinte formulação, conforme Equação 1: 

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

onde A é a perda de solo ( t/ha.ano); R é o  fator erosividade da chuva em MJ.mm/(ha.h.ano); K é o 

fator erodibilidade do solo em t.ha.h/(ha.MJ.mm); L é o fator comprimento de rampa, baseado nos 

valores, em metros, do comprimento de rampa (adimensional); S é o fator declividade, baseado nos 

valores, em porcentagem, da declividade (adimensional); C é o fator uso e manejo (adimensional) e 

P é o fator práticas conservacionistas (adimensional). 

Do ponto de vista de uma bacia hidrográfica, o resultado direto obtido através da EUPS é um 

indicador da erosão laminar bruta ocorrida em sua superfície. Para estimar a produção de 

sedimentos da bacia (descarga sólida) decorrente da erosão laminar, fez-se necessário o uso de um 

fator de transferência, ou taxa de entrega de sedimentos. Neste estudo, foi utilizada a formulação da 

taxa de transferência apresentada por Vanoni (1986), conforme Equação (2). 

125.0)A39.0(42.0SDR −

×=   (2) 

onde SDR é a taxa de transferência (adimensional) e A é a área da bacia contribuinte (km2). 

3.2 – Erosividade das Chuvas (R) 

Segundo Carvalho (2008) a erosividade expressa à capacidade da chuva de causar erosão em 

uma área sem proteção, sendo também conhecido como “índice de Wischmeier”, já Souza (2006) 

comenta que a chuva atua através do impacto das gotas na superfície do solo e através da enxurrada, 

e se a intensidade das chuvas forem superiores às médias, a erosão laminar pode atingir o nível 

máximo, e o índice que expressa à capacidade da chuva em provocar erosão laminar é denominada 

de erosividade. Diversos são os pesquisadores que propuseram equações para quantificar as 

variáveis da EUPS, porém a maioria deles comenta a dificuldade de determinar as variáveis 

proposta na metodologia. 

Diante do exposto e em razão da dificuldade de se obter os pluviogramas da erosividade, 

Bertoni & Lombardi Neto (1993, apud BAPTISTA, 2003) realizaram um estudo para uma série 

histórica de 22 anos de precipitação no município de Campinas – SP, encontrando altos valores de 

correlação (r = 0,991) e propuseram a determinação do valor médio do índice de erosividade por 

meio da relação entre a média mensal e a média anual de precipitação, conforme Equação (1). 

R = 67,355 ∗ 	∑ r��P �
�,��

 (1) 
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Onde, R é a erosividade da chuva em (MJ.mm/ha.ano); r é a precipitação média mensal em (mm) e 

P é a precipitação média anual em (mm). 

As precipitações médias mensais e anuais para a bacia do rio das Balsas foram obtidas através 

dos dados de chuva dos postos pluviométricos inseridos ou no entorno dos limites da área de 

estudo, desde que sua localização influenciasse no processo de interpolação utilizado para 

elaboração das linhas isoerodentes. A Tabela 1 apresenta os dados de precipitação utilizados no 

estudo da bacia do rio das Balsas. Os dados encontram-se disponíveis na plataforma Hidroweb de 

responsabilidade da ANA, podendo ser manipulados através do Hidro ou ainda por planilhas 

eletrônicas. 

Tabela 1 – Precipitação média mensal e anual (mm) nos postos utilizados no estudo do rio das Balsas. 
NOME DA ESTAÇÃO JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

ALMAS 253.4 226.3 235.3 122.1 36.0 3.8 2.00 4.3 32.5 108.1 220.4 281.1 1525.3 
DIANÓPOLES 257.4 238.3 239.1 134.5 37.0 3.1 1.60 4.0 28.2 112.5 202.4 283.4 1541.5 
JATOBA 253.0 221.5 230.6 122.1 35.1 3.8 2.00 4.3 32.0 103.2 220.8 280.9 1509.3 
MATEIROS 304.2 255.9 294.6 112.4 31.5 0.0 0.00 1.3 35.0 116.8 205.2 279.7 1636.6 
NOVO ACORDO 253.8 233.0 227.7 163.9 52.7 1.7 1.20 3.4 38.1 132.8 190.5 243.5 1542.3 
MIRACEMA DO 
TOCANTINS 

