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Resumo 
 

Majer, Rodolfo Caringi. Estimativa de perda anual de solo distribuída na bacia 
hidrográfica da barragem Santa Bárbara. 2018. 125 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso - Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, Centro de Engenharias, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
O conhecimento sobre as características climáticas, pedológicas, topográficas e de 
manejo, uso e conservação da terra são essenciais para o desenvolvimento 
econômico, ambiental e social de uma região. Nesse sentido, trabalhos com o 
objetivo de estimar a perda de solo em uma bacia hidrográfica e consequentemente 
o assoreamento em um reservatório causado por um barramento são fundamentais 
para a manutenção, conservação e remedição de solos agrícolas, rios, 
biodiversidade, reservatórios, estruturas hidráulicas, entre outros. A Equação 
Universal da Perda de Solos Revisada (RUSLE) é um modelo de predição de perda 
de solos amplamente usado pela comunidade cientifica que apresenta resultados 
próximos a realidade. O objetivo deste trabalho foi estimar, por meio da RUSLE, a 
perda anual de solo distribuída para a bacia hidrográfica da barragem Santa 
Bárbara, localizada na cidade de Pelotas/RS, e estimar o assoreamento do 
reservatório da mesma por meio de equações empíricas e o ambiente SIG, de modo 
a fornecer subsídios ao planejamento ambiental, ao manejo da bacia hidrográfica e à 
segurança hídrica. Para o desenvolvimento do fator climático R foram utilizados os 
dados hidrológicos da Agência Nacional de Águas (ANA), considerando-se apenas 
as estações pluviométricas com no mínimo 20 anos de registro diário de chuvas, 
conforme sugerido pela literatura. Para o Fator K foram utilizados os dados 
pedológicos da cidade de Pelotas e outras informações retiradas da literatura. Para 
o fator topográfico LS foi utilizado o Modelo Digital de Elevação (MDE) da missão do 
SRTM disponibilizados pelo Serviço Geológico Norte Americano (USGS). Para o 
desenvolvimento do fator de uso e cobertura do solo C foram utilizadas as imagens 
do satélite Landsat 8, também disponibilizadas pelo USGS. Em virtude da carência 
de informações sobre as praticas conservacionistas que ocorrem na bacia 
hidrográfica, foi considerado o valor de 1 para o fator P, conforme sugere a literatura. 
O assoreamento foi estimado a partir dos resultados da estimativa média de perda 
de solo da bacia hidrográfica, das características do barramento e do reservatório e 
de equações e métodos difundidos na literatura. Os resultados obtidos para o Fator 
R apontaram que 19 estações pluviométricas apresentaram mais de 20 anos de 
registro de chuva diário, satisfazendo assim, os requisitos. Os valores de fator R, 
para a bacia hidrográfica da barragem Santa Bárbara, variaram entre 7468 e 7681 
MJ.mm.ha-1.ano-1. Os resultados do Fator K mostraram que existem cinco tipos 
diferentes de solos na bacia hidrográfica da barragem, sendo eles: PVd1, PLe1, 
PLe3, PLe4 e HGe1. Os pesos atribuídos às características inerentes de cada tipo 
de solo encontrado na bacia hidrográfica foram obtidos através de uma pesquisa 
bibliográfica. Os resultados do fator LS mostraram que 97,7% da magnitude dos 
valores foram menores que 5, sendo consideradas baixas, podendo este fato estar 
atrelado a grande parte da bacia ser considerada plana. Constatou-se, nos 
resultados do fator de uso de cobertura do solo C, que 46,9% da área da bacia é 
coberta por campo, 19,65% por zona urbana, 17,75% por solo exposto, 12,5% por 
florestas e 3,15% por recursos hídricos. As perdas anuais de solos distribuídas (A) 
foram classificadas como: 86,35% como perdas muito baixas, 8,15% como perdas 
baixas, 4,4% como perdas moderada e somente 1,1% como perda alta e muito alta. 



 
 

 
 

As estimativas de assoreamento para o reservatório Santa Bárbara mostraram que 
em 2018 o volume de sedimento depositado atingiu a cota 5,74 metros do 
barramento e atingirá em 2068 a cota 6,15 metros. 
 
Palavras-chave: Conservação dos solos, modelagem de sedimentos, assoreamento 
de reservatórios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Abstract 
 
Majer, Rodolfo Caringi. Estimation of annual loss of soil distributed in the 
watershed of the Santa Bárbara dam. 2018. 125 p. Bachelor’s thesis - Bachelor in 
Environmental and Sanitary Engineering, Center of Engineering, Federal University 
of Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
The knowledge about the climatic, pedologic, topographic and management, usage 
and earth conservation characteristics are essential for the economic, environmental 
and social development of a region. In this sense, researches with the objective of 
estimating the soil loss in a watershed and, consequently, the sedimentation in a 
reservoir caused by a dam are fundamental for the maintenance, conservation and 
remediation of agricultural soil, rivers, biodiversity, reservoirs, hydraulic constructions, 
among others. The Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) is a model of 
prediction of soil loss widely used by the scientific community that presents results 
close to reality. The objective of this work was to estimate, through the RUSLE, the 
annual soil loss distributed in the watershed of the Santa Bárbara dam, located in the 
city of Pelotas/RS, and to estimate the sedimentation of the reservoir of the same 
dam through empirical equations and the SIG environment, to provide subsidies for 
the environmental planning, for the management of the watershed and for water 
security. For the development of the climatic factor R was used the hydrological data 
of the Brazilian National Agency of Water (ANA), considering only the pluviometric 
stations with at least 20 years of daily register of rain, as suggested by the literature. 
For the factor K were used the pedological data of the city of Pelotas and other 
information collected from the literature. For the topographic factor LS was used the 
Digital Elevation Model (DEM) of the SRTM mission provided by the United States 
Geological Survey (USGS). For the development of the factor C of land use and land 
cover were used the images of the Landsat 8 satellite, also provided by the USGS. 
Due to the lack of information about the conservational practices that occur in the 
watershed, the value of 1 was considered for the factor P, as suggested by the 
literature. The sedimentation was estimated from the estimated average results of 
soil loss of the watershed, from the characteristics of the dam and the reservoir and 
from the equations and methods widespread in the literature. The results obtained for 
the factor R showed that 19 pluviometric stations presented more than 20 years of 
daily registers of rain, thus satisfying the requirements. The values of the factor R, for 
the watershed of the Santa Bárbara dam, varied between 7468 and 7681 MJ.mm.ha-

1.year-1. The results of the factor K showed that five different soil types exist in the 
watershed of the dam, being: PVd1, PLe1, PLe3, PLe4 and HGe1. The weights 
attributed to the inherent characteristic of each soil type found in the watershed were 
obtained through a bibliographic research. The results of the factor LS showed that 
97,7% of the magnitude of the values were less than five, so they were considered 
low, and this can be related to the fact that a great part of the watershed is 
considered plain. It was found, in the results of the factor C of land use and land 
cover, that 46,9% of the watershed area is covered by grasslands, 19,65% by urban 
zones, 17,75% by exposed land, 12,5% by forests and 3,15% by water resources. 
The annual loss of soil distributed (A) was classified as 86,35% as very low, 8,15% 
as low losses, 4,4% as moderate losses and only 1,1% as high or very high losses. 
The sedimentation estimates for the Santa Bárbara reservoir showed that in 2018 the 
volume of sediment deposited reached the height of 5,74 meters of the dam and will 
reach, in 2068, the height of 6,15 meters. 
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1 Introdução 

 

O Brasil é um país com dimensões continentais e privilegiado no que diz 

respeito aos recursos naturais. No entanto, segundo BRAGA et al. (2005), a 

degradação dos recursos naturais, causada na maior parte dos casos pela atividade 

antrópica, tem se agravado nos últimos anos reduzindo a quantidade e afetando a 

qualidade dos recursos naturais disponíveis. 

 O solo, um dos recursos naturais mais importantes, composto basicamente 

de partículas minerais, água, ar e matéria orgânica, é essencial para o meio 

ambiente e para a economia, em virtude da sua capacidade de suporte vegetal, 

reciclagem de nutrientes, armazenamento e fornecimento de água, suporte à 

biodiversidade, entre outros (BRADY, 1984; CASSMAN, 1999). Sabe-se que existe 

uma grande demanda por solo de qualidade, neste sentido, os estudos referentes à 

perda de solo tornam-se muito importantes, principalmente para o planejamento e 

gestão rural, urbano e ambiental (CASSMAN, 1999). 

A erosão é o processo de desprendimento e arraste de partículas do solo que 

causa a perda de solos e consequentemente diversos problemas à agricultura, ao 

meio ambiente e à sociedade (PRUSKI, 2006). Os estudos sobre a dinâmica de 

materiais erodidos têm diversas aplicações, como na navegação, morfologia fluvial, 

obras hidráulicas, transporte de nutrientes e poluentes, depósito de sedimentos e 

principalmente nos estudos de assoreamento e vida útil de reservatórios 

(CARVALHO, 2008). Desse modo, a predição da perda de solo é vital para avaliar 

os riscos de erosão do solo, com o objetivo de propor usos, manejos e práticas 

conservacionistas que contribuam para a redução do assoreamento e aumento da 

vida útil de reservatórios.  

Desde 1940, diversos pesquisadores e instituições desenvolvem modelos 

matemáticos com o objetivo de estimar a perda de solo (WISCHMEIER; SMITH 

1978; RENARD et al., 1997). Os modelos de predição de perda de solo consagrados 

na literatura são a USLE, MUSLE, RUSLE, EUROSEM, WEPP, entre outros 

(WISCHMEIER; SMITH, 1978; WILLIAMS, 1975; FLANAGAN; NEARING, 1995; 

RENARD et al., 1997 MORGAN et al., 1998; MOEHANSYAH et al., 2004).   

Alguns modelos de perda solo, como o EUROSEM (European Soil Erosion 

Model) e o WEPP (Water Erosion Prediction Project), requerem um amplo número 
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de parâmetros de entrada muitas vezes difíceis de obter, como os dados de 

precipitação de alta qualidade, parâmetros do balanço hídrico, rugosidade da 

superfície terrestre, parâmetros hidráulicos, entre outros (MORGAN et al., 1998; 

FLANAGAN et al., 2012 FLANAGAN et al., 2013). A aplicação de modelos 

complexos se torna ainda mais difícil quando existe uma carência de monitoramento 

e consequentemente de dados para a obtenção dos parâmetros de entrada, como 

ocorre em várias regiões do Brasil e do mundo em desenvolvimento (ANGIMA et al., 

2003). Por esse motivo, diversos autores sugerem a utilização do modelo USLE 

(Universal Soil Loss Equation) em função da sua facilidade de obtenção dos dados 

de entrada e na confiabilidade dos valores estimados de perda de solo (RISSE et al., 

1993; FERRO, 2010). 

No Brasil, a lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, nessa determinou-se a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gestão. Paralelamente, o desenvolvimento das tecnologias de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) permitiu a aplicação da modelagem 

USLE em escala de bacias hidrográficas.  Por consequência, o modelo passou a ser 

denominado RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), tornando-se assim, 

uma ferramenta fundamental para o planejamento e manejo sustentável do solo e da 

água (BESKOW et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2011). 

A RUSLE estima, para determinada área, a perda anual de solo distribuída 

causada pela erosão em sulco e entresulco. Os dados de entrada do modelo RUSLE 

são constituídos por um conjunto de parâmetros naturais, como a erosividade da 

chuva e do escoamento superficial (fator R), a erodibilidade do solo (fator K), o 

comprimento do declive e a declividade (fatores L e S), e por um conjunto de fatores 

antrópicos, como o uso e cobertura do solo (fator C) e práticas conservacionistas 

(fator P) (RENARD et al., 1997). 

Os reservatórios, formados pela construção de barramentos, são 

considerados a alteração mais significativa sobre os recursos hídricos, em virtude de 

uma série de alterações físicas, ambientais e sociais nos locais onde são instaladas 

(POFF et al., 1997; PRIMARK; RODRIGUES, 2006; POULET, 2007; LAW, 2008; 

LIERMANN et al., 2012), sendo as alterações sedimentológicas uma delas, 

ocasionada principalmente em razão da redução da velocidade do escoamento 

hídrico (MORRIS; FAN, 2009). O material erodido em transporte pelos rios, os 
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sedimentos, poderão se acumular nos reservatórios ou nas porções mais baixas da 

região, reduzindo assim a capacidade de armazenamento hídrico do reservatório, 

interferindo de diversas formas na economia, no ambiente e na sociedade 

(CARVALHO, 2008; MORRIS; FAN, 2009). 

Neste contexto, este trabalho tem o objetivo de estimar a perda anual de solo 

distribuída através da Equação Universal de Perda de Solo Revisada - RUSLE para 

a bacia hidrográfica da barragem Santa Bárbara (BHBSB) e o assoreamento do 

reservatório causado pelo mesmo barramento. 

A área de estudo deste trabalho foi selecionada devido a sua importância no 

que diz respeito ao abastecimento e segurança hídrica da cidade de Pelotas/RS e 

também pela crescente expansão agrícola e urbana que ocorre na mesma. Outro 

fator que propiciou a escolha da área de estudo é o pouco número de trabalhos 

sobre o assoreamento de reservatório na zona sul do estado do Rio Grande o Sul. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Geral 

 

Estimar a perda de solo anual distribuída para a bacia hidrográfica da 

barragem Santa Bárbara, localizada na cidade de Pelotas/RS. 

 

 

1.2.2 Específicos 

 

 - Delimitar a BHBSB. 

- Identificar e organizar as estações pluviométricas, mantidas pela ANA 

(Agência Nacional de Águas), localizadas dentro e próximas ao município de 

Pelotas. 

- Calcular e espacializar a erosividade da chuva e do escoamento superficial 

(Fator R) para a área da BHBSB. 

- Identificar e caracterizar os tipos de solo existentes na área de estudo e as 

suas respectivas erodibilidades (Fator K). 
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- Determinar o comprimento de declive (L), a declividade (S) e o fator 

topográfico (LS) para a BHBSB. 

- Mapear o uso e cobertura do solo para a BHBSB no período da primavera 

de 2017. 

- Produzir a curva cota x área x volume (CAV) do reservatório Santa Bárbara. 

- Estimar o assoreamento do reservatório Santa Bárbara. 
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2 Revisão de Literatura  

 

2.1 Ciclo das rochas, solo, erosão e sedimentos  

 

Uma rocha é um agregado sólido de minerais que ocorre naturalmente. O 

ciclo das rochas é o processo de formação de rochas ígneas, sedimentares ou 

metamórficas que é resultado da interação dos sistemas tectônico e climático da 

Terra. As rochas ígneas formam-se da cristalização do magma e são divididas em 

intrusivas (quando o resfriamento ocorre de forma lenta) e extrusivas (quando o 

resfriamento ocorre de forma abrupta).  As rochas sofrem intemperismo, produzindo 

detritos e material dissolvido que são conduzidos pela gravidade, água e ventos que 

posteriormente depositam-se em camadas de sedimentos quando ocorre uma 

redução na energia de transporte, sendo a litificação o processo que converte 

sedimento em rocha sedimentar. As rochas metamórficas são produzidas quando as 

altas temperaturas e pressões do interior da Terra atuam sobre qualquer tipo de 

rocha alterando suas características (PRESS et al., 2004). 

O solo é um recurso natural, resultado do intemperismo e da atividade 

biológica, composto principalmente por fragmentos de rochas, matéria orgânica, 

água e ar sendo fundamental para a sustentação de plantas, armazenamento de 

água, oxigênio e nutrientes, reciclagem de matérias, manutenção de ecossistemas, 

entre outros (BRADY, 1984; FOTH, 1990).  

A erosão é o conjunto de processos que desagregam e transportam solo e 

rochas morro abaixo ou na direção dos ventos. Esses processos transportam o 

material alterado da superfície da Terra de um local e depositam-no em outro lugar. 

Como a erosão move o material sólido alterado, novas porções de rochas fresca e 

inalterada vão sendo expostas ao intemperismo de forma lenta e continua (PRESS 

et al., 2004). 

O sedimento é a partícula derivada de rochas e de materiais orgânicos que 

pode ser transportada (CARVALHO, 2008). Os sedimentos são divididos em 

clásticos, químicos e bioquímicos. Os sedimentos clásticos são os fragmentos de 

rocha, fisicamente transportados, e produzidos pelo intemperismo de rochas 

preexistentes que variam em tamanho, forma e composição. Já os sedimentos 

químicos e bioquímicos são os produtos dissolvidos pelo intemperismo como íons ou 
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moléculas em solução no solo e nos corpos hídricos. Os sedimentos químicos se 

formam, geralmente, nos locais de deposição. Os sedimentos bioquímicos se 

constituem basicamente de restos de organismos biológicos. Na maior parte do 

mundo, a produção de sedimentos clásticos é 10 vezes maior que a produção de 

sedimentos químicos e bioquímicos (PRESS et al., 2004). 

 

 

2.2 Hidrologia e Ciclo Hidrológico 

 

A água na Terra está em um espaço denominado de hidrosfera, situada entre 

a litosfera e a atmosfera (CHOW; MAIDMENT; MAYS, 1988) conforme apresentados 

por Press et al. (2004) - Figura 1. A biosfera está localizada entre esses três 

componentes do sistema Terra, sendo definida como o conjunto de todos os 

ecossistemas da Terra.  

 

 

Figura 1 - Principais componentes do sistema Terra. 
Fonte: Press et al. (2004). 

 

O ciclo hidrológico é a forma com que a água circula na Terra e é o principal 

foco da hidrologia (CHOW; MAIDMENT; MAYS, 1988), ciência que estuda a 

ocorrência, circulação e distribuição da água na Terra, suas propriedades físicas e 

químicas e sua relação com o meio ambiente (CHOW, 1964).  

Miranda, Oliveira e Silva (2010) relatam que, na escala global, o volume de 

água disponível em cada parte do ciclo hidrológico é relativamente constante, 

contudo, quando se trata de uma área limitada, como uma bacia hidrográfica, a 

quantidade de água em cada parte do ciclo varia continuamente, dentro de amplos 
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limites, explicando assim a abundância e a escassez das chuvas sobre a Terra. Na 

Figura 2 estão ilustrados os principais componentes do ciclo hidrológico em uma 

escala global. 

