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Resumo: 

A quantificação e a espacialização da perda de solo para uma bacia hidrográfica é 

imprescindível  para que seja realizado o planejamento, que servirá de base para  as tomadas de 

decisões envolvendo o uso e ocupação do solo por atividades agrícolas. A bacia do rio São 

Marcos têm um histórico de conflitos entre os setores de produção de energia hidrelétrica e 

agrícola, que por falta de critérios utilizam o recurso hídrico de forma errônea, o que causa o 

assoreamento dos cursos d’água. A preservação dos córregos e da qualidade da água garantem 

que, caso utilizados de forma estratégica, seja viável a utilização desses por ambas as principais 

atividades da bacia, sem degradação da vegetação nativa e do recurso hídrico. Assim, com  o 

cálculo da Equação Universal de Perda do solo (USLE) e seus principais parâmetros, foi 

estimada a perda de solo anual para a bacia do rio São Marcos nos anos de 1985 e 2017, de 

forma a observar os impactos que a utilização do solo causou ao longos dos anos e as principais 

áreas de risco. Os resultados encontrados permitiram mapear as regiões com maior 

suscetibilidade à erosão hídrica, localizadas nas porções norte e sudoeste da bacia, facilitando 

futuros trabalhos de mitigação com relação aos processos erosivos na bacia. 

Palavras-chave: USLE, Erosão Hídrica, Bacia de São Marcos. 

 

Abstract: 

The quantification and spatialization of soil loss to a basin is essential for planning how the soil 

is going to be used by agricultural activities. The basin of the São Marcos river has a history of 

conflicts between the sectors of production of hydroelectric and agricultural energy, which due 

to lack of criteria use the water resource in an erroneous way, which causes the silting of the 

watercourses. The preservation of streams and water quality ensure that, if strategically used, it 

is feasible to use these for both main activities of the basin, without degradation of native 

vegetation. Thus, with the calculation of the Universal Soil Loss Equation (USLE) and its main 

parameters, it was estimated the annual soil loss for the São Marcos basin between the years of 

1985 and 2017, in order to observe the impacts that the use of soil has caused over the years.  

The results found allowed to map the regions with greater susceptibility to water erosion, 

facilitating future mitigation works in relation to erosion processes in the basin. 

 

Keywords: USLE, Erosion by water, São Marcos basin. 
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1. Introdução 

O solo e a água são recursos naturais imprescindíveis para a atividade agrícola e inúmeros 

serviços para a sociedade. Os solos são um dos alicerces básicos para a manutenção da vida,  

retenção de água (Brilha e Sá, 2007), e para a dinâmica do ecossistema, sendo o recurso natural 

mais empregado para a produção de alimentos. Contudo, o uso e manejo do solo de forma 

inadequada ocasiona a diminuição da produtividade agrícola e resulta no impacto negativo 

conhecido como erosão, processo definido como a desagregação das partículas do solo por meio 

de agentes erosivos, como o vento, ou de forma mais singular, pela água, causando a erosão 

hídrica (Bertoni e Lombardi Neto, 1993).Desta forma, o uso e a ocupação da terra são 

importantes fatores contribuintes para o agravamento da desagregação do solo (Brito, et al. 

1998). 

Um dos processos mais comuns da erosão hídrica é o laminar (Baptista, 2003), o qual 

disseca as bacias hidrográficas e modifica os padrões de relevo/morfologia da paisagem. A 

interação entre solo, chuva, relevo e uso e ocupação do solo compõem os principais fatores que 

ocasionam a desagregação das partículas do solo, podendo cada um destes ter características 

distintas de acordo com a área de aplicação. Ao considerarmos as diferenças físico-químicas de 

cada solo que acarreta em diferentes erodibilidades, impacto das gotas de chuva causando 

desprendimento das partículas (erosividade), infiltração da água no solo e diferentes tipos de 

relevo (Corrêa, 2015; Wischmeier et al. 1971).Com o propósito de quantificar a erosão e obter 

informações dos impactos ambientais nos recursos hídricos, existe um aumento no número de 

estudos da última década que buscam elucidar quais os principais fatores que influenciam a 

intensidade da erosão hídrica. Estes trabalhos visam modelar os processos geomorfológicos 

matematicamente de modo a obter um melhor entendimento para o planejamento do uso dos 

recursos hídricos, do solo, prevenção de desastres ambientais e assoreamento dos cursos d’água 

(Zanin, et al. 2016). 

