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PERDAS DE SOLO NA BACIA DO RIO DAS FÊMEAS – BA 

Rafael Queirós Nascimento 1 ; José Yure Gomes dos Santos 2 

ABSTRACT – The present study has an objective to analyze soil losses in the Rio das Fêmeas Basin 
from the use of the Universal Soil Loss Equation in a GIS environment. To determine the parameters 
that are applied in USLE, rainfall data, digital elevation models, Landsat 8 series satellite images, soil 
type information and their physical properties were used. The mean values calculated were 10.85 
t.ha-1.year-1 and considered at the interface between a null to moderate intensity. The part of the 
basin that least suffered with soil loss is the eastern portion, due to the greater attenuation of this 
effect, caused by the protection of the native vegetation still being predominant in the area. On the 
other hand, the western part suffers with higher soil losses due to the use of soil for rainfed 
agriculture, which leaves the soil vulnerable to erosion processes, as well as higher rainfall rates in 
this region of the basin. 

Palavras-Chave – EUPS; SIG; bacia hidrográfica. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 O solo de maneira direta pode ser entendido como o produto do intemperismo reorganizado 

e remanejado em estratos acima do substrato rochoso sob ação do ciclo supergênico (clima, 

biosfera, vegetação, topografia) (TOLEDO et al. 2000). 

 Dentre os processos erosivos do solo existentes, a erosão laminar, causada pelos processos 

hídricos, se destaca e é responsável pela degradação física do solo, tendo em vista que o impacto 

das gotas de chuva (efeito splash) desagrega as partículas do solo e expõe esses sedimentos às ações 

hidrodinâmicas de escoamento superficial (GUERRA, 1999). 

A erosão do solo, considerada um fenômeno natural, pode ser potencializada a partir de ações 

antrópicas desordenadas que desencadeiam diversos problemas, dentre eles: assoreamento de rios 

e reservatórios, enchentes, poluição de fontes de água e perdas de nutrientes do solo em 

decorrência do carreamento de sedimento da camada superior do solo.  

Muitos fatores estão atrelados a esses processos, como a declividade das encostas, as 

características físicas dos solos que podem agravar a sua erodibilidade, entretanto o fator que maior 

potencializa a erosão é o seu uso e ocupação. Manejos como práticas agrícolas com a ausência da 

utilização de práticas conservacionistas ocasionam maiores níveis de compactação do solo, 

impedindo a infiltração da água e favorecendo o escoamento superficial e a sua degradação 

(FARINASSO et al. 2006).  

A Região Oeste da Bahia é uma importante região de fronteira agrícola e teve a sua expansão 

iniciada no início da década de 1980 com uma intensa alteração no seu uso e ocupação do solo. 

Uma das Bacias Hidrográficas da Região Oeste da Bahia que passou por esse intenso processo de 

alteração foi a Bacia do Rio das Fêmeas, que possui praticamente toda sua totalidade de área 

inserida nos limites do município de São Desidério – BA (Figura 1(a)), que apresentou no ano de 

2015 o maior PIB agropecuário do Brasil (IBGE, 2017). 

Desta forma, em decorrência da intensa alteração ocorrida no uso e ocupação da Bacia do Rio 

das Fêmeas, o presente estudo tem como objetivo analisar o seu potencial de perdas de solo a partir 

da utilização da Equação Universal de Perdas de Solos (USLE) em ambiente SIG. 

A USLE (WISCHMEIER & SMITH, 1978) é um modelo matemático desenvolvido para descrever 

e fazer previsões acerca da perda de solo em diferentes tipos de solo, cobertura e declividade e é 

largamente utilizado em todo o mundo. Uma das vantagens desse modelo é o baixo custo e 

facilidade em manusear os dados, além da possibilidade da sua integração com o ambiente SIG, que 

permite espacializar as propriedades físicas e características de uma bacia, além de espacializar as 

distribuições dos resultados obtidos e apresentar os resultados na forma de mapas temáticos. 
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 - Área de estudo 

A Bacia do Rio das Fêmeas situa-se na região do extremo Oeste da Bahia, entre as coordenadas 

12o18’ e 13o12’ de latitude sul e 45o04’ e 46o20’ de longitude oeste (Figura 1(a)), possui uma área 

de drenagem de aproximadamente 6.421 km², correspondente a 8,6% do total da área de 

abrangência da Bacia do Rio Grande, que é o último grande tributário da margem esquerda do Rio 

São Francisco e um dos principais para a manutenção da sua vazão nos períodos de estiagem.  

