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Resumo - Apresentam-se os resultados de medição da descarga sólida transportada numa 

seção do rio Atibaia/SP, bem como aplicações de equações de previsões, e da Equação 

Universal de Perda de Solo (EUPS). Os valores calculados pelas equações mostraram-se 

satisfatórios quando comparados com as medições realizadas. O volume de sedimentos 

que chega na seção de medições é cerca de 27% do volume total de perda de solo obtido 

pela EUPS. A perda de solo na bacia, a montante da seção de medições, foi de 15,9 a 

17,9 toneladas/ano por hectare, dependendo do mapa do fator R de chuva utilizado. A 

tolerância de perda de solo, para o solo da bacia, é de 5,2 a 7,6 toneladas/ano por hectare. 

Assim verificou-se através da aplicação da EUPS que este local está sofrendo perdas por 

erosão da ordem de 10,0 toneladas/ano por hectare. 

 

 

Abstract - This paper presents the rate of total sediment transport measured in river 

Atibaia section, and the estimation of sediments yield by sediments transport equations 

and also by the Universal Soil Loss Equation (USLE). The dates found with equation 

results good when compared with the measurement. The volume of sediment transported 

by the gauging station of the Atibaia river was 27% of the volume calculated by USLE. It 

was found sediment transport equations to result in good prediction for field data. The 

soil loss from catchment studied was from 15,9 to 17,9 tons per year per hectare of area. 

The soil of the catchment studied permits in normal situation erosion from 5,2 to 7,6 tons 

per year per hectare of area. So the USLE predicted a soil loss in the catchment close to 

10,0 tons per year per hectare of area. 

 

Palavras Chave – sedimentos, produção de sedimentos na bacia, carga sólida 

transportada pelo rio. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Engenharia muitas vezes despreza o fato de que os rios naturais não conduzem 

somente água, mas, também, sedimentos e que a taxa de sedimento transportada está 

intimamente relacionada com a forma e estabilidade do canal. Deste modo, é essencial 

considerar a carga de sedimento transportada como uma variável a ser equacionada, em 

projetos de barragens, canais, reservatórios de acumulação ou qualquer obra hidráulica 

(Garde & Ranga Raju, 1985). 

A quantidade de sedimentos transportada pelos rios, além de informar sobre as 

características e ou estado da bacia hidrográfica, é de fundamental importância para o 

planejamento e aproveitamento dos recursos hídricos de uma região, seja para análise da 

viabilidade de utilização da água para abastecimento ou irrigação, ou para o cálculo da 

vida útil de reservatórios. 

Os sedimentos soltos existentes numa bacia hidrográfica, passíveis de serem 

transportados pelas enxurradas para dentro das calhas dos rios, originam-se da principal 

fonte : a erosão. 

Lal, segundo Ranieri (1996), encontrou que 5 a 30% das partículas desprendidas no 

processo erosivo chegam aos cursos d’água, provocando, turbidez e contaminação dos 

mesmos com agroquímicos. 

A erosão pode ser agravada pela influência do homem através dos desmatamentos 

desordenados, construções em geral, mineração descontrolada e atividades agrícolas sem 

critérios conservacionistas. Causando efeitos patológicos ao meio ambiente que vão 

desde a alteração da qualidade da água dos rios à enchentes provocadas pelo 

assoreamento das calhas de drenagem e dos reservatórios. 

De acordo com o FORUM DAS ONGs BRASILEIRAS (1992), as perdas de solo 

por erosão atingem, no Brasil, a proporção alarmante de 25 toneladadas/ano por hectare, 

quando comparada com níveis considerados “normais” de 3 a 12 toneladas. 

O constante crescimento da população mundial certamente provoca um aumento da 

liberação de sedimentos devido à expansão urbana. Segundo Marsh (1991), a exposição 

prolongada do solo durante a fase de urbanização eleva as taxas de erosão para cerca de 

500 toneladas/hectare/ano. Mas, esse crescimento populacional implica, também em um 

aumento da demanda d'água para múltiplos propósitos e deste modo é necessário um 

gerenciamento mais rigoroso dos recursos hídricos. 

A sub-bacia do Atibaia – bacia do Piracicaba é um exemplo das observações em 

nível mundial. Devido à urbanização intensa os seus recursos hídricos, vêm sofrendo 

perda de qualidade pelo aumento das cargas sólidas de origem mineral e orgânica. 