262.1 242.2 271.4 168.7 49.7 5.7 3.00 6.4 50.4 144.2 215.6 271.8 1691.2 

PONTE ALTA DO 
TOCANTINS 

252.3 194.5 213.0 129.0 33.6 0.1 2.00 1.3 35.3 102.4 174.5 273.3 1411.3 

PORTO ALEGRE 262.5 242.6 240.4 128.5 35.5 4.5 2.40 4.5 29.6 113.4 213.9 285.3 1563.1 
PORTO GILANDIA 257.9 247.7 254.7 157.3 43.9 4.4 2.00 3.4 44.2 146.8 223.9 250.6 1636.8 
RIO DAS BALSAS 247.9 259.1 218.2 154.0 42.5 3.5 1.50 6.1 43.2 135.2 195.2 246.9 1553.3 
TAQUARUSSU DO 
PORTO 

287.2 264.9 286.0 153.5 49.2 4.2 1.00 5.0 56.2 157.6 241.5 304.5 1810.8 

MANSINHA 258.7 263.3 267.3 169.3 54.6 2.3 2.60 6.9 42.0 138.1 218.5 276.9 1700.5 
LIZARDA 271.0 230.5 217.1 130.2 42.4 2.0 0.80 4.8 34.6 144.8 197.9 248.4 1524.5 
PALMAS 230,1 240,2 249,7 152,3 40,3 4,6 3,5 3,7 36,6 143,1 199,1 250,8 1554,0 
NATIVIDADE 304.3 242.8 241.1 129.4 32.6 6.8 2.50 6.7 33.1 125.6 201.7 294.9 1621.5 
FAZENDA LOBEIRA 270.4 238.1 251.3 127.5 29.2 4.5 0.40 4.1 42.0 141.7 202.3 247.4 1558.9 
MÉDIA 267,71 241,60 248,36 140,99 40,92 3,41 1,63 4,47 39,54 130,05 210,36 273,32 1602,36 

A Figura 2 apresenta distribuição dos postos pluviométricos utilizados para determinação da 

precipitação média mensal e da precipitação média anual na área de estudo. 
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Figura 2 – Distribuição dos postos pluviométricos utilizados no cálculo da erosividade. 

A estimativa da erosividade foi contemplada através da implementação da Equação (1) em 

planilha eletrônica, pois dessa forma pôde-se facilitar o cálculo para todos os postos selecionados e 

preparar, simultaneamente, um arquivo de entrada para o ArcView 8.3, onde foi possível realizar a 

espacialização dos valores da erosividade através de interpolação para toda a área de estudo. 

3.3 – Fator Topográfico (LS) 

O fator topográfico é a avaliação conjunta de duas variáveis que influenciam na perda do solo 

por erosão laminar quais sejam: o fator do comprimento de rampa e o fator declividade das bacias 

hidrográficas. 
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De posse da declividade e dos comprimentos de rampa de cada sub-bacia  foi possível 

quantificar o fator topográfico através da Equação (3) que é uma equação empírica proposta por 

Bertoni e Lombardi Neto (1993, apud BAPTISTA, 2003). 

�� = 0,00984 ∗ ��,�� ∗ �,� (3) 

onde: �� é o fator topográfico (adimensional); � é o comprimento de rampa em (m) e � é a declividade (%). 

A metodologia adotada para quantificar o comprimento de rampa (�) e o fator de declividade 

(�) está descrito a seguir. 

3.3.1– Comprimento de rampa (�) 

Lencastre & Franco (1984, apud PAIVA, 2003) definem o comprimento de rampa como a 

distância entre o início do escoamento superficial e a mudança de inclinação do terreno, ou outra 

causa de interrupção do escoamento da lâmina de água superficial, medida segundo o máximo 

declive. Segundo Baptista (2003) o fator comprimento de rampa influi na perda de solo, partindo-se 

do princípio de que as rampas muito extensas podem proporcionar escoamentos com velocidades 

elevadas. Em trabalhos que não envolve a sistematização da erosão laminar através de técnicas de 

geoprocessamento utilizam-se o comprimento fixo de 25 m, porém quando se tenta espacializar a 

perda de solo para uma grande área, como é o caso da presente área de estudo, deve-se estudar o 

comprimento das vertentes. 

