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ABSTRACT – Water erosion leads to soil disintegration and transport, mainly due to surface runoff 
and strong flooding. The purpose of this study was to analyze the variability of the MUSLE equation 
results with different methodologies for calculating the LS factor and DEMs (SRTM and TOPODATA). 
Three LS factor models were elaborated from the SRTM DEMs with spatial resolution of 30m and 
90m and TOPODATA and compared to the manual method for obtaining LS. Based on the results of 
this research, we observed that the LS factor values generated by the manual method are higher 
than when using the automated method. Both evaluated methods overestimated the values 
observed when the a and b coefficients of MUSLE were kept constant, although the behavior was 
similar in relation to the observed in the events. The estimated sediment values found after the 
calibration of the coefficients a and b for each event were practically identical between the MDEs 
and LS methodologies. Thus, it can be noticed that any changes in the LS values caused by the use 
of different MDEs and calculation methodologies could be compensated by the calibration of the 
coefficients a and b. When comparing the different DEMs, the SRTM with 90m resolution presented 
the best results, followed by the TOPODATA. These results demonstrate the importance of 
evaluating different DEMs and methods for obtaining the LS factor for estimate the sediment 
production on a basin. 

Palavras-Chave – Fator LS; Modelo Digital de Elevação; transporte de sedimentos 

1 - INTRODUÇÃO 

A erosão hídrica do solo, processo provocado pelo escoamento superficial causado pelas 

fortes enxurradas, ocasiona a produção de sedimentos em grandes proporções, motivo pelo qual 

há crescente preocupação das autoridades em relação ao uso do solo e da água (PARANHOS; PAIVA, 

2008).  

Dentre os fatores que influenciam o processo erosivo, estão a erosividade da chuva, 

erodibilidade do solo e a cobertura vegetal, que controla as taxas de erosão no sistema (DECHEN et 

al., 2015). Por isso, existe a necessidade de aplicar metodologias capazes de avaliar com precisão os 
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fatores que acarretam o processo erosivo e, ao mesmo tempo, determinar as perdas de solo (DA 

SILVA et al., 2011).  

Um exemplo clássico é a Equação Universal de Perdas de Solo Modificada (MUSLE) (WILLIAMS, 

1975), que tem sido usada principalmente na estimativa do aporte de sedimentos em pequenas 

bacias hidrográficas não monitoradas (SADEGHI et al., 2007). Um dos termos integrantes da MUSLE 

é o fator topográfico (LS), composto pelo declive das encostas e o seu comprimento (MOORE; 

BURCH, 1986). O mesmo influencia na velocidade do escoamento superficial (CORREA; SANJOS 

PINTO, 2012) que por sua vez, mostra ser diretamente proporcional a quantidade e a velocidade 

das enxurradas (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1990). 

No entanto, pode haver limitações na sua determinação, como a de serem estimadas 

corretamente as taxas de erosão do solo em áreas de relevo complexo ou de grandes extensões, ou 

mesmo ao desconsiderar a contribuição do escoamento superficial na erosão hídrica (GOMES 

MINELLA et al., 2010). 

Por isso, diferentes estudos têm sido aplicados buscando avaliar a melhor fonte e a resolução 

espacial dos Modelos Digitais de Elevação (MDEs) a ser utilizada na modelagem hidrológica (SOUZA; 

MATRICARDI, 2013; ZHANG et al. 2008). 

Por exemplo, Souza e Matricardi (2013) aplicam a metodologia de Moore e Burch (1986) para 

o cálculo do LS e afirmam que o MDE do ASTER GDEM possui maior valor máximo do fator LS, seguido 

pelo TOPODATA e o SRTM, pelo fato dos valores máximos diminuírem com o aumento da resolução 

espacial. Ribeiro (2012) realça ainda outras maneiras de calcular o LS, como é o caso da equação 

proposta por Bertoni e Lombardi Neto (1990). Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo 

estimar o fator topográfico (LS) da MUSLE em ambiente SIG para uma bacia hidrográfica 

experimental, utilizando diferentes MDEs e metodologias de cálculo. Com isso, a pesquisa aponta 

uma análise da variabilidade da MUSLE em decorrência da escolha do MDE e como esta pode ser 

afetada pela calibração dos coeficientes a e b da MUSLE. 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - Área de estudo 

A bacia hidrográfica do Arroio do Ouro está situada entre os limites dos municípios de Morro 

Redondo e Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, conforme apresentado na Figura 1.  Na região 

dominam relevos ondulados a suaves e solos pouco profundos a pouco estruturados (BARTELS, 

2015).  
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Figura 1 - Bacia hidrográfica do Arroio do Ouro. 

2.2 - Modelos digitais de elevação 

Foram elaborados três modelos de fator LS a partir do MDE do SRTM de resolução espacial 

30m, de 90m e do TOPODATA, que por sua vez originou-se do SRTM de 90m, no qual os dados foram 

submetidos a um método de interpolação, a krigagem, para serem refinados para resolução de 30 

m. Os dados orbitais foram processados no software ArcGIS 10.1. 

