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RESUMO 
 
 
O tipo de uso e cobertura da terra, bem como o manejo do solo e da água na agricultura 
podem influenciar na quantidade de nutrientes e sedimentos lixiviados pelos processos 
erosivos, colocando em risco a provisão dos serviços ecossistêmicos. A estimativa da erosão 
hídrica é de fundamental importância tanto em termos de planejamento quanto de controle dos 
processos de degradação do solo e da água. No entanto, diversas lacunas de informações 
necessárias à avaliação da erosão hídrica em escala adequada representam um grande desafio 
para a ciência e tomada de decisão. Desta forma, neste trabalho, buscou-se identificar o estado 
da arte de pesquisas realizadas no Brasil e na América Latina sob seu aspecto metodológico, 
voltadas à avaliação do impacto de iniciativas conservacionistas na perda de solos e nos 
serviços ecossistêmicos de controle à erosão hídrica e a sua viabilidade e potencialidade de 
uso a partir das bases de dados disponíveis para a Bacia Hidrográfica do rio Guandu (BHRG) 
no Estado do Rio de Janeiro. Para tal, este estudo foi dividido em três etapas metodológicas, 
sendo elas o levantamento e a organização de uma base de dados, contendo informações sobre 
os modelos e os parâmetros mais empregados na literatura nacional e na América Latina e 
outros fatores correlatos; seleção dos modelos e parâmetros de avaliação do controle à erosão; 
e análise do potencial de aplicação utilizando as bases de dados e metadados levantadas da 
BHRG. O presente estudo permite aos tomadores de decisão obter um panorama geral do 
estado da arte da avaliação do serviço de controle à erosão hídrica frente às ações 
conservacionistas e a consistência dos dados disponíveis na área enfocada (BHRG), 
permitindo selecionar métodos e parâmetros com efetivo potencial de aplicação na região de 
estudo. 
 

 

Palavras-chave: Processo erosivo; Modelagem Hídrica; Metadados; Serviços Ambientais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
Land use and land cover, as well as soil and water management in agriculture can influence 
the amount of nutrients and sediments leached by erosion processes, putting at risk the 
provision of ecosystem services. The estimation of water erosion is of fundamental 
importance both in terms of planning and control of soil and water degradation processes. 
However, several gaps in the information needed to assess water erosion on an adequate scale 
represent a major challenge for science and decision-making. In this work, we sought to 
identify the state of the art of research carried out in Brazil and in Latin America under its 
methodological aspect, aimed at evaluating the impact of conservation initiatives on soil loss 
and ecosystem services to control water erosion and its feasibility and potentiality of use from 
the databases available for the Guandu River Basin (BHRG) in the State of Rio de Janeiro. In 
order to do so, this study was divided into three methodological steps: the collection and 
organization of a database containing information on the models and parameters most used in 
the national and Latin American literature and other related factors; selection of models and 
evaluation parameters of erosion control; and analysis of the application potential using the 
databases and metadata collected from the BHRG. The present study allows decision makers 
to obtain an overview of the state of the art from the evaluation of the water erosion control 
service against the conservation actions and the consistency of the available data in the 
focused area (BHRG), allowing the selection of methods and parameters with potential 
potential of application in the study region. 
 
 

 

Keywords: Erosive process; Water Modeling; Metadata; Environmental Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 
1.  INTRODUÇÃO, p. 18 

1.2 Hipótese, p. 19 

1.1 Objetivos, p. 20 

1.1.1 Geral, p. 20 

1.1.2 Específicos, p. 20 

 
2.  REFERENCIAL TEÓRICO, p. 21 

2.1 Degradação da qualidade ambiental, p. 21 

2.1.1 Degradação das terras e da água, p. 22 

2.1.2 Processos de degradação das terras e da água no Brasil, p. 23 

2.2 Erosão dos solos, p. 24 

2.2.1 Principais tipos de erosão, p. 26 

2.3 Erosão hídrica, p. 26 

2.3.1 Fatores condicionantes da erosão diretamente relacionados à ação hídrica, p. 29 

2.3.1.1 Topografia, p. 29 

2.3.1.2 Propriedades do solo, p. 30 

2.3.1.3 Clima, p. 30 

2.3.1.4 Cobertura vegetal p. 30 

2.3.1.4.1 Papel da cobertura vegetal no controle da erosão e na provisão de serviços 
ecossistêmicos associados, p. 31 

2.3.1.5 Manejo e práticas conservacionistas, p. 32 

2.4 Modelos preditivos de erosão, p. 32 

2.5 Erosão e sua relação com Serviços Ecossistêmicos (SE), p. 35 

2.5.1 Classificação dos serviços ecossistêmicos, p. 35 

2.5.2 Serviços ecossistêmicos hídricos (SE-H), p. 38 

2.5.3 Serviços ecossistêmicos dos solos (SE-S), p. 39 

2.6 Iniciativas de conservação com destaque para os Pagamentos por Serviços Ambientais 
(PSA), p. 40 

2.6.1 PSA – Breve histórico, p. 41 

2.6.2 Pagamento por serviços smbientais hídricos (PSA-H), p. 42 

2.6.3 Programa Produtor de Água (PPA), p. 43 

2.6.3.1 Programa Produtor de Água e Floresta (PAF), p. 43 

 
3. MATERIAL E MÉTODOS, p. 45 

3.1 Área de estudo, p. 45 



 
 

 
 

3.2 Procedimentos metodológicos, p. 46 

3.2.1 Etapa 1: Metodologia ProknowC, p. 49 

3.2.2 Etapa 2: Metadados: BHRG, p. 51 

3.2.3 Etapa 3: Interseção das etapas 1 e 2, p. 53 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO, p. 56 

4.1 Etapa 1: Metodologia ProknowC, p. 56 

4.2 Etapa 2: Metadados: BHRG, p. 61 

4.2.1 Passo 1: Metadados hidrometerológicos, p. 61 

4.2.2 Passo 2: Metadados sobre mapas temáticos, p. 66 

4.2.2.1 Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, p. 66 

4.2.2.2 Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais (CPRM), p. 67 

4.2.2.3 Instituto Estadual do Ambiente (INEA), p. 68 

4.2.2.4 Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), p. 69 

4.2.2.5 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE), p. 70 

4.2.2.6 Departamento de Recursos Minerais (DRM), p. 71 

4.2.2.7 Embrapa Solos, p. 72 

4.2.2.8 The Nature Conservancy (TNC), p. 74 

4.2.2.9 Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), p. 74 

4.2.3 Passo 3:Aspectos Fisiográficos do Solo, p. 75 

4.3 Etapa 3: Interseção Etapa 1 e 2, p. 75 

 
CONCLUSÕES, p. 85 

RECOMENDAÇÕES, p. 87 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, p. 88 

APÊNDICES, p. 97 

APÊNDICE A: Portfólio de artigos científicos: Produto da Etapa 1, p. 97 

APÊNDICE B: Levantamento das estações de dados hidrometerológicos da ANA: 
HIDROWEB, p. 112 

APÊNDICE C: Metadados compilados do Comitê da BHRG: SIGA GUANDU, p. 125 

APÊNDICE D: Metadados compilados do INEA para o Rio de Janeiro: GEOINEA, p. 128 

APÊNDICE E: Mapas temáticos digitais disponíveis na Embrapa Solos: GEOPORTAL, p. 
130 

APÊNDICE F: Aspectos hidrológicos, climáticos e de qualidade de água monitorados pela 
TNC, p. 131 

 



 
 

 
 

 
LISTA DE ILUSTRAÇÔES 

 

Fig. 1 Processo erosivo, f. 25 

Fig. 2 Processo erosivo hídrico, f. 27 

Fig. 3 Categorização das formas de erosão hídrica, f. 28 

Fig. 4 Classificação dos serviços ecossistêmicos, f. 36 

Fig. 5 Serviços ecossistêmicos hídricos, f. 38 

Fig. 6 Serviços ecossistêmicos dos solos, f. 39 

Fig. 7 Condições de enquadramento de um projeto como PSA, f. 40 

Fig. 8 Condições para o PSA-H, f. 42 

Fig. 9 Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, f. 45 

Fig. 10 Etapas dos procedimentos metodológicos, f. 47 

Fig. 11 Resumo dos procedimentos metodológicos, f. 47 

Fig. 12 Compilação do detalhamento das etapas metodológicas empregadas no estudo, 

f. 48 

Fig. 13 Fluxograma - Procedimentos metodológicos – ETAPA 1, f. 49 

Fig. 14 Fluxograma - Procedimentos metodológicos – ETAPA 2 f. 52 

Fig. 15  Fluxograma - Procedimentos metodológicos – ETAPA 3, f. 54 

Fig. 16 Percentual das publicações levantadas nas bases internacionais, f. 57 

Fig. 17 Países das publicações selecionadas, f. 58 

Fig. 18 Classes de uso e cobertura da terra estudadas nas publicações selecionadas, f. 

58 

    

 

 

 

 



 
 

 
 

Fig. 19 Definições sobre os serviços ecossistêmicos citados, f. 59 

Fig. 20 Metodologias utilizadas para a modelagem das perdas de solos, f. 60 

Fig. 21 Parâmetros/indicadores utilizados nos estudos analisados, f. 60 

Fig. 22 Estações hidrometeorológicas por municípios, f. 61 

Fig. 23 Relação de responsabilidade e operacionalidade das estações, f. 62 

Fig. 24A Distribuição das estações na área de estudo,  f. 63 

Fig. 24B Distribuição das estações na área de estudo,  f. 64 

Fig. 25 Parâmetros cujos dados são disponibilizados na base de dados da ANA 

(HIDROWEB), f. 65 

Fig. 26 Metadados sobre os mapas temáticos obtidos na base de dados do Comitê 

Guandu (Siga Guandu), f. 67 

Fig. 27 Metadados sobre os mapas temáticos a partir da base de dados do INEA 

(GEOINEA), f. 69 

Fig. 28 Metadados sobre os mapas temáticos obtidos na base INDE, f. 70 

Fig. 29 Metadados sobre os mapas temáticos obtidos na base de dados da Embrapa 

Solos – (GEOPORTAL), f.72 

Fig. 30  Aplicação dos critérios para estabelecer a correlação entre as Etapas 1 e 2, f. 

79 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – Agentes causadores da erosão, f. 26 

 

TABELA 2 – Modelos mais usados para avaliar erosão e sedimentação hídrica, f. 33 

 

TABELA 3 – Modelos mais usados para a simulação de qualidade e quantidade de água, f. 34 

 

TABELA 4 – Exemplos dos serviços ecossistêmicos por classe, f. 37 

 

TABELA 5 – Metadados dos mapas obtidos na base de dados da CPRM para o Estado do Rio 

de Janeiro, f. 68 

 

TABELA 6 – Metadados dos mapas obtidos na base de dados do IBGE para o Brasil, f. 71 

 

TABELA 7 – Metadados dos mapas obtidos na base de dados do DRM para o Estado do Rio 

de Janeiro, f. 71 

 

TABELA 8 – Metadados sobre os mapas obtidos na base de dados da Embrapa Solos 

(GEOPORTAL) – Geoacervo, f. 73 

 

TABELA 9 – Metadados sobre os mapas obtidos na base de dados da Embrapa Solos 

(GEOPORTAL) – Projetos, f. 73 

 

TABELA 10 – Metadados obtidos a partir da base de dados da Embrapa Solos (GEOINFO), 

f. 74 

 

TABELA 11 – Produto – Etapa 1 f. 77 

 

TABELA 12 – Legenda – Variáveis necessárias, f. 77 

 

TABELA 13 – Produto – Etapa 2, f. 78 

 

TABELA 14 – Produto final: potencial de aplicação dos métodos selecionados na literatura, a 

partir dos dados disponíveis na BHRG f. 82 

 



 
 

 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

AEN – Avaliação Ecossistêmica do Milênio.  
 
AGNPS – Agricultural Non Point Source Pollution Modelling System. 
 
ANA – Agência Nacional de Águas.  
 
BDPA – Base de Dados de Pesquisa Agropecuária. 
 
BDMEP – Banco de Dados Meteorológicos para o Ensino e Pesquisa. 
 
BHRG – Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, da Guarda e Guandu Mirim. 
 
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
 
CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. 
 
CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. 
 
CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 
 
CNUMD – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
 
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
 
CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 
 
CTC – Capacidade de Troca Catiônica. 
 