Entre os diversos modelos existentes para a estimativa/quantificação de perda anual média 

do solo ocasionada pelo escoamento superficial está a Equação Universal de Perdas de Solo 

(USLE), apresentada por Wischmeier e Smith (1965) e reformulada por Renard et al. (1997). 

Esta equação é um dos métodos mais utilizados e aceitos na atualidade e que subsidia um 

planejamento conservacionista do solo (Meneses, 2014), por este motivo sendo adotada neste 

trabalho. 

 

A erosão hídrica tem ocorrido de forma acelerada na Bacia de São Marcos tendo como 

principal agente causador a ação antrópica, nomeadamente, a ocupação desordenada e 

desregrada da agricultura, especialmente a irrigada (CBH Paranaíba, 2014). Com o grande 

potencial para produção de alimentos e geração de energia elétrica que a Bacia de São Marcos 

possui, é de suma importância que um planejamento, baseado em dados ambientais coletados 

para a bacia seja elaborado e permita a simultaneidade de ambos os ramos de atividade 

predominantes. Com o propósito de auxiliar no planejamento e na utilização do recurso hídrico 

de forma sustentável e rentável, tornou-se o objetivo do presente trabalho a determinação da 

erosão hídrica para a bacia do Rio São Marcos, propondo a indicação de áreas com maior risco 

ao processo erosivo, o que auxilia nas tomadas de decisões a serem tomadas durante o 

planejamento das atividades econômicas predominantes na bacia. 
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2. Caracterização da área de estudo 

 A bacia hidrográfica do rio São Marcos (BSM) está situada na porção central do Brasil, 

contemplando a divisa dos estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, com área de 

1.200.000 hectares totalmente inserida no bioma Cerrado. Os municípios inseridos ou 

parcialmente inseridos na bacia são: Cristalina, Catalão, Campo Alegre de Goiás, Ipameri, 

Ouvidor, Davinópolis, Unaí, Paracatu e Guarda-Mor, sendo os três últimos situados no estado 

de Minas Gerais e os demais no estado de Goiás (CBH Paranaíba, 2014 – Figura 1). 

O seu principal rio é o São Marcos, pertencente ao domínio da União e que marca a 

divisão territorial entre os estados de Goiás e Minas Gerais (Brunckhorst e Bias, 2014). 

Considerados como os afluentes mais relevantes do rio São Marcos pode-se citar  1) pela 

margem esquerda: rio São Bento e os ribeirões Soberbo, Mundo Novo e da Batalha; 2) pela 

margem direita: ribeirões Imburuçu, Ponte Alta, Castelhano, São Firmino, do Cristal, 

Piscambaia e Samambaia (CBH Paranaíba, 2014). 

Os aspectos fisiográficos da bacia se destacam pela heterogeneidade do relevo, inseridos 

na unidade geomorfológica do Planalto Central Goiano, a qual é integrada pelas subunidades: 

Superfícies Aplainadas ou chapadas e, o Planalto Tocantins – Parnaíba (Furnas, 2006). As 

chapadas encontram-se, majoritariamente, na porção norte da bacia, com padrão de relevo 

variando de plano a plano ondulado, contrastando com o padrão de relevo acidentado e 

montanhoso que predomina na porção sul, local em que concentra-se a maior área de vegetação 

nativa. As frações com relevo plano situadas, predominantemente, nas regiões com maior 

altimetria (chapadões) possuem extrema importância já que é o local em que se desenvolve, 

em maior escala, a atividade da agricultura irrigada (CBH Paranaíba, 2014). 

