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RESUMO 

Estimativa da erosão laminar e caracterização da bacia hidrográfica do rio 

Correntes (GO) por meio de geoprocessamento. 

 

No presente estudo foi conduzida análises da sub-bacia do rio Correntes, 

localizada no nordeste do estado de Goiás, usando técnicas de 

geoprocessamento.  A sub-bacia estudada é de alta relevância socioambiental, 

pois comporta a Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Vermelho (APA-

NRV), apresentando em sua extensão territorial nascentes de importantes rios 

brasileiros e ter um dos maiores sistemas de estruturas físicas cársticas do 

Brasil, que a confere  um grande potencial turístico, hídrico e ambiental. Tais 

características destacam a importância da realização de estudos que possam 

subsidiar as ações de gerenciamento e manejo dessa sub-bacia, com 

informações que possam embasar a formulação de políticas públicas, além de 

auxiliar na criação do plano de manejo da APA NRV. Nesta pesquisa foi feita a 

caracterização ambiental da sub-bacia do rio Correntes e a aplicação da USLE, 

a fim de estimar a perda de solo por erosão laminar em toda sua extensão 

territorial, possibilitando identificar áreas críticas que demandam intervenções 

para o controle dos processos erosivos na área de estudo.  

 

Palavras-chaves: USLE, modelo de erosão, Sub-bacia do Rio Correntes, 

caracterização ambiental, geoprocessamento. 
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ABSTRACT 

Estimation of laminar erosion and characterization of the Correntes river basin 

(GO) by geoprocessing techniques 

 

In the present study, the analysis of the Correntes River sub-basin, located 

in the northeast of Goiás state, was conducted using geoprocessing techniques. 

This sub-basin study is of high socioenvironmental relevance, because the area 

includes the Rio Vermelho Springs Environmental Protection Area (APA-NRV), 

which has springs from important Brazilian rivers and one of the largest caves 

systems in Brazil. a great tourist, water and environmental potential can be seen. 

These resources highlight the importance of conducting studies that can be 

subsidized as management actions in this sub-basin, with information that may 

include public policy analysis, as well as assisting in the creation of the APA NRV 

management plan. In this research were done the environmental characterization 

of the Correntes River sub-basin and the application of USLE, an estimate of soil 

loss due to laminar erosion in all its territorial extension, allowing the identification 

of critical areas that require control tests of erosive processes in the study area. 

 

 

 

Keywords: USLE, erosion model, Correntes river Sub-basin, environmental 

characterization, geoprocessing. 
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1. INTRODUÇÃO 

A expansão humana acarretada pelo crescimento populacional é fator que 

gera grande pressão sobre os recursos naturais. Com o aumento populacional, 

a demanda por recursos cresce exponencialmente. Através da expansão 

urbana, agropecuária, silvicultural e industrial, a população mundial requer mais 

recursos para manter seu desenvolvimento no ritmo atual. O conjunto dessas 

atividades gera pressão sobre o meio ambiente e consequentemente altera o 

equilíbrio e as dinâmicas naturais, desequilibrando ecossistemas e degradando 

paisagens. 

O nordeste do estado do Goiás reúne 14 dos 30 municípios goianos com a 

maior cobertura vegetal do estado (CHAVES et al., 2006). Porém, a crescente 

expansão da agricultura, principalmente da monocultura e pecuária de grande 

porte nessa região têm diminuído as áreas de vegetação natural e aumentando 

as áreas degradadas. Com a expansão da fronteira agrícola no cerrado, esse 

tipo de exploração só tende a aumentar (SILVA, 2018).  

Bacia hidrográfica pode ser definida como uma área delimitada 

topograficamente onde toda água captada é drenada para único ponto 

denominado exutório. Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

instituída pela Lei n°9.433 de 1997, a bacia hidrográfica deve ser a unidade 

territorial para implementar as políticas ambientais e onde deve atuar o 

gerenciamento dos recursos hídricos. Sua aplicação como unidade de estudo 

propicia levantamento regional mais completo, pois a mesma fornece 

informações físicas, biológicas e socioeconômicas da área (GUERRA et al., 

2005). 

O uso e o manejo do solo em uma região, e consequentemente em uma bacia 

hidrográfica está diretamente ligado a capacidade de infiltração da água no solo, 

característica que constitui fator determinante na recarga de aquíferos (CECÍLIO 

et. al. 2003). Sistemas de uso extensivo do solo, com pouca preocupação na 

cobertura, proteção e a sua conservação tendem a degradar a sua estrutura, 

comprometendo muitas de suas características, tais como a fertilidade e, 

principalmente, a infiltração de água para camadas mais profundas. O 

planejamento conservacionista de uso e manejo compreende o conjunto de 

tecnologias e práticas que permitem otimizar sua capacidade de infiltração e, 
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consequentemente, de recarga dos sistemas hídricos (HAMBLIN, 1985; ROOSE 

et al. 1993; BLANCANEAUX et al. 1995; FREITAS, 1994; CAPECHE et al. 2004). 

Para minimizar os impactos sofridos por essa expansão humana, políticas 

públicas são necessárias para garantir a sustentabilidade ambiental de bacias 

hidrográficas. Uma boa gestão se dá a partir do conhecimento das 

características da bacia em que se trabalha, tanto sobre os processos que 

ocorrem nela, como as consequências da expansão territorial. Com base nessas 

informações é possível gerar políticas mais efetivas no que diz respeito a gestão 

dos recursos hídricos, assim como embasar Planos de Manejo e projetos 

socioambientais a serem realizados nesse território. 

A bacia de estudo engloba, em sua área, a Área de Proteção Ambiental das 

Nascentes do Rio Vermelho, unidade de conservação de uso sustentável, criada 

em 2001, a qual possui desde assentamentos do INCRA a grandes monoculturas 

e pecuária (ICMBIO, 2014). Portanto, dada toda sua importância social e 

ambiental, o conhecimento mais profundo da dinâmica e dos processos 

hidrológicos que acontecem nessa bacia se faz importante para o embasamento 

do Plano de Manejo dessa APA, o qual está sendo estudado pelo Instituto Chico 

Mendes de Biodiversidade (ICMBio) em parceria com a UnB, para que este seja 

usado para a construção de políticas públicas que visem uma gestão mais 

racional dos recursos e do território que abrange a bacia. 

Modelos ambientais têm sido muito utilizados para caracterização de bacias, 

eles são capazes de simular processos de vários tipos que ocorrem em bacia 

hidrográficas, assim como fazer projeções de possíveis cenários e analisar a 

resposta ambiental dentro desses cenários. Esses modelos, quando acoplados 

a ferramentas de SIG, se tornam muito poderosos e úteis, pois facilitam a 

organização e espacialização da base de dados, como também aceleram o 

processo de simulação e de geração de respostas sobre as alterações 

ambientais ocorridas nas bacias. 

 Se utilizou um modelo de erosão, relativo a Universal Soil Loss Equation, ou 

mais conhecida como USLE. Essa análise tem como objetivo avaliar a erosão 

laminar hídrica, a qual acontece através do escoamento superficial da água da 

chuva, esse escoamento ocorre quando a água não é capaz de infiltrar no solo. 

Ele é responsável pelo transporte de partículas e muitas vezes pelo 

assoreamento e poluição dos rios, gerando um declínio da produtividade agrícola 
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e da qualidade da água. A perda do solo por erosão laminar pode ser 

considerada um dos principais problemas ambientais em bacias hidrográficas 

antropizadas (BAPTISTA, 1997). 

Nesse contexto, a caracterização de bacias hidrográficas se faz muito 

importante, onde através do conhecimento das variáveis morfométricas, ou seja, 

físicas, de relevo e da rede de drenagem, de uma bacia é possível a criação de 

políticas públicas mais condizentes a realidade ambiental da área. A aplicação 

de modelos erosivos nos ajuda a caracterizar a área, compreendendo melhor a 

dinâmica do transporte e aporte de sedimentos na bacia, localizar áreas 

prioritárias para conservação, e consequentemente priorizar a realização de uma 

gestão mais consciente dos recursos ambientais existentes na região estudada. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

O presente estudo buscou caracterizar a bacia hidrográfica do rio 

Correntes (GO) a partir de técnicas de geoprocessamento e estimar a erosão 

laminar de toda a área territorial da Sub-Bacia do rio Correntes.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar ambiental e morfométricamente a bacia hidrográfica 

do rio Correntes; 

 Estimar a erosão laminar através da aplicação da USLE e 

identificar áreas críticas de erosão;  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Ciclo Hidrológico 

 

O ciclo da água em nosso planeta pode ser definido como a transferência 

contínua de água de um reservatório para outro, onde a energia motora é a 

energia solar, seja através da radiação seja através da temperatura atmosférica 

(TUNDISI, 2003). A água representa o meio de maior movimentação de 

substâncias químicas do nosso planeta.  

A hidrosfera terrestre é constituída de toda a água existente no planeta, 

esta água se divide em seus vários reservatórios de acordo com as seguintes 

proporções: Oceanos (97%), Geleiras (1,7%), Águas Subterrâneas (1,2%), 

Águas Superficiais (0,01%), Atmosfera (0,001%) e seres vivos (0,0001%) 

(BOUROTTE, 2014). 

O calor do sol fornece a energia necessária para transformar a água 

líquida em vapor, seja através da evaporação dos corpos hídricos, ou pela 

transpiração dos seres vivos, no caso das plantas, a evapotranspiração. Essa 

água em forma de vapor se acumula na atmosfera em forma de nuvens e se 

precipita como chuva ou neve, a depender das condições climáticas, o principal 

input do ciclo hidrológico. Com a precipitação começa os processos de 

infiltração, escoamento superficial, escoamento subsuperficial e escoamento de 

base, sendo esses dois últimos responsáveis pela manutenção das vazões dos 

rios (TUCCI, 2009).  

A infiltração é o fenômeno de penetração da água nas camadas mais 

superficiais do solo, movendo-se para as camadas mais profundas através da 

capilaridade e da força da gravidade, até atingir a camada suporte, a qual retém 

a água. Esse fenômeno acontece até o solo estar saturado, a partir de então 

toda água a mais que chega nesse solo se torna escoamento superficial. 