 

 

Figura 2 - Representação do ciclo hidrológico em escala global. 
Fonte: Beskow et al. (2015). 

 

A definição dos principais componentes do ciclo hidrológico pode ser 

apreciada nos trabalhos sobre: evaporação (ALLEN et al., 1998), precipitação 

(MELLO; SILVA, 2013; CALDEIRA, 2016), interceptação (MIRANDA; OLIVEIRA; 

SILVA, 2010; TUCCI, 2009; SHUTTLEWORTH, 1993), infiltração (MIRANDA; 

OLIVEIRA; SILVA, 2010; MELLO; SILVA, 2013), evapotranspiração (ALLEN et al., 

1998), percolação (COLLISCHON; TASSI, 2011) e escoamentos direto (SILVA et al., 

2008), subsuperficial (MIRANDA; OLIVEIRA; SILVA, 2010)  e de base (MELLO; 

SILVA, 2013). 
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2.3 Hidrossedimentologia e o Ciclo Hidrossedimentológico 

 

Paralelamente e vinculado ao ciclo hidrológico e ao ciclo sedimentar das 

rochas existe o ciclo hidrossedimentológico que relaciona o intemperismo, erosão, 

transporte e deposição com a água, sendo a hidrossedimentologia a ciência que 

estuda as relações entre água e os sedimentos (BORDAS; SELLMEMANN, 1993; 

PRESS et al, 2004). 

Nos últimos anos diversos estudos têm sido realizados com atenção ao ciclo 

hidrossedimentológico e a erosão em razão dos elevados prejuízos, para a 

sociedade e para o ambiente, referentes à perda de solo (BRADY, 1984; FOTH, 

1990; PRATES; ROCHA, 2011). Os processos de erosão podem ser acelerados de 

acordo com as práticas antrópicas. Entre as atividades antrópicas que mais alteram 

a dinâmica dos sedimentos está o desmatamento, a agricultura, a urbanização, a 

mineração, a construção de estradas, barramentos de água, entre outros (BORDAS; 

SELLMEMANN, 1993). 

Em decorrência da perda de solos são percebidas diversas, como a perda de 

produtividade, devido a perda de nutrientes em decorrência da erosão dos 

horizontes mais férteis (superficiais), a degradação de habitats e alteração da 

paisagem, o assoreamento de rios e reservatórios que, por consequência, 

ocasionam alagamentos, redução da qualidade de água para consumo e irrigação, 

erosão da biodiversidade, impossibilidade de navegação, redução da vida útil do 

reservatório, entre outros (BRADY, 1984; FOTH, 1990; BORDAS; SELLMEMANN, 

1993; RIGHETTO, 1998; SCAPIN, 2005; SPERANDIO et al., 2012). 

Para Press et al. (2004) os estágios do ciclo sedimentar compreendem vários 

processos sobrepostos, como o intemperismo químico e físico, erosão, transporte 

hídrico, deposição, soterramento e diagênese. De acordo com Carvalho (2008), os 

estágios do hidrossedimentológicos são a erosão, o transporte do sedimento, o 

depósito e a compactação. Para Bordas e Sellmemann (1993) as fases do ciclo 

hidrossedimentológico são a erosão, o transporte, a decantação, o depósito e a 

consolidação. Na Figura 3 é possível visualizar uma ilustração dos processos que 

estruturam os estágios sedimentares do ciclo das rochas e os estágios do ciclo 

hidrossedimentológico.  
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Figura 3 - Estágios sedimentares do ciclo das rochas.  
Fonte: Press et al., 2004. 

 

O intemperismo é a fase em que o material exposto vai sofrer ações físicas, 

químicas e biológicas que vão desagregar e transformar minerais e rochas em 

sólidos alterados, soluções e precipitados (PRESS et al, 2004).  

A erosão é entendida como a fase que dará a mobilidade as partículas 

produzidas pelo intemperismo. Essa mobilidade ocorre quando as forças 

hidrodinâmicas ultrapassam a resistência oferecida pelas partículas (BORDAS; 

SELLMEMANN, 1993). 

O deslocamento e o transporte do sedimento pela água dependem da forma, 

tamanho, peso da partícula e das forças exercidas pela ação do escoamento, até o 

momento em que se reduzem as forças de deslocamento do sedimento 

(CARVALHO, 2008). 

A deposição, decantação ou sedimentação ocorrem à medida que as forças 

de deslocamento do sedimento reduzem a sua capacidade transporte pela água e o 

sedimento começa a se depositar. Esses depósitos podem ser de pequeno, médio e 

grande volume. Também podem ser transitórios ou permanentes, como o 

assoreamento (BORDAS; SELLMEMANN, 1993; PRESS et al, 2004). 

O soterramento ou consolidação ocorre a medida que as camadas de 

sedimentos se acumulam e vão sofrendo compactação resultante do próprio peso do 
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sedimento, da pressão hidrostática ou de qualquer outro fenômeno que venha 

aumentar a densidade dos depósitos (SELLMEMANN, 1993; PRESS et al., 2004. 

BORDAS). 

Um depósito de sedimentos permanente sofre a ação do peso da água, do 

seu próprio peso, do calor e de reações químicas e físicas, e com isso, esse 

sedimento irá adquirir novas características. E essa mudança refere-se a processo 

de diagênese (PRESS et al, 2004). 

 

 

2.4 Efeitos decorrentes da perda de solo e da dinâmica dos sedimentos 

 

 A erosão geológica é oriunda de fenômenos naturais que agem 

continuamente na crosta terrestre. As atividades antrópicas alteram o equilíbrio das 

condições naturais do processo de erosão, dando origem a erosão acelerada, que 

se apresenta como um fenômeno de grande preocupação no Brasil e no mundo em 

razão da rapidez com que se processa e pelo fato de estar atrelado a diversos 

prejuízos agropecuários, econômicos, ambientais e sociais (PRUSKI, 2006). 

 Nos trabalhos de Carvalho (1998) e Pruski (2006) são apresentados impactos 

negativos decorrentes da perda de solo, sendo mais relevantes os que dizem 

respeito à perda da produtividade agropecuária e os aspectos sociais associados à 

perda da qualidade da água e o assoreamento de rios e reservatórios. 

Visando identificar o limite máximo de perdas de solo a fim de manter a 

capacidade produtiva sustentável de um solo foi criado o conceito de tolerância de 

perdas de solo, que caracteriza a quantidade máxima deste que pode ser perdida 

pela erosão sem que a área apresente queda na produtividade. O estabelecimento 

do limite admissível de perdas de solo deve considerar fatores físicos, econômicos e 

geológicos locais (PRUSKI, 2006). 

No que diz respeito aos aspectos positivos da erosão e da dinâmica dos 

sedimentos destaca-se a mineração de rochas (CARVALHO, 2008), o transporte de 

nutrientes que fertiliza terras (PRUSKI, 2006) e que permite o desenvolvimento da 

cadeia trófica nas zonas de alta produtividade biológica - regiões dos deltas dos rios 

com os oceanos (PRIMARK; RODRIGUES, 2001) e a capacidade de depuração de 

poluentes (CARVALHO, 2008). 
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 Todas as fases do processo erosivo têm efeitos sobre o meio ambiente, mas 

entre as perturbações negativas destacam-se os efeitos que os sedimentos têm 

sobre a biodiversidade (LAW, 2008; CARVALHO, 2008), o carregamento de 

poluentes ligados aos sedimentos e suas reações (CARVALHO, 2008) e o bloqueio 

da passagem de nutrientes pelo barramento (PRIMARK; RODRIGUES, 2001; 

POULET, 2007; LIERMANN et al., 2012). 

 A destruição e fragmentação de habitats nos recursos hídricos, como 

resultado de barramentos, é considerada uma das maiores ameaças a 

biodiversidade aquática do mundo (PRIMARK; RODRIGUES, 2001; LIERMANN et 

al., 2012; POULET, 2007). Além do mais, segundo o projeto do Elwha River (LAW, 

2008), a biodiversidade aquática está intimamente ligada a biodiversidade terrestre 

pela cadeia trófica, estando ambas sensíveis a alterações uma da outra.  

 À jusante de reservatórios, os efeitos físicos observados são sobre o canal de 

escoamento onde são observados fenômenos de erosão nas margens e no leito, 

sendo necessário em alguns casos obras de prevenção e remediação da erosão 

nestes locais (CARVALHO, 2008).  

   

 

2.5 Modelos de predição de perda de solos 

 

2.5.1 História da predição da perda de solos 

 

O desenvolvimento de modelos para estimar a perda de solo começou por 

volta de 1940 nos Estados Unidos da América. A maioria dos procedimentos para a 

predição da perda de solos, que existiam entre 1940 e 1956, baseava-se nas 

práticas de declividade. Zingg publicou, em 1940, uma equação relacionando a taxa 

de perda de solo e o percentual de declividade (WISCHMEIER; SMITH, 1978). 

Em 1947 e 1948, Smith e Whitt, desenvolveram equações para estimar a 

perda de solo em áreas do Missouri. As equações de Smith e Whitt são semelhantes 

em forma à equação universal de perda de solo introduzida anos mais tarde, não 

tendo, porém, o fator associado as precipitações (CARVALHO, 2008). Em 1947 um 

comitê nacional se encontrou em Ohio e adicionou o fator de chuva as equações 
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desenvolvidas até aquele momento, conhecida como equação de Musgrave 

(RENARD et al., 1997). 

  A Equação Universal de Perdas de Solo, conhecida como USLE (Universal 

Soil Loss Equation), foi desenvolvida entre os anos de 1954 e 1964 pelo National 

Runoff and Soil Loss Data Center em parceria com a Universidade de Purdue. Após 

diversos experimentos foram adicionados melhorias à equação de perda de solo 

como o fator de erosividade da chuva e o fator erodibilidade do solo com 

características locais, o fator de uso e cobertura do solo e o fator de práticas 

conservacionistas (WISCHMEIER; SMITH, 1978). 

Os avanços computacionais principalmente na área de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) e Sensoriamento Remoto (SR), permitiram 

modificações no modelo original da USLE, incorporando elementos, variáveis, e 

novos métodos de levantamento de dados, surgindo com isso a RUSLE - Revised 

Universal Soil Loss Equation (Equação Universal de Perda de Solo Revisada). 

Apesar de ser revisada a RUSLE utiliza os mesmos parâmetros da USLE. As 

principais modificações que ocorreram são relativas à aplicação em escala de bacia 

hidrográfica e o agrupamento dos fatores comprimento de ramap (L) e declividade 

(S), que antes eram calculados separadamente (RENARD et al., 1997; SILVA, 

2008). 

 O modelo WEPP (Water Erosion Prediction Program) foi desenvolvido, a partir 

1985, por um grande grupo de cientistas com base nos conceitos de infiltração, 

física do solo, fitotecnia, hidráulica e mecânica de erosão. Este modelo teve a 

intensão de substituir o modelo USLE e foi lançado em 1995. O WEPP é um modelo 

de parâmetros distribuídos que pode ser aplicado tanto para pequenas áreas 

quando para áreas maiores, como a bacia hidrográfica, capaz de, em qualquer 

escala temporal, estimar o escoamento, a desagregação e deposição do sedimento, 

produção de sedimentos, entre outros (FLANAGAN; NEARING, 1995; FLANAGAN et 

al, 2012; FLANAGAN et al, 2013). 

 O modelo EUROSEM (European Soil Erosion Model) foi desenvolvido com 

suporte financeiro da Comissão Européia de Pesquisa durante os anos de 1986 até 

2010. O EUROSEM é um modelo dinâmico distribuído, capaz de simular o 

transporte de sedimentos, erosão e deposição para processos em sulco e entre 

sulco para eventos de chuva individuais em áreas especificas e pequenas bacias 
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hidrográficas. A resposta do modelo inclui o total de escoamento, o total da perda de 

solos, o hidrógrafo de chuva e o gráfico do sedimento de chuva (MORGAN et al., 

1998). 

 O modelo SWAT (Soil Water Assessment Tool) é um modelo hidrológico 

qualitativo desenvolvido pelo departamento de agricultura dos Estados Unidos da 

América - USDA. O SWAT é um modelo de tempo continuo que opera diariamente, 

sendo o seu objetivo estimar o impacto na qualidade da água, sedimentos e 

utilização de defensivos agrícolas em bacias hidrográficas sem monitoramento. 

Nesse sentido para satisfazer os seus objetivos o modelo é baseado em princípios 

físicos, utilizando dados pré-existentes sendo capaz de estimar para longos períodos 

os efeitos das práticas de manejo (ARNOLD et al., 1998; SANTHI et al., 2001). 

 Em virtude de da facilidade de obtenção dos parâmetros de entrada 

(precipitação, solo, topografia, uso e cobertura vegetal e práticas conservacionistas) 

e pela confiabilidade dos resultados obtidos (RISSE et al., 1993; FERRO, 2010) este 

trabalho aplicará o modelo RUSLE em escala de bacia hidrográfica.  

 

 

2.5.2 O modelo Universal de Perda de Solos Revisado - RUSLE 

 

A RUSLE é um modelo empírico que tem o objetivo de estimar a perda de 

solo a partir da USLE em ambiente SIG (RENART et al., 1997). O modelo USLE foi 

desenvolvido a partir de 10 mil parcelas padrões espalhadas por todo os Estados 

Unidos da América (WISCHMEIER; SMITH, 1978). 

A taxa de erosão de um determinado local resulta da combinação de variáveis 

topográficas, físicas, pedológicas e geológicas, climáticas e de práticas de manejo 

do solo. Sendo, os principais agentes da erosão o impacto da gota de chuva e o 

escoamento superficial. A RUSLE foi desenvolvida com o objetivo de extrapolar os 

dados limitados de erosão para diferentes locais e condições (RENART et al., 1997).  

Autores sugerem a utilização da RUSLE, nas estimativas de perda de solo, 

principalmente em regiões com carência de parâmetros de entrada de alta 

qualidade, necessários para o processamento de modelos complexos (BHATTARAI; 

DUTTA, 2007; BESKOW et al., 2009). 
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Na Figura 4, observa-se o esquema ilustrativo de um perfil topográfico da 

RUSLE, no qual o comprimento de rampa é dado pelo símbolo λ (até o ponto onde a 

deposição ocorre). A produção de sedimentos é o material transportado fora do 

canal quantificado em um determinado período de tempo (RENARD et al., 1997). 

 

 

Figura 4 - Ilustração de um perfil topográfico para aplicações da RUSLE em sulco e entre sulco.  
Fonte: RENARD et al., 1997 

 

A erosão e a sedimentação envolvem diversos processos que vão desde o 

desprendimento à deposição. Os modelos USLE e RUSLE estimam a perda anual 

de solo distribuída, em sulco e entre sulco, para uma determinada área de estudo, 

conforme Equação 1 (RENART et al., 1997). 

 

                        (1) 

 

onde, 

 

A = Estimativa espacial da perda de solo média por unidade de área e por unidade 

de tempo [ton.ha-1.ano-1];  
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R = Fator de erosividade da chuva e de escoamento, que é quantificado em termos 

de energia produzida pelo impacto das gotas de chuva junto com taxa de arraste do 

solo resultante do escoamento superficial [MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1];  

 

K = Fator de erodibilidade do solo, refere-se a taxa de perda de solo para um tipo 

especifico de solo com uma parcela padrão com 22,1 metros de comprimento, 9% 

de declividade e continuamente em solo exposto. O Fator K representa a 

susceptibilidade de diferentes solos à erosão de acordo com suas características 

físicas, químicas e biológicas [ton.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1]; 

 

L = Fator de comprimento de rampa é a relação entre o comprimento declividade e 

um comprimento da rampa de 22 metros para o mesmo solo e mesmo grau de 

inclinação [Adimensional];  

 

S = Fator de declividade é a relação entre um declive qualquer, e um declive de 9% 

para o mesmo solo e comprimento de rampa [Adimensional];  

 

C = Fator cobertura e manejo do solo é a relação entre perdas de solo de uma área 

com cultivo especifico e as perdas correspondentes a uma área idêntica mantida 

continuamente descoberta [Adimensional]; 

 

P = Fator de práticas conservacionistas é a relação entre as perdas de solo de um 

terreno cultivado com práticas conservacionistas com as perdas quando se planta 

morro abaixo sem práticas conservacionistas [Adimensional] (RENARD et al., 1997). 

 

 Na Figura 5, adaptado de Silva (2008), é apresentado o fluxograma do 

processo de quantificação da perda anual de solo, no ambiente SIG, levando em 

consideração os parâmetros da RUSLE. Nota-se que o Fator L e S foram 

conceituados de forma separada para uma melhor compreensão, no entanto, para 

fins de cálculo, as informações foram agrupadas conforme a metodologia sugerida 

por Renard et al. (1997). 
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Figura 5 - Representação do processo de cálculo da RUSLE para estimativa de perda anual de solo 
distribuída em ambiente SIG. 
Fonte: adaptado de Silva (2008) 

 

  

2.5.2.1 Erosividade da chuva - Fator R 

 

 Um dos fatores mais importantes agentes da perda de solo é a chuva em 

razão da sua capacidade de desagregar o solo pelo impacto das gotas e gerar 

escoamento superficial carregando as partículas de solo. Esse fator de chuva é 

conhecido como a erosividade da chuva e o fator que dá a característica climática a 

RUSLE (RENARD et al., 1997). 

A erosividade da chuva é definida como uma função da energia cinética da 

chuva e da intensidade máxima da chuva em 30 minutos (WISCHMEIER; SMITH, 

1978). Nesse sentido, para estimar a erosividade da chuva são necessários dados 

pluviográficos e este tipo de dado é difícil de se obter e requer muito tempo de 

processamento (KINNEL, 2010). Em países em desenvolvimento, a carência de 

dados hidrológicos de alta qualidade com séries extensas é muito comum (MELLO 

et al., 2007; BESKOW et al., 2009). 