 

O seu principal rio é o São Marcos, pertencente ao domínio da União e que marca a 

divisão territorial entre os estados de Goiás e Minas Gerais (Brunckhorst e Bias, 2014). 

Considerados como os afluentes mais relevantes do rio São Marcos pode-se citar  1) pela 

margem esquerda: rio São Bento e os ribeirões Soberbo, Mundo Novo e da Batalha; 2) pela 

margem direita: ribeirões Imburuçu, Ponte Alta, Castelhano, São Firmino, do Cristal, 

Piscambaia e Samambaia (CBH Paranaíba, 2014). 

Em relaçao aos solos da região da bacia do São Marcos, os principais tipos são: 

Cambissolo Háplico, Plintossolo Pétrico, Gleissolo Háplico, Latossolo Vermelho-Amarelo, 

Latossolo Vermelho, Argissolo Vermelho-Amarelo e Neossolo Litólico (IBGE). Os latossolos 

são desenvolvidos em relevo plano e suave ondulado (chapadões ao norte da bacia), 

normalmente muito profundos e com boa aptidão agrícola devido a sua grande profundidade e 

eficiência para retenção da água. Nas bordas das chapadas desenvolve-se o plintossolo, 

marcado pela pouca profundidade e em áreas em que ocorre a oscilação do lençol freático 

formando plintitas. Nas regiões com o relevo mais dissecado dominam os cambissolos, 

argissolos e neossolos, sendo o cambissolo com maior aptidão agrícola dentre estes. Os 

gleissolos encontram-se nas regiões de baixadas mal drenadas, com relevo plano e possuem 

baixa aptidão agrícola devido ao lençol freático elevado e ao alto risco de inundação 

(EMBRAPA, 2013). 

 

As principais atividades econômicas na bacia hidrográfica de São Marcos incluem a 

agricultura irrigada e a geração de energia hidrelétrica, ao passo que ambos os setores não 

integraram um planejamento para a bacia, gerando um embate com relação aos irrigante 

mineiros e goianos em torno da distribuição da água. Os governos de Minas Gerais e Goiás 

utilizam critérios divergentes para concessão de outorga e a má utilização do recurso hídrico 

vem causando o assoreamento dos cursos d’água, de forma que prejudica a vazão para 
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produção de energia hidrelétrica e diminui a quantidade de água para a prática da agricultura 

irrigada. O Artigo 1 ºda Resolução nº562/2010 (ANA, 2010a) da Agência Nacional de Águas 

(ANA), estabeleceu o Marco Regulatório (MR) que contém regras para a utilização do recurso 

hídrico a fim de melhorar a sua gestão, e que é aplicado em bacias que possuem conflito com 

relação a utilização da água (Brunckhorst e Bias, 2014). 

 

 

 

Figura 1. Localização da bacia do rio São Marcos. 
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3 Material e Métodos 

 

 Foi escolhido o método da Equação Universal de Perda do Solo (USLE) para realizar o 

cálculo da erosão laminar para a bacia do rio São Marcos, com o auxílio dos softwares ArcGis 

10.3 e ENVI 5.4. De acordo com W. H. Wischmeier e D. D. Smith (1978) a USLE é a mais 

aceita e utilizada para o cálculo de perdas de solo, e é integrada pelos seguintes elementos: 

 

 𝐴 =  𝑅 . 𝐾 . 𝐿 . 𝑆 . 𝐶 . 𝑃 (1) 

 

Sendo que: A é a perda média anual do solo (t/(há.ano)); R é o fator erosividade da 

chuva (MJ.mm/(há.h.ano)); K é o fator erodibilidade (t.h/(MJ.mm)); L é o fator comprimento 

de rampa (m); S é o fator declividade (%); C é o fator uso e manejo (adimensional); e P é igual 

ao fator práticas conservacionistas (adimensional) (Baptista, 2003). 

