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A erosão hídrica é um processo físico de desagregação, transporte e deposição de partículas ao qual 
afetada mais de 50% das superfície terrestre (GELAGAY & MINALE, 2016) e 80% das terras agricultáveis 
(GANG, 2015). A erodibilidade (fator K), umas das variáveis de entrada para a estimativa de perda de solo 
(USLE e RUSLE), é função de características do solo aos quais afetam a permeabilidade e consequente taxa 
de escoamento superficial, tais como, textura, estrutura, teor de matéria orgânica, material de origem e 
profundidade do solo (SAYGIN et al., 2017). Esta variável tem atraído atenção da comunidade científica 
visto que é função de características intrínsecas ao solo, as quais dificilmente podem ser alteradas pelo 
homem (MAHALDER et al., 2018). 

Tendo isso em vista, a identificação o potencial de desprendimento de partículas de determinada 
tipologia de solo é uma variável indispensável para estimativas de perda de solo por erosão hídrica. Assim, 
este trabalho teve como objetivo a quantificação da erodibilidade para o solo Neossolo Quartzarênico a 
partir de parcelas experimentais localizadas no Estado de São Paulo. 

As parcelas experimentais (três), em operação, foram construídas de maneira que representassem as 
condições naturais e a complexidade das interações com o mínimo de influência na continuidade, 
conectividade e heterogeneidade dos sistemas naturais. As unidades de monitoramento possuem 5 m de 
largura por 20 m de comprimento e são delimitadas com chapas metálicas com aproximadamente 30 cm de 
altura, que direcionam o fluxo do escoamento superficial para calhas coletoras que direcionavam à um 
sistema de três caixas d’água (310L), onde é armazenado o escoamento de cada chuva. 

Depois de cada evento de chuva, os sedimentos sólidos retidos no coletor foram recolhidos com 
espátulas e guardados em sacolas plásticas para posterior secagem e pesagem em laboratório. Nas caixas 
que continham o escoamento e sedimentos, foi inicialmente registrado o volume escoado, ao qual era 
posteriormente agitado para suspender o sedimentos do fundo, sendo coletado 1 litro de amostra em 
garrafa plástica, sendo levada à laboratório para secagem e pesagem. Após a análise de laboratório, os 
resultados de sedimentos foram totalizados, de acordo com o volume total escoado e a área total das 
parcelas para cálculo perda de solo observada. 

As chuvas no local foram registradas com uma estação meteorológica automática (marca Campbell 
CR1000, Logan UT, USA), com uma resolução de 0,254 mm e programada para registrar as precipitações em 
intervalos de 10 minutos. O registro das precipitações começou no dia 13 de outubro de 2011 e terminou 
no dia 31 de dezembro de 2016, totalizando aproximadamente 139 eventos de precipitação com potencial 
erosivo por ano. Através do programa Rainfall Intensity Summarization Tool (RIST) e planilhas de cálculo 
Microsoft Excel, foram estimadas as erosividades mensal, anual e média das chuvas pelo índice EI30. 

Dado que a declividade média das parcelas pode ser considerada aproximadamente 9%, o valor de LS 
foi de 0,95, calculado conforme orientações de Wischmeier e Smith (1978). Visto que as parcelas não 
apresentam cobertura vegetal (fator C) ou práticas conservacionistas (fator P), atribuindo-se à estes fatores 
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o valor 1, de acordo com as de acordo com orientações de Wischmeier e Smith (1978) para a estimativa da 
perda de solo potencial. 

Utilizando o Solver, ferramenta de otimização do Microsoft Excel, foi obtido o valor do fator de 
erodibilidade (K) através de duas variáveis: a perda de solo observada, que se trata da média dos valores 
obtidos das três parcelas para cada mês, e a perda de solo calculada através da fórmula da Equação 
Universal da Perda de Solo Revisada (RENARD et al., 1997). O conceito é pautado no método dos mínimos 
quadrados, que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma 
dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados. 

A perda de solo calculada (ACAL), mantém uma relação de proporcionalidade com o fator de 
erodibilidade (K) já que os outros fatores (R, LS, CP) foram valores numéricos fixos, sendo expressa pela 
Equação 1. A perda de solo observada (AOBS) para cada mês foi a média entre as perdas de solo de cada 
parcela. Minimizando-se a soma dos quadrados D = ∑ (ACALi – AOBSi)² de cada mês, determinou-se um 
único valor de K para o conjunto de dados do período analisado. 

 
                                                   (1) 

 
Sendo ACAL a perda de solo calculada; K a erodibilidade; R a erosividade; LS o fator topográfico; CP o 

uso do solo e práticas conservacionistas; X o produtos de Ri, LS e CP; i o índice temporal (mês). 
O valor obtido pelo método dos mínimos quadrados para o fator de erodibilidade médio mensal, 

determinado pelo quociente entre as perdas médias mensais de solo e as erosividades médias mensais das 
chuvas, foi de K = 0,002 t.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1, sendo classificada com baixa de acordo com a tabela de 
interpretação da erodibilidade citada por Carvalho (1994).  

Os valores de Eficiência de Nash-Sutclife (NSE) acima de zero, coeficiente de correlação (R²) de 0,67 e 
baixo valor de desvio padrão do erro quadrático médio (RSR) e indicam performance satisfatória do modelo 
em predizer a perda de solo do longo do tempo. Entretanto, a porcentagem de viés (PBIAS) positiva indica 
o favorecimento à dados subestimados de perda de solo 

Por fim, apesar da utilização de uma série de dados curta (5 anos), deve-se dar continuidade ao 
monitoramento de erosão e erosividade por no mínimo 20 anos para a obtenção de dados mais 
representativos. Portanto, ressalta-se a necessidade da continuidade do monitoramento da perda de solo e 
erosividade da chuva nas parcelas experimentais para melhor correlação entre os dados de perda de solo 
coletados e estimados. 
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