 

 
Figura 1(a) – Localização da Bacia do Rio das Fêmeas. Figura 1(b) – Espacialização do fator R. 

 

2.2 - Equação Universal de Perdas de solo (EUPS) 

As perdas de solo na Bacia do Rio das Fêmeas foram estimadas, em ambiente SIG, por meio 

da utilização da USLE, dada pela equação proposta por Wischmeier e Smith (1978):  

            

 A = R.K.LS.C.P                                                                                                                             (1) 

 

Onde A é a perda de solo por unidade de área ao longo do tempo (t.ha-1.ano-1); R é o índice de 

erosão causado pela chuva (MJ.mm.ha-1.ano-1); K é o fator de erodibilidade do solo (t.h.MJ-1.mm-1); 

LS é o fator topográfico que diz respeito à extensão da vertente (metros) e a declividade da vertente 

(adimensional, calculado em %); C é o fator de cobertura e manejo do solo (adimensional); P é o 

fator de práticas conservacionistas (adimensional). 

2.2.1 - Erosividade da chuva (Fator R) 

O fator R foi obtido a partir de dados de estações pluviométricas (disponibilizados no portal 
Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA)), localizadas no entorno da Bacia do Rio das Fêmeas, 
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durante o período de 1978 até 2016, por meio da equação proposta por Bertoni e Lombardi Neto 
(1985): 

 

         𝑅 =  ∑ 89,82312
𝑖=1  (

𝑃𝑚2

𝑃𝑎
)

0,759

                                                                                      (2)     

  

Em que R é a erosividade da chuva (MJ.mm.ha-1.ano-1); Pm a precipitação média mensal (mm); 

e Pa a precipitação total anual (mm). 

2.2.2 - Erodibilidade do solo (Fator K) 

O fator K foi obtido através da equação proposta por Williams (1975) (equação 3), que leva 

em consideração as frações de areia grossa, areia fina, silte, argila e carbono orgânico presente no 

solo: 

 

K = fareiag . far-si . fCOrg . fareiaf                                                                                                  (3) 

 

Onde fareiag é a fração de areia grossa; far-si é a fração de argila e silte; fCorg é a fração de carbono 

orgânico; fareiaf é a fração de areia fina. As equações para os cálculos de cada uma dessas variáveis 

podem ser encontradas em Fistarol (2016). Cada valor de K posteriormente foi associado à sua 

mancha de solo na bacia hidrográfica em ambiente SIG. 

O mapa de solos utilizado na Bacia do Rio das Fêmeas foi produzido pela EMBRAPA na escala 

de 1:5.000.000 e as informações físicas de cada tipo de solo foram obtidas no Sistema de 

Informações de Solos Brasileiros da EMBRAPA. 

2.2.3 - Cobertura e Manejo do Solo (Fator C) 

Os valores do fator C foram obtidos a partir da literatura em estudos de bacias com coberturas 

do solo semelhantes as existentes na Bacia do Rio das Fêmeas. A Tabela 1 apresenta os valores do 

fator C para cada tipo de uso e ocupação do solo. 

 

Tabela 1 – Fator C para cada classe de uso e ocupação do solo 

Uso do solo Área (ha) Área (%) Fator C Fonte 

Cerrado 239702,000 37,33% 0,0007 Paranhas Filho et al. (2003) 

Agricultura irrigada 12640,100 1,97% 0,018 Farinasso et al. (2006) 

Queimada 335,211 0,05% 0,01 Paranhas Filho et al. (2003) 

Agricultura de sequeiro 376194,000 58,59% 0,2 Paranhas Filho et al. (2003) 

Vereda 12651,900 1,97% 0,012 Farinasso et al. (2006) 

Água 567,630 0,09% 0 Farinasso et al. (2006) 
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O mapa de uso e ocupação do solo da Bacia do Rio das Fêmeas foi obtido a partir da 

classificação supervisionada de imagens do Satélite LANDSAT 8 (órbita 220 e pontos 68 e 69 do dia 

18/08/2017, obtidas no portal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)), utilizando o 

software ENVI 5.5 e o classificador Support Vector Machine (SVM). 

2.2.4 - Fator Topográfico (Fator LS) 

O fator LS foi obtido por meio de imagens da Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), com 

resolução espacial de 30 metros, adquiridas no portal do Serviço Geológico dos Estados Unidos. 

