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APLICAÇÃO DA EQUAÇÃO UNIVERSAL DE PERDA DE SOLO (USLE) EM 

UMA MICROBACIA HIDROGRÁFICA URBANA  

Michel dos Santos Lamana1  

ABSTRACT 
A recurring problem that has been impacting the Brazilian soils is erosion, it is a natural process for 
soil formation, despite being a natural process, erosion can be accelerated through anthropic 
actions, such as the type of land use and occupation and soil management techniques, which results 
in increased exposure of the soil to erosive agents. The aim of this study is to identify the erosive 
potential of the Córrego do Ajudante hydrographic basin through the USLE. 
The results show that the hydrographic basin of the Córrego do Ajudante presents a low degree of 
erosion with some spots with moderate to high degree, which it is necessary to understand if these 
exposed soil points are temporary or are derived from erosive processes, it is also possible to 
identify a strong anthropic pressure in the basin. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 Um problema recorrente que vem impactando os solos brasileiros é a erosão, trata-se de 

um processo natural para a formação dos solos, o processo constitui-se na desagregação de 

partículas e/ou fragmentação do material e o arraste de partículas. Apesar de ser um processo 

natural, a erosão poder ser acelerada por meio de ações antrópicas, tais atividades como o tipo de 

uso e ocupação do solo e técnicas de manejo do solo, na qual podem resultar no aumento da 

exposição do solo a agentes erosivos Bertoni & Lombardi Neto (2010). 

 Diversos estudos foram apresentados para mensurar a perda de solo ao longo dos anos, 

porém, a Equação Universal de Perda de Solo (USLE, sigla em inglês) proposta por Wischmeier e 

Smith (1978) destaca-se para estimar a perda de solo por erosão laminar. Originalmente a equação 

era aplicada com dados em campo, hoje em dia podemos aplicar em ambiente SIG, o que facilita na 

obtenção de dados e rapidez na obtenção de resultados. 

 Deste modo, em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Salto, este estudo tem 

como objetivo identificar o potencial erosivo da bacia hidrográfica do Córrego do Ajudante por meio 

da USLE, para compreender como a erosão laminar está afetando a bacia hidrográfica estudada. 
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Figura 01 - Localização da Área de Estudo. 

2 - EQUAÇÃO UNIVERSAL DE PERDA DE SOLO  

 A USLE é um modelo empírico que envolve seis variáveis para estimar a perda de solo média 

anual por erosão laminar em uma determinada área. 

𝐴 = 𝑅 ×  𝐾 × (𝐿 𝑆) × (𝐶 𝑃)                                                                                                                       (01) 

Onde:  

A = perda média anual de solo por unidade de área (ton ha -1 ano -1);  

R = erosividade da chuva (MJ mm ha -1 h -1 ano -1);  

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

LS = fator topográfico (adimensional); 

CP = Uso e Manejo do Solo e Práticas Conservacionistas (adimensional); 

3 - METODOLOGIA 

3.1 - Modelo Digital de Elevação  

O Modelo Digital de Elevação (MDE) foi obtido pelo satélite Alos Palsar com resolução de 12,5 

metros, onde é disponibilizado na plataforma ASF Data Search Vertex, utilizado no Qgis 3.10.4 with 

Grass 7.0 com o algoritmo r.fill.dir para eliminar as espúrias, assim obtendo o Modelo Digital de 

Elevação Hidrologicamente Consistente (MDEHC). 
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3.2 - Fator R 

Representa o potencial de erosividade causado pela chuva, resultando na perda de solo, para 

a região estudada ela pode ser quantificada pela equação de Lombardi Neto e Moldenhauer (1992). 

𝑅𝑥 = 68,73 × (
𝑀𝑥2

𝑃
)

0.841

                                                                                                                          (02) 

Onde:  

Rx = É o fator R para o mês x. (MJ mm ha -1 h -1 ano -1);  

Mx = É a média mensal de precipitação para o mês x (mm);  

P = É a média anual de precipitação (mm); 

Os dados de estações pluviométricas do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), 

considerando a média de chuvas mensais por um período de 30 anos, de 1984 a 2014 dos municípios 

de Salto e Indaiatuba são interpolados no Qgis 3.10.4 with Grass 7.0. 