CREAMS – Chemical Runoff Erosin Assesment Management System. 
 
DEPV – Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo. 
 
DNOS – Departamento Nacional de Obras de Saneamento. 
 
DRM– Departamento de Recursos Minerais. 
 
EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia 
 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
 
EPIC – Erosion Productivity Impact Calculator. 
 
EUROSEAM – The European Soil Erosion Model. 
 
FAO – Food and Agriculture Organization. 
 



 
 

 
 

GLEAMS – Groundwater Loading Effects of Agricultural Management Systems. 
 
HSPF– Hydrologic Simulation Program. 
 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 
INDE– Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. 
 
INEA – Instituto Estadual do Ambiente. 
 
INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. 
 
ITPA – Instituto Terra de Preservação Ambiental. 
 
KINEROS – Kinematic Runoff and Erosion Model. 
 
MEA –  Milenium Ecosystem Assessement. 
 
MG – Minas Gerais. 
 
MMA – Ministério do Meio Ambiente. 
 
MO – Matéria Orgânica. 
 
MUSLE – Modification Universal Soil Loss Equation. 
 
ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 
ONU – Organização das Nações Unidas. 
 
PAF – Programa Produtor de Águas e Florestas. 
 
PL – Projeto de Lei.  
 
PNMA – Política Nacional do Meio Ambiente.  
 
PNPSA – Política Nacional de Pagamento Por Serviços Ambientais.  
 
PPA – Programa Produtor de Águas. 
  
PROKNOWC – Knowledge Development Process Constructivist. 
 
PSA – Pagamento de serviços ambientais. 
 
PSA-H – Pagamento de serviços ambientais Hídricos. 
 
QUAL2E – Enhanced Stream Water Quality Model. 
 
RHII – Região Hidrográfica II. 
 



 
 

 
 

RJ – Rio de Janeiro. 
 
RUSLE – Revised Universal Soil Loss Equation. 
 
S.D. – Sem dados. 
 
SE – Serviços Ecossistêmicos. 
 
SE-H – Serviços Ecossistêmicos Hídricos. 
 
SEMADS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
 
SE-S – Serviços Ecossistêmicos dos Solos. 
 
SGI – Superintendência de Gestão da Informação. 
 
SIG – Sistema de Informação Geográfica. 
 
SLEMSA – Soil Loss Estimation Model for Southern Africa. 
 
SNIRH – Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 
 
SWAT – Soil and Water Assessment Tool. 
 
SWMM – Storm Water Management Mode. 
 
SP – São Paulo. 
 
TNC– The Nature Conservancy. 
 
USLE– Universal Soil Loss Equation. 
 
WASP5 – Water Quality Simulation Program. 
 
WEPP – Water Erosion Prediction Project. 
 
WQRRS – Water Quality for River and Reservoir System. 



18 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
De acordo com a Agenda 21, instrumento de planejamento para a construção de 

sociedades sustentáveis elaborada na Rio-92, pela Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMD, 1992), a degradação de terras é um dos mais 

graves problemas ambientais e o processo erosivo pode ser considerado como uma de suas 

principais causas. Como consequências, têm-se a perda de fertilidade e estrutura dos solos 

bem como a redução da qualidade da água, com reflexos não somente ambientais, mas 

também econômicos e sociais.  

A Food and Agriculture Organization (FAO-2015), em seu estudo “Status of the 

world´s soil resources”, que teve o objetivo de apresentar as condições globais do solo e 

reforçar seu papel na prestação de serviços ecossistêmicos relacionados à produção de água e 

controle à erosão hídrica, informou que mais de 30% dos solos do mundo estão degradados 

sob algum grau de degradação.  

Serviços ecossistêmicos, segundo Altmann (2008), são bens e serviços que suportam 

as atividades humanas de produção e consumo advindos das funções ecológicas. Já de acordo 

com a definição clássica do milênio, Millennium Ecosystem Assessment (MEA-2003), são os 

benefícios que a humanidade recebe dos ecossistemas. Desta maneira, a oferta de serviços 

ecossistêmicos pressupõe um equilíbrio ou conservação dos recursos naturais. 

As perspectivas para o futuro são desastrosas nas próximas décadas para a 

humanidade, caso ações de caráter conservacionista que envolvam indivíduos, instituições 

privadas e governos não sejam praticadas e desenvolvidas (FAO, 2015).  

Segundo Ruellan (1987), as atividades antrópicas são importantes agentes de 

transformação do solo, podendo ocasionar prejuízos incalculáveis quando não adequadas, 

promovendo desequilíbrio dos sistemas naturais, através da aceleração das feições erosivas e 

deposição dos sedimentos. 

 Arcova e Cicco (1999) mencionam que qualidade e quantidade de água estão 

relacionadas com o uso e manejo do solo, ou seja, se o uso e manejo do solo forem 

inadequados, os recursos hídricos sofrerão prejuízos intensos e prolongados, podendo 

ocasionar escassez hídrica. 

 Em relação ao panorama da escassez hídrica no Brasil, além da desigualdade de 

distribuição das reservas de água doce no espaço geográfico e do processo acelerado de 

urbanização concentrado nas regiões Sul e Sudeste, o mesmo é resultante da má gestão dos 
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recursos hídricos decorrentes de algumas falhas e lacunas legais, que dificultam a fiscalização 

dos usos e manejos de água e solo. 

Assim, o conhecimento das relações entre os fatores que causam as perdas de solo e os 

que permitem reduzi-las são de fundamental importância para o planejamento 

conservacionista da bacia hidrográfica (ROQUE et al., 2010), como também para comprovar 

a efetividade de projetos com foco conservacionista e na sustentabilidade dos serviços 

ecossistêmicos de controle à erosão hídrica, destacando-se as iniciativas de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA). 

Há atualmente, inúmeras proposições metodológicas, modelos matemáticos e 

parâmetros empregados na literatura mundial para predizer as perdas de solo e subsidiar a 

tomada de decisão no planejamento conservacionista. Segundo Wischmeier e Smith (1978), 

os modelos matemáticos são ferramentas importantes para a simulação e quantificação da 

erosão hídrica, fornecendo meios para o planejamento de práticas conservacionistas 

adequadas. 

No entanto, salienta-se que as metodologias atuais de avaliação dos processos de 

erosão hídrica exigem uma gama enorme de dados, que muitas vezes são difíceis de se obter 

em campo e não estão disponíveis e consistentes nas bases de dados em escala de bacia 

hidrográfica.  

Sendo assim, é preciso buscar novos métodos e alternativas de baixo custo para a 

obtenção de dados de forma a avaliar os impactos de ações conservacionistas na perda de solo 

e no serviço ecossistêmico de controle à erosão hídrica, ou formas de aprimorar os existentes.  

Cabe dizer que a valoração ambiental dos processos erosivos hídricos através das 

metodologias de predição da erosão fazem parte do escopo da gestão ambiental e de diversas 

políticas públicas no sentido de diminuir o impacto da pressão de atividades antrópicas e de 

propor um correto planejamento que garanta a preservação e conservação dos serviços 

ecossistêmicos prestados.  

1.1 Hipótese 
 

Os modelos e parâmetros para avaliar o impacto de ações conservacionistas no serviço 

de controle à erosão hídrica disponíveis na literatura podem ser aplicados na região 

hidrográfica do rio Guandu - RJ, a partir das bases de dados disponíveis. 
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Geral 
 

 Identificar o estado da arte da avaliação dos impactos de ações conservacionistas no 

serviço ecossistêmico de controle à erosão hídrica obtida a partir da revisão da literatura 

científica sobre o tema e o potencial de aplicação dos modelos e parâmetros identificados na 

bacia hidrográfica do rio Guandu – RJ, a partir das bases de dados disponíveis. 

1.2.2 Específicos 

• Identificar na literatura, o estado da arte de pesquisas realizadas no Brasil e na 

América Latina, bem como os modelos e parâmetros utilizados para a avaliação do impacto 

de iniciativas conservacionistas no serviço ecossistêmico de controle à erosão hídrica. 

• Levantar, sistematizar em base de dados e mapear os metadados disponíveis sobre a 

BHRG, relacionados ao tema. 

• Selecionar os modelos e parâmetros mais relevantes com potencial de aplicação na 

BHRG, visando avaliar o impacto de ações conservacionistas no serviço ecossistêmico de 

controle à erosão hídrica. 

• Analisar o potencial de aplicação dos modelos e parâmetros selecionados, na BHRG, a 

partir da base de metadados organizada. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Degradação da qualidade ambiental. 
 
 De acordo com o artigo 3, inciso II, da Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, que 

instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), o termo degradação ambiental é 

conceituado como: “a alteração adversa das características do meio ambiente”, (BRASIL, 

1989). 

 Tal afirmativa, apesar de explicitar a consequência negativa da degradação ambiental, 

não evidencia seu agente causador, podendo ser, portanto, o homem, em função de suas 

atividades, ou a própria natureza, através da ação de algum fenômeno natural.   

 Na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), nº 001 de 1986, 

artigo 1, observa-se a seguinte definição para impacto ambiental:  

 

“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais.” 
 

 Neste sentido, fica mais clara a relação direta do impacto ambiental negativo no 

equilíbrio natural com as atividades antrópicas em função das diversas formas de uso e 

ocupação dos recursos naturais.  

 Assim entende-se que a degradação ambiental é o conjunto de processos resultantes 

dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas 

propriedades, tais como, a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos ambientais 

(BRASIL, 1989). 

 Deve-se ressaltar que, de acordo com Meneguzzo (2006), todas as sociedades causam 

algum tipo de degradação, não importando sua condição socioeconômica, seu modo de 

produção, bem como o local onde se situam. 
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2.1.1 Degradação das terras e da água. 
 
 A civilização mundial, segundo Silva et al., (2006), se desenvolveu e apoiou seus 

sistemas produtivos e suas demandas próximos aos corpos de água, exercendo, portanto, 

grande pressão sobre os sistemas ambientais. 

 Deste modo, entende-se que a forte influência do tipo de uso e a ocupação 

desordenada das terras em bacias hidrográficas, ao longo dos processos evolutivos da 

civilização, têm provocado tanto nos meios rurais quanto nos urbanos, severos problemas 

ambientais, como erosão do solo, assoreamento dos rios, desmatamento, desertificação, 

lixiviação de nutrientes, empobrecimento do solo, poluição, entre outros que afetam 

diretamente a boa qualidade e disponibilidade hídrica para essas regiões. 

 A degradação de terras é entendida como a redução da capacidade do solo de gerar, 

em termos qualitativos e quantitativos, bens e serviços em função do declínio de seu potencial 

produtivo e de sua capacidade de regulação do ambiente (LAL, 2001). 

 A interferência antrópica no meio ambiente, quando não feita sob o viés 

conservacionista, provoca mudanças na paisagem, desencadeando aumento de áreas 

degradadas e de áreas com baixa capacidade de depuração, ou seja, baixa resiliência. 

 De acordo com Ehlen et al., (2005) a atividade antrópica é um grande agente de 

transformação do solo e da água, que pode ocasionar prejuízos incalculáveis quando não 

controlada, sendo considerada, portanto, um agente geológico importante, ou seja, um fator de 

modificação das condições ambientais. Estes prejuízos provocam agravamentos, não só de 

valor ambiental, mas também problemas sociais e econômicos referentes à produção de 

alimento e de água, como também o próprio êxodo rural. 

 Botelho (2007) menciona que um ecossistema degradado é aquele que após distúrbios 

como a supressão da vegetação, tem os seus meios de regeneração biótica comprometidos. 

Seu retorno ao estado anterior pode não ocorrer ou ser bastante lento. Nesse caso, a ação 

antrópica é necessária para a sua regeneração em curto prazo. 

 A degradação de terras e água podem estar, de acordo com Neto et al., (2004) situada 

nas zonas rurais, mas também em zonas urbanas. Mais de 15% dos solos do mundo 

encontram-se degradados ou em processo de degradação. Na região tropical, a situação é 

ainda pior: mais da metade dos solos tropicais possuem algum grau de degradação (CURCIO 

et al., 2004). 

 Para Drew (2002), dentre os diversos tipos de degradação provocados pelo homem nas 

terras e águas, a erosão é o mais negativo dos efeitos, sendo ela parcial ou total. Atividades 
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como agricultura, pecuária extensiva, utilização maciça de fertilizantes e pesticidas, 

construções de estradas inadequadas, expansão urbana desordenada e mal planejada e 

impermeabilização do solo ajudam a agravar de forma crescente o efeito erosivo, uma vez que 

a dinâmica e o equilíbrio da paisagem são alterados em função da supressão e ou substituição 

da cobertura vegetal nativa combinada com práticas inadequadas de manejo de solo e água. 