Para contornar a carência de dados pluviográficos, diversos pesquisadores 

sugeriram equações empíricas com o objetivo de estimar a erosividade da chuva 

mensal média (MELLO; BESKOW; NORTON, 2013). A equação mais comum é 
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conhecida como o Índice Modificado de Fournier (Modified Fournier Index - MFI) que 

é baseada na precipitação média mensal e na precipitação total anual (RENARD; 

FREIMUND, 1994) que são informações acessíveis no Brasil, através do portal 

Hidroweb da Agência Nacional de Águas.  

 Os mapas de erosividade da chuva podem ser construídos com o auxílio 

softwares adequados para o processamento terrestre, adicionando os valores de 

erosividade da chuva das estações pluviométricas no ambiente SIG e 

posteriormente interpolando os dados, obtendo a erosividade da chuva 

espacializada (DA SILVA, 2004). 

 Muitos autores aplicaram métodos de interpolação variados para a 

espacialização de dados de precipitação, sendo entre os mais utilizados o Inverso 

da Distância dos Pesos - IDW, diferentes variações de krigagem e modelos de 

regressão variados (HOYOS, 2005; MACHADO et al., 2009; ÂNGULO-MARTÍNEZ; 

BEGUERÍA, 2009; ELANGOVAN; SHEETHARAMAN, 2011; KHORSANDI et al, 

2012; CECÍLIO et al., 2013; MAGALHÃES et al., 2013; OLIVETTI, 2014; MATOS, 

2015; MELLO et al., 2015).  

 Ainda, segundo Mello et al. (2013), é possível obter a média anual da 

erosividade da chuva (fator R) para o Brasil a partir de um modelo de regressão 

linear com base nas informações de latitude, longitude e altitude. 

 

 

2.5.2.2 Erodibilidade do solo - Fator K 

 

Alguns tipos de solos são mais suscetíveis à erosão do que outros em razão 

das suas características intrínsecas. E essa erosão associada às propriedades do 

solo é designada como erodibilidade do solo é definida como a quantidade de solo 

perdida em unidade de área por índice de erosividade da chuva, em condições 

padrão (WISCHMEIER; SMITH, 1978). 

A erodibilidade do solo é uma propriedade do solo resultante de suas 

interações químicas, físicas e biológicas, sendo influenciada diretamente pelas 

características de infiltração, permeabilidade do solo, capacidade de 

desprendimentos das partículas e transporte das sedimentos pelo escoamento 

superficial (LOMBARDI NETO; BERTONI, 1975). 
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As caracteristicas intrínsecas do solo são a textura, a estrutura, a 

permeabilidade, a densidade, as características químicas, mineralógicas e biológicas 

(CORRECHEL, 2003). 

A erodibilidade do solo (K) pode ser obtida através de experimentos 

realizados diretamente em campo ou em parcelas padrões, de determinações 

indiretas através de métodos empíricos (WISCHMEIER; SMITH, 1978) e a partir de 

consulta a literatura. 

Um dos métodos de determinação do fator K mais conhecidos é o 

apresentado por WISCHMEIER e SMITH (1978), baseado nos parâmetros de 

textura, estrutura, classes de permeabilidade e na percentagem de matéria orgânica, 

combinados graficamente em um monograma.  

 

 

2.5.2.3 Comprimento de declive e declividade - Fator LS  

 

Os efeitos topográficos sobre a erosão no modelo RUSLE são contabilizados 

pelo fator LS. O comprimento de declive (L) é definido como o comprimento 

horizontal da origem da erosão até o ponto inicial de deposição de sedimentos ou 

até o ponto inicial de formação do escoamento superficial concentrado e a 

declividade (S) é a inclinação do terreno. Os fatores L e S foram definidos de forma 

separada, e posteriormente agrupados para fins de cálculo (RENARD et al., 1997).  

O fator LS é a relação esperada de perdas de solo por unidade de área em 

um declive qualquer em relação às perdas de solo correspondentes de uma parcela 

unitária de 22 metros de comprimento com 9% de declive (WISCHMEIER; SMITH, 

1978). 

 Para o cálculo do fator LS são utilizadas equações empíricas e dados 

topográficos representados, comumente, em modelos digitais de elevação e cartas 

topográficas. 

Autores sugerem diferentes equações empíricas para a determinação do fator 

LS como nos trabalhos de Wischmeier e Smith (1978), no de Bertoni e Lombardi 

(1990), McCool et al. (1989) e Moore e Wilson (1992).   
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As equações para o desenvolvimento do fator LS não levam em consideração 

a convexidade ou a concavidade do terreno, embora existam influências, 

considerando a uniformidade dos declives (BERTONI; LOMBARDI, 2010). 

Na Figura 6, estão ilustrados os típicos comprimentos de declive que ocorrem 

no ambiente, sendo descritos da seguinte maneira: A - da floresta até ponto de 

deposição; B - do ponto de origem do escoamento superficial até o ponto de 

deposição; C - do ponto de deposição até o ponto de concentração do escoamento 

superficial; D - do ponto de origem de escoamento até a estrada; E - da estrada até 

a região plana; F - do ponto de origem do escoamento superficial até a região plana; 

G - do ponto de origem do escoamento superficial até o ponto de concentração do 

escoamento superficial. 

 

 

Figura 6 - Esquema ilustrando típicos comprimentos de declive no ambiente.  
Fonte: DISSMEYER; FOSTER (1980) apud (RENARD et al., 1997) 

 

 

2.5.2.4 O uso e cobertura do solo - Fator C 

 

 Na RUSLE, os efeitos do cultivo no solo e práticas de manejo são expressos 

pelo fator de uso e cobertura do solo (C), sendo este o fator mais usado para 

comparar os impactos das opções de cultivo e manejo dos planos de conservação 

(RENARD et al., 1997). 
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 O fator C indica como os planos de conservação vão afetar a perda de solo e 

como que o potencial de perda de solo vai ser distribuído ao longo do tempo 

(RENARD et al., 1997), sendo contabilizadas as atividades, tipo de cultura, rotações 

de cultura ou outros tipos de manejo (KINNEL, 2010). Por exemplo, as taxas de 

perda de solo são reduzidas a medida que a cobertura vegetal se desenvolve, em 

razão do aumento das taxas de infiltração e redução na velocidade de escoamento 

superficial (GYSSELS et al., 2005). 

 Assim como os outros fatores da RUSLE, o fator C é baseado no desvio em 

relação a um padrão, neste caso, uma área inclinada sem cobertura e cultivo é 

atribuído o valor de 1 para o fator C. A taxa de perda de solo é estabelecida pelas 

condições atuais em relação às condições de referencia (RENARD et al., 1997). 

 Dentre os fatores que compõem a RUSLE, o fator C é considerado um dos 

mais importantes por dar suporte à tomada de decisões sobre o uso do solo, assim 

como representar as condições que podem ser manejadas para mitigar a erosão 

(RENARD et al., 1997) 

 Os trabalhos de WISCHMEIER (1975) e MUTCHLER et al. (1982) apud 

Renard et al. (1997) indicaram que o impacto do fator C sobre a perda de solo pode 

ser dividido em uma série de sub-fatores, sendo eles os impactos dos cultivos e 

manejos anteriores, o nível de proteção oferecida pela vegetação, a redução da 

erosão em função da cobertura da superfície, rugosidade e altura e em alguns 

casos, o impacto da redução da umidade do solo sobre o escoamento superficial  

diante das precipitações de baixa intensidade. 

 Existem diversos métodos para a obtenção do fator de uso e cobertura do 

solo, no entanto, para grandes áreas espaciais, como é o caso de bacias 

hidrográficas, dois métodos se destacam: a estimação do fator C através de tabelas 

e mapas encontrados na literatura (VENTE et al., 2009; BORRELLI et al., 2014), o 

mapeamento dos parâmetros da vegetação através da classificação de imagens de 

satélites (KARYDAS et al., 2009) e pelo Índice de Diferença Normalizada da 

Vegetação - NDVI, em inglês (ALEXANDRIDIS et al., 2015). 

 Após o desenvolvimento do mapa de uso e cobertura do solo são utilizados 

múltiplos métodos na determinação da magnitude que será atribuída ao fator C de 

cada classe. Normalmente estes valores são obtidos da literatura com pode ser 
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observado nos trabalhos de Wischmeier e Smith (1978), Fujihara (2002), Paranhas 

Filho et al. (2003) e Panagos et al. (2015). 

 

 

2.5.2.5 As práticas conservacionistas - Fator P 

 

 O fator P é definido como a taxa de perda de solo em razão de uma 

determinada prática de manejo conservacionista. As práticas conservacionistas 

afetam a erosão modificando os padrões de fluxo, as curvas de nível ou o 

direcionamento do escoamento superficial, dessa forma, diminuindo a quantidade e 

taxa de escoamento (RENARD et al., 1997). 

 Em terras cultiváveis, as práticas conservacionistas são o plantio em curvas 

de nível, terraceamento, drenagem subsuperficial e rotação de culturas (RENARD et 

al., 1997).  Entre os fatores da RUSLE, o fator de prática conservacionista é 

considerado o que possui as maiores incertezas (HAAN et al., 1994; MORGAN; 

NEARING, 2011).  

 O fator de práticas conservacionistas (P) não considera o manejo do solo, 

tratamentos com pesticidas, fertilizantes e resíduos agrícolas. Essas práticas são 

contabilizadas no fator de uso e cobertura do solo - C (RENARD et al., 1997). Os 

valores do fator P diminuem com a adoção de práticas conservacionistas, de modo 

que, quanto menor o valor do fator P, melhores são as práticas conservacionistas 

(PANAGOS et al., 2015). 

 Existem diversas aproximações possíveis para a determinação do fator de 

práticas e manejo conservacionista (P), sendo elas determinadas a partir de dados 

de sensoriamento remoto (PANAGOS et al., 2015), da relação com os dados de 

declividade (SHIN, 1999), e da relação com o uso e cobertura do solo (WISCHMIER; 

SMITH, 1978). Ainda, a literatura apresenta várias tabelas e equações com o 

objetivo de estimar o valor do fator P para diferentes práticas de conservação e 

diferentes contextos ambientais. (WISCHMEIER; SMITH, 1978; RENARD et al., 

1997). 

 Os típicos intervalos do fator P utilizado nas pesquisas varia de 0,2 a 1, sendo 

1 quando não ocorrem práticas de controle de erosão (WISCHMEIER; SMITH, 

1978). 
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2.6 Sedimentação em reservatórios e descomissionamento de barragens 

 

A deposição de sedimentos é o principal problema que afeta a vida útil de um 

reservatório. O conhecimento sobre as taxas e os padrões da deposição de 

sedimentos em um reservatório é necessário para estimar os problemas que 

ocorrerão, quando ocorrerão e que tipos de estratégias de correção devem ser 

aplicadas (MORRIS; FAN, 2009). 

Quando um rio tributário de um reservatório atinge o lago, a velocidade do 

escoamento diminui, iniciando assim o processo de deposição no reservatório. Os 

sedimentos mais pesados depositam-se no início do lago do reservatório e os 

sedimentos mais finos são transportados para locais mais próximo ao barramento. 

Um reservatório com apenas um rio tributário e operando com regime constante 

seria o exemplo mais simples de deposição de sedimentos, no entanto, sabe-se que 

os reservatórios possuem vários tributários e operam com variações nos volumes de 

armazenamento, aumentando a complexidade da situação (MORRIS; FAN, 2009). 

Dentro dos reservatórios, os sedimentos são transportados até os pontos de 

deposição por três processos: transporte de material grosseiro, como sedimentos de 

fundo na região dos deltas dos tributários; transporte de sedimento fino, através das 

correntes e transporte de sedimentos finos como fluxo não estratificado (MORRIS; 

FAN, 2009). 

Os reservatórios, geralmente, possuem grandes perímetros e a erosão na 

região perimetral ou nas margens dos reservatórios podem ser significativos no que 

diz respeito ao depósito de sedimentos. Essa deposição é resultante da interação de 

todos os processos (MORRIS; FAN, 2009). 

A Figura 7 é uma representação longitudinal das zonas de deposição de 

sedimentos em reservatórios. A Topset beds corresponde a zona de deposito de 

rápida decantação que ocorre nos deltas dos tributários. O Foreset deposits 

representa a face do delta dos tributários avançando em direção ao reservatório e se 

caracterizam por ter uma declividade acentuada e uma redução no tamanho dos 

grãos. O Bottomset bed consiste de sedimentos finos que são depositados depois 

do delta pela turbidez das correntes ou pelo fluxo não estratificado. É possível que 

matéria orgânica produzida por espécies vegetais e animais também esteja incluída 

nos sedimentos do reservatório (MORRIS; FAN, 2009). 
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Figura 7 - Esquema geral de zonas de deposição de sedimentos em reservatórios.  
Fonte: MORRIS; FAN (2009) 

 

Ao longo dos anos, partículas se depositam sobre o leito do reservatório, 

provocando um assoreamento gradual, que irá reduzir as capacidades iniciais do 

empreendimento ou até o seu fechamento. A vida útil do reservatório é definida 

como o tempo em que a barragem pode vir a perder as suas funções ou ter 

perturbada a sua dinâmica operacional. À medida que o tempo passa os impactos 

do assoreamento se tornam mais severos e mais fáceis de serem percebidos, no 

entanto muito mais difíceis de serem solucionados (CARVALHO, 2008). 

 A medida que as barragens envelhecem, o descomissionamento ou 

fechamento ou desmantelamento torna-se um problema que precisa ser 

considerado.  O descomissionamento de barragens requer que os empreendimentos 

deixem de operar de uma forma segura e ambientalmente correta. Em alguns casos 

a barragem pode ser deixada intacta e em outros casos pode ser removida 

parcialmente ou completamente. As condições de descomissionamento vão ser 

determinadas pelas condições locais de cada empreendimento (MORRIS; FAN, 

2009). 

 O descomissionamento deve ser implementado para satisfazer requisitos 

econômicos, ambientais ou legais. Quando um empreendimento começa a dar 
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prejuízos econômicos em sua operação, pode ser que seja o momento adequado 

para o fechamento voluntario da barragem. Em outros casos, o descomissionamento 

pode ser determinado por requisitos legais e ambientais (MORRIS; FAN, 2009). No 

mundo diversas barragens têm sido removidas com o objetivo de restaurar o meio 

ambiente em uma escala de bacia hidrográfica como é o caso do Elwha Restoration 

Project (LAW, 2008; MORRIS; FAN, 2009).  

 A tomada de decisão sobre a viabilidade do descomissionamento de 

barragens é um processo complexo, especialmente quando as condições fluviais e 

ambientais devem ser reestabelecidas e quando existe o potencial de mobilidade 

dos sedimentos acumulados por décadas. Nesse sentido, sugere-se utilizar 

ferramentas para auxiliar nas tomadas de decisões (MORRIS; FAN, 2009). 

 O manejo do sedimento é uma parte importante do processo de 

descomissionamento de barragens, em virtude dos elevados custos (MORRIS; FAN, 

2009). Pansic, Austin e Finis. (1995) mencionam que os custos do manejo de 

sedimentos têm uma magnitude de 48% do custo do projeto e a remoção 

infraestrutura e as ações de engenharia ambiental tem 30% e 22%, 

respectivamente.  

 O projeto de descomissionamento de uma barragem parcial ou completo pode 

demorar vários anos, em razão do lançamento gradual dos sedimentos acumulados 

durante décadas. A estratégia de lançamento de sedimentos está intimamente 

ligada a estratégia de remoção da barragem, sendo o manejo de sedimentos o fator 

determinante na estratégia de descomissioamento da barragem (MORRIS; FAN, 

2009). 

 As opções de manejo de sedimentos em barramentos podem ser 

classificadas em quatro categorias básicas: 

 Deixar o sedimento no local; 

 Permitir que a erosão natural conduza parcialmente ou totalmente o 

sedimento; 

 Construção de um canal através dos depósitos enquanto os depósitos fora do 

canal são estabilizados e mantidos no lugar; 

 Remoção de todo o sedimento depositado por escavação mecânica ou 

dragagem hidráulica (MORRIS; FAN, 2009); 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo descreve o processo de delimitação padronizado da área de 

estudo, a metodologia de desenvolvimento de cada um dos fatores que compõem a 

RUSLE considerados neste trabalho - R, K, LS e C, da perda de solo e do 

assoreamento do reservatório, além das demais ferramentas que foram utilizadas 

para o desenvolvimento deste trabalho.  

 

 

3.1 Delimitação da área de estudo 

 

A Lei Federal nº 9.433 de 1997 define a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gestão territorial para implementação da Política Nacional dos 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. Neste sentido, pesquisadores e instituições desenvolveram nos últimos 

anos técnicas de delimitação de bacias hidrográficas em ambiente SIG, promovendo 

resultados notórios e padronizados, conforme detalhado no trabalho de SOBRINHO 

et al. (2010). 

Neste contexto, a área de estudo deste trabalho que foi delimitada é a bacia 

hidrográfica da barragem Santa Bárbara (BHBSB), localizada no município de 

Pelotas no estado do Rio Grande do Sul - Brasil.  

Sobrinho et al. (2010) sugeriu a utilização dos dados de relevo da Missão 

Topográfica Radar Shuttle (SRTM) para a obtenção do Modelo Digital de Elevação 

(MDE) da superfície terrestre. Neste sentido, para o processo de delimitação da 

bacia hidrográfica deste trabalho foi utilizado o MDE do SRTM (USGS, 2017a).  

O MDE do SRTM 1 Arc-Second Global foi obtido gratuitamente através do 

portal Earth Explorer mantido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos da 

América (USGS, 2017a) e foi utilizada a imagem de identificador 

SRTM1S32W053V3, tirada em 11/02/2000 e publicada em 23/09/2014, localizada 

sobre a cidade de Pelotas/RS, referente à banda C do equipamento InSAR, com 

resolução espacial de 30 metros e elipsoide de referência WGS-84 (USGS, 2017a). 