3.3 - Fator K 

A erodibilidade é definida como um fator numérico a suscetibilidade do solo sofrer erosão, ou 

seja, representa a vulnerabilidade de um determinado tipo de solo, com a variação entre 0 a 1, 

valores próximos de 0 representam uma menor predisposição e valores próximos de 1 representam 

uma maior predisposição a perda de solo Bertoni & Lombardi Neto (2010). 

O fator K para a área de estudo segundo Mannigel et al (2008), são o Argissolo Vermelho-

Amarelo Distrófico típico A moderado com textura média/argilosa com valor de K de 0,0466, 

Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico A moderado com textura argilosa com valor de K de 0,0112 

e para a área urbana onde o solo é impermeabilizado o valor adotado é 0. 

3.4 - Fator L e Fator S 

A equação de Desmet e Govers (1996) constitui na aplicação do conceito de área de 

contribuição para o cálculo automático do comprimento de rampa, onde emprega-se a declividade, 

direção de fluxo da bacia hidrográfica e o fluxo acumulado. 

𝐿 𝑖,𝑗 =  
(𝐴𝑖,𝑗−𝑛 + 𝐷2)

𝑚+1
−  (𝐴𝑖,𝑗−𝑛)

𝑚+1

𝐷𝑚+2  ×  𝑋𝑖,𝑗
𝑚  × 22,13𝑚

                                                                                             (03)   

L i, j = fator de extensão de vertente de uma célula com coordenadas (i, j); 

A i, j – in  = área de contribuição de uma célula com coordenadas (i, j); 

D: tamanho da grade de células (metros); 

X i, j = valor da direção do fluxo; 

m = coeficiente que assume os valores reclassificados da declividade; 
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Empregando o MDEHC, foi utilizado software Qgis 3.10.4 with Grass 7.0 com o algoritmo 

r.watershed para a geração do fluxo de drenagem e fluxo acumulado, enquanto a declividade foi 

obtida por meio do comando gdal slope, a direção de fluxo resulta em um raster com variações de 

1 a 8, onde os valores 2, 4, 6 e 8 representam N, O, S e L, reclassificados para o valor de 0,5, enquanto 

os valores 1, 3, 5 e 7 representam NE, NO, SO e SE foram reclassificados para o valor de 0,354. O 

raster proveniente do fluxo acumulado representa o valor da quantidade de fluxo que atravessa 

cada célula e o resultado da declividade é um raster que representa a declividade do terreno em 

porcentagem, sendo reclassificadas para o valor corresponde de “s” 0,5 se s ≥ 5%; 0,4 se 3% ≤ s < 

5%; 0,3 se 1% ≤ s < 3%; 0,2 se s <1%. 

O fator LS foi obtido pela equação Bertoni e Lombardi Neto (2010). 

𝑓𝑡 =     0,00984 ×  𝐿0,63  × 𝑆1,18                                                                                                              (04)   

Onde:  

ft = Fator topográfico (adimensional);  

L= Comprimento da rampa (metros);  

S = Fator declividade (%);  

3.5 - Fator CP 

O fator CP está relacionado ao uso e manejo do solo e práticas conservacionistas, alguns 

autores tratam esses fatores individualmente, todavia, Stein et al. (1987) propõe o uso desses 

fatores em conjunto, pois eles estão relacionados entre si.  

Com as imagens do satélite CBERS-4 com os sensores pan 5 metros e multiespectral 10 metros,  

no Qgis 3.10.4 with Grass 7.0 é aplicado o comando Gdal Pansharpenig, onde é feito uma releitura 

das bandas Red, Green e NIR para o melhoramento da resolução de 10 metros para 5 metros, 

posteriormente as bandas foram composta no padrão 3, 4, 2, o resultado desse processo estabelece 

a vegetação com um tom verde escuro, agricultura e campos com verde claro, a área urbana e solos 

expostos ficam com tom rosado, em seguida é realizado a classificação supervisionada com o plugin 

dzetsaka e ajustado manualmente os locais onde o software confunde os valores de cada pixel. 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Fator R 

Os valores mínimos e máximos são 5.064,16 e 5.408,49 MJ mm ha-1 h-1 ano-1 (Figura 2), onde 

os maiores valores de R são característicos na região nordeste da bacia, ou seja, é a região que tem 

o maior potencial de perda de solo, com base na análise proposta por Carvalho (2008) para a 

classificação de erosividade (tabela 01), a bacia hidrográfica possuí erosividade moderada a forte. 
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Figura 02 - Fator R para a bacia do Córrego do Ajudante. 