 A perda da camada superficial do solo é hoje um grande desafio a ser vencido, de 

acordo com a Organização das Nações Unidas - ONU (FAO-2015), principalmente no setor 

agropecuário, pois compromete a produtividade dos solos, uma vez que a camada mais rica 

em nutrientes se torna vulnerável aos impactos de gotas de chuva e da ação de outros agentes, 

e sua recuperação requer um período longo de tempo. Outro impacto associado é o 

assoreamento dos rios decorrentes dos processos erosivos, que promovem a alteração dos 

cursos de água, agravando ainda mais o quadro da escassez hídrica.  

 Ainda segundo o relatório intitulado Status of the Word´s Soil Resources (FAO-2015), 

as principais ameaças observadas no processo de degradação do solo são: a erosão, a 

compactação e a perda de matéria orgânica que por sua vez comprometem o papel de 

prestação de serviços ecossistêmicos dos solos (SES). 

 A compreensão das causas e consequências dos processos de degradação das terras e 

dos corpos hídricos é fundamental para discutir questões relacionadas ao planejamento 

racional de uso e cobertura da terra e gerar subsídios para tomada de decisões que garantam 

que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com o uso sustentável dos recursos. 

2.1.2 Processos de degradação das terras e da água no Brasil 
 
 O processo de ocupação do território brasileiro é marcado, segundo Ferreira e Coelho 

(2015), historicamente, pela intensa exploração de seus recursos naturais e supressão da 

vegetação nativa, voltadas para diversas atividades antrópicas, com destaque para a 

agropecuária e expansão da urbanização.  

 Mohr et al., (2012) esclarecem que o Brasil, desde seu descobrimento, sofreu um 

processo de desbravamento extrativista e que o conceito de progresso e desenvolvimento 

significou, durante séculos, explorar ao máximo a flora e a fauna, entre outros recursos, 

inclusive minerais.  

 De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 2012 havia no país 

a existência de 140 milhões de hectares de terras degradadas, o que correspondia a 16,5% do 

território nacional. Dentre essas terras, cerca de 30 milhões de hectares eram áreas de 
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pastagens que se encontravam em algum estágio de degradação, com baixíssima 

produtividade para a alimentação animal (IPEVS, 2012).   

 Esse cenário é bastante preocupante, pois propicia severos problemas ambientais, com 

destaque para a erosão hídrica, a perda de qualidade dos solos, sedimentação, redução de 

oferta hídrica e drástica alteração da cobertura vegetal. Para Tundisi et al., (2014) o conjunto 

desses impactos está distribuído em todas as bacias hidrográficas do Brasil, com maior ou 

menor intensidade, dependendo do adensamento urbano, do volume das atividades industriais, 

agrícolas e pecuárias. 

 Nesse sentido, tanto para Pires et al., (2012) quanto para Santos et al., (2015), estudar 

as dinâmicas das bacias hidrográficas é extremamente necessário para entender a situação da 

crise hídrica no Brasil. A existência de conflitos entre uso e ocupação, processos de 

degradação decorrentes de efeitos erosivos e o descumprimento da legislação, põem em risco 

a integridade dos recursos hídricos e minerais, afetando a qualidade e quantidade da água e 

nutrientes ofertados, entre outros serviços ecossistêmicos prestados.  

2.2 Erosão dos solos  
 
 A erosão é definida por Ellison (1947) como um processo de desagregação, transporte 

e deposição de materiais do solo por agentes erosivos. De acordo com o Guerra (2000), a 

erosão é um processo natural que ocorre continuamente sobre a superfície da terra, 

modificando a paisagem, de modo que as energias dos agentes erosivos sejam maiores que as 

forças de coesão que mantém as partículas do solo juntas.  

 O processo de erosão é tão antigo quanto à própria terra, e ocorre pelo desgaste da 

superfície terrestre através do desprendimento e transporte das partículas do solo por agentes, 

tais como a água das chuvas (hídrica), ventos (eólica), gelo (mudanças de temperatura), ou 

outro agente geológico, incluindo processos como o arraste gravitacional (BERTONI & 

LOMBARDI NETO, 2005). 

 No entanto, à medida que ações humanas intervêm nas condicionantes naturais desse 

processo (intensidade do agente, alteração da cobertura vegetal, do relevo ou do solo), 

acelerando-as e intensificando-as, geram diversos impactos ambientais. 

 Segundo Bertoni & Lombardi Neto (2005) além de perdas das partículas físicas do 

solo decorrente do processo erosivo, há também, a perda de nutrientes, matérias orgânicas, 

sementes e outros materiais, que pelo escoamento superficial promovem o empobrecimento 

gradativo dos solos agrícolas, como também o assoreamento e a poluição dos mananciais. 
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 A Figura 1 elenca as etapas básicas que envolvem os mecanismos deflagradores da 

erosão, em função do agente transformador. Os agentes erosivos não necessariamente 

ocorrem de forma isolada, havendo interligação contínua entre eles no decorrer do processo 

podendo desagregar o substrato do solo pelos efeitos abrasivos ou reações químicas gerando 

sedimentos que serão transportados para outro local.  

 O assoreamento resulta nesse contexto como uma consequência direta do aporte e 

acúmulo de sedimentos nas calhas dos cursos de água que podem ser intensificados 

justamente pelos efeitos de degradação ambiental nas bacias hidrográficas provocadas pelas 

pressões antrópicas.  

 
Figura 1. Processo erosivo. 

Fonte: Adaptado de Guerra e Cunha (2000) e Bertoni & Lombardi Neto (2005). 
 

 O conhecimento dos fatores envolvidos no processo erosivo apresenta grande 

importância para o planejamento conservacionista na atividade agropecuária e suas interações 

ambientais (SOUZA et al., 2010). Os fatores clima, solos, relevo e cobertura vegetal 
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determinam taxas naturais de erosão que podem ser modificadas pela ação humana, 

intensificando-se ou não (MAURO, 2001). 

 Silva et al., (2005) relatam que a erosão é um processo complexo já que envolve 

diversos fatores com formas e magnitudes variáveis, onde o local de sua ocorrência é 

definidor para o desenvolvimento do fenômeno.  

 Portanto, entende-se que a erosão e os seus processos não são os mesmos em todos os 

solos. As propriedades físicas, (estrutura, textura, permeabilidade e densidade), químicas e 

biológicas do solo exercem diferentes influências sobre a erosão, favorecendo ou não uma 

pré-disposição natural (suscetibilidade) à erosão, também conhecida como erodibilidade do 

solo.  

2.2.1 Principais tipos de erosão. 
 
 O processo erosivo é um fenômeno que pode ocorrer em qualquer parte do mundo, 

definido com base em seus agentes transformadores e nos processos de constituição e 

desgaste do solo, podendo ser de forma natural ou de forma artificial sob influência humana 

direta ou indireta. Em termos de classificação, Lal (1990) elenca o processo erosivo em 

função do agente causador, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Agentes causadores da erosão. 

Agente Causador  Tipo de Erosão  

Água  
Chuva Erosão Pluvial ou Hídrica 
Rios Erosão Fluvial  

Oceanos Erosão Marinha 

Gelo Congelamento solo e água Erosão Glacial 

Vento  Massas de Ar Erosão Eólica 
Gravidade Movimento de Massa Erosão Gravitacional  

  
Fonte: Adaptado de Lal (1990). 

 

2.3 Erosão hídrica 
 
 No presente trabalho serão tratadas apenas questões referentes à erosão hídrica e seus 

efeitos, que ocorrem, na maioria das vezes, em presença de água proveniente de chuvas em 

solos desprotegidos devido ao manejo e/ou uso dos solos de forma inadequada. Para Mahilum 

(2004) e Morgan (2005), a erosão hídrica é um processo contínuo de remoção, transporte e 
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deposição de sedimentos do solo, de um local mais elevado para um relevo mais baixo, por 

meio de agentes de intemperismo, como a água.  

 Segundo Bertoni & Lombardi Neto (2005), o processo tem início com o impacto das 

gotas de chuva sobre o solo causando a desagregação, o desprendimento das partículas 

minerais e o transporte das mesmas.  

 À medida que a capacidade de infiltração do solo se reduz pela saturação, forma-se 

uma lâmina de água superficial, em função das características do terreno, declividade e uso e 

cobertura, por exemplo. Com isso, há o escoamento superficial dando origem a concentração 

de linhas de fluxos de água, que por sua vez desencadeará incisões na superfície do terreno de 

diferentes magnitudes em função da intensidade e volume de água passantes.  

 A Figura 2 ilustra as fases do processo erosivo decorrente da ação da água como 

agente causador do fenômeno. 

 
Figura 2. Processo erosivo hídrico. 

Fonte: Adaptado de Guerra e Cunha (2000) e Bertoni & Lombardi Neto (2005). 
 

 De acordo com Silva et al., (2000), a erodibilidade do solo no processo de erosão 

hídrica é um fator que regula a capacidade de infiltração de água e resistência do solo frente 

aos efeitos resultantes de desagregação e transporte de partículas. 

 Esse processo de desprendimento e arraste do solo, provocado pela ação da água na 

superfície, pode promover também o lixiviamento de nutrientes e de matéria orgânica, 

desencadeando severos danos econômicos, sociais e ambientais, tais como:  

• Diminuição da fertilidade do solo e consequente necessidade de aumento de 

uso de fertilizantes; 

• Diminuição da capacidade produtiva agrícola; 
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• Aumento da poluição química no solo e na água em virtude do aumento do uso 

de fertilizante. 

• Deterioração e modificação das estruturas físicas do solo em virtude da 

magnitude do processo erosivo estabelecido; 

• Selamento superficial e compactação das camadas do solo;  

• Diminuição da capacidade de infiltração; 

• Comprometimento do abastecimento dos aquíferos; 

• Instabilidade dos taludes; 

• Aumento de sedimentos nos corpos de água provocando assoreamento dos 

mesmos; 

• Perdas de reservas hídricas a jusante; dentre outros. 

 

 É extremamente importante mencionar que a dinâmica da ação erosiva, segundo 

Guerra e Cunha (2000) resulta do conjunto de fenômenos naturais que envolvem a formação 

de sedimentos e materiais detríticos decorrentes do processo físico de desagregação e da 

decomposição de solos e rochas.  Segundo Lima (2010), a erosão hídrica ocorre devido ao 

destacamento das partículas do solo pela ação da precipitação e do escoamento, acarretando o 

transporte das partículas para jusante onde se depositam podendo ser novamente destacadas. 

 A Figura 3 apresenta a categorização das formas de erosão hídrica, na superfície do 

solo, decorrentes da chuva como agente causador em função de sua intensidade e magnitude, 

respectivamente: 

 
Figura 3. Categorização das formas de erosão hídrica. 

Fonte: Adaptado de Guerra e Cunha (2000) e Bertoni & Lombardi Neto (2005). 
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 No mundo, a erosão hídrica, dentre as formas de erosão existentes é a mais relevante 

de degradação do solo, de acordo com Cogo et al., (2003).  No Brasil, de acordo com Hernani 

et al., 2002), a erosão causada pelo efeito da água é o principal fator capaz de tornar 

insustentáveis os sistemas de produção agrícola e, os impactos ambientais dela oriundos, têm 

reflexos no aumento dos custos, causando, anualmente, um prejuízo econômico enorme ao 

país. 

2.3.1 Fatores condicionantes da erosão diretamente relacionados à ação hídrica. 
 

 Silveira (2002) define os processos condicionantes da erosão em naturais, ou seja, 

imutáveis num curto intervalo de tempo, como a topografia, solo e clima; e antrópicos, 

mutáveis em função da atividade e tempo empregados, como cobertura vegetal, manejo e uso 

do solo.  

 Fundamentalmente, o processo de erosão hídrica é condicionado por cinco fatores: 

topografia, solo, clima, cobertura vegetal e manejo e práticas conservacionistas (HUDSON, 

1977; apud COGO et al., 2003).  

 A seguir, descreve-se a influência e o papel determinante de cada fator no processo 

erosivo do solo. A combinação desses fatores determina a intensidade e as variações nas taxas 

de perda de solo (CUNHA e GUERRA, 2006; SCHICK, et al., 2000) e produção de 

sedimentos.  