O escoamento superficial é resultado da água a qual o solo não foi capaz 

de reter por infiltração, nesse processo a água pode carregar consigo 

sedimentos, nutrientes e poluentes. A água infiltrada que não foi absorvida pelas 

plantas, nem evapotranspirada, percola para as camadas mais profundas. 
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Figura 1: Ciclo hidrológico. Fonte: Brasil Escola 

 

As águas subterrâneas têm grande importância no sistema hídrico global, 

uma vez que da água disponível para consumo humano, de 60 a 80% é 

constituída de água subterrânea. Esse recurso hídrico se mostrar uma reserva 

estratégica, por ser menos susceptível a contaminação, é capaz de produzir 

água de melhor qualidade, além de não estar sujeita a evaporação direta para a 

atmosfera, fornecendo água durante períodos de estiagem (BOUROTTE, 2014). 

 

3.2.  Bacias Hidrográficas 

As bacias hidrográficas são áreas de captação natural de água, 

proveniente da precipitação, que direciona e converge as águas para um ponto 

de saída, denominado exutório. Ela se compõe de um conjunto de vertentes e 

de uma rede de drenagem a qual concentra e converge toda a água precipitada 

na bacia para um único ponto (TUCCI, 2002). 

Segundo Tucci (2002) uma bacia hidrográfica pode ser considerada um 

sistema físico onde a entrada de água se dá pela precipitação e a saída se dá 

pela vazão medida pelo escoamento no exutório, em que os volumes de água 
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evaporados, transpirados e infiltrados são considerados perdas intermediárias 

desse sistema. A bacia hidrográfica tem como objetivo transformar uma entrada 

de água concentrada, que seria a precipitação, em uma saída de água mais 

distribuída no tempo (escoamento, vazão). Porém, sabemos que mudanças, 

principalmente antrópicas, ocorridas nesse sistema alteram o equilíbrio desse 

ciclo, afetando etapas importantíssimas, dentre elas, o escoamento superficial 

que dá origem a vazão dos rios. 

 

 

3.3. Impactos Antrópicos 

A mudança do uso e o aumento da ocupação dos solos de uma bacia 

hidrográfica tem grande impacto sobre o ciclo hidrológico da mesma, interferindo 

principalmente no que diz respeito a infiltração da água nos solos e 

consequentemente a recarga dos aquíferos, influindo diretamente nas vazões 

dos rios de uma bacia hidrográfica (ORTEGA, 2011). 

Essa mudança do uso e ocupação dos solos se dá de maneira 

diferenciada em bacias majoritariamente urbanas ou predominantemente rurais. 

Onde a ocupação urbana gera problemas através da impermeabilização dos 

solos, consequência do aumento da população e o crescimento desordenado 

existente nesses centros urbanos. Com o aumento da população e da 

quantidade de moradias, o solo da bacia tende ser cada vez mais 

impermeabilizado, impedindo a infiltração da água no solo e a manutenção de 

um ciclo hidrológico saudável, afetando ecossistemas e serviços relacionados a 

disponibilidade de água (COMISSÃO EUROPEIA, 2012). 

Com a impermeabilização, a água não é capaz de chegar até o solo, 

aumentando o volume de água para o escoamento superficial, fator que tende a 

diminuir a vazão dos rios de uma região, assim como aumentar o potencial 

poluidor e erosivo do escoamento superficial que chega aos corpos hídricos, pois 

estes carregam consigo todo o tipo de resíduos presentes nas cidades, aumenta 

o risco de inundações, além dos efeitos sob o micro clima, sendo este, 

temperatura e umidade (VON SPERLING, 2007). 

Na ocupação rural, o problema observado se dá principalmente pela 

retirada da vegetação nativa, uma vez que ocorre o desmatamento para a 

abertura de novas lavouras ou pastagens, perdemos o papel que as florestas 
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desempenham no ciclo hidrológico. Estes ambientes naturais abrigam grande 

biodiversidade e tem um papel importantíssimo na manutenção da conservação 

dos solos e consequentemente na manutenção dos recursos hídricos, através 

de um ciclo hidrológico balanceado (MMA, 2016). 

O enfraquecimento dos solos, com o passar dos anos, obriga o agricultor 

ou a agricultora a ocupar áreas cada vez mais próximas aos cursos d’agua, pois 

estas, em sua maioria, são áreas de solos mais férteis (MARTINI E TRENTINI, 

2011). Esse fator traz diversos impactos na capacidade de infiltração e recarga 

das reservas hídricas dessa bacia, como também diminui a proteção dos cursos 

d’água, deixando-os mais vulneráveis à contaminação por fertilizantes e/ou 

agrotóxicos que são carregados através do escoamento superficial para o leito 

dos rios, além do aumento da erosão que pode causar assoreamento dos 

mesmos (VON SPERLING, 2007). 

 

3.4. Erosão 

Na área das Ciências Naturais, o termo erosão é aplicado aos processos 

de desgaste da superfície terrestre, seja esse o solo ou rocha exposta, pela ação 

de agentes intempéricos como a água, ventos, fauna, flora e a ação antrópica 

(OLIVEIRA, 2018). Os processos erosivos ocorrem concomitantemente aos 

processos pedogenéticos e são responsáveis pela modelagem do relevo 

(CAMAPUM DE CARVALHO et al., 2006). 

A crescente expansão humana tem contribuído para o aumento da erosão 

laminar hídrica, processo que se dá através das águas da chuva atingindo o solo 

onde seu poder erosivo varia de acordo com o diâmetro da gota da chuva 

(BERTONI; LOMBARDI, 2012). Segundo Lombardi et. al (1992), as gotas de 

chuva são capazes de desprender partículas de solo, transportá-las por 

salpicamento e imprimir energia à água da superfície. 

O poder erosivo da água em movimento e capacidade de transportar 

partículas dependem da velocidade de escoamento, assim como depende da 

espessura da lâmina de água e da inclinação do terreno (CAMAPUM DE 

CARVALHO et al., 2006).  

Os fatores antrópicos causadores de erosão consistem em técnicas 

inadequadas de plantio e manejo do solo, a não aplicação de técnicas 

conservacionistas do solo como o terraceamento, desmatamento de matas 
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ciliares, solo exposto, além de problemáticas urbanas como a impermeabilização 

do solo e uma má gestão da drenagem de águas pluviais. (CAMAPUM DE 

CARVALHO et al., 2006). 

 

3.5. Equação Universal da Perda de Solos (EUPS ou USLE) 

O uso de modelos de predição de erosão tem se tornado prática 

indispensável para o planejamento e manejo sustentável para o planejador 

conservacionista. A primeira equação de previsão de perda de solos foi 

desenvolvida em 1940, nos Estados Unidos, e foi baseada em fatores que 

influenciam a desagregação e o transporte de solo (LOMBARDI NETO, 2012). 

Para que fosse possível tornar essa equação universal, desde de sua criação 

foram realizadas diversas modificações e incorporação de variáveis afim de 

aprimorar a capacidade de predição da equação universal. 

A USLE, conhecida no Brasil pela sigla EUPS (Equação Universal da 

Perda de Solo), foi desenvolvida nos anos 70 por Wischmeier e Smith e é uma 

equação amplamente utilizada ao redor do mundo. Ela permite a previsão da 

taxa média de erosão do solo para cada combinação de fatores ambientais 

existente. Quando comparamos as previsões desse modelo com as taxas de 

tolerância de perda de solo, podemos traçar diretrizes mais específicas para o 

controle da erosão e adequação dessas taxas aos limites específicos. A equação 

da perda de solo é apresentada a seguir: 

 

𝑨 = 𝑹 ∗ 𝑲 ∗ 𝑳𝑺 ∗ 𝑪𝑷 (1) 

 

Em que: A = perda de solo média anual (t.ha.ano-1 ); R = erosividade da 

chuva (MJ.mm. ha-1 .h -1 ); K = erodibilidade do solo (t.ha.h.ha-1 .MJ-1 .mm-1 ); 

LS = fator de comprimento de rampa (adimensional) e declividade da vertente 

(adimensional); CP = fator de uso e manejo do solo (adimensional) e práticas 

conservacionistas (adimensional). 
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3.5.1. Fator Erosividade da Chuva (R) 

Esse fator expressa a capacidade erosiva da chuva para dada localidade 

(BERTONI; LOMBARDI NETO, 2012). É a quantificação da capacidade que a 

chuva tem de erodir o solo, variando de acordo com a intensidade da 

precipitação e sua constância. No processo erosivo, este é um fator considerado 

muito importante. 

 

3.5.2. Fator Erodibilidade do Solo (K) 

Segundo Wischmeier e Smith (1978), as diferenças de características 

físicas do solo tornam um solo mais susceptível a erosão que outros. Essas 

variações correm devido às propriedades específicas de cada solo, essas 

características são expressas através do fator K na equação da USLE. 

As características que influenciam na erodibilidade de um solo são aquelas 

que alteram a velocidade de infiltração das águas, a permeabilidade, a 

capacidade total de armazenamento da água no solo e sua capacidade de 

resistência a dispersão e transporte pela chuva e pelo escoamento superficial 

(BERTONI; LOMBARDI NETO, 2012). 

 

3.5.3. Fator Comprimento de Rampa e Declividade (LS) 

O relevo tem grande influência na intensidade erosiva de uma área, pois 

este juntamente com a declividade de rampa da vertente tem relação direta com 

a velocidade de escoamento superficial das águas. O comprimento da encosta 

pode ser medido através da distância do ponto de origem do escoamento 

superficial até o ponto em que a inclinação da rampa diminui e a deposição de 

sedimentos se inicia, ou então até o ponto em que o escoamento atinge um canal 

ou um corpo hídrico (SMITH, WISCHIMIEIER, 1957, apud STELLFELD; FIORI, 

1999). 