Para o cálculo do fator LS foi utilizada a extensão ArcMUSLE, que baseia-se na seguinte equação:  

 

𝐿𝑆 =  (
𝑉.∆

22,13
)

0,4

.  (
sin 𝜃

0,0896
)

1,3

                                                                                              (4) 

 

Em que V significa o fluxo acumulado de cada célula; ∆ o tamanho de cada célula da imagem 

dado em metros; Ɵ o ângulo de declividade em graus. 

2.2.5 - Práticas Conservacionistas (Fator P) 

O Fator P, que representa a aplicação de práticas que proporcionam uma maior proteção ao 

solo quanto a sua perda em áreas ocupadas, segundo Bertoni e Lombardi Neto (1985), o valor de 

0,5 deve ser adotado para áreas na qual essas práticas ocorrem, e valor igual a 1 para áreas sem 

nenhum tipo de prática conservacionista, potencializando assim a erosão do solo, inclusive para 

áreas com vegetação natural. Devido falta de informações da realização de práticas 

conservacionistas na região da Bacia do Rio das Fêmeas, foi o atribuído o valor de 1, conforme 

realizado também nos estudos de Fistarol (2016). 

A análise das perdas de solo (t.ha-1.ano-1) na Bacia do Rio das Fêmeas seguiu a interpretação 

proposta por Irvem et al. (2007), que classifica as perdas de solo em cinco classes: menor que 10 

(nula); de 10 a 50 (moderada); 50 até 100 (forte); 100 até 200 (muito forte); acima de 200 (extrema). 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 1(b) apresenta a espacialização do Fator R na Bacia do Rio das Fêmeas, que possui 

valores mínimos de 6.176,2 (MJ.mm.ha-1.ano-1) e máximos de 8.804,2 (MJ.mm.ha-1.ano-1). 

A Figura 2(a) representa o mapa de uso e ocupação do solo para a bacia, podendo ser aliado 

às manchas de uso do solo com os dados de Fator C da Tabela 1, indicando um grande predomínio 

das classes Agricultura de Sequeiro e Cerrado sobre as demais classes. 

A Figura 2(b) indica o mapa dos tipos de solo presentes na bacia e seus respectivos valores de 

K. O solo com menor potencial de erosão é o Latossolo Amarelo, que corresponde a mais de 90% da 
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área da bacia, logo o fator K contribui pouco para a erosão do solo, sendo que o tipo de solo mais 

suscetível à erosão o Neossolo Litólico corresponde a uma porção de apenas 3,97%. 

 

 

Figura 2(a) – Uso e ocupação do solo. Figura 2(b) Tipos de solo e seus respectivos valores de fator K. 

 

 
Figura 3(a) Mapa de distribuição do fator LS na Bacia do Rio das Fêmeas. Figura 3(b) Mapa de perda de solo 

para a Bacia do Rio das Fêmeas. 

 
A Figura 3(a) representa o fator LS na bacia que apresenta valores de até 22. A classe 

predominante varia de 0 até 0,3, seguida da classe 0,4 até 1,0, demonstrando que a topografia é 

muito plana no interior da bacia, o que indica que o fator LS não é um agravante na perda e erosão 

do solo nessa porção da bacia. Na porção leste da bacia o valor aumenta de 7,8 até 22,0 e é explicado 

pela ocorrência das feições geomorfológicas dos Planaltos em Patamares que ocasionam esse 

aumento no desnível, aumentando assim o potencial de erosão do solo nessa parte da bacia. 

A Figura 3(b) apresenta a estimativa de perda de solo para a Bacia do Rio das Fêmeas, no 

período e nas condições analisadas. As perdas de solo na bacia variaram de 0 a 380 t.ha-1.ano-1, com 
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valores médios de 10,85 t.ha-1.ano-1, sendo considerada uma interface entre intensidade nula e 

moderada de acordo com a classificação proposta por Irvem et al. (2007). 