O fator erosividade da chuva (R) estima, de  forma energética, o abalroamento da chuva 

em contato com determinada área de solo desprotegido (Doering, 2002). De acordo com 

Wischmeier (1959) as análises estatísticas dos dados de escoamento, perda de solo e intensidade 

da chuva constatam que o valor estimado mais adequado para o fator erosividade seria a energia 

cinética da chuva com intensidade máxima em 30 minutos (EI30). Visto que a instalação de 

pluviogramas não é feita de forma simples, realizou-se um estudo que abrangeu uma série 

histórica (22 anos) de eventos pluviométricos e apresentaram a determinação do valor médio 

do índice EI30 (Lombardi Neto e Moldenhauer, 1992). 

 EI30 = 67,355 (r2 / P)0,85 (2) 

 

 

 

𝑅 =  ∑ EI30

12

𝑗=1

 

(3) 

 

Onde: EI30 corresponde à média mensal do índice de erosividade (MJ.mm/(há.h)); r 

representa a média do total mensal de precipitação (mm); e P representa a média do total anual 

de precipitação (mm), e R representa a erosividade da chuva (Mj.ha-1.mm.ano-1). 

Os dados da precipitação foram obtidos por meio das estações pluviométricas presentes 

na Bacia do São Marcos e algumas extrapolando o limite da mesma, todas de domínio da 

Agência Nacional de Águas (ANA). 

Para o cálculo do fator R (erosividade) foi realizada, primeiramente, a média do total 

mensal e do total anual de chuva para cada estação, no ano de 2017, inserida na BSM. Com 

esses valores conhecidos determinou-se o índice de erosividade (EI30) para cada mês (equação 

2) e por consequência o valor do fator R para cada uma das estações (equação 3). Em virtude 

do dado de entrada tratar-se de um vetor de pontos foi utilizada a ferramenta spline como 

método de interpolação para a geração do dado matricial referente ao Fator R, utilizado na 

equação da USLE. No presente trabalho os dados pluviométricos obtidos para o ano de 2017 

serão considerados constantes, também, para o ano de 1985 para fins de comparação entre 

ambos os anos. Visto que um dos objetivos fundamentais é observar a influência do uso e 

ocupação do solo, principal motivo do conflito inserido na BSM, nos processos erosivos. A 

fixação dos demais parâmetros da USLE (R, K e LS) fará com que a estimativa de erosão anual 



10 
 

para a bacia destaque os efeitos causados pela utilização do solo sem um planejamento ao longo 

dessa análise temporal trabalhada (32 anos). 

Para a erodibilidade (K) o primeiro passo foi realizar a classificação dos solos presentes 

na BSM com base nos dados pedológicos pelo IBGE. Os dados de erodibilidade para cada 

classe de solo foi obtido por meio da bibliografia existente referente ao tema (Tabela 1), para 

então gerar o dado matricial referente a esse fator. 

Tabela 1. Áreas ocupadas pelas diferentes classes de solo 

Classes de solo Siglas Área (km²) 
Erodibilidade 

(t.h/(MJ.mm)) 
Fonte 

Cambissolo Háplico CX 2.961,96 0,037 (INPE, 2013) 

Plintossolo Pétrico FF 1.599,95 0,057 (INPE, 2013) 

Gleissolo Háplico GX 109,90 0,004 (Chaves, 2010) 

Latossolo Vermelho 

Amarelo 
LVA 5.685,49 0,033 (INPE, 2013) 

Latossolo Vermelho LV 543,81 0,013 (INPE, 2013) 

Argissolo Vermelho 

Amarelo 
PVA 22,06 0,043 

(Corrêa, et al, 

2015) 

Neossolo Litólico RL 906,25 0,11 (Tomazoni, 2005) 

 

Entre os fatores para o estudo de erosão do solo destaca-se o Fator Topográfico (Fator 

LS), calculado a partir do produto entre o Fator S (declividade) e do Fator L (fator comprimento 

de rampa), dado que quanto maior a declividade e a extensão da rampa maior é a velocidade de 

escoamento da água (Baptista, 2003).  