2.3.1.1 Topografia 
 
 As características do relevo, como formato, área de drenagem, declividade da rampa e 

o seu comprimento são fatores que condicionam maior intensidade e velocidade de 

escoamento de água superficial e/ou maior e menor tempo de infiltração. Tais fatores 

topográficos regulam tanto os picos de vazões superficiais nas bacias hidrográficas bem como 

o processo erosivo.  

 De acordo com Bigarella et al., (1985), em encostas que apresentam elevado grau de 

declividade, o tempo de infiltração é menor, assim como os obstáculos e as resistências ao 

escoamento da água também, favorecendo o escoamento superficial. Tal escoamento, carrega 

as partículas soltas e em suspensão na superfície para outras áreas gerando efeitos de erosão 

na área ofertante e efeitos de assoreamento na área de deposição desse material.  

 Para Sanchez et al., (2009) o formato da bacia, determina as diferentes trajetórias do 

escoamento superficial, fundamental para o entendimento e quantificação da erosão.  
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2.3.1.2 Propriedades do solo 
 
 As propriedades do solo como textura (teor de areia, silte e argila); teor e estabilidade 

dos agregados; teor de matéria orgânica; densidade aparente e real; porosidade; 

permeabilidade; estrutura e pH dos solos são fatores importantes para a sua caracterização e 

classificação. Tais propriedades e peculiaridades do solo, segundo Morgan (1986) são 

necessárias para verificar a erodibilidade do solo, que é a vulnerabilidade e/ou 

susceptibilidade do mesmo em resistir ou não aos processos erosivos, à infiltração, à aeração e 

à retenção de água.  

2.3.1.3 Clima 
 
 Este fator está intimamente relacionado com o papel ativo da água da chuva como 

força dirigente da erosão hídrica na desagregação e transporte de solo, também chamado de 

erosividade. Para Monegati (1991), a erosividade da chuva é expressa pela energia cinética 

trazida pela água da precipitação por unidade de área relacionada à sua intensidade.  

 De acordo com Hudson (1977) as características físicas da chuva como duração, 

quantidade, intensidade, frequência e dimensão de gotas, combinadas com as características 

locais do terreno propiciam maior volume e velocidade de enxurrada bem como maior perda 

de solos e nutrientes.  

2.3.1.4 Cobertura Vegetal  
 
 A vegetação tem um papel fundamental na proteção e defesa natural do solo frente às 

ações das forças erosivas conforme preconizam Hudson (1977), Guerra e Cunha (2000) e 

Bertoni & Lombardi Neto (2005). A cobertura vegetal intercepta e protege o solo contra o 

impacto direto das gotas de chuva, atenua a energia cinética da gota através do escoamento da 

água em suas partes, também conhecido como fluxo de tronco, e permite melhor infiltração de 

água no solo, dentre outros, diminuindo, portanto, a desagregação e selamento superficial do 

solo.   

 Desta forma, entende-se que a cobertura vegetal, desempenha o papel de proteção e 

defesa natural dos agentes erosivos para os mais variados tipos de solo.  Sua remoção, 

conforme Nishyama (1995) pode desencadear a perda da eficiência na prevenção dos 

processos erosivos e estimular o seu desenvolvimento.  
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2.3.1.4.1 Papel da cobertura vegetal no controle da erosão e na provisão de serviços 

ecossistêmicos associados. 

 
 De acordo com Guerra e Cunha (2000), a cobertura vegetal na superfície do solo atua 

como uma barreira de proteção frente ao impacto das gotas de chuva, reduzindo a velocidade 

de escoamento e estruturando o solo por meio da dispersão de suas raízes.  

 A cobertura vegetal tem um papel importante no processo de conservação do solo e da 

água, pois a mesma contribui para: 

• Harmonização climática no local e diminuição da incidência da radiação solar 

direta sobre a superfície do solo; 

• Melhora da fertilidade do solo através da introdução de Matéria Orgânica 

(MO) no solo; 

• Aumenta a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) no solo através do 

melhoramento do armazenamento de nutrientes importantes como Cálcio, 

Potássio e Magnésio; 

• Favorece a ciclagem de nutrientes no solo; 

• Protege o solo dos processos de intemperismos que ocasionam a erosão e 

sedimentação; 

• Atua como “amortecedor” da energia cinética da gota de água; 

• Aumenta a rugosidade do terreno em função da massa foliar desprendida; 

• Atua na melhor distribuição de água pela superfície e reduz a velocidade de 

escoamento; 

• Promove a aeração do solo através do desenvolvimento, crescimento e 

expansão de seu sistema radicular;  

• Diminui os efeitos da compactação do solo; 

• Permite uma melhor regulação e conservação de temperatura e umidade nas 

camadas do solo; 

• Fomenta e eleva a biodiversidade dos microorganismos que vivem no solo 

favorecendo o dinamismo dos serviços ecossistêmicos; 

• Melhora e beneficia os serviços ecossistêmicos; 

• Atua como contenção mecânica do solo; 

• Diminui a perda de água, através do favorecimento da infiltração da mesma no 

solo; 
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• Reduz o volume de água que chega ao solo, por meio da interceptação das 

massas folheares e do fluxo de tronco; 

• Diminui a energia cinética da gota da chuva, diminuindo seu potencial de 

impacto no solo; e; 

• Melhora o balanço hidrológico. 

 

 Deste modo, segundo o Ministério do Meio Ambiente (SVEN et al., 2009), a 

cobertura vegetal é um dos componentes mais importantes da biota, na medida em que seu 

estado de conservação e de continuidade definem a existência ou não de habitats para as 

espécies, a manutenção de serviços ecossistêmicos ou mesmo o fornecimento de bens 

essenciais à sobrevivência de populações humanas. 

2.3.1.5 Manejo e Práticas Conservacionistas 
 
 As pressões e ações antrópicas também afetam substancialmente a dinâmica dos 

processos erosivos, uma vez que modelam e transformam o espaço geográfico em função do 

atendimento das necessidades sociais. O manejo do solo, quando não feito sob a luz das 

práticas conservacionistas, que visam o controle das perdas de solo, nutrientes e água, 

objetivando melhor uso e capacidade produtiva da área, propicia o aumento da degradação 

ambiental.  

2.4 Modelos preditivos de erosão 
 
 Há atualmente na literatura científica, diversas equações, modelos e metodologias 

empíricas, de base física ou baseada em princípios teóricos e regressões matemáticas, para a 

estimativa da erosão e sedimentação. Nesses modelos, observa-se a integração e correlação de 

parâmetros envolvidos no processo erosivo como: vegetação nativa ou cultural, água no solo e 

no ambiente, tipo de solo, clima, relevo, tempo, manejo e uso de terra, ciclos bioquímicos 

entre outros. 

 A erosão do solo pode ser estimada de forma qualitativa ou quantitativa, de acordo 

com Chaves (1994), apresentando vantagens e desvantagens. A análise qualitativa tem como 

principal vantagem à facilidade de manipulação dos fatores selecionados em termos de grau 

de risco à erosão e sua posterior combinação para a obtenção dos graus de severidade erosiva. 

Na avaliação qualitativa a estimativa da erosão não permite a obtenção de valores numéricos, 

importante para a estimativa da degradação do solo e da sedimentação.  
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 Já a análise quantitativa permite a estimativa da erosão absoluta, facilitando o 

planejamento conservacionista. Entretanto, os modelos quantitativos exigem um maior 

conhecimento por parte do usuário, além de requerer mais informações e dados de entradas, 

do que os modelos qualitativos. 

 A modelagem das perdas de solo permite o conhecimento das áreas com potencial de 

erosão e o estudo daquelas em que já haja ocorrência dos efeitos erosivos (CÂNDIDO et al., 

2014). Dentre as metodologias disponíveis para avaliar a erosão do solo, os modelos de 

predição são fundamentais, pois uma vez comprovada a sua adequação e confiabilidade, são 

capazes de avaliar diferentes cenários de manejo do solo sem necessidade de testes de campo, 

normalmente custosos e demorados (AKSOY & KAVVAS, 2005). 

 Vale informar que cada metodologia de estimativa de erosão e sedimentos proporciona 

aplicações características e específicas, com vantagens e desvantagens, dependendo do 

objetivo buscado e do sistema a ser avaliado. A Tabela 2 elenca os principais modelos 

empregados nos estudos de erosão na atualidade, considerando diferentes formas de uso e 

manejo do solo.  

 

Tabela 2. Modelos mais usados para avaliar erosão e sedimentação hídrica. 

Modelagem de Erosão Hídrica 
Modelo Sigla 

Universal Soil Loss Equation USLE 
Modification Universal Soil Loss Equation  MUSLE 
Revised Universal Soil Loss Equation RUSLE 
Soil Loss Estimation Model for Southern Africa SLEMSA 
Water Erosion Prediction Project WEPP 
Erosion Productivity Impact Calculator EPIC 
Groundwater Loading Effects of Agricultural Management Systems GLEAMS  
Chemical Runoff Erosin Assesment Management System CREAMS 
The European Soil Erosion Model  EUROSEAM 
Kinematic Runoff and Erosion Model KINEROS 

 

 Deve-se ressaltar que os modelos de base estatística probabilística, Universal Soil Loss 

Equation (USLE) e suas variações e derivações Modification Universal Soil Loss Equation 

(MUSLE) e Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) são as equações mais utilizadas 

para estimativa de erosão e sedimentação. Tal afirmativa se justifica pelo fato delas exigirem 

um número de informações relativamente pequeno e com menor complexidade quando 

comparadas às demais metodologias existentes.  
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 Para Amorim et al., (2009), tais equações permitem estimar a perda média anual de 

solos provocada pelas erosões laminares considerando as condições em que foram obtidos os 

valores de seus componentes. No entanto, sua base é totalmente empírica e a sua aplicação em 

situações diferentes daquelas para as quais foi desenvolvida requer a realização de pesquisas 

para obtenção dos componentes do modelo. Nesse contexto, entende-se que indicadores de 

paisagem, ou utilização de outros modelos se fazem necessários para uma interpretação de 

forma satisfatória em situações em que o modelo por si só não consegue sozinho predizer de 

maneira exata as perdas de solo. 

 Deste modo, há também na literatura mundial diversos modelos e ferramentas 

matemáticas para modelagem da qualidade e quantidade hídrica que possibilitam o 

entendimento dos cenários futuros frente às degradações atuais e que podem ser relacionados 

com os modelos preditivos de erosão apresentados na Tabela 3. 

 A Tabela 3, lista modelos específicos, encontrados na literatura, mais usados para a 

simulação de qualidade e quantidade de água, que se apresentam como um importante 

instrumento para o apoio na gestão dos recursos hídricos e tomadas de decisão de cunho 

conservacionista. 

 

Tabela 3. Modelos mais usados para a simulação de qualidade e quantidade de água. 

Modelagem de Qualidade e Quantidade de Água 
Modelo Sigla 

Hydrologic Simulation Program HSPF 
Water Quality for River and Reservoir System WQRRS 
Enhanced Stream Water Quality Model QUAL2E 
Storm Water Management Mode SWMM 
Agricultural Non Point Source Pollution Modelling System AGNPS 
Water Quality Simulation Program WASP5 
Soil and Water Assessment Tool SWAT 

  

 A falta de medições sistemáticas da erosão do solo em campo, devido ao alto custo, 

pode ser atenuada por simulações e modelos da dinâmica da paisagem. Vários modelos de 

suscetibilidade à perda de solo têm sido propostos e avaliados. Normalmente, estes modelos 

estão acoplados a um sistema de manipulação de dados espaciais, que armazena as variáveis 

espaciais em diferentes camadas e efetua as operações matemáticas para o cálculo das 

estimativas (BORGES, 2009). 
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 Concomitante à utilização dos modelos preditivos de erosão, sedimentação e de 

qualidade e quantidade de água já elencados, é bastante comum o emprego combinado de 

ferramentas de sistemas geográficos digitais dinâmicos, tal como o Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) pelos pesquisadores.  

 Tal combinação proporciona análises mais rápidas da dinâmica e capacidade de 

visualização espacial da área estudada, apontando os pontos de maior vulnerabilidade aos 

processos erosivos. Assim como no papel de monitoramento e previsão de cenários futuros, 

uma vez que permitem o armazenamento, integração e análise de diversos tipos de dados. 