Grande parcela da carga de origem mineral é resultante dos processos erosivos, e a de 

origem orgânica deve-se a fontes poluídoras.  

A escolha da sub-bacia do Atibaia a montante do córrego Cachoeira decorre do 

fato que o rio Atibaia, seu principal canal natural de drenagem, é responsável pelo 

abastecimento de 80% da população de Campinas, além de outras comunidades como de 

Atibaia, Itatiba, Valinhos e etc.. 

Dada a importância do rio Atibaia e a falta de informações referentes à produção e 
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dinâmica dos sedimentos decidiu-se pelo desenvolvimento desta pesquisa objetivando 

quantificar e qualificar a descarga sólida transportada numa seção do rio Atibaia e 

associá-la à produção de sedimentos a montante desta seção. 

O conhecimento das características físicas da bacia hidrográfica, aliado à 

produção de sedimentos carregados para calha do rio, se traduzem em termos 

quantitativos de descarga sólida transportada.  

A quantificação da descarga sólida foi realizada na própria seção do rio Atibaia e a 

estimativa da produção de sedimentos obtida pela aplicação das equações de Miraki, 

Khosla, e Kirkby, segundo Garde & Ranga Raju (1985) e, também pela Equação 

Universal de Perda de Solo (EUPS). 

 

 

EQUAÇÕES UTILIZADAS 

 

O desenvolvimento de métodos para determinação da quantidade de sedimentos 

não é uma tarefa fácil, devido serem os sedimentos provenientes de erosões em: áreas 

rurais e urbanas, matas e florestas, ruas e estradas, locais em construção, mineração, vales 

e margens e leitos dos rios, etc., Glymph, (1975). 

Para uma bacia hidrográfica grande a produção de sedimentos é determinada em 

uma estação de medição sobre o rio, podendo ser expressa em termos de volume aparente 

(VS), ou volume absoluto (VSA), de sedimentos que passa através da estação de medição 

em cada ano (Garde e Ranga Raju, 1985). Segundo Bertoni e Lombardi (1990), o volume 

absoluto pode ser considerado a metade do volume aparente. 

Os parâmetros que afetam o volume aparente (considerando o volume de vazios), 

ou volume absoluto (sem considerar o volume de vazios), são : A = área da bacia 

hidrográfica em km2; S = declividade média da bacia; P = precipitação média anual em 

cm; Q = volume médio anual em Mm3; Dd = densidade de drenagem, definido: 

comprimento total do canal / área da bacia, em km -1; Fc = fator erodibilidade. 

Miraki (1983), segundo Garde & Ranga Raju (1985), estudou dados de trinta e 

duas bacias hidrográficas da Índia, por análise de regressão, obteve para o volume 

absoluto (VSA), as seguintes equações: 

 

VSA = 1,182 . 10-6 . A1,026 . P1,289 . Q0,287 . S0,075 . Dd0,398 . Fc2,422                            (1) 

 

VSA = 1,067 . 10 -6 . A1,292 . P1,384 . S0,129 . Dd
0,397 . Fc2,51                (2) 

 

VSA = 2,41 . 10-6 . A1,154 . P1,071 . S0,06 . Fc1,893                (3) 

 

VSA = 4,169 . 10-5 . A0,841 . P0,139 . Q0,312                (4) 

 

Baseado nesse estudo, Miraki (Garde & Ranga Raju, 1985), classificou a vegetação em 

diferentes categorias, obtendo valores empíricos para o fator erodibilidade (Fc), conforme 

está ilustrado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Valores do Fator Erodibilidade (Fc), segundo Miraki (em Garde & Ranga 

Raju, 1985) 

 

Tipo de vegetação Fc 

Floresta conservada 0,20 

Floresta sem conservação 0,40 

Área cultivada 0,60 

Pasto, e arbustos  0,80 

Área devastada 1,00 

 

Khosla (1953), segundo Garde & Ranga Raju, (1985), relacionou o volume aparente (VS) 

com a área da bacia (A), obtendo a equação : 

 

VS =  3,23 . 10-3 . A0,7 (5) 

 

na qual: 

 

VS = volume aparente em Mm 3; 

A = área da bacia em km 2. 