 

3.5.4. Fator Manejo do Solo e Práticas Conservacionistas (CP) 

Segundo Bertoni e Lomardi Neto (2012) a perda de solo varia fortemente 

de acordo com o manejo do solo, ou seja, depende diretamente do tipo de 

cultura, a sequência do plantio e as práticas conservacionistas aplicadas no solo 

daquela região. 
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O fator C de manejo do solo é a relação entre as perdas de solo de uma 

área cultivada, independente do manejo, e as perdas referentes a um solo, na 

mesma área, descoberto e outro cultivado. Já o fator das práticas 

conservacionistas (P) expressa a relação entre a intensidade de perda do solo 

esperada e as práticas conservacionistas aplicadas na região (BERTONI, 

LOMBARDI NETO, 2012), essas variáveis não podem ser consideradas de 

maneira separada. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

Para caracterização morfométrica a partir de parâmetros físicos e 

antrópicos, estimativa da erosão laminar a partir da aplicação da USLE e 

estruturação da base de dados para simulação inicial com modelo SWAT, foi 

adotado o seguinte método de trabalho, representado pela figura 2. 

O trabalho realizado incialmente se deu através de um levantamento 

bibliográfico e levantamento de dados secundários sobre a área, a partir desses 

dados foi gerada uma base de dados georreferenciada. Com esses dados 

georreferenciados o trabalho se dividiu em 2 etapas. A primeira consiste na 

caracterização da bacia, que se utiliza as dimensões e informações obtidas 

dentro do ambiente SIG para o cálculo dos índices e variáveis morfométricas de 

interesse. A segunda etapa consiste na estimativa da erosão laminar através da 

aplicação da equação universal da perda de solos, onde estimou-se valores para 

os parâmetros R, K, LS e CP, utilizando-se da base de dados montada 

anteriormente.  

 

 

Figura 2: Fluxograma do Trabalho Realizado. 
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4.1. Caracterização da Área de Estudo 

O presente trabalho teve como objeto de estudo a sub-bacia do Rio 

Correntes, no nordeste goiano, uma bacia rural localizada na divisa do estado 

de Goiás com Minas Gerais e Bahia. É uma unidade hidrológica pouquíssimo 

estudada apesar de ser importantíssima do ponto de vista socioambiental, pois 

está em crescente expansão agropecuária e que possui grande diversidade de 

ecossistemas e habitats, tais como áreas de vegetação natural de cerrado, rios 

e cachoeiras com alto potencial eco turístico além de cavernas e estruturas 

cársticas únicas, que compõem um dos maiores complexos cársticos da América 

do Sul. A Figura 1 localiza o estado no Brasil e a Bacia no Estado de Goiás. 

 

Figura 3: Localização do Goiás no Brasil e da bacia no estado de Goiás 

 

 A bacia do rio Correntes abrange alguns municípios do nordeste goiano, 

esses municípios, apresentados na Figura 2, correspondem aos municípios de 

Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Posse, Simolândia, Sitio 

D’Abadia e Mambaí. A região de Mambaí e seu entorno, onde está localizada a 

sub bacia do rio Correntes. A região apresenta estruturas cársticas bem 

desenvolvidas, possuindo uma das maiores cavernas do brasil. Essas cavernas 

são representações geomorfológicas do grupo Bambuí, que constitui o maior 
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conjunto de ocorrências calcárias favoráveis à presença de cavernas no Brasil, 

com uma área total de aproximadamente 105,200 km² (AULER et.al. 2001). 

 

Figura 4: Municípios do estado de Goiás que abrangem a bacia do rio 
Correntes 

 

A APA das Nascentes do Rio Vermelho, que está inserida na Bacia do Rio 

Correntes, objeto desse estudo, se encontra a cerca de 300 km de Brasília e 500 

km de Goiânia. Em Mambaí, um dos maiores municípios da APA, vivem cerca 

de 250 famílias em seis Projetos de Assentamento, além de uma população com 

grande presença e influência da Agricultura Familiar’’. (ICMBIO, 2014). Ainda 

segundo o ICMBIO existe mais de 150 cavernas catalogadas promovendo o uso 

sustentável e o ecoturismo. 

Para fins de aplicação do modelo de erosão, a área em que os estudos vão 

se concentrar é a Sub-bacia do Rio Corrente, que possui aproximadamente 3932 

km² de extensão. Essa sub bacia foi escolhida por apresentar não apresentar 

nenhum estudo sobre sua caracterização, necessitando que sejam levantadas 
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todas as variáveis necessárias para geração desse produto que é a 

caracterização de bacias. 

 

 

 

 

Figura 5: Area de Preservação Ambiental das Nascentes do Rio Vermelho na 
bacia do rio Correntes. 

 

4.1.1. Clima 

Segundo o Plano de Gestão Ambiental, elaborado pela empresa Rio 

Corrente S/a em 2005, o clima da região de estudo, se caracteriza pela 

existência de dois períodos bem definidos, um com deficiência hídrica (de maio 

a setembro) e um período de excedente hídrico de (novembro a março), sendo 

o mês de outubro e de abril meses de transição. Dados da estação pluviométrica 

localizada na região, mostram que a soma da precipitação no período de outubro 

a março, relativo a estação chuvosa, representam o total de 89,2% do total de 

chuvas anual na região, sendo que o mês de dezembro se destaca com uma 

precipitação mensal superior a 200 mm, e o mês com menor precipitação é o 

mês de julho com média de 4mm. 
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O clima em questão é classificado como Tropical Semi-Úmido com a 

temperatura média anual de 24º, sendo setembro o mês mais quente do ano e 

junho se caracteriza como o mês mais frio, chegando a 22º. A precipitação varia 

entre 1250 e 1750 mm anuais. Sua classificação segundo Köpen corresponde 

ao clima Aw. (MAMBAÍ, 2017) 

 

4.1.2. Geologia 

Segundo o documento da Hidrogeologia do Estado do Goiás, elaborado pela 

SGM-GO, a geologia do município, da APA e da bacia em questão pode ser 

dividida em três grupos geológicos, citados a seguir: 

1) Grupo Bambuí: composto pelas formações Jequitaí, Sete Lagoas, Serra 

de Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias. Esta 

sucessão sedimentar foi depositada sobre uma plataforma estável, sendo 

possível estabelecer uma evolução em três grandes ciclos sedimentares 

DARDENNE, 1979). A formação Lagoa do Jacaré é predominante na área 

da APA NRV, sendo parte do segundo ciclo (argilocarbonatado) e 

caracteriza-se por ser composta por siltitos e margas onde são 

intercaladas lentes e ou camadas de calcários, ricos em matéria orgânica. 

Localmente observa-se nesta unidade a presença de pequenas lentes de 

dolomitos rosados. 

2) Grupo Areado: composto pelas formações Abaeté, Quiricó e Três Barras 

(BARBOSA ET AL., 1970). A formação Abaeté foi depositada por 

sistemas de leques aluviais (na porção sul da Sub-Bacia Abaeté) e por 

sistemas de rios entrelaçados (nas demais áreas da bacia). A Formação 

Quiricó, registra uma sedimentação lacustre, localmente caracterizada 

por lagos estratificados, com arenitos, siltitos folhelhos e calcários 

subordinados. A formação Três Barras representa depósitos de 

ambientes fluviais, fluviodeltáicos e eólicos, dominados por arenitos 

amarelos. Estes sedimentos ocorrem de forma descontínua ao logo do 

sopé da Serra Geral de Goiás em paleo-depressões. 

3) Grupo Urucuia (Neocretáceo): é dividido nas formações Posse e Serra 

das Araras (CAMPOS E DARDENNE, 1999). Esta unidade é amplamente 

dominada por arenitos de origem eólica, além de arenitos, conglomerados 

e pelitos fluviais. 
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4.1.3. Pedologia 

 Na região da bacia existem cinco tipos de solos: Argissolo, Cambissolo, 

Plintossolo, Latossolo Amarelo Distrófico, Neossolo Quartzarênico e Neossolo 

Litólico. Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Embapa 

(2018), os solos a seguir se caracterizam por: 

1) Argissolos: Os solos desta classe têm como característica marcante 

o aumento de argila no horizonte superficial para o subsuperficial. A 

profundidade varia de pouco profundos a profundos. Não permite bom 

desenvolvimento da atividade agrícola (EMBRAPA, 2018); 

2) Latossolos Amarelos: solos muito intemperizados, profundos e bem 

drenados, com perfil homogêneo. Ampla homogeneidade entre os 

horizontes, fraca estruturação, pequena variação na quantidade de 

argila entre os horizontes e relevo plano a suavemente ondulado. 

Considerado um bom solo para agricultura (EMBRAPA, 2018); 

3) Neossolo Litólico: solos minerais pouco espessos com variação nos 

processos pedogenéticos, horizonte A ou O pouco profundo e em 

contato direto com a rocha intemperizada. No horizonte C, mais de 

90% de sua massa é constituída por fragmentos de rocha (EMBRAPA, 

2018); 

4) Neossolo Quartzarênico: solos minerais, em geral profundos. 

Textura arenosa, composição granulométrica de areia ou areia franca, 

constituídos por quartzo (95%) com ausência de minerais primários 

alteráveis (EMBRAPA, 2018). Bastante susceptíveis a erosão ainda 

mais com fluxo de água, excessivamente drenados e sem estrutura 

desenvolvida. Baixos valores de saturação por bases e alta saturação 

por alumínio. 

5) Plintossolo: solos minerais formados sob condições de restrição à 

percolação hídrica, sujeitos ao efeito temporário de excesso de 

umidade, de maneira geral, imperfeitamente ou mal drenados. 

Predominância de cores pálidas. Solos fortemente ácidos, baixa 

saturação de bases. Geralmente relacionados a áreas de relevo plano 

ou levemente ondulado. Típicos de zonas quentes e úmidas, 

geralmente com a estação seca bem definida (EMBRAPA, 2018). 
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6) Cambissolos: horizontes A, B e C com moderada diferenciação entre 

eles. São solos minerais, constituídos de materiais minerais. Suas 

características variam muito de acordo com as condições ambientais 

de sua formação, comportando desde de solos fortemente até 

imperfeitamente drenados, de rasos a profundos, de alta a baixa 

saturação por bases (EMBRAPA, 2018). 