2.5 Erosão e sua relação com Serviços Ecossistêmicos (SE) 
  

A erosão apresenta uma relação importante com serviços ecossistêmicos, visto que, 

como ressaltado anteriormente, a oferta de serviços ecossistêmicos pressupõe um equilíbrio 

ou conservação dos recursos naturais, que podem ser afetados pelos processos erosivos. 

 De acordo com De Groot et al., (2002), os SE são definidos como “processos naturais 

que garantem a sobrevivência das espécies no planeta e têm a capacidade de prover bens e 

serviços que satisfazem necessidades humanas”. Já para Costanza et al., (1997), os SE são 

frutos das funções dos ecossistemas, sendo usado pelas pessoas direta ou indiretamente como 

um benefício, com o objetivo comum de se conseguir atingir o bem-estar.  

 Daily (1997) defende que os SE são pré-requisitos para a sustentabilidade e 

manutenção da vida na terra, tanto do ser humano como qualquer outra espécie da fauna ou 

flora. 

 No Brasil, a Câmara dos Deputados evidenciou a definição de SE no artigo 2º do 

Projeto de Lei (PL) nº 312/2015 que está em trâmite visando instituir a Política Nacional de 

Pagamento Por Serviços Ambientais (PNPSA), a saber, (PL, 2015): 

 

II – serviços ecossistêmicos: benefícios relevantes para a sociedade gerados 
pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das 
condições ambientais; 
 

2.5.1 Classificação dos serviços ecossistêmicos. 
 
 A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2003), solicitada pela ONU no ano 

2000, buscou verificar os prováveis impactos das ações antrópicas em diferentes frentes e 

intensidades e avaliar as consequências que as mudanças nos ecossistemas traziam para o 
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bem-estar humano de modo a propor possíveis respostas e soluções para subsidiar a tomadas 

de decisão de governos, setores privados e sociedade civil. 

Nessa avaliação, (MEA, 2003) os serviços ecossistêmicos foram classificados em 

quatro (4) categorias fundamentais, conforme apresentados na Figura 4. No entanto, é correto 

afirmar que existem alterações nessa classificação, propostas por outros autores, embora essa 

seja a mais utilizada. As diferenças existentes entre os sistemas de classificação vêm, 

principalmente, dos contextos específicos nos quais estão fundamentados e se refletem 

diretamente no uso que terão (FISHER & TURNER, 2008). 

 

 
Figura 4. Classificação dos serviços ecossistêmicos. 

Fonte: Adaptado de MEA, 2005. 
 

 Cada categoria de SE, (Figura 4), tem sua particularidade e juntas são responsáveis 

pela manutenção da biodiversidade e dos ciclos naturais, de modo a proporcionar a provisão 

de produtos que suprem diferentes necessidades humanas, a saber, (MEA - 2015): 

• Serviços de suporte propiciam as condições necessárias para que os demais serviços 

possam ser disponibilizados à sociedade; 

• Serviços de provisão compreendem os produtos obtidos dos ecossistemas e que são 

oferecidos diretamente à sociedade; 

SE

Suporte

Provisão

Regulação

Cultural



37 
 

 
 

• Serviços de regulação englobam os benefícios obtidos pela sociedade a partir da 

regulação natural dos processos ecossistêmicos; e, 

• Serviços culturais são os benefícios não materiais obtidos dos ecossistemas, que 

contribuem para o bem-estar da sociedade. 

 

 As ofertas dos serviços ecossistêmicos (Tabela 4) resultam numa complexa rede de 

oportunidades e desafios, no qual se devem conciliar as demandas humanas atuais e futuras 

com processos de conservação e preservação ambiental. 

Tabela 4. Exemplos dos serviços ecossistêmicos por classe.  

Categorias  Exemplos de serviços  

Serviços de suporte  
Manutenção da biodiversidade 
Manutenção do ciclo de vida 
Formação do solo 

Serviços de provisão 

Alimentos 
Fibra/madeira 
Recursos genéticos 
Recursos medicinais 
Recursos ornamentais 
Água potável 

Serviços de regulação 

Regulação da qualidade do ar 
Regulação do clima 
Regulação dos fluxos de água 
Purificação da água 
Fertilidade do solo 
Controle à erosão 
Controle biológico 
Polinização 
Prevenção de desastres 
Controle de resíduos 

Serviços culturais 

Valores estéticos 
Recreação e turismo 
Valores espirituais e religiosos 
Valores educacionais e culturais 

 
Fonte: Milenium Ecosystem Assessement (2005). 

.  

 Observa-se que em todas as quatro categorias indicadas pela MEA, o processo de 

descaracterização das bacias hidrográficas decorrentes de fenômenos erosivos, principalmente 

erosão hídrica compromete direta ou indiretamente a obtenção dos os serviços ecossistêmicos 

prestados pelo meio ambiente. 
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2.5.2 Serviços ecossistêmicos hídricos (SE-H) 
 
 De acordo com Seifert - Dãhnn et al., (2015) e Grizzetti et al.,(2016) dentre os mais 

variados SE existentes e categorizados pelo MEA, os serviços ecossistêmicos hídricos (SE-H) 

são comumente indicados para a valoração pela sociedade civil e política. Isso se justifica, 

conforme Keeller et al., (2012), pois, tal recurso, afeta diretamente as esferas políticas, 

econômicas, sociais, culturais e ecológicas da própria sociedade. 

 Proteger os recursos hídricos dentro de um sistema conservacionista, em função de 

estratégias de planejamento em áreas com cobertura natural ou artificial, sob a concepção dos 

serviços ecossistêmicos, pode colaborar claramente com a mudança do paradigma de 

degradação imposto pelo modelo produtivo e econômico atual. 

 Para Brauman et al., (2007), além da própria paisagem, representada por florestas, a 

configuração de uso e manejo do solo, bem como seu tipo mineralógico, condição de 

estabilidade e quantidade de massa podem interferir na qualidade e quantidade de água 

disponível e consequentemente nos SE-H ofertados ao homem.  

 Os SE-H são decorrentes exclusivamente de águas continentais, ou seja, corpos 

hídricos interiores, como os rios e lagos, sendo elencados segundo Brauman et al., (2007), na 

Figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Serviços ecossistêmicos hídricos. 
Fonte: Adaptado de Brauman et al., 2007. 

 
 

Serviços hidrológicos de suporte ao ecossistema
Refere-se à proteção e provisão de água e nutrientes responsáveis pelo equilibrio ecológico 

Serviços culturais relacionados à água
Refere-se aos valores não materiais atribuidos á agua

Mitigação de danos relacionados à água
Refere-se à redução de danos e prejuízos aos corpos hídricos 

Suprimento de água in situ
Refere-se à produção de água nos corpos hídricos

Suprimento de água para usos extrativos diversos 
Refere-se à água usada para as mais variadas necessidades humanas.
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2.5.3 Serviços ecossistêmicos dos Solos (SE-S) 
 
 De acordo com Vezzani (2015), é a partir do solo que se inicia o fluxo de energia e 

matéria nos ecossistemas e, assim, se movimentam todos os ciclos ecológicos do planeta. O 

papel dos serviços ecossistêmicos no solo (SE-S) de acordo com Jones et al., (2015) se 

relaciona com manutenção e regulação da biodiversidade do planeta, já que o solo é a base de 

todas as formas de vida, como também habitat para uma imensidão de genes de animais e 

microorganismos.   

 A Figura 6 exemplifica, segundo a Food and Agriculture Organization (FAO-2015), 

os SE-S prestados.   

 

 
 

Figura 6. Serviços ecossistêmicos dos solos. 
Fonte: Adaptado de FAO, 2015. 

Fonte de recursos genéticos e farmacêuticos
Refere-se ao local onde se encontra elementos da natureza úteis a sociedade

Regulação de enchentes
Refere-se ao controle e ordenamento de águas através da percolação e infiltração

Habitat para os organismos
Refere-se a área ecológica em que os organismos encontram alimento, abrigo e proteção

Ciclagem de nutrientes
Refere-se ao movimento de reciclagem na produção de matéria viva 

Regulação do Clima
Refere aos efeitos de sistematização e organização dos elementos e fatores naturais 

Purificação da água e degradação de contaminantes
Refere-se ao controle de fluxo da água e ação protetora de qualidade e limpeza do mesmo

Sequestro de carbono
Refere-se a absorção de CO2 da atmosfera pelo solo

Produção de alimentos, fibras e combustíveis
Refere-se à importância do solo na provisão de necessidades humanas

Herança cultural
Refere-se aos valores e identidade de povos encontrados no solo

Fornecimento de materiais para a construção
Refere-se às potencialidades das propriedades fisicas e quimicas do recurso na construção

Base de infraestrutura humana
Refere-se ao suporte e à sustentação fisica dos sistemas construtivos antrópicos
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 Segundo Prado (2014), os SE-S relacionados ao controle da erosão hídrica, são 

importantes para regular condições ambientais como a capacidade de absorção, filtragem e 

estocagem da água e nutrientes, bem como o aumento de vazões dos rios.  

2.6 Iniciativas de conservação com destaque para os Pagamentos por Serviços Ambientais 
(PSA) 
 
 Diversos projetos internacionais e nacionais têm sido desenvolvidos com o objetivo de 

proteger, resguardar e instituir uma cultura de preservação, conservação, remediação e 

recuperação dos recursos naturais do planeta, de modo que os SE sejam providos e as 

necessidades humanas atendidas.  

 Surge nesse contexto o “Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)” como uma 

ferramenta ou um instrumento de compensação, que valoriza o papel dos produtores rurais e 

os incentiva, em sua essência, de forma voluntária, a promoverem ações técnicas 

preservacionistas no domínio de suas propriedades. 

 Wunder (2005) define o PSA como uma transação voluntária, na qual um serviço 

ecossistêmico bem definido, ou um uso da terra que possa assegurar esse serviço, é adquirido 

por, no mínimo, um comprador, de, no mínimo, um provedor do serviço. 

 Souza (2013), afirma que o apoio, financeiro ou não, oferecido aos produtores rurais, 

em relação ao PSA, tem como objetivo compensar o ganho que o mesmo teria se destinasse a 

área a ser preservada para outros fins produtivos. 

 A Figura 7 apresenta, segundo Wunder (2005), as premissas e requisitos necessários 

para que um projeto seja classificado como um PSA. 

 
Figura 7. Condições de enquadramento de um projeto como PSA. 

Fonte: Adaptado de Wunder, 2005. 
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 Petheram & Campbell (2010), corroboram com a definição de Wunder (2005) 

informando que os PSA são esquemas projetados para produzir eficientes resultados 

ambientais por meios de recompensa às pessoas por seus esforços na proteção dos serviços 

ecossistêmicos.   

 Para Farley e Constanza (2010), os pagamentos por serviços ambientais devem 

priorizar os serviços insubstituíveis, especialmente aqueles na qual a oferta é ou está 

ameaçada de se tornar insuficiente para satisfazer as necessidades básicas. Nesse caso, os 

pagamentos devem ser determinados pelos custos da oferta e não pela estimação de seus 

benefícios, devido ao valor intrínseco de tais serviços.  

 A FAO (2004), por sua vez, diz que os PSA são mecanismos promissores para o 

financiamento da proteção e restauração ambiental, assim como forma de complementar e 

reforçar as regulações existentes. Tal mecanismo envolve múltiplos incentivos voltados à 

preservação, conservação, restauração e proteção dos ecossistemas naturais propiciando 

diversos benefícios ao homem e ao meio ambiente. 

 O pagamento pela provisão de serviços ambientais é uma política recente e inovadora 

que está atraindo muita atenção, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento 

(ZILBERMAN et al., 2006; KOSOY et al., 2006; HECKEN & BASTIAENSEN, 2010)  

 Em relação à erosão hídrica, as iniciativas de PSA visam estimular a mudança das 

formas de manejo e uso da terra com potencial de impacto sobre os atributos do solo por 

atividades que melhorem a qualidade ambiental, dentro da realidade dos produtores locais. 

2.6.1 PSA – Breve histórico 
 
 A iniciativa de PSA vem sendo praticada em todo o mundo nas últimas décadas, tendo 

na Costa Rica os primeiros registros por volta dos anos 90. Segundo Landell-Mills & Porras 

(2002), a Costa Rica é o país mais adiantado em termos de políticas públicas para proteção 

ambiental e uso de mecanismos de PSA voltados para o manejo de bacias hidrográficas. 