 

Kirkby (1979), segundo Garde & Ranga Raju (1985 propôs a equação: 

 

VS = 2,33 . 10 -4 . Sa  . Lb . A (6) 

 

na qual: 

 

VS = volume aparente em Mm 3; 

S = declividade da bacia; 

L = comprimento do talvegue da bacia em km; 

A = área da bacia em km2; 

a e b = constantes, que variam entre 0,4 a 1,9 e 0,6 a 1,0, respectivamente. 

 

 

A Equação Universal de Perda de Solo 

 

Podemos afirmar que a ciência da conservação do solo apareceu a pouco mais de 

50 anos, com a criação do Serviço de Conservação do Solo, nos EUA, logo após o 

célebre desastre ecológico no "Dust Bowl". Segundo Costa (1988), as primeiras medições 

de solo perdido começaram nos EUA em 1912, em pastos super utilizados, na região de 

UTAH. 

Miller et al. (1917), segundo Costa (1988), conduziram pesquisas em lotes 

experimentais na Estação Agrícola Experimental de Missouri. 
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Considerado o Pai da "Conservação do Solo", Hugh Hammond Bennet (década 

de 20), através de seus escritos e palestras, alertou sobre os grandes perigos e prejuízos 

causados pela erosão. Bennet acompanhou as pesquisas sobre a erosão em 10 estações 

experimentais, onde foram utilizadas e melhoradas as técnicas iniciadas por Miller. 

Cook (1936), segundo Costa 1988), identificou as principais variáveis envolvidas 

na erosão: a disposição que um solo apresenta a erosão; o potencial erosivo da chuva que 

incluía o declive e o comprimento da vertente; o grau de proteção oferecido pela 

cobertura vegetal. 

Zingg (1940), segundo Wischmeier e Smith (1978), elaborou uma equação 

relacionando a intensidade de perdas de solo com o comprimento e com o grau de declive 

do terreno.  

Smith (1941), segundo Wischmeier e Smith (1978), acrescentou-lhes os fatores 

práticas conservacionistas e culturais; instituiu o conceito de  limite específico de perdas 

de solo, a fim de organizar um método gráfico para estabelecer as práticas 

conservacionistas para a sua região de trabalho. 

Browning et al., segundo Wischmeier e Smith (1978), acrescentaram os fatores: 

erodibilidade e manejo do solo, preparando ainda um conjunto de tabelas para simplificar 

sua utilização no campo.  

OHIO – EUA (1946), segundo Wischmeier e Smith (1978), uma comissão 

nacional para predição das perdas de solo reuniu-se com a finalidade de adaptar a 

equação de Corn Belt a outras áreas cultivadas, com problemas de erosão pela chuva. 

Essa comissão reestudou cada fator em separado e acrescentou-lhe o fator chuva.  

O trabalho desse grupo culminou com uma nova equação, conhecida como de 

Musgrave , que foi largamente empregada para estimativas globais de erosão em bacias 

hidrográficas incluídas em programas para redução de inundações, Wischmeier & Smith 

(1978). 

Em 1954, no "Runoff and Soil - Loss Data Center", do "Agricultural Research 

Service", com sede na Universidade de Purdue - EUA, foi desenvolvida a atual equação 

de perdas de solo, cujo aperfeiçoamento resultou da reunião e interpretação analítica dos 

dados básicos de perdas de solo e de água disponíveis em vários locais dos EUA, sob 

orientação de W. H. Wischmeier (Wischmeier e Smith, 1978). 

Entre 1956 e 1965 foram acrescentados milhares de dados o que tornou ainda mais 

válida a equação. 

Contudo, as primeiras conclusões não levavam em consideração o fator referente à 

chuva. Em 1965, com a inclusão do fator, a equação tomou a sua forma definitiva, 

incorporado por Wischmeier e Smith.  

Segundo Wischmeier & Smith (1978), várias melhorias importantes foram 

introduzidas na equação, tais como : um índice de erosão de chuva; um método de avaliar 

os efeitos do manejo e cultura com vistas às condições climáticas locais; um fator 

quantitativo de erodibilidade do solo; um método que leva em conta os efeitos de inter-

relações de certas variáveis: nível de produtividade, seqüência de culturas e manejo dos 

resíduos. 

Em conseqüência das melhorias acima citadas, a equação superou as restrições 
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climáticas e geográficas, próprias dos primeiros estudos, passou a designar-se Equação 

Universal de Perda de Solo, devido à sua aplicação generalizada. 