Nesse sentido a determinação do comprimento de rampa foi realizada através do método do 

retângulo equivalente que segundo Vilela & Mattos (1975 apud BAPTISTA, 2003) pode ser 

compreendido como a distância média em que a água das chuvas deveria percorrer até o ponto mais 

próximo do leito dos rios. Esse método considera a bacia de área � como um retângulo, onde, em 

seu centro, passa um rio de comprimento �, representado pelo somatório dos comprimentos de todos 

os cursos d’água componentes da rede de drenagem da bacia. O valor da extensão média do 

escoamento sobre os terrenos é determinado pela Equação (4) (VILELA & MATTOS, 1975 apud 

BAPTISTA, 2003). 

� = �  
4 ∗ !" (4) 

onde: � é o fator comprimento de rampa e/ou extensão média do escoamento sobre os terrenos (m);   área 

da bacia (m2) e ! é o somatório do comprimento de todos os cursos d’água da bacia (m). 
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No cálculo do fator do comprimento de rampa foi utilizado o plano de informações contendo a 

hidrografia e a delimitação do rio das Balsas cedidos pela SEPLAN – TO, onde foi possível 

quantificar a área e o somatório do comprimento da rede drenagem de cada bacia. Foi utilizada a 

delimitação de sub-bacias nível 5 sugerida por Otto Pfafstetter para o cálculo dos respectivos 

comprimentos de rampa. 

3.3.2 – Fator de Declividade (#) 
A declividade é entendida como o ângulo ou a porcentagem da inclinação do terreno, e sua 

importância na predição de perda de solo por erosão laminar está associada ao aumento da 

velocidade do escoamento superficial. A EUPS utiliza o fator de declividade como uma das 

variáveis topográficas, adimensional, baseada na declividade do terreno expressa em porcentagem 

(BAPTISTA, 2003). 

Para proceder à determinação da declividade das bacias em estudo foram obtidas as cartas do 

Shuttle Radar Topographic Mission – SRTM que cobriam a área de estudo, através do site da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Essas cartas são rasters que fornecem 

os valores de altitude, modelo numérico do terreno, com uma resolução de 90 x 90 m em cada 

pixel. Foi necessário antes de gerar o mapa de declividade fazer a composição das cartas que 

cobriam a bacia dos rios, projetar as mesmas para medidas métricas (UTM) e reamostrar o tamanho 

das células para que finalmente pudesse ser determinada a declividade através do spatial analyst do 

ArcView 8.3. 

3.4 – Fator Erodibilidade (K) 

A erodibilidade do solo representa a sua susceptibilidade à erosão laminar e pode ser definida 

como a quantidade de solo removido por índice de erosividade da chuva, considerando os demais 

fatores determinantes da erosão constantes. 

As propriedades do solo que influenciam na erodibilidade são as mesmas que afetam a 

infiltração, a permeabilidade, a capacidade total de armazenamento de água e aquelas que resistem 

às forças de dispersão, salpico, abrasão e transporte pelo escoamento.  

A erodibilidade do solo tem seu valor quantitativo determinado de forma direta através de 

parcelas ou de forma indireta por meio de um nomograma desenvolvido por.  

Nesse trabalho o fator K foi obtido através de referências Wischmeier et al. (1978) apud 

Brasília (2002), Baptista (2003) e Farinasso et. al. (2006) e apresentados na Tabela 2 . 

Na bacia do rio das Balsas os tipos de solo encontrados na base de dados da TOCANTINS 

(2009), são listadas na Tabela 2 e apresentadas na Figura 3: 
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Figura 3 – Mapa de Solos, bacia do rio das Balsas (Tocantins, 2009). 

 
Tabela 2 – Erodibilidade dos solos na bacia do rio das Balsas t.h/(MJ.mm). 

NOME K 

Areia Quartzoza 0,0270 

Solo Hidromórfico 0,0310 

Associação Latossolo Vermelho/Latossolo Amarelo 0,0130 

Associação Latossolo Vermelho Amarelo/Latossolo Amarelo 0,0200 

Latossolo Vermelho Escuro Distrófico 0,0180 

Podzólico Vermelho Amarelo 0,0300 

Concrecionário Distrófico 0,0440 

Litossolo 0,0550 
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3.5 – Fator Uso e Práticas Conservacionaistas (CP) 

O fator C da EUPS representa o grau de proteção que a cobertura do solo e as práticas de 

manejo oferecem contra os impactos dos processos de erosão hídrica laminar. Já o fator P 

representa o fator referente à utilização de práticas conservacionistas de caráter mecânico. Nesse 

trabalho, o valor atribuído ao fator P foi igual a 1 (um), ou seja, não considerou-se o emprego de 

práticas mecânicas de conservação do solo, por ser difícil sua estimativa. 