Definiu-se para o cálculo do fator comprimento de rampa (L) a utilização da Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM), com resolução espacial de 30 m, e a equação 4 elaborada 

por Foster (1981), que possibilita a valoração do Fator L a partir da repartição do parâmetro LS 

(fator topográfico). 

 

𝐿 =  (
λ

22.13
)

𝑚

   , 𝑚 =  
β

1 + 𝐹
 𝐹 =  

sin β
0.0896

3(sin β)0,8 + 0,56
  (4) 

 

 Sendo, λ o comprimento da encosta (m); 𝑚 a constante de declividade da encosta; 𝛽 

declividade do terreno (graus, logo deve ser multiplicada por 0,01745). 

 Com o auxílio do sistema geográfico de informação (SIG) e de acordo com as definições 

de Desmet e Gover (1996) é calculado o valor do Fator L (fator comprimento de rampa em 

metros) por meio da equação 5. 

  𝐿(𝑖,𝑗) =  
[𝐴(𝑖,𝑗) + 𝐷2]

𝑚+1
− 𝐴(𝑖,𝑗)

𝑚+1

𝑋𝑚. 𝐷𝑚+2(22,13)𝑚
 (5) 

 

 Sendo, L (i, j) o fator comprimento de vertente de uma célula com coordenadas (i, j); A 

representa a acumulação de fluxo da área de estudo; D é o valor do pixel (m); X é o coeficiente 

de forma (X=1 para sistemas pixelados).  
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 O fator S é determinado por meio das seguintes condições: 

1) Quando tan β(𝑖,𝑗) < 0,09          ⇒             𝑆(𝑖,𝑗) = 10.8 sin β(𝑖,𝑗) + 0,03 

 

2) Quando tan β(𝑖,𝑗) ≥ 0,09          ⇒            𝑆(𝑖,𝑗) = 16.8 sin β(𝑖,𝑗) − 0,5 

Com o conhecimento de ambos os fatores (S e L), utilizou-se a álgebra de mapas para 

realizar o produto entre estes fatores (equação 6) e tornar possível a valoração do fator 

topográfico no ambiente SIG, e posterior avaliação da sua influência no processo erosivo.  

 

 𝐿𝑆 =  𝐿 𝑥  𝑆 (6) 

 

Sendo, LS o fator topográfico; L fator comprimento de rampa (m); S declividade da 

bacia (graus). 

As variáveis diretamente relacionadas com ações antrópicas da USLE são conhecidas 

como fatores C e P, uso e manejo do solo e práticas conservacionistas, respectivamente. A 

cobertura vegetal é um fator natural que protege o solo da desagregação/erosão, sendo um fator 

chave a ser considerado na USLE. Incluso nos exemplos do fator P podem ser citadas as práticas 

de plantação em faixa segundo ás curvas de nível, rotação de culturas, terraços, entre outros.  

Cada cultura ou prática conservacionista afeta de maneira diferente a capacidade de 

proteção do solo. Então, após identificadas as principais culturas e tipos de cobertura vegetal 

presentes na bacia do rio São Marcos (Fator C), para os anos de 1985 e 2017, com dados 

coletados a partir do banco de dados do MapBiomas, foram analisados registros bibliográficos 

para a determinação do fator C, conforme (Tabela 2). Com relação as práticas conservacionistas 

(Fator P), essas foram padronizadas durante o presente trabalho, visto que a escala utilizada não 

torna possível a observação de técnicas conservacionistas que estejam sendo implantadas na 

bacia. Logo, os valores para o fator P foram adotados como sendo 1.  