Segundo Bertoni e Lombardi (1990), no Brasil, os trabalhos iniciais sobre a 

Equação de Perdas de Solo foram desenvolvidas por Bertoni et al, utilizando dados 

existentes para as condições do Estado de São Paulo. A partir de 1975, vários autores 

vêm tentando avaliar os fatores da equação para outras regiões de solos tropicais. 

Quanto à confiabilidade da Equação Universal de Perda de Solo pode-se 

comentar: Sabe-se que toda equação de origem empírica envolve erros experimentais e 

erros, em potencial, de estimativa, devido à efeitos de variáveis não mensurados. No 

entanto, vários pesquisadores afirmam que quando não se tem condições de obter os 

valores reais das perdas de solo numa determinado área, a utilização da Equação 

Universal de Perda de Solo deve ser reconhecida como a melhor maneira disponível para 

estimar estas perdas. As inúmeras pesquisas realizadas para comprovar a confiabilidade 

desta equação indicam que, para se obter bons resultados nas previsões, deve-se aplicá-la 

em parcelas distintas onde todos os fatores possam ser avaliados para cada localidade, 

durante um período de tempo específico. Pois fatores como a erosividade da chuva (R), 

uso e manejo do solo (C) e práticas conservacionistas (P) são dinâmicos no tempo. 

Assim, deve-se tomar precauções corretas para não se incorrer a erros e falsas 

conclusões, devido à aplicação incorreta dos fatores da Equação Universal de Perda de 

Solo. Devido ao extenso uso desta equação, durante décadas, em planejamento de 

programas regionais de conservação do solo, os técnicos e pesquisadores consideram-na 

como boa. Os resultados apresentados são bem próximos do real, em decorrência das 

análises entre os dados colhidos no campo e  os dados medidos através de experimentos. 

A aplicação da EUPS, por Ranieri (1996), na bacia hidrográfica do Ribeirão dos 

Martins, afluente do rio Piracicaba, localizada no Município de Piracicaba/SP, entre 22º 

41’ e 22º  51’ de latitude Sul e 47º 40’ e 47º 45’ de longitude Oeste, com uma área de 

5.907 ha ou 59,07 km2, resultou perda de solo de até 20 t/ha/ano. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O rio Atibaia 

 

O rio Atibaia, é o principal afluente do rio Piracicaba/SP. O trecho em estudo do 

rio Atibaia, com uma extensão de 71,85 km, possui uma área de drenagem de 735, 38 

km2, está localizado entre o Distrito de Sousas / Campinas / SP e a Barragem do 

Município de Atibaia / SP. 

A seção de medidas, localizada no Distrito de Sousas, coincide com a seção onde 

se localiza uma passarela de pedestre (antiga ponte de trem). A seção foi obtida através 

de batimetrias. 
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Hidrometria 

 

As medições de vazão foram realizadas pelo método velocidade e área. As 

velocidades pontuais foram medida através de um molinete fluviométrico. 

 

Sedimentometria 

 

A medição da descarga sólida de fundo foi obtida pelo método direto, utilizando-

se um amostrador do tipo ARNHEM – BTMA, e a medição da descarga sólida em 

suspensão, obtida por amostragem tipo integrado com amostrador tipo AMS – 3. 

 

Parâmetros das equações de Miraki, Khosla, e Kirkby, segundo (Garde e Ranga 

Raju, 1985) e da Equação Universal de Perda de Solo 

 

Através da reprodução das cartas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística): Campinas, Indaiatuba, Valinhos, Jundiaí, Bragança Paulista e Atibaia, 

obteve-se: área da bacia, declividade média da bacia e comprimento do talvegue do rio. 

Através de dados do DAEE / SP determinou-se a precipitação média anual. 

Neste trabalho para aplicação da Equação Universal de Perda de Solo, selecionou-

se uma micro-bacia, com aproximadamente 13 km2 no trecho em estudo, para posterior 

extrapolação dos resultados. 

 

 

CÁLCULOS, RESULTADOS, E ANÁLISE 

 

Determinação da área da bacia hidrográfica referente ao trecho em estudo 

 

Com o auxílio do planímetro obteve-se a área da bacia hidrográfica pertencente ao 

trecho em estudo, por meio da reprodução das cartas originais do I.B.G.E. (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística): Campinas - MI - 2737-4, Valinhos - MI - 2738-3, 

Bragança Paulista - MI - 2738-4, Indaiatuba - MI - 2766-2, Jundiaí - MI - 2767-1, Atibaia 

- MI - 2767-2, escala 1:50.000, referentes aos levantamentos aerofotogramétricos 

executados no Estado de São Paulo, anos 1965, 1978 e 1979. O valor total da área 

encontrado foi de 735,38 km2. 