4.2 - Fator K 

Os valores de K proposto por Mannigel et al (2008), consta-se que o maior valor de 

erodibilidade de 0,0466 está relacionado ao argissolo vermelho-amarelo distrófico típico A 

moderado com textura média/argilosa, representando 38,85% da área de estudo, sendo o solo com 

maior susceptibilidade a erosão laminar, o valor de 0,0112 está relacionado ao latossolo vermelho-

amarelo distrófico A moderado com textura argilosa, representando 17,81% da bacia hidrográfica e 

área urbana com o valor 0 para erodibilidade representa 43,34% da área da bacia hidrográfica. 

 

Figura 03 - Fator K para a bacia do Córrego do Ajudante. 
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4.3 - Fator LS 

Os valores mínimos e máximos do fator LS para a bacia hidrográfica do Córrego do Ajudante 

são respectivamente 0 e 2,30, são valores relativamente baixos, o que são característicos da 

topologia da área de estudo. 

Isso ocorre, pois, a bacia hidrográfica não apresenta um grau de declividade muito elevado 

segundo a classificação proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

(figura 04), é possível observar que os locais que possuem maiores declives se coincidem com os 

maiores valores de LS. 

4.4 - Fator CP 

Comparando os valores de CP e desconsiderando o valor de 0, que representa os cursos d’água 

e área urbana, a qual não sofre com o processo de erosão laminar, o menor valor obtido resulta na 

vegetação densa de floresta, pois a vegetação diminui o contato direto da chuva com o solo, 

dissipando a energia proveniente da chuva e diminui o escoamento superficial, consequentemente 

reduz a desagregação de partículas e/ou fragmentação do material e o arraste de material sólido, 

assim facilitando a infiltração de água no solo, assim, reduzindo a erosão hídrica GUADAGNIN et al., 

(2005). O maior valor trata-se da classe solo exposto, com valor de 1, onde não há qualquer tipo de 

proteção no solo, logo é caracterizado pela alta susceptibilidade a erosão. 

Figura 04 - Fator LS e Classificação da Declividade (%) para a bacia do Córrego do Ajudante. 
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Figura 05 - Fator CP para a bacia do Córrego do Ajudante. 

4.5 - Perda de Solo 

A distribuição média de perda de solo por erosão laminar na área de estudo apresenta valores 

mínimos e máximos de 0 e 135,47 ton ha-1 ano-1, entretanto, considerando a classificação da FAO, 

UNEP e UNESCO (1980), a bacia apresenta majoritariamente baixo grau de erosão, alguns fatores 

que contribuem para isso é 43,34% da área ser área urbana e baixos valores do fator LS, pois quanto 

maiores os valores de LS, maior é a tendência de perda de solo. Enquanto os valores de entre 10 a 

50 ton ha-1 ano-1 e 50 a 200 ton ha-1 ano-1 representam grau de erosão moderado e alto, estão 

relacionados ao tipo de uso e ocupação do solo, o qual se refere ao solo exposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 - Perda de Solo para a bacia do Córrego do Ajudante. 
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5 - CONCLUSÃO 

A aplicação da USLE mostrou-se uma excelente ferramenta para compreender como o a 

erosão laminar afeta a área de estudo, indicando as áreas mais suscetíveis a erosão, entretanto, a 

bacia hidrográfica do Córrego do Ajudante apresenta um baixo grau de erosão com alguns focos 

com grau moderado a alto com base na classificação proposta pela FAO, UNEP e UNESCO (1980), o 

qual se faz necessário compreender se esses pontos de solos expostos são temporários ou são 

advindos de processos erosivos, contudo, podemos concluir que os principais fatores para este 

estudo são o CP e LS, pois a coincidência entre o tipo de uso e o ocupação do solo com o LS, resultou 

nos maiores valores de perda de solo. 
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