Entretanto, outros países como Nicarágua, Honduras, Equador e Brasil também têm avançado 

em experiências atreladas a esse tema (KOSOY et al., 2006). 

 No Brasil, de acordo com Bernardes et al., (2010), os projetos que são exemplos de 

experiências bem-sucedidas e avançadas do uso do PSA para manter a qualidade e quantidade 

dos recursos hídricos em sua área de estudo são, respectivamente: Projeto Conservador das 

Águas Extrema /MG (Minas Gerais); o Programa Eco-crédito em Montes Claro/MG e o 

Projeto Oásis nos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (SP).   
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 Estes programas visam à manutenção e restauração da cobertura vegetal em pontos 

estratégicos da propriedade, além do manejo adequado das terras e águas. A adoção destas 

práticas potencializa as relações ecossistêmicas e a produção dos serviços ambientais 

(SEEHUSEN & GUEDES, 2011).  

 Ou seja, a implantação do PSA não significa necessariamente que haja no local a 

promoção da sustentabilidade e a melhoria das condições ambientais. Porém, espera-se que 

com a aplicação dessa ferramenta, combinada a outras, principalmente de monitoramento 

ambiental e técnicas conservacionistas e direcionadas por legislações ambientais eficientes, 

haja impactos positivos significativos.  

2.6.2 Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos (PSA-H) 
 

 Pagiolla et al., (2012) afirmam que o PSA é um importante mecanismo para melhorar 

a eficiência da gestão de recursos hídricos, onde é realizado um pagamento aos proprietários 

de terra para adequarem suas práticas de manejo do solo, promovendo melhorias na qualidade 

e quantidade dos cursos hídricos destas áreas. Potencialmente, essas ações conservacionistas 

diminuem, portanto, os efeitos degradativos da erosão hídrica e o aporte de sedimentos.  

 Martini & Lanna (2003) sugerem que o mercado de PSA-H deve proporcionar as 

condições (Figura 8) para atingir a mudança desejada no manejo de terra e água, no contexto 

de sustentabilidade e a aderência de novos integrantes no processo. 

 

 
Figura 8. Condições para o PSA-H. 

Fonte: Adaptado de Martine & Lanna et al., 2003. 
 

No Brasil, diversos projetos de PSA hídricos têm surgido, desenvolvidos por 

iniciativas governamentais ou privadas (LIMA et al., 2015), para estimular práticas de 

• Atender a demanda dos usuários da água e
satisfazer os padrões de qualidade exigidos;

• Situar o valor das compensações aos agricultores
em função da qualidade de água;

• As compensações devem equilibrar as perdas na
mudança do processo produtivo;

• Os valores transacionados entre as partes devem ser
inferiores às possibilidades de tratamento de água
pelas concessionárias de abastecimento público;

• Custos de interdição, avaliação e controle devem
ser baixos.
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conservação no meio rural visando a promoção dos serviços ecossistêmicos de controle à 

erosão hídrica e produção de água, sendo exemplos importantes a serem destacados o 

Programa Produtor de Água (PPA) e o Programa Produtor de Água e Floresta (PAF). 

2.6.3 Programa Produtor de Água (PPA) 
 

 O Programa Produtor de Água (PPA) da ANA, entre outros focos, procura reduzir a 

erosão, melhorar a qualidade da água e o aumento das vazões dos rios, utilizando-se de 

práticas mecânicas e vegetativas de conservação de solo e água, bem como, readequar as 

estradas vicinais e construir fossas sépticas nas propriedades rurais (ANA, 2009). 

 O PPA, lançado em 2001, incita ações de pequenos e médios produtores brasileiros a 

protegerem suas bacias hidrográficas de modo que possibilitem a melhoria de qualidade de 

água e o aumento de oferta da mesma, com o foco no estímulo da política de PSA. Deve-se 

ressaltar que o PPA é um programa voluntário, preconizado no conceito provedor-recebedor, 

no qual produtores rurais brasileiros são beneficiados, caso práticas e manejos 

conservacionistas melhorem a cobertura vegetal de suas propriedades, contribuindo para o 

abatimento da erosão e sedimentação, assim como o aumento da infiltração da água.  

 O PSA, dentro desse contexto, surge, portanto, como uma ação propulsora e 

estimuladora de esforços preservacionistas, visto que tende a estimular financeiramente os 

proprietários de terra a promover a conservação das áreas de mata em suas propriedades, 

conforme a adequação ambiental prevista no Novo Código Florestal Brasileiro - Lei 12.651 

de 25 de maio de 2012.   

2.6.3.1 Programa Produtor de Água e Floresta (PAF) 
 

 O Programa Produtor de Água e Floresta (PAF) é um projeto criado no ano de 2009, 

no distrito de Lídice da cidade de Rio Claro/RJ, sendo uma das experiências de PSA já 

implantadas no Brasil. 

 De acordo com Instituto Terra de Preservação de Água ITPA (2017), o principal 

objetivo desse programa é proporcionar o aumento de cobertura florestal em áreas de 

preservação permanente e demais áreas prioritárias, melhorando a qualidade e a quantidade 

dos recursos hídricos dos mananciais da região. Região essa, estratégica para o abastecimento 

de água para a cidade do Rio de Janeiro e para sua região metropolitana.  



44 
 

 
 

 No PAF, os produtores rurais participantes, de adesão voluntária, são remunerados 

financeiramente pela proteção dos recursos naturais e pela “produção” de serviços ambientais 

ofertados decorrentes justamente das ações conservacionistas empregadas por eles. 

 A compensação ao produtor pode vir de um setor ou indivíduo disposto a pagar pelos 

serviços ambientais prestados. De um modo geral, no Brasil estas fontes de pagamento de 

PSA hídricos podem ser divididas em quatro categorias: No primeiro caso, os Comitês de 

Bacias Hidrográficas destinam recursos que vêm da cobrança pelo uso da água. No segundo 

caso os estados e municípios criam uma legislação que permite o uso de recursos públicos 

para o pagamento. O terceiro caso é quando o setor privado se convence da importância da 

água para sua produção, como é o caso das indústrias de bebidas, e resolve pagar para ter água 

de qualidade. E o último caso envolve as empresas de abastecimento de água, que pagam 

incentivando boas práticas ambientais para melhorar a qualidade da água e reduzir os custos 

de tratamento (VEIGA NETO, 2018) 

 A partir do embasamento teórico levantado acerca dos assuntos que rodeiam a 

temática dos processos de erosão e sedimentação, erosão hídrica, serviços ecossistêmicos e 

PSA-H no contexto de preservação e provisão de recursos naturais, o passo a seguir 

apresentado no capítulo “Materiais e Métodos”, consistiu em verificar no cenário da América 

Latina, com destaque no Brasil, as metodologias utilizadas para estimativa de erosão hídrica e 

sedimentação.  

 Outro ponto importante foi o levantamento e a verificação dos tipos de dados e 

metadados disponibilizados por algumas instituições de pesquisa no Brasil, para uma 

determinada área de estudo, que servem como parâmetro de alimentação desses modelos.  

 Desta forma, em posse dessas informações, pretendeu-se verificar a potencialidade e a 

sinergia de dados e metadados existentes com os modelos de estimativa de erosão e 

sedimentação mais utilizadas, com o intuito de sugerir e ou indicar a melhor aplicação na área 

de estudo.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 
 
 A área de estudo deste trabalho é a Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (BHRG) 

(Figura 9), localizada no sudoeste do Estado do Rio de Janeiro formado pelos rios Guandu, da 

Guarda e Guandu Mirim. Essa área abrange 1.385 km² e está situada integralmente no bioma 

da Mata Atlântica e abrange 15 municípios, com população predominantemente urbana, 

totalizando em média oito milhões de habitantes (COMITÊ GUANDU – INEA, 2012). 

 A título de gestão dos recursos hídricos, o estado do Rio de Janeiro, por meio da 

Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nº 107 de 22 de maio de 2013, foi 

dividido em regiões hidrográficas, no qual a BHRG está inserida na Região Hidrográfica II 

(RH II). De modo a facilitar a compreensão do leitor, optou-se por utilizar a denominação 

BHRG em toda dissertação.  

 
 

 
 

Figura 9. Bacia Hidrográfica do Rio Guandu.  
Fonte: Comitê Guandu (2012). 

 
 A Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (BHRG) é a principal responsável pelo 

fornecimento de água para a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, totalizando, 

aproximadamente, 80% de abastecimento de água, segundo dados do ITPA (2016). Também é 
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responsável pelo fornecimento de 25% da energia elétrica para esta região. Desta forma, 

merece atenção e investimentos prioritários que assegurem disponibilidade hídrica no que 

tange à quantidade e qualidade para a sociedade. 

 Esta bacia, de acordo com o Comitê Guandu (2012), possui uma característica 

peculiar, sem precedentes no país, pois grande parte do volume de água que a compõe é 

originária da transposição do Rio Paraíba do Sul, localizado no município de Barra do Piraí. 

 Cabe informar, que apesar de sua importância estratégica e inquestionável para a 

região metropolitana da capital do estado do Rio de Janeiro, a mesma apresenta problemas 

sérios em seu estado de conservação e preservação que comprometem significativamente a 

provisão dos serviços ecossistêmicos.  

 Em termos geológicos e geomorfológicos, a BHRG apresenta dois conjuntos 

fisiográficos distintos de acordo com Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMADS - 2001):  

• Domínio serrano, representado por montanhas e escarpas da vertente oceânica 

da Serra do Mar, maciços costeiros Pedra Branca, Mendanha, Ilha da 

Marambaia; e, 

• Domínio de baixada, representado por uma extensa planície flúvio-marinha 

que forma a baixada de Sepetiba.  

 Entre os dois domínios, ocorrem ainda colinas residuais de transição, sendo que a 

diversidade paisagística da região é enorme. Os solos são ricos em matéria orgânica e água, 

favorecendo a fertilidade e, consequentemente, a grande diversidade vegetal (LAMEIRA et 

al., 2010). 

 O clima característico é tropical úmido com temperatura média anual entre 20ºC e 

27ºC e elevados índices pluviométricos, cuja média anual varia de 1.000 mm a 2.300 mm. O 

período de precipitação pluviométrica máxima vai de dezembro a março e o de mínima, de 

junho a agosto. Julho é o mês mais seco, com precipitação média mensal de 50 mm, e janeiro 

é o mais chuvoso, com média mensal de 300 mm (LAMEIRA et al., 2010). 

3.2 Procedimentos metodológicos 
 
 A metodologia proposta para a realização desse trabalho foi composta por três etapas, 

apresentadas de forma resumida na Figura 10. 
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Figura 10. Etapas dos procedimentos metodológicos. 
 
 

 A Figura 11 apresenta um resumo geral dos procedimentos metodológicos em função 

do fluxo e das interações entre cada uma das três (3) etapas citadas.   

 

 
 

 Figura 11. Resumo dos procedimentos metodológicos. 
 

 Em função dos objetivos propostos, na Figura 12 estão desmembrados detalhadamente 

todos os caminhos metodológicos utilizados em cada etapa definida anteriormente. Foram 

apresentados o tipo de abordagem usado, os instrumentos e métodos de coleta de dados e 

metadados empregados, bem como a análise e discussão dos resultados. 

ETAPA 1

Identificação na literatura científica, (1990 a 2016), do
estado da arte relacionadas ao serviço ecossistêmico de
controle à erosão hídrica, frente ações conservacionistas
disponíveis na América Latina

ETAPA 2

Prospecção e análise dos dados e metadados existentes
para a BHRG relacionadas à perdas de solos e controle à
erosão hídrica.

ETAPA 3

Seleção dos modelos e parâmetros de avaliação do controle
à erosão hídrica obtidos da literatura científica e análise do
potencial de aplicação na BHRG, a partir da base de
metadados obtidos.
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Figura 12. Compilação do detalhamento das etapas metodológicas empregadas no estudo.
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3.2.1 Etapa 1: Metodologia ProknowC 
 

Na primeira etapa, buscou-se identificar o estado da arte de pesquisas realizadas no 

Brasil e na América Latina, sob seu aspecto metodológico, voltadas à avaliação do impacto de 

iniciativas conservacionistas no serviço ecossistêmico de controle à erosão hídrica. A escolha 

desse recorte se deve ao fato de que nestas regiões se encontram, segundo a revisão  

bibliográfica inicial realizada, a maioria dos projetos de PSA hídricos com forte ligação com o 

estudo proposto com o intuito de entender melhor a temática. 