A espacialização do fator CP foi obtida a partir da classificação de uma imagem realizada por 

TOCANTINS (2009). A Tabela 3 apresenta os valores de erodibilidade dos solos na bacia em 

estudo. 

Tabela 3 – Erodibilidade dos solos na bacia do rio das Balsas. 
ATRIBUTOS SHAPE SOLOS TO(1) ADOTADO 

CLASSE GRUPO CATEGORIA CP (2) 

Cerrado  
Cerrado sentido restrito, campo, 

campo rupestre 
2b. Cerrado 0,00070 

Cerrado  cerradão 1c. Cerradão 0,00004 

Floresta 
Floresta estacional semidecidual 

aluvial, Mata de Galeria/Mata Ciliar, 
capoeira, vereda  

1a. Floresta 0,00004 

Floresta reflorestamento 1d. Reflorestamento 0,00010 

Pecuária Pecuária 4b. Pastagem  0,01000 

Corpos d'água continental Corpos d'água continental 6b. Espelho d'água 0,00000 

Área Urbanizada Área Urbanizada 7a. Área urbana 0,00000 

Cultura Temporária cultura temporária 4c. Cultura temporária 0,20000 

Agricultura Modernizada Agricultura Modernizada Agricultura irrigada(PAP0622) 0,10000 

Praia e Duna  Praia e Duna  6a. Várzea 0,00000 

Fonte: (1) TOCANTINS (2009), (2) Stein et. Al (1987) apud Baptista (2003) 

4 – APLICAÇÃO E RESULTADOS 

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados encontrados dos parâmetros, da 

equação, e a perda de solo na bacia do rio das Balsas no estado do Tocantins. Para tanto foram 

utilizados mapas e tabelas. 

4.1 – Erosividade das chuvas 

A Tabela 4 apresenta os valores mensais e anuais para cada uma das estações utilizadas no 

cálculo da erosividade média da bacia do rio das Balsas. Avaliando esses dados é possível perceber 

a grande correlação da erosividade com a variabilidade das precipitações, visto que a estimativa da 

erosividade recebe como parâmetro de entrada os dados de chuva. 
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Nota-se também que o maior valor de erosividade das chuvas foi registrado no posto 

pluviométrico Taquarussu do Porto onde a erosividade anual média foi de 9.573,6 MJ.mm/ha.ano 

ao passo que o posto que registrou a mínima foi o de Ponte Alta do Tocantins registrando 8.023,0 

MJ.mm/ha.ano. 

Tabela 4 – Erosividade média mensal e anual (MJ.mm/ha.ano) nos postos utilizados no estudo do rio 
das Balsas. 

NOME DA ESTAÇÃO RJAN RFEV RMAR RABRIL RMAIO RJUN RJUL RAGOS RSET ROUT RNOV RDEZ RTOTAL 

ALMAS 1618.0 1335.0 1426.5 467.7 58.6 1.3 0.4 1.6 49.3 380.2 1276.4 1930.1 8545.1 
DIANÓPOLES 1646.8 1444.5 1452.8 546.3 60.9 0.9 0.3 1.4 38.4 403.3 1094.4 1939.5 8629.5 
JATOBA 1628.2 1298.8 1390.8 471.9 56.7 1.3 0.4 1.6 48.4 354.5 1291.8 1945.1 8489.7 
MATEIROS 2079.2 1549.7 1968.9 382.7 44.0 0.0 0.0 0.2 52.7 408.5 1064.7 1802.6 9353.0 
NOVO ACORDO 1607.2 1389.7 1336.4 764.2 111.0 0.3 0.2 1.1 64.0 534.4 986.8 1497.9 8293.2 
MIRACEMA DO 
TOCANTINS 