Desse modo, converteu-se a referência do MDE para SIRGAS 2000 UTM FUSO 

22S, que é a projeção e datum padrão adotado por este trabalho. 
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Conforme Dias et al. (2004) e  Sobrinho et al. (2010) a metodologia para a 

delimitação automática de bacias hidrográficas é dividida nas seguintes etapas: 

obtenção dos dados do SRTM (MDE), preenchimento das depressões e falhas que 

existem nos terrenos, direção de fluxo, fluxo acumulado, determinação e inserção do 

exutório e por último a delimitação da bacia hidrográfica. O resumo do procedimento 

de delimitação da bacia hidrográfica utilizado neste trabalho por ser visualizado na 

Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Procedimento para a delimitação de bacias hidrográficas, a partir de dados SRTM, em 
ambiente SIG ArcMap. 
Fonte: Adaptado de Sobrinho et al., 2010. 

 

Além da área da BHBSB também foi determinado, a partir dos mesmos dados 

do MDE do SRTM em ambiente SIG ArcMap, a malha hidrográfica e a respectiva 

ordem dos rios, pelo método de Strahler (1952, 1957), utilizando a ferramenta 

“Conditional”, “Stream Link” e “Stream order” (ESRI, 2015). 

 

 

3.2 Cálculo da RUSLE 

 

3.2.1 Erosividade da chuva e do escoamento superficial - Fator R  

 

A erosividade da chuva e do escoamento superficial, denominada Fator R, 

sintetiza efeitos erosivos causados no solo pelo impacto da gota da chuva e pelo 

escoamento de fluxo através do índice de erosividade da chuva - Ei30 

(WISCHMEIER; SMITH, 1978). Em razão da necessidade de obtenção de dados 
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pluviográficos de alta resolução para o procedimento de cálculo do índice Ei30, 

alguns autores sugerem usar métodos simplificados para estimar o Fator R 

relacionando uma equação empírica do índice Ei30 com dados pluviométricos 

regionais como, por exemplo, a precipitação média mensal e a precipitação média 

anual (RENARD; FREIMUND, 1994; SILVA, 2004; MELLO et al., 2007; ÂNGULO-

MARTINE; BEGUERÍA, 2009; OLIVEIRA; WENDLAND; NEARING, 2012). 

Para o cálculo do Fator R, por meio da relação Ei30 e dados pluviométricos 

regionais, foram investigadas as estações hidrológicas, contemporâneas e não 

contemporâneas, com medição de precipitação localizadas na zona sul do estado do 

Rio Grande do Sul em um raio de aproximadamente 120 km da cidade de Pelotas e 

obtidas através do portal Hidroweb que é mantido pela Agência Nacional de Águas - 

ANA (ANA, 2017). Ademais, para que o ano da série história de precipitação seja 

considerado determinou-se que poderiam ocorrer até 31 dias de falhas. A fim de 

buscar uma maior confiabilidade aos dados pluviométricos foram consideradas 

somente as séries históricas de precipitação com no mínimo 20 anos de dados 

diários registrados, conforme sugerido por autores (HOYOS et al, 2005; 

CAPOLONGO et al., 2008; LEE; HEO, 2011).  

O ambiente para o desenvolvimento dos cálculos da erosividade da chuva (R) 

foi o software Microsoft Excel 2010 e a metodologia para cálculo do Fator R é 

descrita a seguir. Na Equação 2 observa-se como obter o coeficiente modificado de 

Fournier de chuva - MFI de acordo com (MELLO et al., 2015). 

   

                     (2) 

 

onde, MFI é o coeficiente modificado de Founier de chuva mensal, PM é a 

média histórica da precipitação total mensal e PA é a média histórica da precipitação 

total anual.   

No ajuste da relação Ei30 e MFI utilizou-se a equação empírica desenvolvida 

por Cassol et al. (2007) para a cidade de Ijuí/RS conforme Equação 3, para a 

obtenção do índice Ei30 de cada mês. No trabalho de Oliveira, Wendland e Nearing  

(2012) é possível obter outras equações empíricas para regiões do Brasil. 

 

                              (3) 
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onde, Ei30 é o índice de erosividade da chuva mensal e MFI é o coeficiente 

modificado de Fournier de chuva mensal. 

Por fim, soma-se o índice de erosividade da chuva (Ei30) de cada mês do ano 

(de janeiro até dezembro) para a obtenção da erosividade da chuva anual - Fator R, 

conforme a Equação 4. 

 

         ∑       
           (4) 

 

onde, Ei30 é o índice de erosividade da chuva mensal, o número 1 é relativo 

ao mês de janeiro e o número 12 ao mês de dezembro e o Fator R é a erosividade 

anual da chuva (MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1). 

Depois de calculado o Fator R, a partir da relação Ei30 e MFI para cada uma 

das estações pluviométricas com medição de precipitação selecionadas para este 

trabalho, foi aplicada, em ambiente SIG ArcMap, a ferramenta de interpolação 

ponderação do inverso da distância que em inglês  é “Inverse Distance Weight - 

IDW” conforme sugeriram diversos pesquisadores (MILLWARD; MERSEY, 1999; 

HOYOS; WAYLEN; JARAMILLO, 2005; MACHADO et al., 2009; ÂNGULO-

MARTINEZ et al., 2009; ELANGOVAN; SEETHARAMAN, 2011; KHORSANDI et al., 

2012; CECÍLIO et al., 2013; MELLO et al., 2015) para gerar mapas isoerodentes do 

Fator R para a zona sul do estado do Rio Grande do Sul e consequentemente para a 

área de estudo deste trabalho.  

Com o objetivo de dar confiabilidade e avaliar a qualidade e o desempenho 

aos resultados obtidos pela estimação do fator R através da relação Ei30 e MFI, 

foram validados por meio da remoção de estações pluviométricas e consequente 

determinação dos valores de R sobre o local das estações sem a contabilização as 

mesmas, utilizando os índices de erro relativo - E%, a raiz média quadrática dos 

erros - RMSE (JANSEN; HEUBERGER, 1995) e o coeficiente CNS (NASH; 

SUTCLIFF, 1970), para avaliar a qualidade dos resultados. 

O coeficiente estatístico CNS, proposto por Nash e Sutcliffe (1970) tem sido 

bastante empregado em diversos estudos de modelagens ambientais 

(ROMANOWICZ et al., 2005; ALBERGEL et al., 2008; ANDRADE; MELLO; 

BESKOW, 2013; CALDEIRA, 2013; BESKOW et al., 2013; VIOLA et al., 2013), e 
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indica o ajustamento dos dados simulados aos observados, podendo variar de -∞ à 

1. A obtenção do CNS é dada pela Equação 5: 

 

       [ ∑              
   ∑           

̅̅ ̅̅ ̅̅     
   ⁄ ]     (5) 

 

onde Eobs é a erosividade observada, Esim é a erosividade estimada,      
̅̅ ̅̅ ̅̅   a 

média das erosividades observadas e n é o tamanho da amostra. 

Motovilov et al. (1999) sugerem a seguinte interpretação para os resultados 

encontrados, a partir de dados diários, através deste coeficiente: CNS = 1 ajuste 

perfeito; CNS ≥ 0,75 ajuste bom;  0,36 ≤ CNS ≤ 0,75 ajuste aceitável; CNS < 0,36 ajuste 

inaceitável.  

 

 

3.2.2 Erodibilidade do solo - Fator K  

 

A perda de solo na área de estudo também é influenciada pelas propriedades 

física e químicas inerentes do solo. Alguns solos têm maior susceptibilidade à 

erosão do que outros e essa diferença causada pelas propriedades do solo é 

denominada de erodibilidade do solo (WISCHMEIER; SMITH, 1978). 

Para a produção do mapa de solos da área de estudo deste trabalho foi 

utilizado o mapa de solos do município de Pelotas/RS (CUNHA; SILVEIRA, 1996). A 

ferramenta “Extract by mask” foi utilizada, em ambiente SIG ArcMap (ESRI, 2015) 

para identificar os solos presentes na área da BHBSB. 

Os valores atribuídos a erodibilidade do solo, Fator K, para os solos 

encontrados da bacia hidrográfica do reservatório Santa Bárbara foram obtidos 

através de uma pesquisa na literatura. 

 

 

3.2.3 Topografia - Fator LS  

 

Os efeitos topográficos sobre a erosão são contabilizados pelo fator LS e à 

medida que os valores destes fatores aumentam, consequentemente, aumenta a 

erosão, sendo L o comprimento de declive e S a declividade (RENARD et al., 1997). 
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Diversos autores avaliaram e sugeriram o uso do MDE, de diversas 

resoluções espaciais, obtido das missões do SRTM para modelagens e análises 

ambientais em razão da qualidade dos dados, gratuidade, facilidade no 

processamento e cobertura espacial (ELESBON et al., 2011; SALGADO; 

FORMAGGIO; RUDORF, 2012; FORKUOR, MAATHUIS, 2012; OLIVEIRA et al., 

2013). 

Para a geração dos dados topográficos e obtenção do fator LS da área de 

estudo deste trabalho foi utilizado o MDE do SRTM (USGS, 2017a), sendo esse o 

mesmo utilizado no procedimento de delimitação da bacia hidrográfica. 

O procedimento metodológico foi desenvolvido em ambiente SIG ArcMap. 

Para a determinação do comprimento de declive (L), necessitou-se da direção e do 

acumulo de fluxo, determinados durante o processo de delimitação da bacia 

hidrográfica. O comprimento de declive (L) foi obtido por meio da ferramenta “Slope 

lenght”. Para a determinação da declividade (S), também utilizou-se o MDE, em 

ambiente SIG ArcMap, através da ferramenta “Slope”.  

Para o cálculo do fator topográfico (LS) foi utilizado a equação empírica para 

o estado de São Paulo proposta por Bertoni e Lombardi (1990), em ambiente SIG 

ArcMap com a ferramenta “Raster calculator”, a qual pode ser visualizada na 

Equação 6. 

 

                               (6) 

 

onde, L é o comprimento de declive em metros, S é a declividade em 

percentagem e LS é o fator topográfico em unidade adimensional. 

 

  

3.2.4 Uso e cobertura do solo - Fator C 

 

Para a obtenção do fator de uso e cobertura do solo (C) foi realizada a 

classificação do uso e cobertura do solo, para a área da BHBSB. Para este fim, 

utilizou-se as imagens obtidas do satélite LandSat 8, com resolução espacial de 30 

metros, providas pelo USGS no portal Earth Explorer (USGS, 2017b). 
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A cobertura da atmosfera da Terra por nuvens é um dos desafios a serem 

contornados, por esse motivo, foi realizada uma pesquisa para selecionar imagens 

que não apresentavam essas interferências, estivessem no período primavera-verão 

e fossem as mais recentes possíveis, conforme sugere Alexandridis et al. (2015). 

Neste contexto, visualiza-se na Tabela 1 as imagens do satélite LandSat 8 que não 

apresentam nuvens sobre a área de estudo deste trabalho. 

 

Tabela 1 - Imagens recentes do satélite LandSat 8 que não apresentaram nuvens sobre a área de 
estudo.  

Satélite Órbita Ponto Data 

LandSat 8 222 082 18/01/2016 

LandSat 8 222 082 13/08/2016 

LandSat 8 222 082 13/06/2017 

LandSat 8 222 082 16/08/2017 

LandSat 8 221 082 09/10/2016 

LandSat 8 221 082 12/12/2016 

LandSat 8 221 082 08/07/2017 

LandSat 8 221 082 25/08/2017 

LandSat 8 221 082 13/11/2017 

 

 Com base nos critérios estabelecidos anteriormente, chegou-se a conclusão 

de que a imagem a que melhor se adequou - para a classificação do mapa de uso e 

cobertura do solo - foi a do dia 13/11/2017 de Ponto: 221 e Órbita: 082 que abrange 

a cidade de Pelotas/RS (USGS, 2017b). 

O mapa de uso e cobertura do solo (Fator C) foi desenvolvido no software 

ENVI versão 5.1 (ENVI, 2014), sendo utilizada a ferramenta “Region Of Interest” 

(ROI) para selecionar os pixels amostrais dos principais usos e coberturas da terra 

consideradas neste trabalho como, por exemplo, os recursos hídricos, as florestas, 

campo, solos expostos e áreas urbanas. A classificação do uso e cobertura do solo 

foi realizada pelo método “Speactral Angle Mapper” (SAM) conforme autores 

(YUHAS; GOETZ; BOARDMAN, 1992; GIROUARD et al., 2004; RASHMI; 

ADDAMANI; VENKAT, 2014). 

Para medir a acurácia da classificação do uso e cobertura do solo utilizou-se 

a estatística Kappa, introduzida por Cohen (1960), que é um índice amplamente 

discutido e usado para medir a acurácia de classificação em diversos estudos 

ambientais (MAS et al, 1999; YUAN et al., 2005; LIM et al., 2007; RODRIGUEZ-

GALIANO, 2012).  
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3.2.5 Práticas e manejo conservacionista - Fator P 

 

O fator de práticas e manejo conservacionista (P) representa o efeito de 

práticas conservacionistas como o plantio em nível, terraceamento e plantio em 

faixas na erosão do solo, expressando a relação entre a perda de solo com 

determinada prática conservacionista e a correspondente perda de solo quando não 

existe nenhuma prática de cultivo conservacionista (PRUSKI, 2006) 

Bertoni e Lombardi Neto (1990) apresentaram alguns valores de P para as 

práticas conservacionistas mais utilizadas no estado de São Paulo/Brasil para 

controlar a erosão. Na Tabela 2 observa-se os valores apresentados pelos 

respectivos autores. 

 

Tabela 2 - Valores de P para algumas práticas conservacionistas.  

Práticas conservacionistas Valor de P 

Plantio morro abaixo 1 

Plantio em contorno 0,5 

Alternância de capinas + plantio em contorno 0,4 

Cordões de vegetação permanente 0,2 

Fonte: Bertoni e Lombardi Neto, 1990 

 

Em virtude da carência de informações sobre as práticas de cultivo 

(conservacionistas ou não) que ocorrem na área da BHBSB optou-se por considerar, 

neste trabalho, que não existem práticas conservacionistas, dessa forma, sendo 

considerado o valor de P igual a 1 para toda a área de estudo, conforme considerou 

Stein et al. (1987) apud Matos (2015) em seu trabalho. 

 

 

3.3 Assoreamento do reservatório  

 

Com os resultados da estimativa de perda de solo anual distribuída para a 

BHBSB é possível estimar a produção de sedimentos e consequentemente o 

assoreamento que ocorrerá no reservatório da barragem. Na Equação 7, tem se a 

erosão bruta. 

 

           (7) 
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onde, EB é a erosão bruta (ton.ano-1), A é a perda de solo média (ton.ha-

1.ano-1) e ABH (ha) é a área da BHBSB. 

Em seguida foi estimada a erosão bruta que ocorre a cada 5 anos, conforme 

a Equação 8. 

 

                    (8) 

 

onde, EB (5 anos) é a erosão bruta que ocorre em 5 anos, EB é a erosão 

bruta e 5 é o número de anos. 

O termo Taxa de Transporte de Sedimentos (do inglês: Sediment Delivery 

Ratio - SDR) tem sido utilizado para representar o resultado de vários processos 

envolvidos entre a erosão na bacia hidrográfica e a produção de sedimentos no 

exutório, sendo o SDR definido como a parcela do total da erosão bruta que chega 

ao exutório da bacia (VANONI, 1975, WALLING, 1983). 

Desse modo, neste trabalho, calculou-se o SDR a partir da Equação 9 

sugerida por Vanoni (1975). 

 

                     (9) 

  

onde, SDR é a taxa de transporte de sedimentos (percentagem) e ABH é a 

área da bacia hidrográfica (m2). 

Outras equações foram sugeridas na literatura para o cálculo do SDR, 

conforme os trabalhos de Maner (1958), Roehl (1962), Williams e Berndt (1972) e 

Renfro (1975). 

A Produção de Sedimentos (PS) é definida como a quantidade de sedimentos 

que é transportada para fora de uma bacia hidrográfica. Nesse sentido, a PS 

representa uma parcela do total do material que foi erodido na bacia hidrográfica e 

que foi transferido até um determinado ponto de controle ou exutório (WALLING, 

1983).  

Para o cálculo da produção de sedimentos utilizou-se a Equação 10, proposta 

por Walling (1983). 

 

            (10) 
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onde, PS é a produção de sedimentos (t.ano-1), SDR é a taxa de transporte de 

sedimentos (percentagem) e EB é a erosão bruta (t.anos-1). 

Para a obtenção de algumas das características físicas do barramento Santa 

Bárbara foi realizada uma visita ao SANEP e foram perguntadas quais as 

informações referentes às características do barramento poder-se-ia obter, de modo 

que, foram disponibilizadas informações fundamentais que serão apresentadas nos 

resultados deste trabalho. Outras informações sobre barramento Santa Bárbara 

foram obtidas da literatura. 

As características do reservatório Santa Bárbara são apresentadas nas 

curvas Cota - Área - Volume (CAV) estimadas em ambiente SIG ArcMap (ESRI, 

2015) com o auxílio da ferramenta “Surface volume”.  

Brown (1943) foi um dos precursores no estudo de sedimentação em 

reservatórios, propondo no seu trabalho o termo eficiência de retenção de 

sedimentos - Er, sendo definido como o percentual de sedimentos que chega e é 

retido pelo reservatório. Na Equação 11, tem-se o método de Brown (1943) de 

eficiência de retenção de sedimentos em reservatórios. 

 

        〈  { [                    ]⁄ }〉 (11) 

 

onde, Er é a eficiência na retenção de sedimentos, C é o volume máximo do 

reservatório em m3 e W é a área da bacia hidrográfica em km2. 

O calculo do volume de sedimentos retido no reservatório em 5 anos foi dado 

pela Equação 12 (CARVALHO et al., 2000). 

 

    [            ⁄  ]  ⁄     (12) 

 

onde, Vs5 é o volume de sedimentos retido em 5 anos (m3), Eb5 é a erosão 

bruta em 5 anos (ton.5anos-1), Er é a eficiência de retenção de sedimentos 

(percentagem) e γ é o peso especifico do sedimento (ton.m-3). O peso especifico do 

sedimento ( ) foi obtido do trabalho de Lane e Koelzer (1943).  

O volume de sedimentos acumulado até 100 anos é dado pela Equação 13. 
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        ∑       
   (13)

  

Onde, Vsa100 é o volume de sedimentos acumulado ao final de 100 anos e 

Vs5 é o volume de sedimentos em 5 anos (m3). 

