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RESUMO 

As perdas de solo e água têm como consequência a redução da produção agrícola, assoreamento 

de cursos d’água entre outras. A produção de sedimentos afetará a quantidade e a qualidade da 

água com impactos negativos para a população, tanto para abastecimento quanto para geração 

de energia elétrica. Os objetivos foram avaliar o risco de perdas de solo e o nível de importância 

dos fatores da RUSLE no processo erosivo na bacia de drenagem do reservatório de Peixe 

Angical, considerando os anos de 1990, 2000, 2010 e 2017. As perdas de solo foram estimadas 

espacialmente pela multiplicação dos rasters dos fatores R, K, LS e C. Posteriormente, os 

valores de perdas de solo foram categorizados em níveis de risco de erosão. Na sequência, 

comparou-se as alterações nos valores das perdas de solo entre os anos, considerando os 

diferentes usos do solo. Para avaliar o nível de importância de cada fator da RUSLE aplicou-se 

o algoritmo de Floresta Aleatória. Para as três décadas verificou-se redução do risco de erosão 

para todas as classes de risco à erosão, exceto para risco de erosão muito baixo que houve 

aumento da porcentagem de risco de erosão. O nível de importância dos fatores RUSLE foi C 

(42,73%) > K (30,48%) > LS (23,62%) > R (3,16%). A aplicação do algoritmo Random Forest 

foi útil para avaliação do nível de importância no modelo RUSLE. A variável que mais explica 

para as perdas de solo foi o fator cobertura do solo (fator C). 
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INTRODUÇÃO 

A Usina Hidrelétrica (UHE) de Peixe Angical está localizada no alto rio Tocantins, 

estendendo-se pelos estados de Goiás e Tocantins, além do Distrito Federal. Esta UHE é 

importante para a produção de energia elétrica na região. Com isso monitorar as taxas de perdas 

de solo é fundamental para a avaliação da vida útil do reservatório. 

Vários modelos de predição de erosão têm sido usados com eficaz no Brasil, como por 

exemplo, o modelo RUSLE (Renard et al., 1997). A RUSLE, para estimar as perdas se solo, 

considera o produto entre os fatores erosividade da chuva (Fator R), erodibilidade do solo (Fator 

K), comprimento e declive do terreno (Fator LS), uso e cobertura do solo (Fator C) e as práticas 

conservacionistas (Fator P). 

Nesse contexto, os objetivos do estudo foram estimar o risco de perdas de solo e avaliar 

o nível de importância dos fatores RUSLE na estimativa das perdas de solo para a bacia de 

drenagem do reservatório de Peixe Angical, considerano os anos de 1990, 2000, 2010 e 2017. 



 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A avaliação do risco à erosão hídrica foi realizada na bacia de drenagem do reservatório 

de Peixe Angical, localizada nos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, entre as 

coordenadas geográficas 11° a 17°S e 46° a 51°W. 

A distribuição espacial das perdas de solo foi obtida pela multiplicação dos rasters dos 

fatores R, K, LS e C. Posteriormente, essas perdas foram separadas em categorias de risco de 

erosão, conforme preconizado por Avanzi et al. (2013). Na sequência, a função combine no 

ArcMap 10.3 (ESTRI, The Redlands, CA, USA) foi utilizada para comparação as perdas de 

solo entre os anos avaliados, obtendo-se assim, informações das alterações nos valores de 

perdas de solo entre os anos 1990 a 2000, 2000 a 2010 e 2010 a 2017. 

O nível de importância de cada fator RUSLE foi avaliado pela extração por pixel usando 

o programa SAGA-GIS. Em seguida o pacote randomForest (Liaw e Wiener, 2002) foi 

executado no ambiente R (R Core Team, 2020) para obter o nível de importância de cada fator 

RUSLE na predição das perdas de solo. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise do risco de erosão do solo 

Em geral, de 1990 a 2000 (Tabela 1) verificou-se redução do risco de erosão para todas 

as classes de risco à erosão. Porém, para a primeira classe –risco de erosão muito baixo– houve 

aumento da porcentagem do risco de erosão. Nas décadas seguintes (2000 a 2010 e 2010 a 

2017), as alterações nos valores das perdas de solo foram semelhantes à década anterior, 1990 

a 2000) (Tabela 1). 

Tabela 1. Variação do porcentual das classes de risco de erosão de 1990 a 2000, de 2000 a 2010 

e de 2010 a 2017, que corresponde ao cenário cronológico completo, em um período de 28 

anos. 