 

4.1.4. Hidrografia 

Para a bacia em questão, o principal rio do quarto nível é o Rio Corrente, 

canal principal para o estudo, cujos formadores nascem na Serra Geral de Goiás 

- divisor de águas com a bacia do Tocantins - em altitudes compreendidas entre 

800 a 900m e apresentam um extenso trecho encachoeirado, para em seguida, 

se desenvolver em regime de planície com fracas declividades médias, até 

desembocar no Rio Paranã. Nesta bacia o rio Corrente possui como afluentes 

dois rios: o Rio Buritis e o Rio Vermelho. Os demais são ribeirões, córregos e 

outros mananciais (SIEG, 2006). 

O Rio Vermelho, o Rio Buritis, o Córrego Bezerra e o Córrego Piracanjuba, 

entre outros, aproveitaram falhas e fraturas subjacentes e alargaram-se por 

dissolução, formando cânions, pontes cársticas, sumidouros e ressurgências, 

com formas de topo aguçado, densidade de drenagem forte e declives de 20 a 

45%, conforme o levantamento geoambiental realizado no estado do Goiás. 

(SIEG, 1995). 

 

4.2. Mapas e Gráficos 

Os dados sobre os tipos de solo, foram coletados da plataforma do IBGE em 

uma escala de 1:5 000 000, a falta de detalhamento no mapa de solos torna o 

trabalho um pouco menos preciso, porém, esse foi o único mapa de tipos de solo 

encontrada pela autora que possuísse um bom recorte de sua divisa, pois esta 

área se localiza na divisa do estado de Goiás com o estado da Bahia e com o 

estado de Minas Gerais, tendo algumas dificuldades para encontrar mapas que 

tivesses o recorte feito de maneiro correta, onde não fossem deixados espaços 

vazios na área de estudo, essa dificuldade é devida a essa interseção estadual.  
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Os dados de uso dos solos têm como fonte o site do MapBiomas, para o ano 

de 2018 e possui uma resolução espacial de 30 metros em uma escala de 1:250 

000. Os mapas de declividade e hipsometria da região foram obtidos por meio 

de imagens SRTM, gerando o Modelo Digital de Elevação (MDE), disponibilizada 

no site do INPE, através do portal Topodata, com resolução espacial de 30 

metros e escala de 1:100 000. A confecção dos mapas foi feita no Arcgis versão 

10.5.1, os shapes foram projetados no Sistema de Projeção Geográfica UTM, 

WGS 84, com fuso 23S.  

A declividade da área foi classificada de acordo com a EMBRAPA (1979), 

onde a declividade se divide em 6 classes, sendo elas de 0 a 3 graus, de 3 a 8 

graus, de 8 a 20 graus, de 20 a 45 graus, de 45 a 75 graus e >75 graus.  

Já o mapa hipsométrico da bacia foi realizado também a partir de imagens 

SRTM disponibilizadas pela base de dados do site do Topodata, com resolução 

espacial de 30 metros, para o fuso 23S. Esse mapa foi feito a partir das curvas 

de nível, divididas de 30 em 30 metros para a região de interesse, a fim de 

obtermos uma melhor representação do terreno.  

Os gráficos de Perfil do Solo Transversal e Longitudinal foram feitos a partir 

da imagem SRTM, ou seja, do Modelo Digital de Elevação (DEM), a partir da 

ferramenta 3D Analyst. Os dados sobre a rede de drenagem da bacia foram 

retirados do site do SIEG, a fonte deles é a Superintendência de Geologia e 

Mineração (SIG-Goiás), possui escala de 1:1000.000. 

Os gráficos e análises climáticas foram feitas a partir das Normais 

Climatológicas disponibilizadas pelo INMET, são dados referentes a período de 

1961 a 1990 para a estação número 83332 localizada no município de Posse no 

Goiás, com as latitudes de 46º 36’ 00” W e 14º 1’ 00” S. 

 

4.3. Equação Universal da Perda de Solo (EUPS) 

Para o cálculo dos parâmetros da EUPS foram utilizadas estações 

climatológicas diferentes da estação utilizada para caracterização climática da 

região. Para a caracterização foi utilizada a estação de Posse (GO), enquanto 

para a obtenção dos dados referentes a distribuição de chuvas para entrada da 

EUPS foram utilizadas 5 estações diferentes. 

Para essa equação, quando a erosão apresenta valores superiores a 

100t/ha, ela representa estágios mais avançados de perda de solo, como por 
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exemplo as voçorocas, nestes casos a equação da USLE não é eficiente para 

predição de perda de solo. Por isso, a fim de evitar superestimações da erosão 

laminar o potencial de erosão do modelo teve como limite 100 ton/há.ano 

(CHAVES, 2010).  

As estações meteorológicas utilizadas para obtenção dos dados 

necessários para os cálculos dos parâmetros da equação universal da perda de 

solos são especializadas a seguir, utilizando-se dos 3 estados em que elas estão 

inseridas: 

 

Figura 6: Estações Meteorológicas utilizadas para estimativa da USLE 

 

4.3.1. Determinação do Fator R 

O cálculo para o Fator R é baseado no índice EI30 deduzido por Lombardi 

Neto e Moldenhauer (1992). Segundo os autores é possível traçar forte 

correlação entre o índice médio mensal de erosão e o coeficiente de chuva para 

determinada localidade, através disso foi proposta a seguinte equação: 

 

𝑬𝑰𝟑𝟎 = 𝟔𝟕, 𝟑𝟓𝟓 (𝒓²⁄𝑷) 𝟎,𝟖𝟓  (2) 
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Onde:  

EI30 = média mensal do índice de erosividade (MJ mm ha-1 h -1 );  

r = precipitação média mensal (mm);  

P = precipitação média anual (mm).  

 

O fator erosividade da chuva (R) é obtido pela soma dos valores mensais 

dos índices de erosão. De acordo com Equação 3 abaixo:  

 

𝑅 = ∑ 𝐸𝐼3012
𝑖=1    (3) 

 

Para a determinação desse fator foram identificadas cinco estações 

pluviométricas ao redor da área, a quais possuem dados de normais 

climatológicas correspondentes ao período de 1981 a 2010, as estações e sua 

devida localização serão apresentadas a seguir:  

 

Tabela 1: Estações Climatógicas usadas na krigagem. 

Número Código Nome Estado Latitude Longitude 

1 83384 Arinos MG  -15º 5' -46º 05' 

2 83286 Correntina BA -13º 33' -44º 77' 

3 83379 Formosa GO -15º 53' -47 33' 

4 83334 Formoso MG -14º 92' -46º 38' 

5 86692 Posse GO -14º 1' -46º 37' 

 

 

A partir dos dados de erosividade obtidos pelo cálculo do EI30 para cada 

estação, foi possível realizar a interpolação desses dados através do método 

geoestatístico da Krigagem Ordinária, utilizando a ferramenta de SIG ArcGis 

10.5. Sendo possível gerar ao final o mapa de erosividade da chuva para a região 

da sub-bacia do Rio Correntes. 

Para a avaliação da erosividade na bacia, foram adotadas 5 classes, 

conforme as classes propostas por Carvalho (2008). Porém para comparação 

dos resultados obtidos com as classes propostas, foi necessário realizar a 

conversão das unidades, pois, enquanto nossos resultados estão no sistema 

métrico internacional, as classes estão no sistema métrico decimal 

(ton.mm/há.h.ano), para isso foi necessário dividir os resultados por 9,81. 
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4.3.2. Determinação do Fator K 

O fator K, correspondente a erodibilidade do solo, pode ser determinado 

através de métodos diretos e indiretos. Os métodos diretos de obtenção desse 

fator seriam feitos através de determinações em campo, porém nem sempre 

esse método é possível, como é o caso do presente trabalho. Portanto a 

estimativa do fato K é feita através de métodos indiretos, onde obtém-se na 

literatura os valores do parâmetro para cada tipo de solo. 

O cálculo do Fator K para o Cambissolo foi realizado através de uma 

média aritmética simples de todos os valores de K achados na literatura para 

esse tipo de solo.  

 

4.3.3. Determinação do Fator LS 

A USLE utiliza o fator comprimento de rampa (L), parâmetro adimensional, 

sendo este o comprimento da rampa medido em metros, porém é apresentado 

sem unidade. Já o fator declividade (S), é caracterizado a partir do ângulo de 

inclinação do terreno em questão. A variável mais difícil de ser estimada em 

ambiente computacional é o comprimento de rampa, porém com a ajuda de 

informações de Modelos Digitais de Terreno (MDT), é possível, em ambiente 

SIG, trabalhar melhor essas informações. 

Portanto, a estimativa do fator LS foi feito a partir do raster DEM utilizado 

para diversas análises no trabalho em questão. Para o cálculo do fator L, foram 

utilizadas as ferramentas de Flow Direction e Flow Accumulation. Já para o 

cálculo do fator S foi utilizada a ferramenta de declividade, ou seja, Slope. O fator 

LS, então, é calculado através da fórmula:  

 

𝑳𝑺 = ("𝑭𝒍𝒐𝒘 𝒂𝒄𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏"∗𝒕𝒂𝒎𝒂𝒏𝒉𝒐 𝒅𝒂 𝒄é𝒍𝒖𝒍𝒂 𝒅𝒐 𝒑𝒊𝒙𝒆𝒍) 𝟎,𝟒 𝟐𝟐,𝟏𝟑 ∗ 

(𝒔𝒆𝒏𝒐 ("𝒔𝒍𝒐𝒑𝒆") 𝟎,𝟎𝟖𝟗𝟔) 𝟏,𝟑   (4) 

 

Para o cálculo das matrizes geradas anteriormente, foi utilizada a 

ferramenta “Raster Calculator”, onde foi inserida a equação acima da seguinte 

forma:  
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LS=((Power((“FA”*30),0.4/22.13)*(Power(((Sin(“Slope”*(3.1416/180))/0.0896

),1.3 

 

4.3.4. Determinação do Fator CP 

Para determinação dos fatores C e P, que se referem ao uso e ocupação 

do solo, e práticas conservacionistas, foi utilizado a proposta de Stein (1987). 

Onde o fator P é tido como constante 1, relativo às práticas conservacionistas, 

onde estamos na situação de maior perda de solo, ou seja, sem utilização de 

práticas conservacionista, pela dificuldade de se obter dados sobre as práticas 

conservacionistas utilizadas nos diferentes usos do solo. 