Essa etapa foi bastante importante no sentido de verificar o que vinha sendo feito, 

destacado e privilegiado em diferentes regiões do Brasil e da América Latina, no período de 

1990 a 2016, bem como quais aspectos metodológicos e o tipo de uso e cobertura de terra 

avaliado.  Tal período selecionado considerou a publicação mais antida até a mais recente em 

virtude dos termos de busca utilizadas nas consultas das bases de publicações escolhidas.  

Na Figura 13 é apresentado o recorte do fluxograma metodológico referente a Etapa 1 

para a obtenção do estado da arte de estudos relacionados com perdas de solo, erosão e 

sedimentação. 

 
Figura 13. Fluxograma – Procedimentos metodológicos – ETAPA 1. 
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A pesquisa foi baseada na metodologia Knowledge Development Process – 

Constructivist (ProknowC), proposto por Ensslin et al., (2010), a saber: 1) seleção da base 

bibliográfica que proporcionará a revisão de literatura, e; 2) análise bibliométrica da base de 

dados levantados. Tal metodologia permite a identificação de artigos relevantes ao tema, 

considerando a abundância de informações e conhecimentos ofertados nas bases 

internacionais e nacionais de pesquisa acadêmica. 

No primeiro passo, para a seleção do portfólio de artigos sobre a temática da pesquisa, 

utilizou-se uma análise combinatória de 10 termos de busca, tomados de 3 a 3, ou seja, 

número de combinações simples de 10 elementos agrupados em três palavras de natureza 

diferente e não pela sua ordem, nas seguintes bases de publicações internacionais: SCOPUS e 

WEB of SCIENCE. 

Os termos de busca utilizados foram: Esosion Control, Landscape, Methods, Land 

Use, Land Cover, Monitoring, Ecosystem Services, Indicators, Sedimentation e Latin 

America. Informa-se que a busca desses termos nos periódicos citados, ocorreu 

exclusivamente na língua inglesa. A partir das palavras chaves dos resumos obtidos, 

iniciaram-se os processos de mapeamento e seleção dos trabalhos científicos com potencial 

sinergia com o estudo proposto.  

A escolha das bases, SCOPUS e WEB of SCIENCE, frente às demais bases de dados 

existentes no meio acadêmico, ocorreu pelo fato das duas serem aceitas e consideradas as 

mais relevantes bases de dados para pesquisa de artigos científicos por muitos pesquisadores e 

estudiosos em função da quantidade e da qualidade dos periódicos submetidos.  

A qualidade dos periódicos é uma importante ferramenta para avaliar a credibilidade e 

o fator de impacto dos artigos científicos publicados nas respectivas bases de dados citadas e 

no Brasil, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), é o 

órgão responsável por essa avaliação.  

A análise combinatória simples gerou 120 possibilidades de agrupamentos, o que 

permitiu levantar e mapear artigos científicos mais relevantes ao tema, publicados no período 

de 1990 a 2016, nas duas bases de publicação internacionais escolhidas.  

Para o segundo passo, que consiste na análise bibliométrica, alguns aspectos foram 

considerados na seleção dos artigos relevantes divididos em duas peneiras. 

A primeira fase do peneiramento dos artigos mais relevantes, levou-se em 

consideração os seguintes pontos: inclusão apenas uma vez de artigos repetidos nas bases 
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consultadas, disponibilidade dos artigos na íntegra e mapeamento dos periódicos que 

apresentaram títulos e resumos com sinergia e aderencia a tempatica deste trabalho.   

Optou-se por não consultar o repositório online de artigos científicos, SCI HUB, para 

acessar os periódicos que não estavam disponibilizados na íntegra para consulta, pelo fato de 

não ser um sistema oficial de armazenamento e distribuição de informação, bem como para 

não influenciar, modificar e ou viciar resultados, uma vez que a pesquisa buscou verificar 

quais informações ofertadas pelas bases servirão como subsídios para o estudo.   

 De posse dos periódicos selecionados na fase preliminar, seguiu-se para a segunda 

fase do peneiramento que consistiu em garimpar  e selecionar os periódicos mais relevantes. 

Nesse processo final de seleçao dos periódicos levantados, alguns critérios foram utilizados 

para a validação dos artigos mais relevantes, a saber: 

• Utilização de indicadores de paisagem; 

• Utilização de indicadores de estimativa de erosão hídrica e sedimentação; e 

• Utilização métodos e modelos para estimativa de perda de solo e controle à erosão 

hídrica, sob interferência de ações conservacionistas. 

 A fim de confirmar o alinhamento dos trabalhos com a temática da pesquisa, buscou-

se ler os 140 trabalhos restantes na íntegra. Destes, 85 artigos científicos foram considerados 

alinhados ao que se procurava, finalizando o processo de seleção e obtendo-se o portifólio de 

artigos científicos de interesse, apresentado no APÊNDICE A.  

Para a reunião dos trabalhos e composição da base de dados sobre as publicações 

selecionadas, foi utilizada a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 como gerenciador 

bibliográfico. 

 De posse das publicações selecionadas e organizadas em base de dados, buscou-se 

através de uma estatística descritiva quantificar a porcentagem de informações levantadas 

como: modelos utilizados para a avaliação do serviço de controle à erosão, parâmetros e 

indicadores avaliados, usos e cobertura de terra estudados e países que mais publicaram. 

3.2.2 Etapa 2: Metadados: BHRG 
 

Na segunda etapa, buscou-se levantar, sistematizar e mapear o estado da arte dos 

metadados em bases de dados disponíveis nos sítios eletrônicos de instituições de pesquisa, 

empresas públicas e privadas e organizações não governamentais que atuam na BHRG, no 

Estado do Rio de Janeiro. 
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A Figura 14 expressa o recorte do fluxograma metodológico referente à Etapa 2.  

 
 

Figura 14. Fluxograma – Procedimentos Metodológicos – ETAPA 2. 

 
A metodologia dessa fase contou com três passos, a saber: 

Passo 1: consistiu no levantamento e mapeamento das estações de monitoramento de 

dados hidrometerológicos disponíveis na base de dados da Agência Nacional de Águas 

(ANA) - HIDROWEB, desenvolvido pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI), 

pertencente ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). 

A seleção das estações que pertenciam à BHRG ocorreu a partir dos seguintes 

critérios: 

• Nome dos postos de monitoramento de dados hidrometerológicos possuírem as 

palavras “Guandu” e “Guarda” em sua titulação; e, 

• Postos de monitoramento de dados hidrometerológicos pertencerem aos municípios e 

bairros que abrangem à BHRG;  
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 Para a identificação e levantamento do nome de cada bairro das 15 cidades que 

compreendem a área de estudo, BHRG, foram utilizados os sítios eletrônicos das mesmas, 

municípios, como forma de consulta. 

 De posse das informações de latitude e longitude de cada posto listado, com a 

utilização do software SURFER 11, que permite uma rápida visualização do comportamento 

espacial dos pontos georreferenciados, e do shapefile da BHRG, foi possível a exclusão das 

estações em virtude da ocorrência de repetição das mesmas e da locação fora do contorno. 

Também foi possível validar as demais estações restantes, conforme se pode observar no 

APÊNDICE B. 

 Passo 2: resultou na prospecção da disponibilidade dos metadados de mapas temáticos 

espaciais existentes da BHRG em sítios eletrônicos de organizações federais, estaduais, não 

governamentais e privadas, importantes para o planejamento ambiental com enfoque em 

proteção e provisão dos recursos hídricos, controle da erosão hídrica e serviços ecossistêmicos 

do solo.  

 Passo 3: incidiu na pesquisa da disponibilidade de informações referentes aos 

parâmetros ou aspectos fisiográficos tal como índices físicos do solo em função da sua 

geomorfologia e tipologia existente em base de dados de instituições de pesquisa como a 

EMBRAPA SOLOS - Base de Dados de Pesquisa Agropecuária (BDPA) e a CPRM - Banco 

de Dados Hidrofísicos de Solos do Brasil (HYBRAS), considerando a região hidrográfica do 

rio Guandu e/ou para o estado do Rio de Janeiro.  

 Os resultados encontrados foram organizados em planilha Microsoft Office Excel 

2007, em função de fonte, tipo de dados levantados, escala, datação, disponibilidade para 

consulta e séries históricas.  

3.2.3 Etapa 3: Interseção das etapas 1 e 2 
 

 A Figura 15 expressa o recorte do fluxograma metodológico referente à Etapa 3 que 

consistiu em verificar a sinergia e o potencial dos resultados obtidos nas etapas anteriores, 

(Etapa 1 e 2), em relação a avaliação dos impacto de ações conservacionistas no serviço 

ecossistêmico de controle à erosão hídrica na BHRG, em função de crítérios pré 

estabelecidos. 
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Figura 15. Fluxograma – Procedimentos metodológicos – ETAPA 3. 

 

 De posse dos produtos gerados nas etapa 1 e 2, foi realizado um confronto das 

informações com o intuito de checar o potencial  e a relevância dos resultados levantados bem 

como verificar as lacunas e vantagens de cada aspecto metodológico selecionado nas etapas 

anteriores.  

 O confronto consistiu da seguinte forma: através do produto da etapa 1 foi possível 

identificar quais variáveis eram necessárias, dentre cada metodologia levantada, para predizer 

o efeito erosivo do solo;  já o produto da etapa 2 permitiu verificar, dentre as bases de dados 

de instituições pesquisadas, quais parâmetros estavam sendo moniotoradas para a BHRG ou 

para o Estado do Rio de Janeiro com possível potencial de utilização.   

 Desta forma, ao promover a interação dos dois produtos (Etapa 1 e 2), percebeu-se das 

metodologias levantadas, quais possuiam dados de entrada necessários para sua possível 

utilização no contexto da BHRG e quais precisariam que suas variávies fossem monitoradas 

para serem utilizadas. 

 No entanto, para a seleção dos métodos mais viáveis de aplicação na BHRG levaram 

em consideração os sequintes critérios, como: qualidade, disponibilidade e consistência dos 

dados e metadados levantados, bem como a aplicabilidade e replicação de modelos de 

estimativa de erosão e sedimentação, a saber: 
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• Escala: unidade espacial que permita maior detalhamento da informação e fácil 

reconhecimento, caracterização, gestão e planejamento ambiental da área de interesse; 

Nivel máximo de detalhe da escala aceita: 1:100.000  

• Disponibilidade de acesso: consulta e aquisição fácil e rápida das informações 

desejadas; 

• Consistência e continuidade dos dados: exatidão, integridade e sequência dos dados, 

no sentido de compreender processos continuados para construção de cenários; 

• Distribuição espacial: representatividade e pluralidade dos mapas temáticos para 

mesma área; 

• Viabilidade de Aplicação: qualidade dos dados e integração com os modelos 

levantados.  

 

Vale informar que para essa dissertação não houve a análise de custos de aplicação das 

metodologias levantadas bem como a estimativa do seu tempo de aplicação.  

Após a análise e interpretação da interação dos produtos das etapas anteriores, 

mediante aplicação dos critérios estabelecidos, pôde sugerir ou indicar modelos de predição 

de perdas de solo, produto Etapa 3, com potencial aplicação na BHRG. 

Em relação a metodologia aplicada, informa-se que a busca de informações dos dados 

e metadados ocorreu exclusivamente pela consulta direta das bases de dados disponíveis pelas 

instituições pesquisadas em seus sítios eletrônicos.  

Não se pode afirmar que a ausência do dado e de informações relevantes nas bases de 

dados de suas respectivas instituições para consulta pública caracteriza o não motiroramento 

dos mesmos ou a não existência da informação. Desta forma, quando não houver informação 

disponibilizada sobre alguma variável levantada e mapeada das bases, será apresentado por 

“s.d.” nas tabelas, que significa sem dados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Etapa 1: Metodologia ProknowC 
 

A análise combinatória simples, dos 10 termos de busca tomados de 3 a 3, gerou 120 

possibilidades de agrupamento, o que permitiu levantar e mapear 3.018 artigos científicos 

relevantes ao tema, publicados no período de 1990 a 2016, nas duas bases de publicação 

internacionais escolhidas. Desses 1.771 (59%) estavam indexados na base internacional 

SCOPUS e o restante 1.247 (41%) na base internacional WEB of SCIENCE.  