2.3 - MUSLE  

O modelo MUSLE é expresso pela seguinte equação: 

 

𝑌 = 𝑎. (𝑄. 𝑞𝑝 )𝑏 . 𝐾. 𝐿𝑆. 𝐶. 𝑃                                                                                                              (1) 
 

 

sendo Y [t] a perda de solo em um determinado evento; a e b [adimensionais] os coeficientes de 

ajuste; Q o volume de escoamento superficial do evento [m3]; 𝑞𝑝 [m3/s ] a vazão de pico do evento;   

K [t ha-1 (MJ ha-1 mm h-1) -1 a erodibilidade do solo; L [adimensional] o fator comprimento de rampa; 

S [adimensional] o grau de declive, baseado nos valores em porcentagem da declividade; C 

[adimensional] o fator uso e manejo do solo e o P [adimensional] o fator de práticas 

conservacionistas. 

Os fatores K, C, P utilizados foram de 0,016, 0,060 e 0,760 respectivamente, e os valores de Q 

e  𝑞𝑝 estão ilustrados na Tabela 2, sendo esses os mesmos adotados por Silveira (2015), que aplicou 

a Equação da MUSLE na bacia hidrográfica do Arroio do Ouro em 13 eventos de precipitação 

monitorados por Bartels (2015). Os coeficientes a e b foram calibrados com base nos dados obtidos 

a partir do monitoramento dos eventos hidrossedimentológicos. O procedimento consistiu na 

estimativa dos parâmetros a e b com base na aplicação da ferramenta Solver do Excel para 
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aproximar o coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS) (NASH; SUTCLIFFE, 1970) ao valor 1. Além disso, 

foram aplicados os coeficientes de a e b originais da MUSLE que são 89,6 e 0,56, respectivamente 

(WILLIAMS, 1975) a fim de comparar o nível de discrepância na estimativa do aporte de sedimentos 

sem o ajuste destes coeficientes nos diferentes MDEs e metodologias de LS. 

Tabela 2 – Fatores Q e  𝑞𝑝 dos 13 eventos monitorados na bacia hidrográfica do Arroio do Ouro.  

 

 

 

 

O cálculo do fator LS, que consiste no produto dos fatores L e S, foi feito com base na Equação 

2 proposta por Bertoni e Lombardi Neto (1990). Por isso, foi necessário determinar o fator de 

comprimento de vertente (L) a partir da Equação 3 definida por Paiva et al. (1995):  

 

𝐿𝑆 =  0,00984. 𝐿0.63. 𝑆1.18                                                                                                                 (2)                                                                         

sendo L o comprimento médio da vertente [m]; S a declividade [%]. 

 

𝐿 =  0,25. [ 𝑃𝑅/4  − ((𝑃𝑅/4) ²)   −  𝐴𝑏)1/2]                                                                                  (3) 

onde 𝑃𝑅 é o perímetro da bacia hidrográfica [m]; 𝐴𝑏 a área da bacia hidrográfica [m²]. 

 

Visando comparar o método manual de Bertoni e Lombardi Neto (1990), calculou-se 

automaticamente o valor de LS pela ferramenta Raster Calculator Tool do software ArcGIS® 

(Equação 4), através do método citado por Kim (2004). 

𝐿𝑆 =  1,4 ∙  
(𝐴𝐹∙𝐶𝑆)

22,1

0,4

∙  (
sin(𝑆∙0.01745)

0,09
)

1,4

                                                                                                    (4) 

onde AF é o fluxo acumulado [m]; CS é o tamanho da célula DEM [m], correspondente à resolução 

espacial (m) do DEM; S é a inclinação [°]. 

Data  Duração (Horas) Q 𝒒𝒑 

03/05/2014 7,5 89452,65 10,19 

13/06/2014 11,6 27476,05 2,52 

29/06/2014 74,1 1556931,51 30,14 

04/07/2014 26,8 202222,33 8,97 

06/07/2014 19,9 104296,89 5,80 

17/07/2014 32,6 316455,88 9,61 

22/07/2014 58,8 568622,26 18,30 

30/07/2014 14,3 17598,09 1,48 

02/08/2014 10,1 12066,83 1,43 

03/08/2014 23,9 30150,05 1,48 

11/08/2015 12,7 30841,35 2,22 

06/09/2014 15,3 15581,92 1,19 

10/09/2014 26,6 330209,66 12,19 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A distribuição espacial do fator LS calculado pelo método automatizado em diferentes MDEs, 

utilizando os algoritmos de fluxo acumulado e de declividade presentes no ArcGIS®, é apresentado 

na Figuras 2. Pode-se observar que a distribuição espacial de valores do LS não apresenta um padrão 

equivalente entre os diferentes procedimentos. A diferença aparente entre o SRTM de 90m em 

relação ao TOPODATA se deve principalmente a resolução menor do SRTM visto que o TOPODATA 

apresenta tamanho de célula de 30 metros. Verifica-se uma semelhança com os resultados de 

Valeriano (2005) que atribuiu uma melhor qualidade visual ao TOPODATA, com 30m de resolução, 

originado da interpolação do SRTM de 90m. 