1569.6 1372.5 1665.5 742.2 92.9 2.3 0.8 2.9 95.2 568.4 1126.2 1669.7 8908.1 

PONTE ALTA DO 
TOCANTINS 

1715.7 1102.4 1286.6 548.5 55.7 0.0 0.5 0.2 60.6 370.4 916.7 1965.5 8023.0 

PORTO ALEGRE 1682.7 1471.6 1449.0 499.6 56.1 1.7 0.6 1.7 41.2 403.9 1188.1 1938.6 8734.7 
PORTO GILANDIA 1570.1 1466.0 1537.2 677.5 77.4 1.6 0.4 1.0 78.3 602.4 1234.7 1495.3 8742.0 
RIO DAS BALSAS 1534.9 1654.6 1235.5 683.3 76.6 1.1 0.3 2.8 78.7 547.6 1022.4 1524.4 8362.1 
TAQUARUSSU DO 
PORTO 

1730.2 1508.1 1717.9 596.4 86.2 1.3 0.1 1.8 108.1 623.8 1288.7 1911.1 9573.6 

MANSINHA 1528.0 1574.5 1615.4 743.2 108.5 0.5 0.6 3.2 69.5 525.7 1146.7 1715.3 9031.1 
LIZARDA 1814.5 1378.0 1244.6 521.9 77.5 0.4 0.1 1.9 54.8 625.2 1063.3 1564.8 8347.1 
PALMAS 1351,7 1454,2 1553,3 670,2 69,9 1,7 1,1 1,2 59,4 602,9 1057,0 1564,9 8387,5 
NATIVIDADE 2096.8 1428.4 1411.5 490.0 47.0 3.3 0.6 3.2 48.3 465.8 1042.2 1987.9 9025.0 
FAZENDA LOBEIRA 1773.7 1428.8 1566.0 494.1 40.3 1.7 0.0 1.4 74.8 591.3 1083.1 1524.9 8580.3 
MÉDIA 1707,9 1431,9 1501,4 576,6 71,0 1,2 0,3 1,7 66,9 501,8 1132,2 1770,2 8763,2 

De posse dos dados da tabela anterior foi realizada a espacialização dos dados de erosividade 

através da ferramenta spatial analyst do ArcView 8.3. A Figura 4 apresenta a estimativa da 

erosividade das chuvas em toda a bacia do rio das Balsas. 

Analisando as linhas isoerodentes apresentadas na Figura 3 é possível perceber que a bacia 

do rio das Balsas apresenta valores de erosividade média anual variando entre 7.850,0 e 9.500,0 

MJ.mm/ha.ano. Estes valores são classificados segundo (CARVALHO, 2008) como altos. A 

erosividade média anual para bacia do rio das Balsas foi de aproximadamente 8.400 MJ.mm/ha.ano. 

Através do mapeamento da erosividade pode-se perceber que a bacia do rio das Balsas apresenta 

uma tendência de crescimento da erosividade a partir do seu centro geométrico para os limites da 

bacia e o gradiente mais acentuado é na direção noroeste. 
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Figura 4 –Erosividade das chuvas na bacia do rio das Balsas. 

O mapeamento da erosividade média anual na bacia do Balsas mostra que em 80% do 

cartograma este parâmetro variou nas três primeiras classes, ou seja, entre 7.850 e 8.700 

MJ.mm/ha.ano, estando a média incluída neste intervalo. 

Santana (2007) encontrou valores de erosividade média anual variando entre 8.100 e 9.600 

MJ.mm/ha.ano para a bacia do alto Araguaia, localizada relativamente próximo a área de estudo, 

sendo a média igual a 8.803,85. Já Barbosa et. al. (2010) em estudo realizado na bacia do rio 

Manoel Alves Grande localizado no cerrado Tocantinense encontrou um média igual a 8.535,54 

MJ.mm/ha.ano para a erosividade das chuvas. Os trabalhos supracitados corroboram os resultados 

encontrados aqui o que mostra que a metodologia e os valores encontrados são coerrentes. 

4.2 – Fator topográfico 

A Figura  apresenta os valores do comprimento de rampa da bacia do rio das Balsas, sobre a 

delimitação desta bacia em ottobacias nível 5, conforme metodologia apresentada anteriormente. 
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Figura 4 – Comprimento de rampa da bacia do rio das Balsas (sub-bacias Otto nível 5). 

Como requisitos para realizar o cálculo do fator topográfico da área de estudo, se fez 

necessário calcular a declividade das bacias do Balsas e São Valério. A Figura 5 apresenta a 

declividade na bacia do rio das Balsas. 