 

Determinação da declividade média do rio Atibaia no trecho em estudo 

 

Com o auxílio do curvímetro obteve-se o comprimento do talvegue de cada trecho 

do rio Atibaia, localizado entre o Distrito de Sousas na cidade de Campinas e a Barragem 

do Município de Atibaia / SP. Em seguida a declividade média foi determinada pelo 

Método do Triângulo de Área Equivalente, obtendo o valor de St = 0,0017076 m/m. 
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Determinação da declividade média da área da bacia hidrográfica do trecho em 

estudo no rio Atibaia 

 

Com o auxílio das quadrículas das cartas temáticas determinaram-se as cotas e 

declividade para cada ponto contido na área pertencente ao trecho em estudo, em seguida 

obteve-se o valor da declividade média dado por S = 0,815 %. 

 

Descargas médias líquida, sólida de fundo, e em suspensão na seção considerada do 

trecho do rio Atibaia em estudo 

 

Os valores das descargas médias líquida, sólida de fundo, e em suspensão na seção 

considerada do trecho do rio Atibaia em estudo são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Descarga líquida, sólida de fundo e em suspensão médias do trecho em estudo 

Período 

(1993/1997) 

Descarga Líquida 

(m3/s) 

Descarga Sólida de 

fundo (t/dia) 

Descarga Sólida em 

Suspensão (t/dia) 

Ano Média Média Média 

1993 17,30 0,05 126,94 

1994 20,44 0,07 320,84 

1995 35,10 0,50 628,15 

1996 33,25 0,80 395,52 

1997 24,23 1,57 152,93 

Média total 26,06 0,60 324,88 

 

Determinação da precipitação média anual 

 

Foram utilizados dados pluviométricos dos postos: D3-002 - Município de 

Campinas, E3-015 - Município de Itatiba, E3-074 - Município de Atibaia, E3-154 - 

Município de Jarinú e E3-247 - Município de Atibaia, período 1993 a 1997. Foram 

obtidas os seguintes valores médios:  

média mensal = 130,33 mm; média anual = 1563,96 mm 

 

Parâmetros da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) 

 

Neste trabalho para aplicação da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) 

selecionou-se, no trecho em estudo, uma pequena área aleatória, razoavelmente uniforme, 

onde a determinação dos parâmetros da EUPS constam a seguir. 

 

 Determinação do Fator Chuva (R) 

 

A pequena área selecionada está localizada na área nº 6 do mapa de distribuição 

do potencial de erosão das chuvas do Estado de São Paulo, segundo Bertoni e Lombardi 

(1990). Para a área nº 6, ainda segundo Bertoni e Lombardi, tem-se o valor do fator R 
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médio uniforme = 6.102 MJ/ha.mm.  Ou do mapa dos valores médios anuais do índice 

de erosão da chuva do Estado de São Paulo, (modificado por Bertoni e Lombardi, 1990) 

obtém-se para o fator chuva R médio = 6.867 MJ/ha.mm.  

 

Determinação do Fator Erodibilidade do Solo (K) 

 

A pequena área selecionada possui o solo com B Textural  PV - Podzólico 

vermelho-amarelo orto. E o Fator Erodilbilidade para este tipo de solo é 0,33, segundo 

Bertoni e Lombardi (1990). 

 

Determinação do Fator relativo ao Comprimento da Vertente e de Declive (LS) 

 

Na Tabela 3 apresenta, de acordo com as classes de declividade obtidas, o Fator 

LS médio para a pequena área selecionada. 

 

 

Tabela 3 - Determinação do Fator LS médio: 

 

Classes de 

declividade (%) 

Comprimento de 

rampa (m) 

Grau de declive 

(%) 

Fator LS 

0 – 5 40,00 2,50 0,296 

5 – 10 13,35 7,50 0,543 

10 – 20 6,67 15,00 0,794 

 20 5,00 20,00 0,930 

   LS médio = 0,641 

 

 

Determinação do Fator Uso e Manejo do Solo (C ) 

 

O Fator C foi obtido a partir de inspeções em campo, e tabela de Marsh (1991). 