Tabela 2. Classes de uso da terra e valores do Fator C 

Classes de uso do 

solo 

Fator 

C 
Fonte 

Cerrado 0,150 (Morgan, R, P, C, 1995 apud Gómez, J. D. P) 

Floresta Plantada 0,040 (SIVERTUN, 2003 apud Gómez, J. D. P) 

Pastagem 0,180 (MORGAN, R, P, C, 1995 apud Gómez, J. D. P) 

Cultura Perene e anual 0,460 (Bertoni e Lombardi Neto, 1985 apud Gómez, J. D. P) 

Cultura Semi-Perene 0,258 (ARS, 1975 apud Gómez, J. D. P) 

Mosaico de 

agricultura e pastagem 
0,366 (ARS, 1975 apud Gómez, J. D. P) 

Infraestrutura Urbana 0,300 (SIVERTUN, 2003 apud Gómez, J. D. P) 

Solos Expostos 0,404 (Bertoni e Lombardi Neto, 1985 apud Gómez, J. D. P) 

 

Os dados da USLE que têm maior variação temporal são a erosividade (R) e o fator uso 

e manejo do solo (C). Tratando-se da bacia de São Marcos, local em que o principal conflito 

para a utilização do recurso hídrico é devido à ocupação do solo sem planejamento, o parâmetro 
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C adquire maior importância. Desse modo, duas análises de perda de solo foram determinadas 

para anos distintos (1985 e 2017), adotando os valores de erosividade (R), erodibilidade (K) e 

fator topográfico (LS) como constantes, variando apenas o parâmetro de uso e manejo do solo, 

a fim de obter uma análise direta da influência da ocupação do solo nos processos erosivos 

presentes na bacia de São Marcos.   

 

4 Resultados e Discussão 

O parâmetro erosividade têm valores entre 4.547,91 a 9.225,98 MJ.mm/(ha.h.ano), e 

expressa maiores índices nos meses de outubro a fevereiro, sazonalidade com duas estações 

bem definidas, característica de regiões inseridas em clima tropical. O fator R adquire valores 

mais elevados nas porções nordeste e sudoeste da BSM, coincidindo com regiões de alta altitude 

e maior atividade econômica relacionada com agricultura irrigada. Por outro lado, os valores 

mais baixos de erosividade estão associados com as cotas mais baixas da BSM (Figura 2A), o 

que pode ser ocasionado pelo resguardo do padrão do relevo com relação à precipitação. 

A erodibilidade (K), relacionada com as características físico-químicas e a gênese de 

cada solo, foi determinada pela bibliografia existente (Tabela 1). De forma geral a erodibilidade 

para a bacia varia entre 0,004 a 0,11 t.h/(MJ.mm).  

O valor mais significativo para a erodibilidade é a do Neossolo, observado em áreas 

com declividade superior a 40% ao sul da bacia (solos mais rasos) e em áreas planas a noroeste 

da bacia (solos mais profundos). A noroeste esses solos são encontrados em regiões de elevada 

altitude e com grande potencial agrícola, coincidindo com as áreas mais aquecidas em relação 

a atividade agrícola, e consequentemente agregando valor no que se refere a susceptibilidade à 

erosão hídrica. Para os neossolos associados às encostas é necessário que existam, também, 

práticas de conservação uma vez que o conjunto de fatores para essas regiões (alta declividade, 

solo raso, entre outros) favorecem expressivamente o processo erosivo. 

O Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) e o Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA) 

predominam na BSM, com valores de erodibilidade de 0,033 e 0,043 t.h/(MJ.mm), 

respectivamente. O LVA é comum às áreas de relevos elevados e planas e o PVA ás áreas de 

relevo suave ondulado, de menores altitudes e maiores declividades ao sul da BSM. Ambos são 

solos profundos e maduros, e a medida em que esses aumentam a erodibilidade diminui (Figura 

2B). 