Enfim, foi plotado o gráfico de cota do barramento (metros) com o volume do 

reservatório, no qual foi ajustado o gráfico da cota por uma regressão não-linear do 

tipo potencial para a obtenção da equação de regressão não-linear potencial que 

será utilizada para estimar a cota que o sedimento atingiu no barramento em função 

do volume de sedimentos ao longo dos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultados e Discussão 
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Neste item são apresentados os resultados e as discussões da delimitação da 

área de estudo, da perda de solo obtida mediante a aplicação da Equação Universal 

de Perda de Solos Revisada (RUSLE), determinando-se de cada um dos fatores (R, 

K, LS e C), considerados neste trabalho. Ademais, é apresentado as estimativas de 

assoreamento do reservatório, além de diversas outras figuras, tabelas e gráficos 

com o objetivo de validar, ilustrar e destacar os resultados deste trabalho.  

 

 

4.1 Localização da área de estudo 

 

 A BHBSB está situada na região sul do estado do Rio Grande do Sul - Brasil, 

com área de 88 km2 e um perímetro de 68 km. Na Figura 9, visualiza-se a 

localização da BHBSB: (a) em relação a América do Sul; (b) em relação ao estado 

do Rio Grande do Sul; (c) em relação ao Município de Pelotas/RS e (d) a bacia 

hidrográfica, seus principais tributários e o lago do reservatório.  

A localização do exutório da bacia, definido por este trabalho, está nas 

coordenadas 31º43’45,81” S e 52º22’08,37” W, que fica sobre a crista do maciço do 

barramento. Nas Figuras 10 e 11 é possível observar as vistas a montante e a 

jusante do exutório, respectivamente. 
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Figura 9 - Localização da área de estudo: a) em relação à América do Sul; b) em relação ao estado 
do Rio Grande do Sul; c) em relação ao município de Pelotas/RS; d) bacia hidrográfica da barragem 
Santa Bárbara.  
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Figura 10 - Vista, a montante, da localização do exutório (na crista do barramento) da bacia 
hidrográfica do reservatório Santa Bárbara. 

 

 

Figura 11 - Vista, a jusante, da localização do exutório (na crista do barramento) da bacia hidrográfica 
do reservatório Santa Bárbara. 

 



58 
 

 
 

A BHBSB está inserida na grande bacia hidrográfica do Atlântico Sul (MMA, 

2006), na bacia hidrográfica da Lagoa Mirim e na bacia do canal São Gonçalo (ALBA 

et al., 2010). Para este trabalho, foi considerada somente a região à montante da 

barragem, de modo que, depois do barramento foi construído um canal, denominado 

canal Santa Bárbara, cujo seu objetivo foi a condução e desvio das águas do Santa 

Bárbara até o canal São Gonçalo, onde desagua o canal Santa Bárbara 

Segundo, Disconzi (2014b) o reservatório Santa Bárbara possui 4 micro 

bacias hidrográficas que são denominadas da Granja, da Pedreira, da Suzana e da 

Barbuda.  

Na Figura 12, observa-se o mapa de ordem dos cursos d’água da BHBSB, de 

acordo com o método de Strahler (1952, 1957).  

 

 

Figura 12 - Mapa de ordem dos cursos d’água situados na bacia hidrográfica Santa Bárbara. 

 

No método de Strahler (1952, 1957), a identificação se inicia com os rios de 1ª 

ordem, que são aqueles que não recebem nenhum afluente. Dois rios de primeira 



59 
 

 
 

ordem já bastam para que a partir de sua confluência, seja formado um rio de 

segunda ordem. A confluência de dois rios de segunda ordem define um de terceira 

e assim por diante. 

Pode-se constatar, pela Figura 12, que os rios que atingem o reservatório são 

de terceira e segunda ordem e que a quarta ordem ocorre já na área do reservatório 

causada pelo barramento Santa Bárbara. 

 

 

4.2 O modelo RUSLE 

 

4.2.1 Erosividade da chuva e do escoamento superficial - Fator R  

 

Após a investigação de quais estações pluviométricas com medição de chuva, 

com no mínimo de 20 anos de registro de dados históricos diários e localizadas 

próxima à região de estudo, foram selecionadas para este trabalho, de um total de 

112 estações analisadas, 19 estações pluviométricas, visto que, as mesmas 

atenderam ao critério estabelecido na metodologia.  

Na Tabela 3 pode-se encontrar, para cada uma das 19 estações 

pluviométricas utilizadas neste trabalho, o código de cadastro no portal 

HidroWeb/ANA, o código utilizado para denominá-la neste estudo, o nome das 

estações pluviométricas, o período contemplado pela séria histórica precipitação e a 

extensão dos dados utilizados, as coordenadas geográficas e a altitude. 
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Tabela 3 - Estações pluviométricas selecionadas para este estudo, com seus respectivos códigos, 
nome, período e extensão das séries históricas, latitude e longitude e altimetria. 

Código 
   

Localização (GCS) 
 

Neste estudo ANA Nome da estação Período (a) Ext. (a) Long Lat H (m) 

P01 3052007 Passo da Guarda 1945 - 2016 68 -52º27’43” -30º54’23” 60 

P02 3052009 Passo São José 1944 - 2011 65 -52º14’55” -30º53’11” 50 

P03 3151002 Pacheca 1977 - 2016 34 -51º47’19” -31º7’49” 5 

P04 3151003 S. Lourenço do Sul 1944 - 2016 55 -51º59’12” -31º22’3” 2 

P05 3152002 Boqueirão 1968 - 2016 45 -52º4’59” -31º17’2” 120 

P06 3152005 Vila Freire 1977 - 2016 35 -52º46’22” -31º40’10” 250 

P07 3152008 Granja São Pedro 1967 - 2016 45 -52º10’40” -31º40’22” 3 

P08 3152011 P. do Mendonça 1945 - 2016 47 -52º2’57” -31º0’2” 40 

P09 3152013 Pedro Osorio 1978 - 2016 29 -52º48’37” -31º52’47” 27 

P10 3152014 Pelotas 1944 - 1998 24 -52º21’0” -31º45’0” 13 

P11 3152016 P. C. de Farias 1965 - 2016 47 -52º27’47” -31º34’26” 40 

P12 3152021 Canguçu 1944 - 2016 59 -52º40’0” -31º23’0” 390 

P13 3153004 Ferraria 1977 - 2016 37 -53º3’14” -31º44’15” 200 

P14 3153008 Pinheiro Machado 1966 - 2016 45 -53º22’37” -31º34’39” 440 

P15 3153009 Piratini 1936 - 1964 24 -53º6’0” -31º26’0” 345 

P16 3153021 Est. Exp. Piratini 1980 - 2016 26 -53º6”28’ -31º25”51’ 340 

P17 3252005 G. Cel. P. Osorio 1967 - 2016 43 -52º39”10’ -32º0”22’ 20 

P18 3252024 RG Regatas 1986 - 2016 26 -52º4”45’ -32º1”48’ 5 

P19 3253004 Herval 1969 - 2016 42 -53º23”52’ -32º1”43’ 260 

 

O registro mais antigo observado entre as 19 estações consideradas neste 

estudo data de 1936 e pertence à estação pluviométrica Piratini (P15, 3153009). 

Registros até dezembro de 2016 foram utilizados em 84,2% das estações 

pluviométricas, enquanto que 15,7% das séries podem ter sido extinguidas ou terem 

apresentado falhas no referido ano.  Segundo Beskow et al. (2016), países em 

desenvolvimento, como o Brasil, possuem um curto período de informações 

hidrológicas públicas, podendo dessa forma, limitar de alguma forma a aplicação de 

modelos hidrológicos. 

No que tange à extensão das séries históricas, observa-se que, os números 

de anos considerados neste trabalho, dentro do período de dados disponíveis, 

variaram, nas estações pluviométricas consideradas, entre 24 anos - por exemplo, 

na estação pluviométrica Pelotas (P10; 3152014) - a 68 anos de extensão - na 

estação pluviométrica Passo da Guarda (P01; 3052007). 

As altitudes nos locais das estações pluviométricas variaram de 2 m – na 

estação de São Lourenço do Sul (P04; 3151003) - a 440 m - na estação de Pinheiro 

Machado (P14; 3153008). 
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A precipitação total média mensal e anual de cada uma das 19 estações 

selecionadas pode ser vista na Tabela 4, assim como a média geral de cada mês – 

PM - e da Precipitação total Anual média - PA. 

 

Tabela 4 - Média das precipitações total mensal e anual das estações selecionadas. 

Precipitação total média Mensal histórica - PM (mm) 
*PA (mm) 

Código Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

P01 109 101 108 100 94 114 130 109 140 108 87 93 1293 

P02 116 91 97 93 91 113 128 103 122 102 81 83 1221 

P03 110 135 115 118 112 125 153 121 147 145 98 118 1496 

P04 114 142 120 104 114 126 148 112 136 126 100 108 1451 

P05 128 162 126 119 128 126 169 125 148 136 110 125 1603 

P06 126 148 111 147 115 130 151 116 146 131 125 106 1553 

P07 103 126 99 102 87 100 132 111 125 104 96 96 1279 

P08 127 136 118 109 104 125 139 110 140 127 97 113 1445 

P09 106 140 116 122 108 109 122 119 138 132 110 113 1435 

P10 131 165 110 90 91 136 119 127 142 124 72 88 1394 

P11 120 143 121 111 118 117 141 124 138 123 99 119 1477 

P12 149 140 124 118 123 142 170 132 161 139 112 115 1626 

P13 128 147 112 142 121 122 135 119 144 133 134 108 1544 

P14 126 131 121 138 118 129 149 120 138 134 111 108 1520 

P15 138 106 125 97 123 125 111 136 151 130 90 80 1411 

P16 131 154 102 135 138 142 139 131 139 143 117 111 1583 

P17 119 131 110 104 104 105 126 104 126 113 111 104 1360 

P18 90 103 102 98 90 88 112 96 110 100 83 93 1164 

P19 128 127 118 130 123 129 149 122 126 135 121 104 1515 

Média 121 133 113 114 111 121 138 118 138 126 103 104 1441 

 

Os resultados da Tabela 4 mostram que os meses de Julho e Setembro 

apresentam as maiores médias de precipitação mensal com 138 mm e os meses de 

Novembro e Dezembro as menores médias mensais com 103 e 104 mm, 

respectivamente. No que diz respeito a PA a estação Canguçu (P12; 3152021) 

apresentou o maior valor com 1626 mm anuais e a estação RG Regatas (P18; 

3252024) apresentou o menor valor com 1164 mm anuais. Este fato pode estar 

associado a localização das estações, visto que, a estação de Canguçu fica 

localizada no interior em uma região montanhosa e a estação RG Regatas fica 

localizada as margens do oceano Atlântico em uma região plana. 

Desta forma, a localização das 19 estações pluviométricas selecionadas, 

conforme os critérios adotados neste estudo, assim como os limites municipais da 
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zona sul do estado do Rio Grande do Sul, o canal São Gonçalo, os principais lagos e 

reservatórios e um trecho do oceano Atlântico, podem ser observadas na Figura 13. 

  

 

Figura 13 - Distribuição espacial das estações pluviométricas selecionadas. 

 

A localização das estações fluviométricas ocorreu com maior densidade nas 

regiões centro sul e nordeste da Figura 13, também percebe-se uma carência de 

estações pluviométricas na região noroeste.  

O conceito de densidade da rede hidrológica serve, segundo a Organização 

Mundial de Meteorologia (WMO, 2008), de orientação geral para o número de 

estações hidrológicas, a qual indica ser suficiente uma densidade de estações 

pluviométricas mínima de 575 km2.estações-1 para regiões de Planícies Interioranas 

e Ondulada-Montanhosa, conforme a Tabela 5. 
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Tabela 5 - Recomendações de densidade mínima de estações hidrológicas. 

Unidades fisiográficas 
Pluviômetro Pluviógrafo Evaporação Vazão Sedimentos Qualidade 

km
2
.estações

-1
 

Litoral - Região costeira 900 9000 50000 2750 18300 55000 

Montanhas 250 2500 50000 1000 6700 20000 

Planícies Interioranas 575 5750 5000 1875 12500 37500 

Ondulada - Montanhosa 575 5750 50000 1875 12500 47500 

Pequenas Ilhas < 500 km2 25 250 50000 300 2000 6000 

Áreas urbanas * 10 a 20 * * * * 

Polar árida 10000 100000 100000 20000 200000 200000 

 

Pode-se constatar que a densidade de postos de monitoramento de 

precipitação, para a área de abrangência das estações de aproximadamente 30.000 

km2, é de 1578,9 km2.estações-1 e, consequentemente, uma cobertura espacial não 

tão satisfatória. De acordo com as orientações da WMO (2008), para uma área de 

30.000 km2, considerando que essa área fosse composta somente de Planícies 

Interioranas e Ondulada-Montanhosa, precisar-se-ia, aproximadamente, de no 

mínimo 52 estações pluviométricas, ou seja, 2,7 vezes mais do que o monitoramento 

atual.  

No que diz respeito aos resultados da erosividade da chuva e do escoamento 

superficial são observados, na Tabela 6, os valores obtidos através dos cálculos da 

do Fator R pelo método simplificado do Ei30, conforme detalhado na metodologia, 

para cada mês do ano. 
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Tabela 6 - Erosividade da chuva e do escoamento superficial mensal. 

Erosividade da chuva <MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.mês
-1

> 

Código Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

P01 589,7 529,5 581,0 519,6 473,9 630,2 770,1 591,4 862,6 584,7 422,4 464,7 

P02 678,8 465,9 513,7 482,2 472,0 651,2 785,6 568,1 737,7 562,3 396,2 405,0 

P03 538,3 729,1 573,5 595,6 554,2 651,0 890,8 618,8 832,0 813,7 448,6 598,9 

P04 580,7 812,5 627,5 507,9 578,6 678,0 858,4 565,2 759,4 677,5 478,2 533,1 

P05 638,0 913,8 626,2 575,9 638,9 625,4 976,4 617,1 803,1 706,9 513,0 616,4 

P06 643,1 819,7 526,0 814,2 557,5 676,8 844,9 567,9 803,8 683,0 631,1 493,1 

P07 548,4 745,8 519,2 536,3 422,3 520,2 798,7 612,4 737,9 556,1 488,1 492,8 

P08 686,6 763,1 615,6 546,3 505,6 668,8 784,6 549,5 792,9 685,8 458,0 572,1 

P09 525,9 798,1 601,7 645,8 542,4 545,8 652,4 626,4 778,8 729,6 554,8 575,4 

P10 742,4 1049,1 569,2 414,3 423,1 783,9 637,2 703,5 831,7 678,8 296,9 401,0 

P11 622,1 807,9 626,9 547,8 603,6 598,6 789,2 648,8 769,1 646,3 460,5 611,1 

P12 802,3 727,7 605,1 559,0 597,3 743,4 974,4 663,6 900,0 717,9 516,8 541,0 

P13 661,4 811,4 536,1 775,4 602,5 612,6 717,8 588,5 790,1 702,1 705,2 511,6 

P14 648,5 691,6 611,6 750,6 588,5 674,9 841,6 604,4 751,8 714,5 535,0 516,3 

P15 790,3 532,0 681,4 460,9 668,5 677,6 572,9 771,1 910,7 722,1 412,7 345,2 

P16 671,5 861,4 462,0 699,3 723,6 758,4 731,5 673,3 735,6 767,7 566,6 522,4 

P17 647,7 749,2 578,9 531,7 532,7 539,8 707,9 530,8 708,3 599,5 584,4 530,8 

P18 482,0 588,5 577,5 543,7 479,1 463,5 663,3 527,9 649,3 564,5 419,8 501,5 

P19 672,4 665,4 592,6 683,1 634,3 678,8 841,9 624,9 655,7 729,4 617,7 487,1 

Média 640,5 740,1 580,3 588,9 557,8 641,0 781,0 613,3 779,5 675,9 500,3 511,6 

 

 De acordo com a Tabela 6, nota-se que a média da erosividade é maior nos 

meses de Julho e Setembro e menor nos meses de Novembro e Dezembro, 

podendo ser um indicativo de que esses meses são os mais e menos significativos 

para a erosividade. 

 Na Tabela 7, tem-se a os valores de erosividade da chuva e do escoamento 

superficial anuais, que são os utilizados para o desenvolvimento do mapa do fator de 

erosvidade - R.  
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Tabela 7 - Erosividade da chuva e do escoamento superficial anual (Fator R) para as estações 
pluviométricas selecionadas. 

Código Fator R (MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.ano
-1

) Código Fator R (MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.ano
-1

) 

P01 7019,86 P11 7732,08 

P02 6718,66 P12 8348,49 

P03 7844,50 P13 8014,84 

P04 7656,77 P14 7929,31 

P05 8251,18 P15 7545,57 

P06 8061,13 P16 8173,20 

P07 6978,30 P17 7241,60 

P08 7628,94 P18 6460,71 

P09 7577,20 P19 7883,35 

P10 7531,10 Média 7610,35 

 

Conforme os resultados da Tabela 7, a erosividade (R) atingiu o valor mais 

alto na estação pluviométrica Canguçu (P12; 3152021) e o valor mais baixo na 

estação RG Regatas (P18; 3252024). Esse fator pode estar atrelado as 

precipitações e localização das estações pluviométricas, visto que, como dito 

anteriormente, a estação P12  fica localizada em uma região montanhosa e a 

estação P18 fica localizada praticamente as margens do oceano Atlântico. 

A fim de facilitar a interpretação dos resultados da magnitude da erosividade 

da chuva e do escoamento superficial - R, na Figura 14, plotaram-se os valores do 

Fator R de acordo com a sua respectiva estação pluviométrica.  
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Figura 14 - Gráfico da erosividade da chuva e do escoamento superficial (Erosividade), no eixo das 
ordenadas, em função de cada estação pluviométrica considerada neste trabalho, no eixo das 
abscissas. 