Os fatores Ls e K em conjunto indicaram os valores extremos para a perda de solo, entretanto 

esses fatores representam uma porção muito pequena de área na bacia, já o fator que contribui em 

maior parte para a erosão do solo em toda a bacia é o fator C. O Fator C pode ser um bom indicador 

de quanto cada classe de uso e ocupação do solo influencia na perda de solos e também a sua 

representatividade, conforme os dados apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição estatística da perda de solo na Bacia do Rio das Fêmeas de acorda com cada classe 
de uso e ocupação do solo 

Uso do  

solo 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Perda de solo t.ha-1.ano-1 

Média Desvio Padrão 

Cerrado 239702,000 37,33% 0,13 0,32 

Agr. irrigada 12640,100 1,97% 1,91 1,74 

Queimada 335,211 0,05% 1,32 2,33 

Agr. de sequeiro 376194,000 58,59% 18,25 17,02 

Vereda 12651,900 1,97% 3,46 11,55 

Água 567,630 0,09% 0 0 

 

A classe agricultura de sequeiro é a de maior representatividade, ocupando 58,59% da área, 

com médias de perdas de solo mais elevadas, na ordem de 18,25 t.ha-1.ano-1, concentrando-se na 

porção oeste da bacia (Figura 2(a)). A classe cerrado é a de segunda maior representatividade, 

ocupando 37,33% da área, e apresenta o extremo oposto de perda de solo quando comparado com 

a agricultura de sequeiro, com as médias mais baixas da região, com valores de 0,13 t.ha-1.ano-1.  

As classes de uso e ocupação do solo da Bacia do Rio das Fêmeas apresentaram, segundo a 

classificação de Irvem et al. (2007), uma perda de solo considerada nula, exceto a classe agricultura 

de sequeiro, que foi classificado como moderada, o que eleva a média de perda de solo anual por 

unidade de área na bacia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os fatores que mais contribuíram para os valores extremos de perda do solo na Bacia do Rio 

das Fêmeas foram os fatores LS e K, enquanto os fatores que mais contribuíram para os valores 

médios apresentados na bacia ficaram atrelados ao Fator C. 

A região onde a perda de solo foi menos expressiva está localizada a leste da bacia, onde a 

cobertura nativa se confirma como um excelente atenuante nos processos de erosão e perda de 

solo, ao contrário da região oeste, que apresentou valores mais elevados de perda de solo, onde o 

manejo da agricultura de sequeiro se mostrou um potencializador dos processos erosivos. 



 
 

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 
I Partículas nas Américas 

8 

AGRADECIMENTOS 

Ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Ciências 

e Tecnologia (CNPq) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) pela bolsa de iniciação 

científica do primeiro autor. 

BIBLIOGRAFIA 

BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. (1985). Conservação do Solo. Livroceres, Piracicaba/SP 392 p. 
 
FARINASSO, M.; CARVALHO JÚNIOR, O. A.; GUIMARÃES, R. F.; GOMES, R. A. T.; RAMOS, V. M. (2006). 
“Avaliação qualitativa do potencial de erosão laminar em grandes áreas por meio da EUPS – 
Equação Universal de Perdas de Solos utilizando novas metodologias em SIG para os cálculos do seus 
fatores na região do Alto Parnaíba – PI – MA.” Revista Brasileira de Geomorfologia., v.2, p. 73-85. 
 
FISTAROL, P.H.B. (2016). “Implicações das alterações no uso e ocupação do solo nas perdas de solo 
da Bacia do Rio de Ondas, Estado da Bahia.” Monografia de Graduação, UFOB 58p. 
 
GUERRA, A.J.T.; CUNHA, S.B. (1998). Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Ed. 

Bertrand Brasil, Rio de Janeiro/RJ, pp. 149-210. 

 
IRVEM, A.; TOPALOGLU, F.; UYGUR, V. (2007). “Estimating spatial distribution of soil loss over Seyhan 
River Basin in Turkey.” Journal of Hydrology, v.336 (1), p. 30-37. 
 
PARANHAS FILHO, A. C.; FIORI, A. P.; DISPERATI, L.; LUCCHESI, C.; CIALI, A.; LASTORIA, G. (2013).  
“Avaliação multitemporal das perdas de solo na Bacia do Rio Taquarazinho – MS”. Boletim 
Paranaense de Geociências., v.52, p. 49 – 59. 
 
TOLEDO, M.C.M.; OLIVEIRA, S.M.B.; MELFI, A.J. (2000). “Decifrando a Terra”, in Intemperismo e 

Formação do Solo. Org. por Teixeira, W., Toledo, M.C.M., Fairchild, T.R., Taioli, F. Ed. Oficina de 

Textos, São Paulo – SP, pp. 140-166. 

 
WILLIAMS, J.R. “Sediment routing for agricultural watershed.” (1975) Journal of the American Water 
Resources Association, 11: 965-974. 
 
WISCHMEIER, W.H.; SMITH, D.D. (1978). Predicting rainfall erosion losses: Guide to conservation 
farming. US Department of Agriculture Handbook, n. 537. 58p.  