 
Figura 5 – Declividade da bacia do rio das Balsas. 
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Extraindo informações do cartograma da declividade do rio das Balsas é possível afirmar que 

70% da bacia tem declividade variando entre 0 e 5 graus, logo esta bacia possui na maior parte de 

sua área pequenas declividades.  As maiores declividades (15 a 25 graus) são observadas na 

margem esquerda do rio das Balsas na área inserida dentro do município de Monte do Carmo. 

Observa-se ainda em diversas localidades nas proximidades das vertentes do rio das Balsas uma 

declividade moderada variando entre 5 e 10 graus. 

Por fim apresenta-se os valores encontrados para o fator topográfico em toda a área de estudo. 

A Figura 6 apresenta o fator topográfico para toda a bacia do rio das Balsas. 

 
Figura 6 – Fator topográfico da bacia do rio das Balsas. 

A Figura 7 apresentada a seguir, apresenta o resultado da multiplicação dos diversos planos 

de informação que compõem a equação universal de perda de solos (EUPS) para a bacia do rio 

Balsas.  

Observa-se que de forma geral, as perdas de solos respondem quase que proporcionalmente à 

declividade e fator topográfico, de modo geral pode-se dizer que a bacia apresenta uma perda de 

solos classificada como baixa (< 10 t/ha.ano), com algumas poucas áreas classificadas como média 

a moderada (>10 t/ha.ano).   
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Figura 7 – Perda de solos (A) em t/(ha.ano) na bacia do rio Balsas. 

Em termos de valores médios por sub-bacia, conforme Figura 8, pode-se perceber que os 
valores de perda de solo são ainda mais baixos. 
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Figura 8 – Perda de solos (A) em t/(ha.ano), por Ottobacia. 

Na Tabela 5, apresentada a seguir, os valores parciais e totais são apresentados de forma 

tabular sendo calculadas as taxas de transferência para cada sub-bacia, que converte a perda de solo 

em produção de sedimentos, através da equação empírica apresentada na Equação (2). 

Na Tabela 5, coluna A (t/ha.ano) pode ser visualizada juntamente com a Figura 8. 

Tabela 5 – Resumo de fatores da EUPs, taxa de transferência e produção média de sedimentos. 
CÓDIGO Área 

R 
(MJ.mm/ha.ano) 

K 
(t.ha/(Mj.mm)) 

LS CP 
A 

(t/ha.ano) 
SDR P(t/ha.ano) 

64441 2.260,14 8.741,60 0,038 4,60 0,01 4,57 0,18 0,82 

64442 842,71 8.408,56 0,042 4,26 0,00 3,61 0,20 0,73 

64443 1.227,81 8.933,36 0,041 11,22 0,00 6,44 0,19 1,25 

64444 3.240,01 8.138,96 0,035 3,68 0,00 1,24 0,17 0,21 

64445 512,39 8.635,30 0,042 11,79 0,00 7,70 0,22 1,67 

64446 732,07 8.427,43 0,013 5,32 0,00 4,74 0,21 0,98 

64447 1.949,05 8.099,96 0,036 4,08 0,00 1,69 0,18 0,31 

64448 587,91 8.283,38 0,029 3,28 0,00 0,47 0,21 0,10 

64449 996,70 8.319,49 0,030 3,94 0,00 0,82 0,20 0,16 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados decorrentes da aplicação da EUPS na bacia do rio Balsas mostra que o processo 

de erosão laminar é estabilizado face as pequenas declividades de relevo, bem como o bom estado 

de cobertura vegetal da bacia, com cerrado ainda preservado. 

Focos erosivos se encontram pontualmente distribuídos na margem direita, decorrente das 

altas declividades e na porção baixa, em decorrência da existência de projetos hidroagrícolas na 

região de Santa Tereza (cultivo de Milho e Soja) e na porção central em decorrência do cultivo de 

Eucaliptos. 

Embora de forma geral a erosão não se aponte como um grande problema nesta bacia 

hidrográfica, face a escala de trabalho, possíveis focos pontuais podem surgir na bacia em 

decorrência de mau uso ou más práticas de manejo. Servindo este mapeamento apenas como 

indicativo do estado geral da bacia em relação ao processo de erosão laminar. 
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