Já para classificação do fator C, utilizou-se o mapa de uso e cobertura do 

solo e, assim, utilizando valores dados na literatura: adaptados da metodologia 

proposta por Stein et al. (1987), foram atribuídos valores a cada tipo de uso do 

solo, com base no trabalho de Stein et al. (1987). 

 

4.4. Caracterização Morfológica 

A bacia em questão não possui nenhuma caracterização feita na literatura 

e teve como base os cálculos descritos em Villela e Mattos (1975), Christofoletti 

(1980) e Rocha et al. (2014). A partir desses autores foram selecionadas 

variáveis morfométricas de maior interesse para a caracterização da área em 

questão, esses índices estão descritos a seguir, assim como suas respectivas 

fórmulas de cálculo. 

- Área da Bacia (A):  compreende a área drenada da bacia em questão, 

projetada em plano horizontal e descrita em quilômetros quadrados (Km²) 

(Rocha et al. 2014). 

- Perímetro da bacia (P): comprimento da linha do divisor de águas de 

uma bacia hidrográfica, é esta linha que delimita a abrangência da bacia, ou seja, 

sua área. Esse fator é dado em quilômetros lineares (km) (Rocha et al. 2014). 

- Comprimento Total dos Canais (Lt): compreende o somatório do 

comprimento de todos os canais presentes na bacia em questão, esse índice é 

expresso por quilômetros lineares (Km) (Rocha et al. 2014). 

- Comprimento do Canal Principal (L): compreende o comprimento do 

canal principal da bacia, distancia esta que se estende desde a nascente ou o 
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momento em que o rio entra na bacia até o exutório da mesma, esse índice é 

dado em quilômetros lineares (km) (Rocha et al, 2014). 

- Ordem dos Cursos D’agua (O): essa variável é dada conforme a 

classificação de Strahler (1957), onde os canais que não possui nenhum afluente 

são considerados canais de ordem 1, já os canais de segunda ordem se dão 

através da junção de dois canais de primeira ordem, os canais de terceira ordem 

se dão a partir da junção de dois canais de segunda ordem, os canais de quarta 

ordem se dão a partir da junção de dois canais de terceira ordem, e assim por 

diante. 

- Coeficiente de Compacidade (Kc): é uma variável adimensional a qual 

varia conforme o formato da bacia em questão, esta não depende do tamanho 

da bacia. Portanto, quanto mais irregular for a bacia, maior será o coeficiente de 

compacidade, ou seja, quanto mais próxima da unidade, mais circular será a 

bacia e será mais sujeita a enchentes (Villela & Mattos, 1975). A equação é dada 

a seguir e esta e produzida por Villela e Mattos (1975): 

 

𝑘𝑐 = 0,28 ∗
𝑃

√𝐴
  (5) 

 

Onde, 

Kc é o coeficiente de compacidade 

P é o perímetro da bacia em Km e 

A é a área da bacia em Km² 

 

- Fator de Forma (F): é a relação existente entre a largura média da bacia 

em questão em comparação com seu comprimento axial, onde esse 

comprimento é medido a partir do exutório do rio principal até a cabeceira mais 

distante da bacia. Uma bacia com fator de forma baixo indica que a mesma é 

menos sujeita a enchentes que outra, de mesmo tamanho, porém com fator de 

forma maior (Villela & Mattos, 1975). Sendo calculado através da equação 

descrita a seguir, por Villela e Mattos (1975): 

 

𝐹 =  
𝐴

𝐿²
  (6) 
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Onde,  

F é o fator de forma, 

A é a área da bacia em km² e 

L é o comprimento axial da bacia em km. 

 

- Densidade de Drenagem: A densidade de drenagem corresponde a rede 

de drenagem, ou seja, o comprimento total dos canais existente na bacia e o 

quanto esta ocupa da área da bacia em questão. Ela foi inicialmente definida por 

Horton (1945) e melhorada posteriormente por Christofoletti (1980), e pode ser 

calculada através da equação a seguir: 

𝐷𝑑 =
𝐿𝑡

𝐴
  (7) 

Onde,  

Dd é a densidade de drenagem, 

Lt é o comprimento total dos canais em km e  

A é a área da bacia em km² 

 

Quando o índice é menor do que 0,5 km/km² a bacia é considerada de 

drenagem pobre, quando o índice se encontra entre 0,5 e 1,5 km/km² a bacia é 

considerada de drenagem regular, se o índice varia entre 1,5 e 2,5 km/km² a 

drenagem é boa, e se está entre 2,5 e 3,5 km/km² a drenagem é muito boa. Por 

fim, valores para esse índice acima de 3,5 km/km² a drenagem da bacia é 

considerada extremamente bem drenadas (Rocha et al., 2014; Villela e Mattos, 

1975). 

 

- Índice de Circularidade (IC): é uma grandeza adimensional e é capaz de 

medir a circularidade de uma bacia, onde valores mais próximos de 1 indicam 

bacias mais circulares, e valores mais distante da unidade indicam bacias mais 

alongadas (Rocha et al., 2014). Esse índice é calculado a partir da equação a 

seguir: 

𝑰𝑪 =
𝟏𝟐,𝟓𝟕∗𝑨

𝑷²
  (8) 

Onde,  

IC é o índice de circularidade da bacia, 

A é a área da bacia em km² e  
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P é o perímetro da bacia em km 

 

- Coeficiente de Manutenção (Cm): esta é uma variável que foi proposta 

por Schumm (1956) e aprimorada por Christofoletti (1980), tem como finalidade 

calcular a área mínima na bacia necessária para a manutenção de um metro de 

canal de escoamento. Essa variável é calculada a partir da equação a seguir: 

𝐶𝑀 =  
1

𝐷𝑑
∗ 1000  (9) 

Onde,  

Cm é o coeficiente de manutenção e  

Dd é a densidade de drenagem, expressa em metros. 

 

- Largura Média da Bacia (Lm): é a distância transversal média de um 

extremo a outro da bacia. 

 

- Densidade de Rios (Dr): é a relação entre o número de rios e a área de 

bacia hidrográfica: 

𝐷𝑟 =
𝑁

𝐴
   (10) 

Onde,  

Dr é a Densidade de Rios 

N é o número de rios ou cursos de água 

A é a área da bacia em km² 

 

- Comprimento Médio da Bacia (C ): é a distância axial média de um 

extremo a outro da bacia em questão. 

 

- Amplitude Altimétrica Máxima (Hm): é a diferença altimétrica entre o 

ponto mais baixo e o mais alto da bacia. Valores altos para essa variável indicam 

uma grande variação de altitude no relevo, o que indicam que a velocidade de 

escoamento na bacia é mais rápida. 

𝐻𝑚 = 𝑃1 − 𝑃2  (11) 

Onde,  

Hm é a amplitude altimétrica máxima da bacia, 

P1 é o ponto mais alto e  
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P2 o ponto mais baixo da bacia hidrográfica. 

 

- Relação de Relevo (Rr): é a relação entre a amplitude altimétrica máxima 

e a maior extensão da bacia medida paralelamente ao rio principal, segundo 

Schumm (1956), quanto maior foi o valor de Rr, maior será o desnível entre a 

cabeceira da bacia e o exutório, consequentemente maior tenderá a ser a 

declividade da bacia: 

𝑅𝑟 =  
𝐻𝑚

√𝐴
  (12) 

Onde,  

Rr é a relação de relevo da bacia,  

Hm é a amplitude altimétrica máxima em km e 

A é a área da bacia em questão em km². 

 

- Índice de Rugosidade (Ir): combina declividade e comprimento das 

vertentes com a desnsidade de drenagem: 

𝐼𝑟 = 𝐻𝑚 × 𝐷𝑑  (13) 

Onde,  

Ir é o índice de rugosidade,  

Hm é a amplitude altimétrica máxima e  

Dd é a densidade de drenagem 

 

- Índice de Sinuosidade (Is): relação entre o exutório e a nascente mais 

distante, expressa a velocidade de escoamento do canal principal. Quanto maior 

o valor desse índice, mais sinuosos são os canais e maior será a dificuldade da 

água de atingir o exutório da bacia, tendo a velocidade de escoamento reduzida: 

𝐼𝑠 =
100 (𝐿−𝐸𝑣)

𝐿
   (14) 

 

Onde,  

Is é o índice de sinuosidade,  

Ev é a distância em linha reta até a nascente, 

L é o comprimento do canal principal em km. 

 



39 
 

Segundo Christofoletti (1980), o índice de sinuosidade se divide em 5 classes, 

desde muito reto, com valores menores que 20%, reto, de 20 – 29%, divagante, 

30 – 39,9%, sinuoso 40 – 40,9% e muito sinuoso, com valores maiores que 50%. 

A bacia em questão apresentou, para esse índice, o valor de 47.24%, o que nos 

mostra que o canal principal de bacia apresenta um curso sinuoso. 

Para realização desses cálculos foram utilizados como base o Modelo 

Digital de Elevação (MDE) e a hidrografia disponibilizada pela ANA (2015), 

mostrada na figura de número 6. Para realizar a caracterização morfológica da 

bacia em questão foram realizados cálculos para os índices de interesse, os 

quais foram apresentados na sessão acima (caracterização morfológica de 

bacias) para a realização desses cálculos foi utilizada a ferramenta Raster 

Calculator do ArcGis 10.5.1, onde cada parâmetro possui sua fórmula de cálculo. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. Caracterização Morfológica.  

Os resultados das variáveis utilizadas na caracterização morfológica 

dessa bacia no estado de Goiás serão apresentados a seguir: 

 

Tabela 2: Caracterização da bacia a partir de variáveis morfométricas. 

Variável  Símbolo Valor Unidade 

Área A 3932.99 km² 

Perímetro P 540.95 km 

Largura Média Lm 7.27 km 

Fator de Forma F 0.22 adm. 

Comprimento do Rio Principal L 131.76 km 

Índice de Compacidade Kc 2.41 adm. 