 

 Na Figura 15, é possivel visualizar a relação entre a erosividade da chuva e 

do escoamento superficial e a precipitação total anual média. Com a intenção de das 

confiabilidade ao resultado, aplicou-se também a regressão linear.  
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Figura 15 - Gráfico de correlação entre erosividade da chuva e do escoamento superficial 
(Erosividade), no eixo das ordenadas, e a precipitação total Anual média (PA), no eixo das abscissas. 

 

 Percebe-se na Figura 15 que a regressão linear atingiu um coeficiente R2 de 

0,99 o que indica uma alta relação entre as variaveis, validando assim a equação de 

regressão linear apresentada. Portanto, a partir da equação apresentada, pode-se 

obter a erosividade da chuva e do escoamento superficial somente com a 

informação da precipitação total anual média para a zona sul do estado do Rio 

Grande do Sul. 

Na Figura 16 pode ser visualizado o gráfico produzido por Lee e Heo (2011) 

que relaciona a erosividade da chuva com a precipitação anual para toda a Coréia 

do Sul. 
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Figura 16 - Gráfico da relação entre a erosividade da chuva e a precipitação anual. 
Fonte: LEE; HEO (2011) 

 

Na Figura 15 deste trabalho foi produzido o mesmo que no Figura 16 de Lee e 

Heo (2011), e neste sentido, observa-se que o coeficiente R2 da Figura 15 atingiu o 

valor de 0,99, enquanto que no trabalho de Lee e Heo (2011) atingiu-se, pelo melhor 

modelo apresentado pelos autores, o valor de 0,74. 

O mapa de distribuição espacial da erosividade da chuva e do escoamento 

superficial, verificado na Figura 17, foi obtido pela interpolação (IDW) dos valores 

anuais do Fator R, como destacado na metodologia.  
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Figura 17 - Distribuição espacial da interpolação IDW da erosividade da chuva e do escoamento 
superficial para a região sudeste do estado do Rio Grande do Sul.  

 

 Conforme a Figura 17 nota-se que a magnitude do valor do fator R foi mais 

alta na região do centro e oeste em relação a região costeira do canal São Gonçalo, 

da lagoa do Patos e do oceano Atlântico. Desse modo, atingiu-se, na erosividade da 

zona sudeste do estado do Rio Grande do Sul, o valor máximo de 8348 MJ.mm.ha-

1.ano-1  e o valor mínimo de 6461 MJ.mm.ha-1.ano-1. A média da erosividade para a 

zona sudeste do estado do Rio Grande do Sul foi de 7644 MJ.mm.ha-1.ano-1  e 

desvio padrão de 286. Assim, como mencionado anteriormente, este fato por estar 

ligado às precipitações, que no caso são superiores no centro e oeste, e a 

localização geográfica, visto que, o é uma região montanhosa e a zona da costa é 

plana. 
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Para a área da bacia hidrográfica da barragem Santa Bárbara, os valores da 

erosividade da chuva e do escoamento superficial (Fator R) podem ser visualizados 

na Figura 18. 

 

 

Figura 18 - Distribuição espacial do Fator R na bacia hidrográfica da barragem Santa Bárbara. 

 

 Nota-se, na Figura 18, que a erosividade na bacia apresentou uma variação 

quase que horizontal de 7468 MJ.mm.ha-1.ano-1 na região leste para 7681 

MJ.mm.ha-1.ano-1 na região oeste, estando este fato possivelmente associado as 

precipitações superiores que ocorrem na região oeste, conforme apresentado 

anteriormente. A média da erosividade da chuva e do escoamento superficial da 

bacia hidrográfica Santa Bárbara foi estimada em 7560 MJ.mm.ha-1.ano-1 e o desvio 

padrão em 45. 

Outrossim, foi realizada a validação dos resultados obtidos pela metodologia 

simplificada do Ei30, com a remoção de algumas estações pluviométricas seguida 
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de medições sobre os locais das estações sem contabiliza-las, conforme se observa 

na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Validação do fator de erosividade da chuva e do escoamento superficial (R) a partir de 
quatro estações pluviométricas. 

Erosividade da chuva <MJ.mm.ha
-1

.h
-1

.ano
-1

> 

Código Calculada Estimada Erro % *RMSE *CNS 

P09 7577,2 7687,54 -1,45621 185,726 0,242858 

P10 7531,1 7433,29 1,298748 
  

P06 8061,13 7728,29 4,12895 
  

P11 7732,08 7658,24 0,954982 
  

*o resultado abrange as 4 estações escolhidas para a validação 

 

Segundo a classificação de Motovilov et al. (1999), para o coeficiente e ajuste 

CNS, o resultado apresentado não é considerado satisfatório, apesar da estimação 

muito próxima. Não foram encontradas na literatura classificações para os índices de 

erro relativo e RMSE. 

De acordo com Oliveira, WendLand e Nearing (2012) é possível classificar a 

erosividade de chuva e do escoamento superficial de acordo com a sua magnitude. 

Na Tabela 9, observa-se a classificação do Fator R quanto à magnitude, conforme 

os autores mencionados.  

 

Tabela 9 - Classificação da erosividade da chuva e do escoamento superficial (R). 

Erosividade anual Classificação da erosividade Nº de estações *Percentual observado (%) 

R≤2452 baixa 0 0 

2452<R≤4905 média 0 0 

4905<R≤7357 média forte 5 26,32 

7357<R≤9810 forte 14 73,68 

R>9810 muito forte 0 0 
*dentre estações pluviométricas selecionadas 
Fonte: OLIVEIRA; WENLAND; NEARING, 2012 

 

Conforme a Tabela 9, a classificação da erosividade foi considerada em 

26,32% dos casos como média forte e em 73,68% dos casos foi considerada forte. 

Dessa forma, essa classificação confirma que o fator R é um dos mais significativos 

e que não é possível altera-lo em curto prazo por ser um fator climático.  

Comparando as estimativas de erosividade da chuva e do escoamento 

superficial podemos observar diversos trabalhos: 
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Bazzano, Eltz e Cassol (2007) estudaram a erosividade da chuva e as 

relações da erosividade com a precipitação para a cidade de Quaraí na região 

sudoeste do Rio Grande do Sul. Os autores utilizaram dados de  pluviográfos entre 

os anos de 1966 a 2003. Como resultados, destacam-se o valor de erosivadade 

para a cidade de Quaraí de 9292 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1 e as equações empíricas do 

índice de erosividade Ei. 

Capolongo et al. (2008) estimou a erosividade da chuva para a região de 

Basilicata na Itália a partir de dados pluviográficos de 53 estações de medição. Os 

resultados obtidos mostraram uma grande relação entre a erosividade da chuva e a 

média anual de precipitação, uma vez que, o fator R variou de 479 MJ.mm.ha-1.h-

1.ano-1, para uma região com 477 mm médios anuais, a 4090 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1 

para uma região com 1839 mm médios anuais. 

Segundo Beskow et al. (2009) a erosividade média da chuva e do escomento 

superficial da bacia hidrográfica do Rio Grande em Minas Gerais, estimada pelo 

método do índice de Fournier e pela interpolação por meio dos polígonos de 

Thiessen foi de 7600 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1. 

Ângulo-Martinez e Berguería (2009) desenvolveram uma pesquisa sobre a 

erosividade da chuva em uma bacia hidrográfica, com influências oceânicas e 

desérticas, localizada no nordeste da Espanha, sendo utilizadas 111 estações 

pluviográficas e um total de 8 modelos para estimar a erosividade da chuva. Os 

resultados apresentaram uma variação de 40 a 4500 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1. 

Silva et al. (2010) utilizando dados pluviométricos também estimou a 

erosividade para o estado do Espirito Santo, obtendo como resultado um intervalo 

de 5091 to 7958 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1. 

Elangovan e Seetharaman (2011) avaliaram a erosividade da chuva para uma 

bacia hidrográfica na India a partir de 163 eventos que ocorreram entre 2003 e 2008. 

Os resultados mostraram que ocorreu uma variação na erosividade de 704 a 2849 

MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1 e que o valor do RMSE foi de 84. 

Lee e Heo (2011) avaliaram a erosividade da chuva para a Coréia do Sul, 

considerando 33 estações pluviográficas e o período de 1971 a 1999. Os resultados 

mostraram que ocorreu uma variação na erosividade da chuva de 33 a 4786 , pelo 

método de Lo et al. (1985), e de 5  a 4580 , pelo método de Jung et al. (1983). Os 
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valores de RMSE para as estações consideradas variaram de 703 a 4176 nas 

estações pluviográficas.  

Aquino et al. (2012) avaliaram a erosividade da chuva para o sul do estado de 

Minas gerais a partir de 54 estações pluviométricas que variaram de 15 a 40 anos de 

extensão. Os resultados apresentado pelos autores mostraram que a erosividade da 

chuva variou de 5145 a 7776 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1. 

Khorsandi et al.(2012) estudaram a erosividade da chuva para uma bacia 

hidrográfica no Iran e utilizaram dados de 20 estações pluviométricas e com no 

mínimo 25 anos de registro de chuvas. Os resultados mostraram que a erosividade 

variou de 171 a 1450 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1 e que o RMSE foi de 193,65. 

Cecílio et al. (2013), estimaram a erosividade da chuva para todo estado do 

Espirito Santo a partir de 73 estações pluviométricas inseridas dentro do estado. Os 

resultados mostraram que a erosividade variou, para o estado do Espirito Santo e 

utilizando a interpolação IDW, de 2123 a 9885 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1 e uma média de 

5592 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1. 

 

  

4.2.2 Erodibilidade do solo - Fator K  

 

De acordo com o trabalho de Cunha e Silveira (1996), um total de cinco tipos 

de solos diferentes foram identificados na área da BHBSB. Os solos encontrados 

são: o Argissolo Vermelho-amarelo e Argissolo Bruno-Acinzentado (PVd1); 

Planossolo e Argissolo Bruno-Acinzentado (PLe1), Planossolo e Gleissolo (PLe3), 

Planossolo e Gleissolo (PLe4) e Gleissolo, Organossolo e Neossolo (HGe1). Na 

Figura 19 é possível observar a distribuição espacial dos solos na BHBSB.  
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Figura 19 - Distribuição espacial dos solos da bacia hidrográfica da barragem Santa Bárbara. 

 

 Na Tabela 10 são apresentadas a área de cobertura, o percentual e o 

perímetro de cada solo encontrado na BHBSB. 

 

Tabela 10 - Dimensões dos solos situados na bacia hidrográfica do reservatório Santa Bárbara. 

Tipo de solo Área (km
2
) Área (%) Área acum. (%) Perímetro (km) 

PVd1 20,73 23,55 23,55 36 

PLe1 18,45 20,96 44,51 47 

PLe3 41,53 47,19 91,7 75 

PLe4 5,32 6,04 97,74 20 

HGe1 2,10 2,35 100 8 

 

 O solo PLe3 foi o que apresentou a maior área e perímetro com 41,53 km2 e 

47 km, respectivamente, sendo este encontrado na zona plana da bacia. Os solos 

HGe1 e PLe4 foram os que apresentaram as menores áreas e perímetros da bacia, 
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sendo estes, encontrados sob a área alagada do reservatório. Os solos Le1 e PVd1 

são encontrados na região de relevo mais acentuado localizada a oeste da bacia. 

 Na Tabela 11 estão as principais características dos solos encontrados na 

área de estudo, segundo o trabalho de Cunha e Silveira (1996). 

 

Tabela 11 - Principais características dos solos encontrados na área da bacia hidrográfica. 

Solo Fertilidade Textura Relevo Profundidade Drenagem Rochas 

PVd1 média média suave  profundo moderada poucas 

PLe1 média argiloso plano pouco profundo moderada ausência 

PLe3 alta média plano profundo ruim ausência 

PLe4 alta média plano profundo ruim ausência 

HGe1 alta argiloso plano profundo ruim ausência 

 

Os valores da erodibilidade do solo, Fator K, para os solos existentes na área 

da BHBSB, foram obtidos através do trabalho de Disconzi et al. (2014a), na qual 

determinaram os valores da erodibilidade do solo (K) em ton.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1, de 

acordo com a metodologia proposta por Wischmeier e Smith (1978) e considerando 

os parâmetros geotécnicos do trabalho de Cunha e Silveira (1996). Na Tabela 12 

estão os valores de erodibilidade dos solos existentes na área de estudo deste 

trabalho. 

 

Tabela 12 - Valores de erodibilidade do solo (Fator K) para os solos encontrados na bacia 
hidrográfica da barragem Santa Bárbara.  

Solos K (ton.h.MJ-1
.mm

-1
) 

PVd1 0,26 

PLe1 0,086 

PLe3 0,047 

PLe4 0,0397 

HGe1 0,0145 
Fonte: Disconzi et al. 2014 

 

Desse modo, foi atribuído o valor K aos solos da área de estudo gerando 

assim o a distribuição espacial do Fator K que será utilizado no cálculo de perda de 

solo (A).  

Carvalho (1994) apresentou uma classificação para o fator de erodibilidade do 

solo (K) em função da sua magnitude. Na Tabela 13 observa-se a classificação para 

os solos encontrados na área de estudo deste trabalho. 
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Tabela 13 - Classificação do fator de erodibilidade do solo. 

Fator K (ton.h.MJ
-1

.mm
-1

) Classificação *Solos 

<0,15 baixa HGe1; PLe4; PLe3; PLe1 

0,15 - 0,30 média PVd1 

>0,30 alta - 

*solos encontrados na bacia hidrográfica da barragem Santa Bárbara 
Fonte: Carvalho (1994) 

 

 Percebe-se que a maior parte dos solos encontrados na BHBSB apresentam 

baixo potencial de erodibilidade, conforme à classificação de Carvalho (1994). O 

solo PVd1 apresentou erodibilidade média, sendo este encontrado nas nascentes do 

tributário Pedreira, no topo da bacia hidrográfica - extremo oeste. Nenhum solo 

considerado neste trabalho foi classificado com erodibilidade alta. 

 Comparando as estimativas de erodibilidade do solo podemos observar 

diversos trabalhos: 

Lu et al. (2004) estimou a perda de solos através da RUSLE para uma área 

na região amazônica localizada no nordeste do estado do Roraima. Neste trabalho, 

os autores estimaram a erodibilidade dos solos pelo método de Wischmeier e Smith 

(1978), o qual é baseado nas características inerentes do solo e em um nomograma. 

 Silva (2008) aplicou o modelo RUSLE para a bacia do Ribeirão Reis 

localizada no município de Maringa/PR e apresentou os resultados de erodibilidade 

do solo pelo método proposto por Wischmeier e Smith (1978) com base nas 

características do solo e em um nomograma. Além do mais, o autor também 

apresentou os valores de erodibilidade do solo obtidos por uma pesquisa na 

literatura.  

 Beskow et al. (2009) estimou a perda anual de solo distribuída através da 

RUSLE para a bacia hidrográfica do Rio Grande em Minas Gerais. Para o fator de 

erodibilidade K, os autores encontraram 8 tipos de solos diferentes na área de 

estudo e atribuíram aos solos os valores de erodibilidade obtidos a partir de uma 

pesquisa na literatura.  

Lopes et al (2011) obteve a erodibilidade dos solos encontrados em uma 

micro bacia localizada no interior do Ceará a partir de uma pesquisa na literatura. 

Costa et al. (2013) estimou a perda de solos para a bacia hidrográfica do Rio 

São José, localizado próximo ao município de Juazeiro no estado do Ceará. Para a 

determinação do fator K os autores fizeram uma pesquisa bibliográfica para 

identificar a erodibilidade dos solos encontrados na bacia. 
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Barbosa et al. (2015) aplicou o modelo RUSLE para o município de Paraiso 

as Águas que fica localizado no estado do Mato Grosso do Sul. Neste trabalho, os 

autores pesquisaram na literatura os valores para atribuir aos solos encontrados na 

área de estudo. 

   

  

4.2.3 Comprimento de declive e declividade - Fator LS  

 

Conforme descrito na metodologia, o fator topográfico LS foi obtido através do 

MDE do SRTM (USGS, 2017a). O MDE, obtido do portal Earth Explorer já está 

processado e pronto para uso, sendo necessário somente realizar o recorte para a 

área de estudo a ser selecionada. Nesse sentido, pode ser visualizado na Figura 20 

o Modelo Digital de Elevação (MDE) da BHBSB. 

  

 

Figura 20 - Mapa hipsométrico da bacia hidrográfica do reservatório Santa Bárbara. 
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 Conforme a Figura 20, o MDE apresentou uma variação máxima de 157 

metros, entre a região mais baixa e a região mais alta. Percebe-se que a região do 

reservatório apresenta a altimetria mais baixa variando de 2 a 16 metros e que a 

região localizada no extremo noroeste apresenta a altimetria mais alta variando de 

127,1 a 159 metros. 

 A topografia de uma bacia hidrográfica também atua sobre os fatores 

climáticos, uma vez que a velocidade do fluxo de escoamento depende da 

declividade, ao mesmo tempo que, a temperatura, a precipitação e a evaporação 

dependem da altitude. Desse modo, quando maior a declividade, maior é a 

velocidade do fluxo, menor é o tempo de concentração de água na bacia, menores 

são as infiltrações de água no solo e maiores são as chances de ocorrer a perda de 

solo.  

Conforme destacado, a magnitude das características topográficas de uma 

bacia hidrográfica pode contribuir para o processo erosivo, nesse sentido, observa-

se na Figura 21 a distribuição espacial da declividade, em percentagem, da BHBSB.  
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Figura 21 - Mapa de declividade da bacia hidrográfica do reservatório Santa Bárbara. 

 

De acordo com a Figura 21, a declividade apresentou uma variação de 0% 

até 22,7%, sendo as declividades mais baixas encontradas próximas ao reservatório 

e as declividades mais altas encontradas próximo ao divisor de água nas regiões 

noroeste da bacia. O desvio padrão foi de 2,42 e a declividade média da BHBSB é 

de 2,97%, sendo esta última informação necessária para os cálculos do 

assoreamento do reservatório. 

O desvio padrão é uma medida de variabilidade ou dispersão que pode ser 

considerada como a média dos desvios absolutos dos dados observados em relação 

à média da variável em questão e um desvio padrão baixo indica que os dados 

tendem a estar próximos da média (ISOTALO, 2001). 