O fator topográfico (LS), diretamente relacionado à velocidade de escoamento 

superficial da água, têm os valores mais expressivos concentrados na porção sul da bacia, 

associados aos Neossolos e Argissolos vermelho-amarelo, que são comuns em padrões de 

relevo ondulado a fortemente ondulado. Com características semelhantes é constatado um alto 

valor de LS na região noroeste da bacia, o que pode ser explicado pela existência do domo de 

Cristalina no mesmo local. Apesar de ser um fator importante para o cálculo de estimativa da 

erosão, o relevo da BSM não é movimentado, o que ressalta a relevância de demais fatores 

como o uso e ocupação do solo ao longo dos anos (Figura 2C). 
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Figura 2. . Parâmetros da USLE calculados para valoração da perda de solo anual para os anos de 1985 e 2017. A) 

Erosividade (MJ.mm(ha/h/ano)); B) Erodibilidade (t.h/(MJ.mm)); e C) Fator topográfico LS (adimensional). 

A B 

C 



14 
 

As perdas de solo estão diretamente relacionadas com a cobertura do solo, pois essas 

funcionam como uma proteção natural (Tomazoni, 2005). Entre as classes de uso e ocupação 

do solo para os anos de 1985 e 2017 (Tabela 2), os valores variam de 0,040 a 0,404, sendo as 

classes de Floresta Plantada e Cerrado de menor valor e as classes de solo exposto e agricultura 

de maior valor.  

A ocupação da BSM ao longo dos anos entre 1985 a 2017 têm uma expressiva diferença 

na diminuição da classe Cerrado e um aumento de mais de 300 mil hectares para a Cultura 

Perene e anual (Tabela 3), ou seja, a cobertura nativa que atua como proteção do solo foi a mais 

afetada durante os anos e as culturas anuais e perenes obtiveram um aumento excessivo na sua 

área de ocupação da bacia. Visualmente é possível observar a diferença da vegetação nativa, 

que antes (1985 -Figura 3A) era estendida por todo o perímetro da bacia, e no ano de 2017 

(Figura 3B) é concentrada apenas na porção sul  que tem o relevo acidentado funcionando como 

uma proteção natural. As demais áreas, provavelmente, foram substituídas por práticas 

agrícolas.  

 

 

 

 

Figura 3. Fator de uso e ocupação do solo referente aos anos observados no trabalho. A) Uso e ocupação do solo em 

1985; B) Uso e ocupação do solo em 2017. 

A B 
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Tabela 3. Classes de uso do solo e avaliação temporal das respectivas alterações de área. 

Classes de Uso do Solo Fator C 
Área (ha) 

1985 2017 

Cerrado 0,150 693.792,16 400.602,31 

Floresta Plantada 0,040 9.958,43 23.651,15 

Pastagem 0,180 232.968,07 191.839,21 

Cultura Perene e anual 0,460 110.238,00 498.995,75 

Cultura Semi-Perene 0,258 1.651,81 10.671,67 

Mosaico de agricultura e pastagem 0,366 150.956,80 51.934,44 

Infraestrutura Urbana 0,300 761,44 989,77 

Solos Expostos 0,404 421,28 211,79 

 

A estimativa da perda de solo anual (A) por erosão hídrica, baseada em todos os fatores 

citados e calculados anteriormente, é classificada em diferentes classes de suscetibilidade à 

erosão que variam de nenhuma a baixa até erosão muito alta, de acordo com Valente, 2001. 

Para o ano de 1985 a perda anual de solo têm aproximadamente 65% da sua área total 

manifestando baixo a moderado risco de erosão, enquanto os demais 35% estão distribuídos 

entre aptidão erosiva alta a muito alta (Tabela 4). As áreas com maior risco erosivo ( >200 ha) 

estão concentradas na porção centro-sul da bacia, local em que não é acentuada a prática agrária, 

mas possui altos índices dos parâmetros de K e LS. Considerando as áreas com alta aptidão 

para processos erosivos é importante ressaltar a porção norte da bacia, que com baixos valores 

para R, K e LS ainda sim apresenta uma perda maior do que 50 t/ha/ano (Figura 4A). 