  

Figura 2 - Fator LS calculado pelo método de Kim (2004) para os diferentes MDEs. 

Na Tabela 3 é apresentado os fatores LS obtidos a partir da aplicação do método propostos 

por Bertoni e Lombardi Neto (1990) e os fatores L definidos pela Equação 3 desenvolvida por Paiva 

et al. (1995) nos diferentes MDEs. Com base nestes valores, observa-se que os valores do fator LS 

gerado pelo método manual são maiores do que quando utilizado o método de Kim (2004). Este 

último com o SRTM 30 apresentou o maior valor máximo do fator LS, seguido do TOPODATA e SRTM 

90, possuindo valores de 193,04, 142,83 e 82,06, respectivamente (Tabela 4). A mesma ordem segue 

com as médias, com valores de 4,23, 4,02 e 3,58. Esse comportamento não foi o mesmo observado 

por Souza e Matricardi (2013), que encontraram uma média de LS com o SRTM de 90 maior do que 

do TOPODATA. O erro associado de LS calculado pela metodologia de Kim (2004) aos diferentes 

MDEs também está contido na Tabela 3, sendo maior o do SRTM de 30.   
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Tabela 3 – Fatores LS e L para os diferentes MDEs 

 
 

 

 

Tabela 4 – Métricas do fator LS para os diferentes MDEs 

MDEs Média Desvio Padrão Máximo 

SRTM 90 3.58 5.55 82.06 

SRTM 30 4.23 6.58 193.04 

TOPODATA 4.02 5.24 142.83 
 

A produção de sedimentos estimada pelo modelo da MUSLE é exibida nas Figuras 3 e 4 em 

um comparativo com os dados medidos em campo e com o fator LS obtido a partir da aplicação dos 

métodos propostos por Bertoni e Lombardi Neto (1990) e Kim (2004) nos diferentes MDEs. Na Figura 

3 foram utilizados os coeficientes a e b originais da MUSLE, enquanto na Figura 4 foram utilizados 

os valores calibrados dos mesmos coeficientes. Observando os valores estimados de sedimento sem 

a calibração do a e b, pode-se dizer que o método de Kim (2004) se aproximou mais do observado 

do que o manual. Ambos os métodos superestimaram os valores observados, embora o 

comportamento tenha sido similar entre os valores observados e calculados. Verifica-se ainda uma 

melhor estimativa de sedimentos utilizando o SRTM de 90 seguido do TOPODATA.  

Já os valores estimados após a calibração dos coeficientes a e b para cada evento ficaram 

praticamente idênticos entre os MDEs e metodologias de LS. As diferenças foram observadas 

apenas após a terceira casa decimal e o NS encontrado em todos os casos foi 0.92. Assim percebe-

se que eventuais mudanças nos valores de LS ocasionados pelo uso de diferentes MDEs e 

metodologias de cálculo podem ser compensadas pela calibração dos coeficientes a e b sem afetar 

os resultados finais da modelagem quando os demais parâmetros são mantidos fixos. 

 

Figura 3 – Aporte de sedimentos observados e estimados pela MUSLE com coeficientes a e b originais e o LS 
calculado a partir de diferentes metodologias e MDEs 

Fator  SRTM 90 SRTM 30 TOPODATA 

LS 5,80 7,69 6,78 

L 350,86 323,51 324,729 
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Figura 4 – Aporte de sedimentos observados e estimados pela MUSLE com coeficientes a e b calibrados e o 
LS calculado a partir de diferentes metodologias e MDEs 

4 - CONCLUSÃO 

O modelo matemático MUSLE  permite predizer a erosão laminar em bacias hidrográficas. 

Visto que se encontram disponíveis diversos MDEs e metodologias para estimar o fator LS torna-se 

fundamental a avaliação do efeito dos diferentes dados orbitais devido a grande diferença entre os 

fatores LS originados de cada um. Ambos os métodos avaliados superestimaram os valores 

observados quando mantidos constantes os coeficientes a e b da MUSLE, embora o comportamento 

tenha sido similar em relação ao observado nos eventos. Já os valores de sedimento estimados 

encontrados após a calibração dos coeficientes a e b para cada evento ficaram praticamente 

idênticos entre os MDEs e metodologias de LS. Assim percebe-se que eventuais mudanças nos 

valores de LS ocasionados pelo uso de diferentes MDEs e metodologias de cálculo podem ser 

compensadas pela calibração dos coeficientes a e b. 
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