Segundo a Embrapa (1979), a declividade do terreno pode ser classificada 

quando a sua percentagem de inclinação. Na Tabela 14 está à classificação 

sugerida pela Embrapa (1979) e os resultados da classificação para a área de 
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estudo deste trabalho. Já na Figura 22 está a distribuição espacial da classificação 

da declividade da BHBSB, segundo a mesma classificação mencionada.  

 

Tabela 14 - Classificação da declividade da bacia hidrográfica da barragem Santa Bárbara 

*Declividade (%) *Relevo Área (km
2
) Área (%) 

0 - 3 Plano 54,31 61,72 

3 - 8 Suave ondulado 29,58 33,62 

8 - 20 Ondulado 4,08 4,64 

20 - 45 Forte ondulado 0,01 0,02 

45 - 75 Montanhoso - - 

>75 Forte montanhoso - - 

*Fonte: Adaptado de Embrapa (1979) 

 

 

Figura 22 - Classificação da declividade para a bacia hidrográfica do reservatório Santa Bárbara. 

 

De acordo com a classificação da declividade do solo proposta pela Embrapa 

(1979), na BHBSB 61,72% da área total da bacia é considerada plana, 33,62% é 

considerada suave ondulada, 4,08% considerada ondulada e apenas 0,02% é 

considerada forte ondulada. Nota-se, pela Figura 22, que a classificação ondulado 
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ocorre, em sua grande parte, na região do divisor de águas a noroeste da bacia 

hidrográfica e a classificação plana ocorre, predominantemente, a sudeste da bacia. 

A classificação forte ondulado ocorreu apenas em um pequeno trecho, podendo este 

local estar relacionado a um barranco ou a um pico de uma montanha. As 

classificações montanhoso e forte montanhoso não foram evidenciadas na área 

BHBSB. 

Na Figura 23 pode ser verificada a distribuição espacial da direção de fluxo 

que foi utilizada para o processo de desenvolvimento do comprimento de declive (L). 

A direção de fluxo é proveniente do MDE, e foi determinada durante o processo de 

delimitação da bacia hidrográfica onde ela também foi necessária, conforme 

detalhado na metodologia. Com o objetivo de ilustrar os sentidos de direção de fluxo 

do escoamento, tem-se a Figura 24, onde é possível verificar o sentido da direção 

do fluxo de escoamento da BHBSB, conforme a numeração e coloração das células. 

 

 

Figura 23 - Distribuição espacial da direção de fluxo da bacia hidrográfica da barragem Santa 
Bárbara. 
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Figura 24 - Ilustração para auxiliar na interpretação do mapa de direção de fluxo do escoamento da 
bacia hidrográfica Santa Bárbara. 

 

Conforme a Figura 23, destacam-se como direções de fluxo do escoamento, 

os sentidos para a região sul (4) e região leste (1), que na verdade são os sentidos 

em direção ao exutório da bacia definida para este trabalho.  

 A distribuição espacial do comprimento de declive (L) da BHBSB pode ser 

observada na Figura 25.  
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Figura 25 - Distribuição espacial comprimento de rampa da bacia hidrográfica da barragem Santa 
Bárbara.  

 

 O comprimento de declive (L) variou de alguns poucos metros, a noroeste da 

bacia, até 17,5 km, próximo ao exutório.  

Para o cálculo do fator topográfico (LS) foi utilizado a equação empírica 

proposta por Bertoni e Lombardi (1990), conforme detalhado na metodologia. Na 

Figura 26 está à distribuição espacial do fator topográfico LS para a área de estudo. 

Na Tabela 15 pode se observar a área ocupada por cada classe do fator LS definida 

neste trabalho. 
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Figura 26 - Distribuição espacial do fator topográfico LS. 

 

Tabela 15 - Distribuição espacial do fator LS para a bacia hidrográfica do reservatório Santa Bárbara 

Classe Área (km2) Área (%) Acumulado (%) 

0 - 0,5 29,4 33,43 33,43 

0,51 - 1 29,38 33,39 66,82 

1,1 - 2 19,13 21,75 88,57 

2,1 - 3 4,69 5,34 93,91 

3,1 - 5 3,35 3,81 97,72 

5,1 - 7 0,96 1,1 98,82 

7,1 - 10 0,5 0,56 99,38 

10,1 - 12 0,16 0,19 99,57 

12,1 - 20 0,26 0,31 99,88 

20 - 72,73 0,08 0,11 100 

 

 Conforme os resultados apresentados na Figura 26 e Tabela 15, percebe-se 

que a magnitude do fator LS apresentou valores baixos, atingindo praticamente 99% 

dá área acumulada já na classe entre 5,1 até 7. 
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Comparando as estimativas do fator topográfico LS podemos observar 

diversos trabalhos: 

Fornelos e Neves (2004) avaliaram a perda de solo para a bacia hidrográfica 

do córrego Cachoeirinha, localizado no estado do Mato Grosso. Neste trabalho, os 

autores comparam a produção do fator topográfico LS a partir do MDE do SRTM e 

de curvas hipsométricas (Modelo Numérico do Terreno - MNT). Os resultados 

mostraram que a perda de solo foi a mesma por ambos os métodos, no entanto, os 

resultados obtidos com os dados do SRTM apresentaram maior qualidade em 

relação aos dados do MNT. 

Beskow et al. (2009) estimou a perda de solos através da RUSLE para a 

bacia hidrográfica do Rio Grande em Minas Gerais. Para as estimativas do fator 

topográfico LS, foram utilizados dados de um MDE de 30 metros e equações 

empíricas consagradas na literatura. 

Capoane et al. (2013) avaliou a influência de diferentes resoluções espaciais 

dos MDE sobre o fator topográfico LS para a bacia hidrográfica do Rio Conceição no 

estado do Rio Grande do Sul. Os resultados apresentados pelos autores mostra que 

as cartas topográficas estimam melhor o fator LS em relação aos dados do SRTM de 

90 metros e aos dados do TOPODATA de 30 metros. 

 Oliveira et al. (2013) avaliou o desenvolvimento do fator topográfico LS  a 

partir de diferentes fontes e resoluções como: o SRTM de 30 metros, o SRTM de 90 

metros e as cartas topográficas derivada de mapas oficiais (escala 1:100000). Os 

resultados mostraram que os dados do SRTM apresentaram maior qualidade nos 

detalhes, em relação as cartas topográficas, principalmente nas regiões planas. As 

magnitudes do fator LS obtidas variaram, para todos os testes realizados, de 0 a 30. 

Barbosa et al (2015)  estimou a perda de solo através da RUSLE utilizando 

somente softwares que são disponibilizados gratuitamente para a cidade de Paraíso 

das Águas no Mato Grosso do Sul. Para a determinação doo fator topográfico P, os 

autores utilizaram o software LS Tool (Zhang et al. 2013 apud Barbosa et al. 2015) e 

os dados do SRTM, obtendo assim uma variação de 0 a 49 na magnitude do fator 

LS para a sua área de estudo. 

 Panagos, Borrelli e Meusburger (2015) estimaram o fator topográfico LS para 

toda o continente Europeu a partir de um MDE com 25 metros de resolução. Os 

resultados mostraram que o continente Europeu apresenta uma baixa magnitude do 
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fator LS, de modo que, grande parte seu território apresenta valores inferior a 1, 

atingindo valores superiores a 10 somente nas regiões montanhosas, como por 

exemplo, na Áustria. 

 

 

4.2.4 Uso e cobertura do solo - Fator C 

 

 A distribuição espacial do uso e cobertura do solo da BHBSB, desenvolvida a 

partir de uma imagem do Landsat 8 do dia 13 de novembro de 2017, conforme 

detalhado na metodologia, pode ser visualizada na Figura 27. Na Tabela 16, é 

possível visualizar as áreas ocupadas por cada classe definida neste trabalho.  

 

 

Figura 27 - Distribuição espacial do uso e cobertura do solo do dia 13/11/2017, pelo método de SAM, 
da bacia hidrográfica da barragem Santa Bárbara. 
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Tabela 16 - Área e percentual das classes de uso e cobertura do solo. 

Uso e cobertura do solo Área (km
2
) Área (%) Área acumulada (%) 

Recursos hídricos 2,72 3,15 3,15 

Floresta 11 12,55 15,70 

Campo 41 46,90 62,60 

Área urbana 17,24 19,65 82,25 

Solo exposto 15,62 17,75 100 

 

De acordo com a distribuição espacial do uso e cobertura do solo, Figura 27, 

e os resultados das áreas e percentuais ocupados por cada classe, Tabela 16, 

percebe-se que a classe campo foi a que apresentou a maior área de cobertura com 

um total de 41 km2 de área ou 46% da área total. Essa característica de campo na 

bacia pode estar relacionada com o bioma em que a bacia se encontra, visto que, 

segundo o IBGE (2004) a região da BHBSB está em localizada no bioma Pampa, 

que é caracterizado pela vegetação tipo campo. A floresta foi classificada em 11 km2 

de área superficial ou 12,55% da área total e ocorreu, predominantemente, na região 

noroeste e as margens dos cursos hídricos existentes na bacia hidrográfica. Na 

Figura 28, visualiza-se uma foto de animais pastando em uma área de campo com 

uma floresta ao fundo da imagem. 

 

 

Figura 28 - Imagem de gados em área tipo campo e ao fundo uma vegetação tipo floresta com 
espécies de árvores localizada dentro da bacia hidrográfica do reservatório Santa Bárbara. 
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Em seguida destacou-se a classe de área urbana, com um total de 17,24 km2 

de área superficial ou 19,65% da área total. A expansão da zona urbana dentro da 

BHBSB é notável e de grande porte, uma vez que, conjuntos habitacionais com 

dezenas de apartamento foram e estão sendo construídos no bairro Sitio Floresta 

que fica inserido dentro da bacia hidrográfica da barragem Santa Bárbara. Na Figura 

29 pode-se observar um exemplo de conjunto habitacional localizado no bairro Sitio 

Floresta.  

 

 

Figura 29 - Vista da expansão urbana recente do bairro Sitio Floresta, localizado dentro da área da 
bacia hidrográfica do reservatório Santa Bárbara. 

 

A expansão da malha rodoviária dentro da BHBSB destaca-se, dado que, 

pistas rodoviárias e viadutos foram construídos, conforme mostra a Figura 30.  
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Figura 30 - Malha rodoviária federal (BR-116) que cruza ao meio a bacia hidrográfica do reservatório 
Santa Bárbara. 

 

Além do mais, destaca-se o trecho da zona industrial da cidade de Pelotas e o 

centro de eventos da cidade estarem localizados também na BHBSB, como mostra 

a Figura 31. 
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Figura 31 - Vista de uma indústria localizada as margens do reservatório Santa Bárbara. 

 

 Ademais, existe uma zona de mineração dentro da BHBSB, conforme mostra 

a Figura 32, essa zona de mineração, no processo de classificação de uso e 

cobertura do solo, foi confundida com a zona urbana, em razão da similaridade da 

cor de cobertura e de não ter sido considerado neste trabalho a classificação de 

mineração para o uso e cobertura do solo.  
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Figura 32 - Zona de mineração inserida na bacia hidrográfica do reservatório Santa Bárbara. 

 

Ainda, percebeu-se conforme a Figura 33 que existem rodovias não 

pavimentadas no interior da bacia hidrográfica com depósito de resíduos as 

margens. 
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Figura 33 - Depósito de resíduos irregular em rodovia não pavimentada (Avenida Vinte e Cinco de 
Julho) dentro da área da bacia hidrográfica do reservatório Santa Bárbara. 

 

  As regiões que foram classificadas como solo exposto podem ter sido 

classificadas desta forma em razão de serem áreas de plantio que, naquele 

momento em 13 de novembro de 2017, estavam sendo preparadas ou tinham sido 

recentemente semeadas para o plantio e por esse motivo o solo estava descoberto. 

Na Figura 34 tem-se uma foto, tirada em 17 de janeiro de 2018, de uma área de 

plantio. 
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Figura 34 - Imagem de uma área de plantio localizada dentro da área da bacia hidrográfica do 
reservatório Santa Bárbara. 

 

Os recursos hídricos foram classificados no lago do reservatório e em outro 

barramento que existe a oeste da bacia hidrográfica, abrangendo ambos corpos 

d’água, uma área superficial de 2,72 km2 ou 3,15% da área de estudo. 

 A Tabela 17 apresenta os resultados da verdade de campo, pelo método de 

SAM, originados pela matriz confusão do software ENVI (2014), conforme detalhado 

na metodologia. 

 

Tabela 17 - Verdade de campo originada pela matriz confusão 

Verdade de campo (pixels) 

Classificação Floresta Campo Zona urbana Solo exposto Água 

Não classificado 0 1 76 0 4 

Floresta 1290 0 1 0 0 

Campo 4 623 28 0 0 

Zona urbana 0 0 524 163 0 

Solo exposto 0 0 2 621 0 

Água 0 0 0 0 0 

Total 1294 644 631 784 4 

 

Para medir a acurácia da classificação do uso e cobertura do solo utilizou-se 

a estatística Kappa, sendo os resultados apresentados na Tabela 18. Com o objetivo 
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de verificar a qualidade da classificação observa-se, na Tabela 19, os resultados da 

estatistica Kappa, segundo Landis e Koch (1977). 

 

Tabela 18 - Resultados da precisão geral e estatística Kappa. 

Validação do uso e cobertura do solo 

Precisão geral 92% 

Coeficiente Kappa 0,8864 

 

Tabela 19 - Classificação do uso e cobertura do solo pela estatística Kappa. 

Estatística Kappa Classificação 

<0 péssima 

0  ate 0,2 ruim 

0,21 até 0,4 razoável 

0,41 até 0,60 boa 

0,61 até 0,80 muito boa 

0,81 até 1 excelente 
Fonte: Landis e Koch (1977) 

 

Desse modo, a classificação do uso e cobertura do solo pela estatistia Kappa 

foi considerada excelente, visto que, o resultado obtido foi de 0,88 e os resultados 

acima de 0,81 são considerados dessa forma. 

Depois de validar a classificação do uso e cobertura do solo atribuiu-se as 

classificações consideradas os valores obtidos através de uma pesquisa na literatura 

e apresentados na Tabela 20 para posterior procedimento de obtenção da perda de 

solo anual distribuída - A. 

 

Tabela 20 - Valores atribuídos as classificações consideradas neste trabalho para uso e cobertura do 
solo (C) para diferentes condições de uso e manejo do solo consideradas neste trabalho. 

Uso e Cobertura do Solo Fator C Referência 

Água 0 PARANHAS FILHO et al., 2003; PANAGOS et al., 2015 

Zona urbana 0,03 WISCHMEIER; SMITH, 1978 

Floresta 0,001 PANAGOS et al., 2015 

Campo 0,01 PARANHAS FILHO et al., 2003 

Solo exposto 1 FUJIHARA, 2002 

 

Comparando as estimativas de uso e cobertura do solo podemos observar 

diversos trabalhos: 

Beskow et al. (2009) estimou a perda de solos para a bacia hidrográfica do 

Rio Grande em Minas Gerais. E para estimar o fator de uso e cobertura do solo C, 

os autores utilizaram a imagem do satélite ETM+ Landsat sensor de 2003 que foi 
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classificada pelo método da máxima verossimilhança. Os autores buscaram na 

literatura os valores adequados para atribuir as classes de uso e cobertura 

identificadas. 

Costa et al. (2013) estimou a perda de solos para uma bacia de pequeno 

porte no interior do Ceará. Para estimar o fator de uso e cobertura do solo, os 

autores utilizaram a imagem do satélite Landsat 5 com 30 metros de resolução 

espacial tirada em 29/09/2011 e obtida gratuitamente através do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE). Os resultados mostraram que as classes que mais 

se destacaram foram a vegetação rasteira com 43,6% da área da bacia, a área de 

agricultura com 8% e a área de urbana com 6,6%. 

Alexandridis et al. (2015) avaliou os efeito da sazonalidade sobre o fator de 

uso e cobertura do solo -  C -  da RUSLE para as 10 principais bacias hidrográficas 

da Grécia. Os resultados mostraram que existe um efeito significativo da 

sazonalidade na média da perda de solos, sendo as maiores diferenças encontradas 

entre os meses do ano e entre anos diferentes.  

 Barbosa et al. (2015) estimou a perda de solos pela RUSLE a partir de 

softwares gratuitos. Desse modo, para a produção do fator de uso e cobertura do 

solo C, foram utilizadas as imagens do satélite Landsat 8. Dentre os resultados, 

destacam-se as classes de pastagem, campo, floresta e agricultura com, 

respectivamente, 33%, 31%, 13% e 13% da área total avaliada. 

 Jang et al. (2015) estimou a perda de solo para a Coréia do Sul, sendo 

estimado o fator de uso e cobertura do solo C por meio de uma composição entre as 

imagens dos satélites Landsat TM e Kompsat 2, ambos com 5 metros de resolução 

espacial. Os autores destacaram que 66% da Coréia do Sul é coberta por florestas e 

que 14% é coberta por plantações de arroz. 

 

 

4.2.5 Perda anual de solo distribuída - A 

 

A  perda de solo por erosão hídrica, contabilizada por um conjunto de fatores 

climático, pedológico, topográfico, edáfico e de manejo (R, K, LS e C) que compõem 

a Equação Universal de Perda de Solos Revisada (RUSLE) e descritos neste 

trabalho, foi quantificada em ambiente SIG ArcMap por meio da multipliação na 
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calculadora raster de todos os fatores mencionados (ESRI, 2015). O resultado é a 

distribuição espacial da perda de solo anual distribuida da BHBSB, que pode ser 

visualizada na Figura 35. 

. 

 

 

Figura 35 - Distribuição espacial da perda anual de solo distribuída (A) da bacia hidrográfica do 
reservatório Santa Bárbara. 