Densidade de Drenagem Dd 0.56 km/km² 

Densidade de Rios Dr 0.23 rios/km² 

Índice de Circularidade Ic 0.16 adm. 

Coeficiente de Manutenção Cm 1785.7 m²/m 

Ordem O 4 adm. 

Comprimento Médio da Bacia C 89.30 km 

Amplitude Altimétrica máxima Hm 510 m 

Relação de Relevo Rr 8.12 m  

Índice de Rugosidade Ir 285.6 adm. 

Comprimento Total dos Canais Lt 2202.5 Km 

Índice de Sinuosidade Si 47.24 % 

 

 A bacia hidrográfica estudada apresenta uma área de 3932.999 km², com 

perímetro de 540.35 km de extensão, é compreendida como uma bacia de 4ª 

ordem, conforma a metodologia de Strahler (1957). O comprimento do canal 

principal é de 131.761 km. 

 O coeficiente de Compacidade da bacia é de 2.41. Esse coeficiente varia 

conforma o formato da bacia, sendo quanto maior o coeficiente mais irregular é 

a bacia e esta apresenta menos chances de enchentes. Portanto, o valor 

encontrado nos mostra que a bacia possui baixa incidência de enchentes, a 

depender das alterações antrópicas na bacia. 

 Outro fator indicativo da tendência a enchentes em uma bacia hidrográfica 

é o fator de forma, onde quanto menor esse fator menos chances de enchentes 

atingirem essa bacia. O valor do fator de forma dessa bacia é 0.22, considerado 
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um valor baixo, comprovando o resultado obtido no índice de compacidade, nos 

mostrando que a bacia é pouco propensa a enchentes se esta for ocupada e 

manejada de maneira adequada. 

 A densidade de drenagem nos mostra a capacidade e a eficiência do 

sistema de drenagem da bacia em questão. A densidade de drenagem da bacia 

de estudo é de 0,56 km/km² se encaixando num valor de drenagem regular. 

Segundo Milani e Canali (2000), a densidade de drenagem reflete a propriedade 

de transmissibilidade do terreno, onde, segundo Christofoletti, a 

transmissibilidade aumenta quando a densidade de drenagem diminui. Esse 

fator está diretamente ligado a suscetibilidade do terreno à erosão. Segundo 

Carvalho et al. (2009), valores de densidade de drenagem baixos geralmente 

estão associados a regiões de rochas permeáveis e de regime pluviométrico de 

baixa intensidade. 

 O índice de circularidade da bacia de estudo é de 0,168. Esse valor nos 

sugere que a bacia tende a ser mais alongada, favorecendo o escoamento e 

mostrando uma baixa propensão à ocorrência de cheias. Portanto, a partir desse 

índice podemos inferir que a bacia tende a um formato alongado e não circular. 

 O coeficiente de manutenção nos mostra que seriam necessários 1785.7 

m² de área para manter cada metro do canal principal de escoamento dessa 

bacia. Sendo que a densidade de rios dessa bacia corresponde a 0,23 rios/km². 

Ou seja, para que tenhamos a formação de 1 rio seriam necessários 4,34 km² 

para manter 1 segmento de rio. 

 A relação de relevo encontrada é de 8.12 metros, o que nos mostra a 

relação entre relevo e extensão da bacia, mais especificamente o desnível entre 

a cabeceira e o exutório da bacia. O índice de rugosidade foi de 285.6, essa 

variável combina qualidades de declividade e comprimento de vertentes com a 

densidade de drenagem. 

 A amplitude altimétrica máxima da bacia nos da noção da variação de 

altimetria existente na bacia, nos dando base para entender quantitativamente a 

variação do relevo da área de estudo. No caso da Bacia do Rio Correntes, essa 

amplitude é de 510 metros. Sendo um valor relativamente alto, fator que se 

analisado separadamente aponta que a bacia é relativamente propícia a 

enchentes. 
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 Outras variáveis importantes de serem analisadas que nos dão 

informações sobre as dimensões da bacia de estudo são o comprimento médio 

da bacia e a largura média da bacia, onde corresponde a distância de 89.3 km 

de comprimento longitudinal e o segundo de 7.37 km de distância transversal.  

 A Rede de Drenagem da Bacia do Rio Correntes está apresentada a 

seguir, no mapa representado na Figura 6. Nele podemos observar a distribuição 

dos rios e córregos existentes na bacia e em destaque podemos ver o curso do 

principal rio da bacia, o Rio Correntes. 

 

 

Figura 7: Rede de Drenagem da Bacia do Rio Correntes. 

O mapa hipsométrico da bacia, apresentado a seguir na Figura 7, nos mostra 

a variação altimétrica existente na bacia, onde seu relevo varia de 1020 metros 

a 510 metros. Podemos observar uma formação de relevo bem elevado a 

noroeste da bacia, o qual em seguida apresenta as áreas mais baixas da bacia 
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variando na direção leste, e novamente crescendo em altura quando chega no 

extremo leste da bacia em questão. 

 

Figura 8: Mapa Hipsométrico da Bacia do Rio Correntes. 

O mapa de Declividade da Bacia apresentado a seguir, subdivide a bacia em 

6 classes, de acordo com a classificação da Embrapa, onde a maior parte de sua 

área está compreendida em declividades de 0 a 8%, tendo poucas áreas 

correspondentes a declividades mais elevadas ente 20 e 75%. Essas áreas de 

maior declividade estão compreendidas principalmente na região noroeste da 

bacia e são ocupadas principalmente por pastagens e formações campestres. 
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Figura 9: Mapa de Declividade da Bacia do rio Correntes. 

 

Podemos perceber que cerca de 70% da bacia está compreendida dentro 

das classes de declividade mais baixas, enquanto apenas 0.15% da área de 

bacia corresponde a classe de declividade mais elevada, relativa a valores 

maiores que 75% de declividade, onde a maioria das suas áreas podem ser 

classificadas de plano a suavemente ondulado, e cerca de 0.15% de sua área 

possui um relevo classificado como escarpado. 

 

 

Tabela 3: Declividade da Bacia do Rio Correntes 

CLASSE Área (Km²) % 

0 - 3 % 82489.17 20.97 

3 - 8 % 195872.97 49.80 

8 - 20 % 84077.76 21.37 

20 - 45 % 23233.67 5.90 

45 - 75 % 7002.99 1.78 

> 75 % 622.44 0.15 

TOTAL 393299 100 
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Através de uma análise dos perfis do solo da bacia é possível entender mais 

sobre o relevo existente na bacia em sua porção longitudinal e transversal. Os 

gráficos referentes ao perfil do solo da bacia em questão serão apresentados a 

seguir, representados pelas figuras 9 e 10. 

 

 

Figura 10: Perfil Topográfico Longitudinal da Bacia do Rio Correntes, onde o 
eixo x representa a extensão longitudinal da bacia em metros e o eixo y 

representa a altura do perfil de relevo em metros. 

 

Figura 11: Perfil Topográfico Transversal da Bacia do Rio Correntes, onde o 
eixo x representa a extensão transversal da bacia em metros e o eixo y 

representa a altura no perfil de relevo em metros. 

 Nos gráficos acima representantes dos perfis topográficos da bacia, 

podemos analisar a variação do relevo ao longo do gradiente da área de estudo. 

Podemos perceber que longitudinalmente a bacia varia de cerca de 1000 metros 

de altutide para cerca de 500 metros de altitude, quanto transversalmente a 

altitude do relevo da bacia varia entre 950 metros e um pouco menos de 550 

metros. 

Com relação aos tipos de solo presentes na bacia, existem 7 classes de solo: 

Neossolos Quartzarênicos, Neossolos Litólicos, Cambissolos Haplicos 
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Distróficos e Eutróficos, Gleissolo, Latossolo Amarelo Distrófico e Plintossolo. 

Onde os solos que mais possuem porcentagem na bacia é o Neossolo 

Quartzarênico Eutrófico, com 31,58% da bacia, Latossolo Amarelo Distrófico 

com 27.74% e o Neossolo Litólico com 20,95% da bacia. A distribuição dos solos 

na bacia é apresentada na Figura 4, e suas proporções apresentadas na Tabela 

de Tipos de Solos da Sub-Bacia do rio Correntes: 

 

Figura 12: Mapa de Solos da Bacia do rio Correntes. 

 

Os solos predominantes na bacia em questão são o Neossolo 

Quartzarêncio, Neossolo Litólico e o Latossolo Amarelo, com 48.07%, 23.46% e 

20.57% de cobertura da área, respectivamente 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Tipos de solos da Sub-Bacia do rio Correntes 

 

Os Neossolos, classe de solo predominante na bacia compreende solos 

constituídos por material mineral ou material orgânico pouco espesso que não 

apresenta alterações expressivas em relação ao material originário devido à 

baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja em razão de 

características inerentes ao próprio material de origem ou seja em razão da 

influência dos demais fatores de formação (clima, relevo ou tempo), que podem 

impedir ou limitar a evolução desse tipo de solo (EMBRAPA, 2018). 

Já o Latossolo Amarelo compreende solos de boas retenções de umidade e 

boa permeabilidade, geralmente ocorre em áreas de relevo plano ou 

suavemente ondulado. É um solo favorável a mecanização agrícola, porem a 

grande propensão a compactação limitam a utilização desse solo. É um solo 

distrófico, ou seja, possui baixa fertilidade o que desfavorece a nutrição e 

consequemente o crescimento de plantas. 

 

5.2. Caracterização de Uso do Solo 

Já para a análise do uso e ocupação do solo da bacia em questão, observa-

se que a bacia compreende áreas de Formações Florestais, Formações 

Savânicas, Formações Campestres, Florestas Plantadas, Pastagens, Culturas 

anuais e perenes, Infraestrutura Urbana, Áreas não vegetadas, Rios Lagos e 

Oceanos além de uma região onde não pode ser identificado o uso e ocupação 

SOLOS Área (Km²) % 

Cambissolos 
distroficos 29301.12 7.45 

Neossolos 189064.69 48.07 

Latossolos Amerelos 80940.88 20.57 

Plintossolos 1155.87 0.29 

Neossolos Litolicos 92285.28 23.46 

Cambissolo Eutrofico 551.16 0.14 

TOTAL 393299 100 
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do solo, sendo esta re-alocada na categoria de Pastagens, por estre 

compreender o segundo maior uso da bacia.  