Classes 1 2 3 4 5 6 7 
Classes de risco à erosão 

Aumento Redução 

 1990-2000   

1 65,89 3,16 0,50 0,17 0,13 0,26 0,14 4,36 0,00 

2 2,11 9,63 0,21 0,02 0,00 0,12 0,08 0,43 2,11 

3 0,41 0,46 4,17 0,01 0,01 0,03 0,14 0,19 0,87 

4 0,11 0,08 0,03 2,20 0,01 0,01 0,08 0,09 0,21 

5 0,08 0,02 0,04 0,01 1,56 0,01 0,09 0,10 0,14 

6 0,13 0,07 0,03 0,02 0,03 3,21 0,12 0,12 0,28 

7 0,11 0,04 0,07 0,04 0,06 0,14 3,88 0,00 0,46 

Área total 68,84 13,45 5,04 2,47 1,80 3,78 4,62   



 

 

 

 2000-2010   

1 65,24 2,63 0,39 0,14 0,11 0,21 0,14 3,60 0,00 

2 2,10 10,86 0,29 0,01 0,00 0,12 0,06 0,49 2,10 

3 0,42 0,38 4,06 0,01 0,01 0,04 0,11 0,17 0,81 

4 0,10 0,09 0,04 2,16 0,00 0,01 0,07 0,08 0,23 

5 0,07 0,02 0,03 0,02 1,56 0,02 0,08 0,10 0,14 

6 0,12 0,07 0,03 0,02 0,05 3,35 0,13 0,13 0,30 

7 0,09 0,04 0,07 0,04 0,05 0,15 4,18 0,00 0,44 

Área total 68,15 14,09 4,92 2,40 1,80 3,88 4,77   
 2010-2017   

1 65,54 2,07 0,21 0,06 0,06 0,12 0,09 2,61 0,00 

2 1,79 12,02 0,15 0,01 0,00 0,07 0,04 0,28 1,79 

3 0,34 0,53 3,93 0,01 0,01 0,02 0,07 0,12 0,87 

4 0,10 0,07 0,05 2,13 0,01 0,01 0,04 0,06 0,22 

5 0,07 0,01 0,02 0,02 1,61 0,02 0,05 0,07 0,12 

6 0,12 0,06 0,02 0,01 0,05 3,50 0,11 0,11 0,27 

7 0,11 0,03 0,06 0,04 0,05 0,14 4,34 0,00 0,43 

Área total 68,07 14,79 4,45 2,29 1,78 3,88 4,75   

Classes de risco de erosão: 1 – muito baixo (0 – 2,5 Mg ha-1 ano-1); 2 - baixo (2,6 – 5,0 Mg ha-

1 ano-1); 3 – moderado (5,1 – 10,0 Mg ha-1 ano-1); 4 – moderado alto (10,1 – 15 Mg ha-1 ano-1); 

5 – alto (15,1 – 25 Mg ha-1 ano-1); 6 – muito alto (25,1 – 100 Mg ha-1 ano-1); e 7 – extremamente 

alto (> 100 Mg ha-1 ano-1). 

De acordo com o cenário cronológico, foi observado uma redução porcentual do risco 

de erosão dentro de cada classe, notadamente nas classes de menor risco. Deste modo, nota-se 

que os valores de risco de erosão foram redistribuídos para as classes mais altas (risco de erosão 

muito alto e extremamente alto) (Tabela 1). Portanto, de 1990 a 2017 houve uma redução do 

porcentual de áreas onde as perdas de solo correspondem à primeira classe de risco de erosão, 

enquanto para a classe de risco muito baixa observou-se um aumento do percentual de áreas 

associadas às classes de maior risco (Tabela 1). Assim, ressalta-se a importância de ao 

considerar uma conversão do uso do solo, que esta seja atrelada à adoção de práticas 

conservacionistas. 

 

Avaliação dos fatores R, K, LS e C, por meio de Random Forest 

Por meio da análise Random Forest (Figura 1), pode avaliar a importância dos fatores 

da RUSLE na estimativa das perdas de solo. Portanto, as variáveis mais importantes para a 

predição de perdas de solo usando RUSLE foram os fatores C e K (Figura 1). 



 

 

 

 

Figura 1. Identificação das variáveis explicativas das perdas de solo pelo algoritmo Random 

Forest para a bacia de drenagem do Reservatório de Peixe Angical nos anos de 1990, 2000, 

2010, e 2017. 

 

Altos valores de aumento percentual no erro quadrático médio significam alto valor 

explicativo. Assim, o nível de importância dos fatores RUSLE foi avaliado – considerando 

todos os cenários na seguinte ordem: C > K > LS > R. O erro quadrático médio observados 

(Figura 1) foram 42,73% (Fator C), 30,48% (Fator K), 23,62% (Fator LS) e 3,16% (Fator R). 

Considerando o nível de importância dos quatro fatores RUSLE, os resultados estão de 

acordo com os descritos por Paul et al. (2019), no qual constataram o Fator C como a variável 

mais importante para a explicação da perda de solo em 2010para a bacia de drenagem do rio 



 

 

 

Kiskatinaw, Canadá. Da mesma forma, Estrada-Carmona et al. (2017) também reportaram o 

fator C como principal variável explicativa. Portanto, a alteração do uso do solo e por 

conseguinte da cobertura vegetal, deve ser analisada com muita cautela, visando um controle 

da erosão hídrica. 

 

 

CONCLUSÕES 

Para a primeira classe –risco de erosão muito baixo– houve aumento da porcentagem de 

risco de erosão, para as demais classes ocorrem uma redução do risco de erosão. Isso ocorreu 

para todas as décadas avaliadas. 

A aplicação do algoritmo RF foi útil para identificar o nível de importância dos fatores 

do modelo RUSLE. A variável mais explicativa para as perdas de solo foi a cobertura do solo 

(Fator C), seguida pela erodibilidade do solo (Fator K). 
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