Em 2017 cerca de 56% da bacia têm aptidão baixa a moderada para processos erosivos e 

os demais 44% estão distribuídos entre as classes risco de alta a muito alta (Tabela 5). As 

regiões com risco erosivo muito alto obtiveram um aumento de 9.013,12 (0,8%) hectares se 

comparado ao ano de 1985, porém estão localizados na mesma região centro-sul da bacia. A 

maior diferença detectada entre os anos é da classe de risco alta, que aumentou 93.794,24 

(8,3%) hectares, e têm sua maior concentração na região norte da bacia, junto aos relevos de 

alta altitude e pouca declividade que são utilizados para atividades de fins econômicos a 

agricultura irrigada (Figura 4B). 

 

Tabela 4. Classes de perda de solo em (t/ha/ano) para o ano de 1985. 

Perda de solo (t/ha/ano) Área (ha) Porcentagem (%) 

Nenhuma ou baixa (<10) 295.870,58 25,3 

Moderada (10 – 50) 464.635,31 39,8 

Alta (50 – 200) 329.919,25 28,2 

Muito Alta (> 200) 77.803,38 6,7 

 

Tabela 5. Classes de perda de solo em (t/ha/ano) para o ano de 2017. 

Perda de solo (t/ha/ano) Área (ha) Porcentagem (%) 

Nenhuma ou baixa (<10) 248.601,72 21,4 

Moderada (10 – 50) 402.539,28 34,7 

Alta (50 – 200) 423.713,49 36,5 

Muito Alta (> 200) 86.816,50 7,5 
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5 Considerações Finais 

 

O estudo da estimativa de perda de solo para a bacia de São Marcos, com a utilização 

de sistemas de informação geográfica SIG, mostrou-se uma ferramenta de grande relevância 

para estudos ambientais. A quantificação e localização de regiões críticas, com grande risco de 

assoreamento, torna possível a otimização das tomadas de decisão e agrega valores para que 

seja realizado um planejamento específico e eficaz para cada área de risco. 

No caso da bacia de São Marcos, a quantidade de vegetação nativa degradada ao longo 

da análise temporal observada tem números expressivos (mais de 250 mil hectares). Sem a 

vegetação nativa, o solo torna-se mais exposto e fica mais vulnerável a processos erosivos. Ou 

seja, ao longo dos 30 anos a desagregação do solo aumentou, assim como a ocupação por 

atividades agrícolas, e como não existe um plano de proteção e prevenção com relação a 

vegetação nativa, gerou-se um processo de degradação em cadeia (CBH Paranaíba, 2014). O 

aumento na quantidade de perda de solo anual tem como principal agente o uso e ocupação do 

solo por agriculturas e pastagens, que somadas com os fatores naturais como erosividade e 

erodibilidade aumentam a suscetibilidade de erosão do solo. 

A previsão, de acordo com o comitê da bacia hidrográfica do rio Paranaíba, é de que em 

2040 a área de agricultura irrigada aumente aproximadamente 155 mil hectares na bacia de São 

Marcos. Com a perspectiva de maior exposição do solo para anos posteriores, a erosão dos 

Figura 4. Probabilidade Anual de perda de solo anual. A) Perda de solo para o ano de 1985; B) Perda de solo para o 

ano de 2017. 

A B 
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cursos d’água precisa ser controlada, principalmente nas regiões que estão classificadas como 

mais suscetíveis à erosão hídrica. 

Caso não sejam realizadas medidas reativas, a erosão pode tornar a utilização da água 

para irrigação de plantios (liberação de outorga) inviável e até mesmo dificultar a produção de 

energia hidrelétrica nas usinas instaladas na bacia, intensificando o conflito de ambos os ramos 

econômicos atuantes na região. 
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