Os dois maiores usos da bacia compreendem Formações Campestres com 

40,04% da área da bacia e Pastagens com 23,74%. O mapa e a tabela do uso e 

ocupação do solo são apresentados a seguir, na Figura 13, e suas respectivas 

áreas e porcentagens em relação a área total da bacia, representados na Tabela 

7: 

 

 

Figura 13: Mapa de Classes de Uso do Solo da Bacia do Rio Correntes. 
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Tabela 5: Uso e Ocupação do solo na Sub-Bacia do Rio Correntes 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO Área porcentagem 

Não Identificado 1149.66 0.292311956 

Formação Florestal 35571.3 9.044340311 

Formação Savânica 68127.34 17.32202218 

Floresta Plantada 245.52 0.062425788 

Formação Campestre 157597.1 40.07055955 

Pastagem 96218.26 24.46440494 

Cultura Anual e Perene 19898.46 5.059372132 

Infraestrutura Urbana 669.15 0.170137732 

Área não vegetada 12510.09 3.180809003 

Rio, Lago e Oceano 1312.11 0.333616409 

TOTAL 393299 100 

 

A bacia ainda possui uma área considerável de vegetação nativa 

remanescente, porém a área da bacia ocupada por agricultura e pastagens é 

uma área consideravel. Cerca de 66.43% da bacia é ocupada por área de 

vegetação nativa, enquanto 33.24% é ocupada por usos e ocupações do solo 

que fizeram a retirada dessa vegetação, sendo eles, Florestas Plantadas, 

Pastagens, Culturas anuais e perenes, Infraestrutura Urbana e Áreas não 

vegetadas.  

Grande parte da área antropizada se encontra no norte e noroeste da bacia, 

abrangendo regiões de pastagem e culturas anuais e perenes. A maior parte da 

área de vegetação nativa se encontra a nordeste da bacia, localizadas 

principalmente na região da APA. A área de infraestrutura urbana é bem 

reduzida, mostrando o caráter rural da bacia em questão. 

 

5.3. Caracterização Climática 

Com relação a precipitação na bacia, pode-se observar a figura 14 com dados 

da série histórica de 30 anos, obtidos para a estação climática do município de 

Posse número 83332, onde podemos observar que os meses com maior 

incidência de chuva estão compreendidos entre os meses de outubro a abril, e 

os meses com menor incidência de chuva, no período da seca, estão 

compreendidos entre os meses de maio a setembro, em que a precipitação não 
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ultrapassa 5.5mm em comparação a época das chuvas que a precipitação gira 

em torno de 293.6mm de chuva. 

 

Figura 14: Precipitação Média Mensal da estação climática de coordenadas 46º 
36’ 00” W e 14º 1’ 00” S. O eixo x representa dos meses do ano enquanto o 

eixo y representa a precipitação em mm. 

 

Com relação as médias mensais de temperatura máxima diária para a 

estação de número 83332, as temperaturas mais elevadas ocorrem nos meses 

de agosto a novembro variando entre 29.04º a 31.7ºC, sendo que nos demais 

meses a temperatura permanece entre 24.8º e 27.62ºC, onde a média anual é 

de 27.8ºC (Figura 15). 

Com relação as médias mensais de temperatura mínima diária para a mesma 

estação, as menores temperaturas ocorrem nos meses de junho a agosto, 

variando entre 16.9 a 18.5ºC, onde as temperaturas mais elevadas ocorrem no 

mês de outubro com os termômetros atingindo 20.5ºC, onde a média anual é de 

19.4ºC (Figura 15). 

Para a análise da umidade relativa média do ar podemos observar a figura 

16, para a mesma estação meteorológica analisada. Nesse gráfico é possível 

observarmos que a umidade relativa média mensal tem um comportamento 

descendente de dezembro a agosto, mês a partir do qual a temperatura começa 

a subir atingindo seu máximo no mês de janeiro.  
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Figura 15: Temperaturas Máximas e Mínimas Médias Mensais da estação climática de 
coordenadas 46º 36’ 00” W e 14º 1’ 00” S. O eixo x representa os meses do ano 

enquanto o eixo y representa a temperatura em graus Celsius (Cº) 

 

Os meses com menor umidade relativa do ar estão compreendidos entre 

junho e setembro, com valores variando entre 48% e 59%. Os meses com maior 

umidade relativa do ar estão compreendidos entre dezembro e abril, com valores 

variando entre 79% e 71% de umidade relativa. A umidade absoluta mínima é 

no mês de agosto com 48% e a máxima no mês de dezembro com 79%. 

 

  

 

Figura 16: Umidade Relativa Média do Ar da estação climática de coordenadas 
46º 36’ 00” W e 14º 1’ 00” S. O eixo x representa os meses do ano enquanto o 

eixo y representa a umidade relativa em %. 
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5.4. Equação Universal de Perda de Solo 

5.4.1. Erosividade da Chuva (Fator R) 

Por meio da equação do fator R, utilizando as médias anuais e mensais 

das normais climatológicas das estações selecionadas, os seguintes valores 

para o fator R foram calculados:  

Número Código Nome Estado Latitude Longitude Fator R 

1 83384 Arinos MG  -15º 5' -46º 05' 11466 

2 83286 Correntina BA -13º 33' -44º 77' 11958 

3 83379 Formosa GO -15º 53' -47 33' 8828.2 

4 83334 Formoso MG -14º 92' -46º 38' 8776.1 

5 86692 Posse GO -14º 1' -46º 37' 5417.5 

Tabela 6: Estações Selecionadas e o Fator R 

 Os resultados da erosividade da chuva para a região da bacia do Rio 

Correntes variam entre 5417.537 e 11957.9 MJ.mm/ha.h. Já o valor médio 

estimado para o fator R nessa bacia foi de 10026.86 MJ.mm.ha-1.h-1, enquanto 

seu desvio padrão foi num valor de 625.48 MJ.mm.ha-1.h-1. 

 Para espacialização feita a partir do método de Krigagem Ordinária. 

Considerando que as estações estão em diferentes localizações e que algumas 

se encontrar relativamente distantes da bacia de estudo, e que a krigagem é 

capaz de estimar valores ainda não amostrados, podemos considerar que esse 

método de estimativa é satisfatório.  

 O resultado da interpolação desses valores de fator R de cada estação 

climatológica explicitada na tabela acima será apresentado no mapa da bacia, 

representado pela Figura 19. 
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Figura 17: Fator R da Bacia do Rio Correntes. 

 

 A distribuição dos valores médios de erosividade se dá conforme a 

precipitação acontece no território, pois este se baseia nas médias mensais e 

anuais de precipitação. Portanto, a erosividade é mais elevada em períodos mais 

chuvosos e menos elevada nos períodos mais secos, então, nos meses de maio 

a setembro a erosão é mínima, enquanto de outubro a abril a erosão é mais 

elevada. 

  

Tabela 7: Classes de Erosividade segundo Carvalho (2008). 

Classes de Erosividade Erosividade 

Muito Baixa R<250 

Baixa 250 < R < 500 

Média  500 < R < 750 

Alta 750 < R < 1000 

Muito Alta R > 1000 
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Tabela 8: Erosividade dos solos na bacia. 

Estação Nome Fator R Erosividade 

83379 FORMOSA 11466.2 1168.82 

83332 POSSE 11957.9 1218.95 

83384 ARINOS 8828.247 899.92 

83334 FORMOSO 8776.1 894.60 

83286 CORRENTINA 5417.537 552.24 

  

 O Fator R foi dividido por 9,81 pois os resultados de erosividade obtidos 

a partir da metodologia utilizada são em MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1 sistema métrico 

internacional, sendo necessária a conversão destes valores para o sistema 

métrico decimal (ton.mm/ha.h.ano), feita através desta divisão (QUEIROZ, 

2014). 

 Segundo essa classificação, a erosividade média, para todas as estações 

presentes na bacia encontram-se na faixa de média a muito alta, sendo que só 

uma estação se encontra na faixa de erosividade média, duas estações têm 

erosividade alta e duas estações têm a erosividade muito alta.  

 

5.4.2. Erodibilidade do Solo (Fator K) 

O fator erodibilidade do solo é um fator que varia para cada tipo de solo e 

representa a susceptibilidade de um solo a ser erodido, ou seja, a capacidade 

desse solo de resistir aos processos erosivos. Seu valor varia de acordo com a 

composição do solo, segundo Wischmeier e Smith (1978), alguns solos são mais 

facilmente erodidos que outros. O valor de K apresentado na tabela a baixo 

corresponde a valores encontrados na literatura para os respectivos solos 

apresentados. 

 

Tabela 9: Classes de Solo e o Fator K. 

Classes de Solos Área Porcentagem  Valor de K 

Cambissolo 29852.28 7.59 0.0217 

Neossolo Quartzarenico 189064.7 48.07 0.0227 

Neossolo Litólico 92285.28 23.46 0.0362 

Latossolo Amarelo 80940.88 20.57 0.0277 

Plintossolo 1155.87 0.29 0.0438 

TOTAL 393299 100   

 



55 
 

O mapa referente ao fator K dos solos na Bacia em questão será 

apresentado a seguir: 

 

Figura 18: Mapa do Fator K na Bacia do Rio Correntes. 

 

5.4.3. Manejo do Solo e Práticas Conservacionistas (CP) 

O manejo do solo e as práticas conservacionistas são de grande 

importância para a manutenção do equilíbrio ambiental de uma região. Em áreas 

de mesma condição fisiográficas e condições ambientais constantes, se 

variamos somente o manejo do solo, percebemos que esse fator é determinante 

para o processo erosivo (PEREIRA, 2014). 



56 
 

 

Figura 19: Fator CP da Bacia do Rio Correntes. 

 Medidas de manejo que diminuam os impactos no solo deve ser 

incentivado nas áreas de agricultura anual/perene, mas principalmente nas 

áreas de pastagem, pois estas ocupam uma área significativa na bacia, 

compreendida na região noroeste da bacia, a qual se encontra fora da região da 

APA, portanto encontra-se mais vulnerável a alterações ambientais. A seguir 

veremos uma tabela que representa as classes de uso do solo, suas respectivas 

áreas e valores CP. 