 

Conforme a Figura 35, grande parte da bacia hidrográfica apresenta uma 

magnitude baixa de perda de solo com valores de até 4 ton.ha-1.ano-1. Os valores 

mais altos de perda de solo foram atingidos a noroeste da bacia, podendo este fato 

estar atrelado as características topográficas da região. O desvio padrão da perda 

de solo anula distribuída da BHBSB foi de 3,7 e a média da perda de solo anual foi 

de 1,44 ton.ha-1.ano-1, sendo esta última informação utilizada para a estimativa de 

assoreamento do reservatório. 
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Com o objetivo de classificar a perda de solo, Wall et al. (1997) sugeriram a 

classificação apresentada na Tabela 21. Além da classificação é possível observar 

na mesma tabela as áreas ocupadas pelas respectivas classificações de perda de 

solo e na Figura 36 é possível visualizar a distribuição espacial da perda de solo, 

conforme a classificação de Wall et al. (1997) 

 

Tabela 21 - Classificação da perda de solo 

*Potencial de perda de solo *Classificação Área (km
2
) Área (%) Área acum. (%) 

<6 muito baixa 75,98 86,35 86,35 

6 até 11 baixa 7,17 8,15 94,5 

11 até 22 moderada 3,78 4,4 98,9 

22 até 33 alta 0,68 0,8 99,7 

>33 muito alta 0,26 0,3 100 

*Fonte: adaptado de Wall et al. (1997) 

 

 

Figura 36 - Distribuição espacial da classificação da perda de solo da bacia hidrográfica Santa 
Bárbara, segundo Wall et al. (1997). 
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 Nota-se, de acordo com os resultados da Figura 36 e da Tabela 21, que a 

maior parte da bacia hidrográfica apresenta uma perda de solo muito baixa, cobrindo 

uma área de 86,35% da área total da bacia hidrográfica. Em seguida, destaca-se a 

classe baixa de perda de solo com um total de 8,15% da área total da bacia 

hidrográfica. As classes consideradas moderada, alta e muito alta ocorreram, 

praticamente, somente na região noroeste da bacia hidrográfica e considerando 

essas classes juntas elaas perfazem uma área de 5,5% da área total da bacia 

hidrográfica ou 4,8 km2. 

 Comparando as estimativas de perdas de solo em bacias hidrográficas 

podemos observar diversos trabalhos: 

Fernandez et al. (2003) estimou a perda de solos por diversos métodos, 

sendo a RUSLE um dos modelos testados. Assim, Fernandez et al.(2003) obtiveram, 

pela RUSLE, uma média da perda de solo de 12,3 ton.ha-1.ano-1. 

Risso et al. (2005) estimou a perda de solo para cada uma das unidades 

hidrográficas que constituem o Lago Guaíba, no qual, foram obtidos valores de 

perda de solo que variaram de 0,22 até 93,68 ton.ha-1.ano-1. 

 Souza et al. (2006) desenvolveu um trabalho sobre perda de solos na bacia 

hidrográfica do do rio Potiribu na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul e 

estimou uma perda de solo anual distribuída pela RUSLE de 34,8 ton.ha-1.ano-1. 

Beskow et al. (2009) estimou a perda de solos para o Rio Grande em Minas 

Gerais. Os resultados mostraram que 53% da bacia apresentou uma perda de solos 

menor do que 5 t.ha-1.ano-1 que é considerada baixa.  

 Gomes (2012), em sua tese de doutorado, desenvolveu um trabalho sobre a 

perda de solo (USLE) em todo o território brasileiro obtendo estimativas que 

variaram de 160 a 460 Mg.ha-1.ano-1. 

 Didoné (2013), em sua dissertação de mestrado, desenvolveu uma pesquisa 

sobre a perda de solo com o método RUSLE no rio Conceição que fica localizado a 

noroeste do estado do Rio Grande do Sul, obtendo resultados médios de 8 ton.ha-

1.ano-1. 

 Para a pequena bacia hidrográfica do Igarapé da Prata localizada no 

município de Capitão Poço/PA na região amazônica, Santos (2013) estimou a perda 

de solo a partir da RUSLE e obteve como resultado uma média de 4,76 ton.ha-1.ano-

1 e um desvio padrão de 6,02. 
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4.3 Estimativa de assoreamento do reservatório  

  

 Para o cálculo das estimativas de assoreamento do reservatório Santa 

Bárbara foram necessárias à média da perda anual de solo distribuída e as 

características do barramento e do reservatório.  

Conforme mencionado na metodologia, algumas das características do 

barramento foram obtidas através de uma entrevista (SANEP, 2018), o que pode 

agregar incerteza aos resultados podendo estes não corresponderem a realidade. 

No entanto, vale destacar que, para a metodologia utilizada neste trabalho, a única 

informação necessária da característica do barramento para as estimativas de 

assoreamento é a altura do vertedouro. Ademais, caso os cálculos assumissem que 

a altura do vertedouro é superior ou inferior ao apresentado, isso indicará que o 

reservatório possui maior ou menor capacidade de armazenamento e área alagada. 

Nesse sentido são apresentadas na Tabela 22 as características do 

barramento Santa Bárbara obtidas por este trabalho, assim como suas respectivas 

referências.   

 

Tabela 22 - Principais características da barragem Santa Bárbara.  

Características do barramento Santa Bárbara Dimensões Fonte 

Altura Vertedouro (m) 9 Sanep (2018) 

Altura Crista do maciço (m) 12 Sanep (2018) 

Nível máximo do reservatório (m) 10 Sanep (2018) 

Nível de esgotamento completo (m) 3 Sanep (2018) 

Volume útil (m) 7 Sanep (2018) 

Volume do maciço (m
3
) 196.000 CBDB (2011) 

Extensão do coroamento (m) 715 CBDB (2011) 

 

Segundo o Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB, 2011) a barragem Santa 

Bárbara é do tipo de terra homogênea. 

Foram obtidos a curva cota - área - volume (CAV) do reservatório Santa 

Bárbara, em ambiente SIG ArcMap a partir do MDE do SRTM. Os resultados da 

curva CAV podem ser visualizados na Tabela 23 e os gráficos das curvas de cota - 

área e cota - volume podem ser observadas nas Figuras 37 e 38, respectivamente. 
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Tabela 23 - Dados de Cota - Área - Volume  (CAV) do reservatório. 

Cota do terreno (m) Cota do vertedor Volume (hm
3
) Área superficial (km

2
) 

2 1 0 0 

3 2 0,00009 0,0002 

3,25 2,25 0,00017 0,0004 

3,5 2,5 0,000313 0,0006 

3,75 2,75 0,000514 0,0009 

4 3 0,000796 0,0013 

4,25 3,25 0,000901 0,0017 

4,5 3,5 0,001339 0,0023 

4,75 3,75 0,001988 0,0029 

5 4 0,002797 0,0061 

5,25 4,25 0,004166 0,0098 

5,5 4,5 0,006955 0,0137 

5,75 4,75 0,010331 0,0184 

6 5 0,015119 2,263 

6,25 5,25 0,588107 2,3204 

6,5 5,5 1,171572 2,3671 

6,75 5,75 1,764198 2,4115 

7 6 2,368767 2,4686 

7,25 6,25 2,989443 2,5125 

7,5 6,5 3,609002 2,5523 

7,75 6,75 4,236356 2,592 

8 7 4,875041 2,6451 

8,25 7,25 5,527387 2,7034 

8,5 7,5 6,201149 2,762 

8,75 7,75 6,884217 2,8242 

9 8 7,579913 2,9187 

9,25 8,25 8,315492 3,007 

9,5 8,5 9,055574 3,0893 

9,75 8,75 9,812128 3,1739 

10 9 10,60425 3,3009 
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Figura 37 - Gráfico da curva cota x área superficial do reservatório Santa Bárbara. 

 

 

Figura 38 - Gráfico  da curva cota x volume do reservatório Santa Bárbara. 

 

De acordo com a Tabela 23, o reservatório só começa a adquirir um volume 

considerável a partir da cota 6,25 metros do terreno até atingir o seu volume máximo 
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na cota de 10 metros do terreno e a cota de 9 metros do vertedor. Ainda, segundo a 

Tabela 23, a área superficial alagada do reservatório em nível máximo é de 3,3 km2 

e o volume máximo do reservatório é de 10,6 hm3. 

A Figura 37 ilustra bem o comportamento do aumento brusco da área 

superficial do reservatório que ocorre a partir da cota 5,75 metros do terreno, 

mostrando assim, que a partir desta cota o reservatório começa a apresentar uma 

representativa área superficial alagada. 

A Figura 38 também ilustra bem o comportamento do aumento brusco do 

volume de armazenamento do reservatório que ocorre a partir da cota 6 metros do 

terreno, mostrando assim, que a partir desta cota o reservatório começa a 

apresentar um volume considerável de armazenamento de água. 

Os resultados dos cálculos básicos para o dimensionamento do 

assoreamento do reservatório pode ser apreciado na Tabela 24. 

 

Tabela 24 - Resultados dos cálculos básico para o  dimensionamento do assoreamento 

Resultados do assoreamento do reservatório 

Declividade média da B.H. St. Barbara 2,97 % 

Perda de solo média da B.H. St. Barbara 1,44 t.ha
-1

.ano
-1

 

Erosão bruta (Eb) 12672 t.ano
-1

 

Erosão bruta em 5 anos (Eb5) 63360 t.(5anos)
-1

 

Taxa de transporte de sedimentos (SDR) 4,26 % 

Produção de sedimentos (PS) 540,79 t.ano
-1

 

Produção de sedimentos (PS) 6,14 t.km
-2

.ano
-1

 

Volume máximo do reservatório 10,60 hm
3
 

Área alagada máxima do reservatório 3,30 km
2
 

 

Carvalho (2000) sugeriu a seguinte classificação para a produção de 

sedimentos (PS), conforme pode ser observado na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Classificação da produção de sedimentos (PS). 

Tolerância 
Produção de Sedimentos (PS) 

t.mi
-2

.ano
-1

 t. km
-2

. ano
-1

 

Alta >500 >175 

Moderada 200 - 500 70 - 175 

Baixa <100 <35 

Fonte: Carvalho et al. (2000) 

 

Segundo a classificação de Carvalho (2000) a produção de sedimentos (PS) 

deste trabalho é considerada baixa. 
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Os resultados do dimensionamento do assoreamento do reservatório Santa 

Bárbara podem ser apreciados na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Dimensionamento do assoreamento do reservatório 

Idade 
média dos 
sedimentos 

(anos) 

Y  
(ton.m

-
³) 

Sedimentos 
Transportados a 

cada 5 anos 
 (ton) 

Er 
(%) 

Volume de 
Sedimentos 
em 5 anos 

(m³) 

Volume de 
sedimentos ao 
longo dos anos 

(m³) 

Volume de 
sedimentos ao 
longo dos anos 

(hm³) 

2,5 1,5 63360 96,19 40634,25 40634,25 0,04 

7,5 1,5 63360 
 

40634,25 81268,51 0,08 

12,5 1,5 63360 
 

40634,25 121902,77 0,12 

17,5 1,5 63360 
 

40634,25 162537,03 0,16 

22,5 1,5 63360 
 

40634,25 203171,29 0,20 

27,5 1,5 63360 
 

40634,25 243805,55 0,24 

32,5 1,5 63360 
 

40634,25 284439,81 0,28 

37,5 1,5 63360 
 

40634,25 325074,07 0,32 

42,5 1,5 63360 
 

40634,25 365708,33 0,36 

47,5 1,5 63360 
 

40634,25 406342,59 0,40 

52,5 1,5 63360 
 

40634,25 446976,84 0,44 

57,5 1,5 63360 
 

40634,25 487611,10 0,48 

62,5 1,5 63360 
 

40634,25 528245,36 0,52 

67,5 1,5 63360 
 

40634,25 568879,62 0,56 

72,5 1,5 63360 
 

40634,25 609513,86 0,60 

77,5 1,5 63360 
 

40634,25 650148,14 0,65 

82,5 1,5 63360 
 

40634,25 690782,40 0,69 

87,5 1,5 63360 
 

40634,25 731416,66 0,73 

92,5 1,5 63360 
 

40634,25 772050,92 0,77 

97,5 1,5 63360 
 

40634,25 812685,18 0,81 

 

De acordo com a Tabela 26, o volume de sedimentos ao final de 100 anos no 

reservatório Santa Bárbara é de 0,81 hm3. Na Figura 39 encontra-se a curva de 

volume de sedimentos ao longo de 100 anos. 
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Figura 39 - Acúmulo de sedimentos ao longo dos anos para a bacia hidrográfica do reservatório 
Santa Bárbara. 

 

Na Figura 40 visualiza-se a o acumulo de sedimentos, ao longo dos anos, em 

relação à cota do barramento Santa Bárbara. Na Tabela 27 é possível observar os 

mesmos resultados expressos pela Figura 40, porém com o acréscimo do ano em 

que ocorreu o acumulo de sedimentos. 
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Figura 40 - Gráfico da curva cota do barramento com o volume de sedimentos que chegam ao 
reservatório. 

 

Tabela 27 - Volume e suas respectivas cotas atingidas pelo sedimento no reservatório. 

Sedimento 

Ano Tempo (anos) Cota do barramento (m) Volume sedimentos (hm
3
) 

1978 10 4,89 0,08 

1993 25 5,36 0,20 

2018 50 5,74 0,40 

2043 75 5,98 0,60 

2068 100 6,15 0,81 

 

As estimativas de assoreamento do reservatório Santa Bárbara revelaram que 

no ano de 2018 o nível de sedimentos no reservatório atingiu a cota do barramento 

de 5,74 metros. Do mesmo modo, revelaram que no ano de 2068 o nível de 

sedimentos no reservatório atingirá a cota 6,15 metros do barramento. 

Comparando as estimativas de assoreamento podemos observar diversos 

trabalhos: 

Fernandez et al. (2003) estimou a perda de solos para a bacia Lawyers Creek 

que fica localizada no estado do Idaho nos Estados Unidos da América. Os 
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resultados mostraram que a perda média de solo anual é de 12,3 t.ha-1.ano-1, que o 

SDR é de 32% e a produção de sedimentos de 3,9 t.ha-1.ano-1. 

Irvem et al. (2007) estimou a perda de solo para uma bacia hidrográfica na 

Turquia, obtendo o valor médio de 16,38 t.ha-1.ano-1. No SDR, os autores obtiveram 

6%. 

Beskow et al (2009) estimou a média da perda de solo da bacia hidrográfica 

do Rio Grande em Minas Gerais em 55,45 t.ha-1.ano-1 e o SDR em 1,6%. 

Didoné (2013) estimou a perda de solos para a bacia do rio Conceição no 

noroeste do Rio Grande do Sul. Os resultados do autor mostraram que a produção 

de sedimentos foi de 140 t.km-2.ano-1 gerando valores de de SDR de 17,5%. 

Santos et al. (2017) estimou a perda de solos para a bacia hidrográfica 

experimental do Iguatu que fica localizada no interior do estado do Ceará. Os 

mostraram que 88,2% da área da bacia apresentou perda de solo inferiores a 5 t.ha-

1.ano-1, que é considerada baixa. Ademais foi estimado o SDR média de 37%. 
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5 Considerações Finais 

 

Neste trabalho foi possível avaliar o processo de perda de solo da bacia 

hidrográfica da barragem e assoreamento do reservatório Santa Bárbara, localizado 

na cidade de Pelotas no estado do Rio Grande do Sul - Brasil, por meio da Equação 

Universal de Perda de Solos Revisada (RUSLE) e procedimentos e equações 

matemáticas difundidas na literatura.  

O uso de Sistemas de Informações Geográficas - SIG’s permitiu a aplicação 

de USLE em escala de bacia de hidrográfica que passa se chamar de RUSLE, 

possibilitando identificar as regiões produtoras de sedimentos, além de simplificar a 

manipulação de dados pela redução significativa no tempo de processamento de 

dados.  

A utilização dos dados do Shuttle Radar Topographic Mission - SRTM, 

fornecidos pelo USGS, permitiu a delimitação da bacia hidrográfica, permitiu a 

determinação do fator topográfico (LS), possibilitou o dimensionamento do 

assoreamento do reservatório, além de ter colaborado para diversos outros mapas 

com suas propriedades, mostrando-se ser uma ferramenta segura, prática e gratuita, 

permitindo assim a execução de trabalhos ambientais de maneira rápida e simples. 

Os dados hidrológicos, obtidos através do portal Hidroweb que é mantido pela 

Agência Nacional de Águas, são essenciais para o desenvolvimento e pesquisas do 

país, pois, fornecem informações hídricas rápidas, confiáveis, organizadas e 

gratuitas sendo, fundamentais neste trabalho, para o procedimento de cálculo do 

fator de erosividade da chuva e escoamento superficial (R).  

Os dados pedológicos, obtidos através dos trabalhos da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária, são utilizados para diversas pesquisas e trabalhos 

porque fornecem informações de diversas características e propriedades dos solos 

brasileiros sendo, neste trabalho, fundamentais para o desenvolvimento do fator de 

erodibilidade do solo (K). 

As imagens do satélite Landsat 8, fornecidos pelo USGS, fornecem 

informações sobre o uso e a cobertura da terra de modo espacial, temporal, rápido, 

gratuito e de excelente qualidade, sendo importantes para o desenvolvimento de 

mapas de uso e cobertura do solo (C). 
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As estimativas de perda de solos pela RUSLE para a bacia hidrográfica do 

Santa Bárbara apresentou resultados satisfatórios para a área de estudo, 

apresentando-se como uma ferramenta eficiente, robusta, fácil e de rápida aplicação 

para a determinação da perda de solo anual distribuída (A).  

A previsão de assoreamento do reservatório do barramento Santa Bárbara 

apresentou resultados razoáveis podendo ser utilizada como uma ferramenta 

suplementar para a tomada de decisões a respeito da manutenção do reservatório e 

da barragem Santa Bárbara. A utilização de ferramentas com maior precisão como, 

por exemplo, o uso de lasers em uma escala maior que a utilizada neste trabalho, 

poderia trazer resultados mais precisos. 

Sugere-se para trabalhos futuro, o monitoramento fluvial, pluviométrico, 

climático e hidrossedimentológico da bacia hidrográfica da barragem Santa Bárbara 

e a aplicação de modelos modernos para estimação da perda de solo e do 

assoreamento do reservatório. 
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