Onde os valores médios ponderados são dados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Determinação do Fator C médio. 

 

Área (km2) % de Cobertura de 

Solo 

% de Cobertura 

Vegetal 

Fator C 

11,75 95 – 100 50 

 

0,003 

0,011 

1,30 80 60 

40 

0,012 

0,040 

   C médio = 0,0123 
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Determinação do Fator Prática Conservacionista (P) 

 

O valor do Fator P médio adotado para a pequena área é igual a 1,0, portanto, não 

foi considerado qualquer tipo de prática conservacionista, embora possa existir locais 

onde esta prática ocorra. 

 

Resultados 

 

Utilizando as Equações (4), (5), (6), e a Equação Universal de Perda de Solo, e 

transformando o volume aparente de sedimentos em volume absoluto de sedimentos 

resultam os valores apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Volumes absolutos de sedimentos. 

Equação Local Resultados 

Miraki (Garde e Ranga 

Raju, 1985) 

Trecho em 

Estudo 

VSA = 0,176 Mm3  

Kirkby (Garde e Ranga 

Raju, 1985) 

Trecho em 

Estudo 

VSA = 0,0105 Mm3 

VSA = 0,150 Mm3 

VSA = 0,0905 Mm3 

Khosla (Garde e Ranga 

Raju, 1985) 

Trecho em 

Estudo 

VSA = 0,187 Mm3 

 

EUPS  Trecho em 

Estudo 

VSA = 0,374 Mm3 

VSA = 0,422 Mm3 

 Estação de 

Medição 

VSA = 0,107 Mm3 

 

 

 

CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS 

 

 

Neste trabalho o volume de sedimentos mensurados na estação de medições é 

cerca de 27% do volume total da perda de solo calculada para o trecho em estudo, obtida 

da aplicação da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), onde os fatores da equação 

foram agrupados sob uma série de condições específicas na área delineada e após 

extrapolados para o trecho em estudo. Este percentual encontra-se na faixa das partículas 

desprendidas no processo erosivo que chegam aos cursos d’água, segundo Lal, citado por 

Ranieri (1996). 

Embora toda equação de origem empírica envolva erros de estimativa e 

experimentais, observa-se que quando não se tem condições de obtenção de valores reais 

das perdas de solo numa determinada área, sua utilização deve ser reconhecida como uma 

maneira de se estimar as perdas, mesmo que seja aplicada em situações não apropriadas, 

dado que a EUPS foi proposta para áreas agrícolas.  
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Utilizando-se os valores 6.102 MJ/ha.mm, e 6.867 MJ/ha.mm do fator de chuva 

(R), determinados utilizando-se o mapa de distribuição do potencial de erosão das chuvas 

do Estado de São Paulo, e o mapa dos valores médios anuais do índice de erosão da 

chuva do Estado de São Paulo, respectivamente, resultaram as seguintes perda de solo: 

15,9, e 17,9 toneladas/ano por hectare. Ranieri (1996) encontrou perda de solo até 20 

toneladas/ano por hectare. Não obstante os valores estejam próximos, não podemos 

esquecer que cada fator da EUPS foi arbitrado conforme as características intrínsecas da 

topografia, cobertura vegetal, tipo de solo e uso de práticas conservacionistas de cada 

área estudada. 

A área estudada possui o solo podzólico vermelho-amarelo orto e a tolerância de 

perda para este tipo de solo é de 5,2 a 7,6 t/ha/ano, segundo Bertoni e Lombardi (1990). 

Assim verificou-se através da aplicação da EUPS que este local está sofrendo perdas por 

erosão da ordem de 10,0 toneladas/ano por hectare. 

A equação proposta que mais se aproxima do volume de sedimentos mensurados é 

a de Kirkby (Garde & Ranga Raju, 1985), embora as constantes a e b , possam ser 

arbitradas com grande variação. 

A equação de Khosla (Garde & Ranga Raju, 1985), levou somente em consideração a 

área da bacia, sendo que seu resultado foi de 74,8% maior que valor médio obtido na 

estação de medições. 

Os resultados obtidos da aplicação da Equação Universal de Perda de Solo 

refletem as observações realizadas no trecho em estudo, de que a Sub-bacia do Atibaia é 

um cenário de intensas alterações ambientais, em decorrência principalmente das 

atividades antrópicas., traduzindo-se em termos de erosão acelerada. 
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