     Tabela 10: Uso e Ocupação do Solo e o Fator CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO área porcentagem Fator CP 

Formação Florestal 35571.3 9.04 0.0001 

Formação Savânica 68127.34 17.32 0.0007 

Floresta Plantada 245.52 0.06 0.0001 

Formação Campestre 157597.11 40.07 0.0007 

Pastagem 96218.26 24.46 0.02 

Cultura Anual e Perene 19898.46 5.05 0.2 

Infraestrutura Urbana 669.15 0.17 0.0001 

Área não vegetada 12510.09 3.18 0.25 

TOTAL 393299 100   
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5.4.4. Comprimento de Rampa e Declividade (Fator LS) 

O grau de declividade e o comprimento da rampa de uma vertente, são 

determinantes para o escoamento superficial e consequentemente para a 

quantificação da erosão em uma determinada área. Portanto, quanto maior a 

inclinação das vertentes, mais forte acontecem os processos erosivos, e, assim, 

a perda de solo se torna mais intensa. 

Segundo o Modelo Digital de Elevação utilizado na caracterização dessa 

área, a altitude na região variou entre 510 metros e 1020 metros, com média de 

765 metros. Para o cálculo de LS, foram gerados os mapas para cada parâmetro 

separadamente e depois esses mapas e índices foram multiplicados para 

obtenção do produto final. 

O Fator L foi gerado a partir de mapas de “flow direction” e “flow 

accumulation”. Esse fator varia de 0 a 7.96, e possui desvio padrão de 0.45. Já 

para o cálculo do fator declividade (S), utilizou-se o mapa de declividade já 

apresentado nesse trabalho. Para o fator S, os valores variam entre 0 e 19,87º, 

com desvio padrão estimado de 1.6º. 

O produto final foi feito a partir da multiplicação das matrizes desses dois 

fatores (L e S), através da ferramenta “Raster Calculator”. Os valores de LS 

variam entre 0 e 54.93. 

 

Figura 20: Fator LS da Bacia do Rio Correntes. 
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5.4.5. Potencial de Erosão Laminar (USLE) 

O valor de perda de solo estimado por essa equação para a área estudada 

foi de 1.3 t/há.ano, tendo um desvio padrão de 6.3 t/há.ano. Tendo um intervalo 

de confiança de 0 toneladas a 7.6 tonadas/há.ano, representando um grau de 

erosão baixo, segundo a classificação de Valente et.al (2001). Os valores 

juntamente com o grau de erosão e a área correspondente na bacia estão 

apresentados na tabela a seguir e a distribuição espacial desses valores é 

apresentado na Figura 22 do presente trabalho. 

 

        Tabela 11: Perda de Solo na Bacia do Rio Correntes. 

PERDA DE SOLO (t/há.ano) Grau de erosão Área Área % 

1 a 5 Baixa 372786.4 94.78 

5 a 10  Baixa 8713.81 2.21 

10 a 20 Moderada 6118.17 1.55 

20 a 30 Moderada 2426.67 0.61 

30 a 40 Moderada 1117.53 0.28 

40 a  50 Moderada 580.5 0.14 

50 a 60 Alta 352.8 0.08 

60 a 70 Alta 225.72 0.05 

70 a 80 Alta 156.87 0.03 

80 a 100 Alta 820.53 0.20 

TOTAL   393299 100 

 

  

 Conforme podemos observar no mapa abaixo, representado pela Figura 

23, e mais precisamente na tabela acima, percebemos que grande parte da 

bacia, ou seja, 94% da região apresenta erosão laminar na faixa de 1 a 5 

toneladas por hectare/ano, o que representa uma erosão laminar baixa segundo 

Valente et.al (2001). Esses valores de erosão são baixos, porém devem ser 

analisados devido sua importância, principalmente no que diz respeito ao manejo 

do solo, pois a perda de solo por erosão laminar afeta diretamente a 

produtividade de uma área e a qualidade ambiental de seus corpos hídricos. 

 De acordo com os valores de erosividade da chuva, representados pelo 

fator R, segundo Carvalho (2008), esses valores podem ser considerados em 

uma classe de alta erosividade, a qual se intensifica consideravelmente no 

período chuvoso. 
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 Já para o fator LS, representando o aspecto topográfico do terreno, sua 

influência na perda de solo é maior. Pois situações em que os valores de 

declividade são altos, representam uma alta velocidade de escoamento 

superficial, o que acarreta uma perda de solo mais acelerada (MOORE; 

WILSON, 1992; OLIVEIRA, 2012). Portanto, esse é um fator de grande 

relevância para o potencial erosivo desse solo, onde lugares que apresentam 

maiores declividades, consequentemente apresentam maior potencial erosivo. 

 Em termos de solos, os maiores valores estão apresentados nos 

Plintossolos, seguidos pelo Neossolo Litólico e em seguida pelo Latossolo 

Amarelo. Porém esse fator é fortemente influenciado pela declividade em que o 

solo se encontra. 

 

 

Figura 21: Potencial da Perda de Solo (USLE). 

 

 Ao relacionarmos as variáveis morfométricas ao resultado obtido na 

equação da USLE, podemos perceber que elas se relacionam. Variáveis como 

o Fator de Forma, Índice de Circularidade e a Relação de Relevo são variáveis 

que nos dão informações sobre o formato da bacia e o quanto esta bacia é 
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propícia a ocorrência de enchentes. No caso da bacia de estudo, essas variáveis 

indicaram que a bacia não é propícia a enchentes, bacias que tem menos 

enchentes consequentemente tem menos perda de solo por erosão laminar.  

 Uma vez que a erosão laminar é um processo que ocorre graças a 

intensidade da chuva e a capacidade de escoamento superficial da lâmina de 

água, uma bacia que não tem histórico de ocorrência de enchentes, possui 

menos chances de um escoamento superficial severo, o qual intensificaria o 

processo erosivo na região. 

 O fato do canal do rio principal ser um canal sinuoso, o que diminui a 

velocidade de escoamento do rio, também é fator que influencia na baixa perda 

de solos por erosão laminar na região. Com uma menor velocidade de 

escoamento, menos partículas de solo podem ser carregadas pela água e, 

consequentemente, menor será a erosão nessa bacia. 
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6. CONCLUSÕES 

6.1. Caracterização de Bacias 

A bacia do Rio Correntes, segundo Stralher (1957), é uma bacia de quarta 

ordem, com baixa incidência de enchentes, possui uma capacidade de 

drenagem regular, é uma bacia alongada, com boa relação de relevo e altimetria 

variando em 510 metros e possui um canal principal sinuoso. 

A bacia possui um relevo mais acidentado e altitudes mais elevadas em 

sua direção noroeste. A maior parte da bacia se localiza em áreas de baixa 

declividade. O solo mais presente na bacia é o Neossolo Quarzarênico Eutrófico. 

O uso do solo mais presente são as formações campestres, seguidas pelas 

pastagens. A bacia possui classificação climática, segundo Köppen equivalente 

ao clima Aw: tropical com estação seca de inverno. 

 

6.2. Universal Soil Loss Equation (USLE) 

A taxa média estimada de perda de solo para a bacia em questão é de 1.3 

toneladas de solo por hectare, por ano, com desvio padrão de 6.3, apresentando 

um grau de erosão baixo para a bacia em questão. As áreas críticas em relação 

a perda de solo possuem uma grande influência do fator LS e do fator K, relativo 

ao tipo de solo. 

 Pela bacia possuir grande área de vegetação natural, seu solo apresenta 

bora conservação. Portanto, o valor do índice CP, que geralmente tem grande 

influência em bacias antropizadas, não possui tanto peso no processo erosivo 

estudado. Em contrapartida, as áreas mais propensas a erosão se encontram no 

uso do solo referente às pastagens, esse resultado se dá pela associação do 

uso do solo com as declividades mais acentuadas da bacia. Na bacia em questão 

o parâmetro que mais influencia a perda de solo é a declividade das vertentes, 

fazendo com que as áreas mais altas e com maior declividade da bacia possuam 

os maiores valores de perda de solo. Estas áreas estão localizadas a noroeste 

da bacia, próximas ao exutório do Rio Correntes. 

 Caso sejam adotadas as medidas de proteção a manejo de baixo impacto 

nos solos mais propensos à erosão, o fator P, referente às práticas 

conservacionistas do solo, deixaria de ser 1, assumindo um valor mais baixo a 

depender da prática conservacionista aplicada. Essa adaptação mudaria os 
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valores para o parâmetro CP e consequentemente teriam impacto positivo nos 

resultados finais da USLE, diminuindo a quantidade de solo perdida por hectare 

e por ano para essa área de estudo. 

 A baixa taxa de erosão laminar dos solos da bacia se dão provavelmente 

pela junção dos fatores relativos a forma da bacia, sendo uma bacia irregular e 

alongada, o que diminui a incidência de enchentes e consequentemente a 

quantidade de solo perdido pera erosão causada pelo escoamento superficial. 

Esse valor também está relacionado a sinuosidade do canal principal e a 

distribuição de sua rede de drenagem, que é classificada como boa. 

 

7. Propostas para Mitigação 

Visando uma melhor gestão dos recursos e a busca por  valores de perda 

de solos anuais ainda menores, propõe-se a aplicação das medidas de manejo 

de baixo impacto, principalmente nas áreas em que os valores de perda de solo 

se mostram mais altos, ou seja, a noroeste da bacia. 

Nessas áreas a declividade do solo é mais acentuada e o uso do solo, em 

sua maioria, corresponde às pastagens, uso feito sem nenhuma prática 

conservacionista de solo. Portanto, recomenda-se a adoção de práticas de 

manejo de baixo impacto para os solos dessa região, seja através da adoção de 

um processo de produção silvo pastoril, com o plantio de árvores juntamente 

com a pastagem, ou então pelo terraceamento do terreno, o que diminuiria a 

velocidade e potencial cinético da chuva e do escoamento superficial. 
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