Na etapa da análise bibliográfica que consistiu em selecionar os artigos mais 

relevantes, percebeu-se que, no processo da primeira peneira, 783 trabalhos levantados se 

apresentaram de forma repetida nas duas bases de dados utilizadas, restando 2.235 trabalhos. 

Destes, 625 não estavam disponíveis na íntegra, restando ao total, 1673 trabalhos acadêmicos.  

Na sequência, buscou-se ler os títulos e resumos dos 1673 artigos resultantes, 

chegando a apenas 140 trabalhos com alguma sinergia com a pesquisa proposta.  

No segundo momento que consistiu na aplicação dos critérios de seleção referentes à 

segunda etapa das peneiras, percebeu-se que 85 deles, possuíam um resumo claro e alinhando 

ao tema, e que atendiam a todos os critérios adotados. 

 Como resultado do processo de seleção dos artigos relevantes, 85 deles apenas 

possuiam sinergia com a temática da pesquisa. Observa-se que o número de períodicos se 

reduziu bastante, evidenciando talvez que a busca tenha sido ampla demais.  

 Um dos prováveis motivos para que isto ocorresse foi a não fixação de termos mais 

especificos, dentre aqueles previamente determinados, na etapa da análise combinatória, tal 

como exemplo Latin America, que caraterizasse o objeto de estudo por exemplo.  

 Outra justificativa, seria o uso da combinação 3 por 3 que restringiu muito o conjunto 

universo. Certamente a adoção de combinação 4 por 4 e/ou 5 por 5, aumentaria as chances de 

buscar uma gama maior de periódicos aderentes ao tema. O descarte de publicações que não 

estavam disponibilizadas nas bases na íntegra e a não utilização opcional do SCI HUB podem 

ter contribuído também com esse cenário.     

 A Figura 16 apresenta a relação do percentual de publicações obtidas nas bases de 

dados nos processos inicial e final da metodologia ProknowC. A partir desses resultados, em 

função das palavras-chaves utilizadas, verificou-se que a base de dados SCOPUS ofereceu 

uma maior gama de artigos científicos nas duas etapas, o que pode ser justificado pela 
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provável sinergia das revistas com a temática de estudo, quando comparada com o repositório 

da WEB of SCIENCE. 

 

 
 

Figura 16. Percentual das publicações levantadas nas bases internacionais.  
Fonte: SCOPUS & WEB of SCIENCE (2017). 

 
Dos 10 termos de busca utilizados, verificou-se que os termos Methods, Erosion 

Control, Land Use, Landscape e Ecosystem Services apareceram 53, 38, 29, 20 e 9 vezes, 

respectivamente, como palavras-chaves nos resumos dos 85 artigos selecionados. Os demais 

termos: Land Cover, Monitoring, Indicators, Sedimentation e Latin America não apareceram 

como palavras-chaves, porém foram mencionadas ao longo dos textos dos artigos.  

 Dos países da América Latina que tiveram maior número de publicação nas bases 

internacionais de publicações de periódicos utilizadas, no período de 26 anos a contar pelo 

ano de 1990, a partir da busca da combinação dos termos de busca utilizados, observou-se que 

o Brasil foi o país que mais teve trabalhos produzidos e publicados sobre a temática, 64,70%, 

seguidos do Chile (7,05%), Argentina e Costa Rica (3,52%) respectivamente, conforme 

apresentado na Figura 17.  

 Tal fato pode ser explicado em virtude do país ser reconhecido como uma potência 

hídrica no planeta e, no entanto sofrer com problemas de qualidade, quantidade e distribuição 

de água em função da má gestão dos recursos hídricos.  

 Desta forma, inúmeras políticas de estímulo à conservação e à manutenção da 

provisão dos serviços ambientais foram desenvolvidas proporcionando o aumento de estudos 

no território brasileiro a cerca de práticas conservacionistas de controle à erosão hídrica. O 

próprio PPA da ANA impulsiona o Brasil a desenvolver e aplicar projetos de PSA 

direcionados à proteção e provisão dos recursos hídricos. 
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Figura 17. Países das publicações selecionadas. 
Fonte: SCOPUS & WEB of SCIENCE (2017). 

 

 Verificou-se que em 67% dos trabalhos acadêmicos, as bacias ou microbacias 

hidrográficas foram às unidades básicas de pesquisa e que em 33% foram áreas experimentais 

em pastagens e culturas agrícolas. A explicação para este resultado pode ter sido o fato de que 

os estudos focam na provisão de água, cuja área de captação natural e escoamento ocorrem na 

bacia, sendo também essa a unidade de planejamento dos recursos hídricos, garantida em lei 

(Lei 9433/97).  

 Em relação às classes de uso e cobertura da terra avaliadas nos trabalhos selecionados, 

vide Figura 18, verificou-se que as classes agricultura e pastagens foram as mais frequentes. 

Entende-se que tais usos impactam potencialmente os serviços ecossistêmicos, na qualidade e 

disponibilidade de água e nos efeitos da erosão, através das perdas de solo e de nutrientes, 

devido às formas não conservacionistas empregadas no uso dos recursos naturais. 

 

 
Figura 18. Classes de uso e cobertura da terra estudadas nas publicações selecionadas. 

Fonte: SCOPUS & WEB of SCIENCE (2017). 
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 As avaliações e monitoramento de parâmetros relacionados ao serviço ecossistêmico 

de controle à erosão que ocorreram em florestas foram feitas como valor de referência para 

traçar um comparativo em relação às demais formas de uso da terra, no sentido de mostrar que 

em áreas que possuem cobertura vegetal nativa apresentam valores menores de taxas de perda 

de solo, enquanto em áreas desnudas ou cobertas pela agricultura e/ou pastagens apresentam 

valores maiores.  

  Observa-se que os trabalhos listados utilizavam duas ou mais formas de uso e 

cobertura de terra para comparar os estágios de degradação de solo e água em decorrência dos 

efeitos das feições erosivas e do processo de produção e transporte de sedimentos para os 

corpos d’água. O horizonte dos estudos variou em média de 2 a 3 anos. 

 Entre as definições sobre serviços ecossistêmicos encontradas, verificou-se que as de 

Costanza et al., (1997), seguido de De Groot et al., (2002), e MEA (2005) foram as mais 

referenciadas dentre os 85 trabalhos selecionados, conforme a Figura 19. 

 

 
Figura 19. Definições sobre os serviços ecossistêmicos citados. 

Fonte: SCOPUS & WEB of SCIENCE (2017). 
 

 Sobre as metodologias e modelos mais utilizados, verificou-se (Figura 20) que as 

tradicionais USLE, RUSLE, MUSLE foram as mais amplamente empregadas para a medição 

das taxas de potencial erosivo e geração de sedimentos. Este fato pode ser explicado pela fácil 

aplicabilidade das mesmas em posse de dados de entrada necessários relativamente pequenos 

e da rápida compreensão dos resultados, com uma precisão razoável, sendo bons instrumentos 

para previsão das perdas de solo, conforme preconizam Amorim et al., (2009). 
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Figura 20. Metodologias utilizadas para a modelagem da perda de solos. 
Fonte: SCOPUS & WEB of SCIENCE (2017). 

 
 

 Observou-se que os modelos de perda de solos como SWAT, WaTEM e WEPP 

também foram empregados para a estimativa de erosão de forma isolada ou combinada com 

metodologias mais usadas na academia como USLE, RUSLE e MUSLE, para estimar a 

qualidade da água em função dos sedimentos de seus corpos d’água. 

 Em relação aos parâmetros/indicadores estudados, os mais presentes foram: 

erodibilidade do solo, erosividade da chuva, seguidos de precipitação, vazão e turbidez 

(Figura 21).   

 

Figura 21. Parâmetros/indicadores utilizados nos estudos analisados. 
Fonte: SCOPUS & WEB of SCIENCE (2017). 
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4.2 Etapa 2: Metadados: BHRG 
 
 A etapa 2 é composta de 3 passos metodológicos: 

4.2.1 Passo 1: Metadados hidrometerológicos 
 
 Neste passo são apresentados os resultados obtidos do levantamento e mapeamento 

das estações de dados hidrometerológicos da ANA, na base de dados HIDROWEB, 

disponível em <<http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/apresentacao.jsf>>. 

 Das 149 estações mapeadas, observou-se que todas pertenciam à região hidrográfica 

do Atlântico Trecho Leste e que 73% encontravam-se na sub-bacia dos Rios Macaé, São João 

e outros, sendo que 27% estavam na sub-bacia do Rio Paraíba do Sul. A nomenclatura das 

regiões hidrográficas descritas se refere à classificação da divisão hidrográfica nacional, 

instituída pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), que estabeleceu as 12 

regiões hidrográficas brasileiras. De acordo com a ANA, são regiões hidrográficas, bacias 

e/ou sub-bacias com características sociais, naturais e econômicas similares e tal classificação 

permite a melhor orientação, planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos em todo 

país.   

 A Figura 22 apresenta a disposição das estações levantadas nos municípios que 

compõem a BHRG. Observou-se que os municípios de Piraí (19%), Rio Claro (16%) e parte 

da zona Leste do Rio de Janeiro (13%), apresentaram maior concentração de estações 

hidrometeorológicas. Ressalta-se que Piraí e Rio Claro são os municípios que comportam o 

reservatório de Lages operado pela LIGHT, o que pode explicar a concentração das estações. 

 

 
Figura 22. Estações hidrometeorológicas por municípios. 

Fonte: HIDROWEB (2018). 
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 A Figura 23 apresenta a relação de responsabilidade e de operacionalidade das 

estações hidrometeorológicas levantadas. Observa-se que a empresa de distribuição de 

energia, LIGHT, opera e possui responsabilidade por 33% das estações levantadas, o que 

representa a maior parcela, enquanto o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) é responsável 

por 12,75% das estações e opera 10,07% delas. A Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM) não é responsável por nenhuma estação, porém opera 2,68% das mesmas. 

Já a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) não obteve 

representatividade estatística nesse levantamento, ou seja, não havia estações de 

monitoramento sobre operação e responsabilidade da CEDAE disponibilizadas no 

HIDROWEB até a data de realização de consulta dessa dissertação. 

 

Figura 23. Relação de responsabilidade e operacionalidade das estações. 
Fonte: HIDROWEB (2018). 

 

 A Figura 24 (A e B) apresenta a distribuição espacial das 149 estações 

hidrometeorológicas na escala 1:1.000.000 relativo ao ano de 2014, para a área de estudo. 

Observa-se que 80% das estações estão nos municípios que pertencem à região metropolitana 

do Rio de Janeiro e 20% pertencem à região Sul Fluminense, no canto superior esquerdo, leste 

do mapa.            

O primeiro mapa da Figura 24 A elenca todas as estações hidrometeorológicas 

georreferenciadas e as demais projeções das Figuras 24 (A e B) as estações alocadas de cada 

órgão ou instituição responsável.  
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Figura 24 A. Distribuição das estações na área de estudo. 

Fonte: HIDROWEB, (2018) 
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Figura 24 B. Distribuição das estações na área de estudo. 

Fonte: HIDROWEB, (2018) 
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Em relação aos parâmetros avaliados cujos dados estão disponíveis na HIDROWEB 

(Figura 25), verificou-se que 52% das séries históricas levantadas apresentaram dados com 

nível de consistência bruta, 16% com informações consistidas e o restante (32%) não 

apresentaram dados disponibilizados para consulta.  

O nível de consistência dos dados hidrometerológicos disponíveis na HIDROWEB está 

relacionado com o processamento dos mesmos, ou seja, dados consistidos, que são dados que 

apresentam erros corrigidos e o preenchimento de falhas nas séries históricas. Já dados brutos, 

são aqueles disponibilizados sem nenhum tratamento e correção.   

No entanto, as séries históricas não apresentaram em sua totalidade dados contínuos, 

havendo lacunas temporais significativas, o que pode dificultar a interpretação dos mesmos e 

não representar a realidade de forma efetiva, em função da dinâmica hídrica e dos serviços 

ecossistêmicos.   

Verificou-se que 72% das estações proporcionaram dados sobre altitude (m), enquanto 

24% apresentaram dados de área de drenagem (km²). A Figura 25 apresenta os percentuais 

dos parâmetros observados nas estações levantadas.  

O parâmetro chuva foi o mais monitorado pelas estações, representando 60%, seguidos 

respectivamente pelas cotas (níveis de água - escala) (16%) e pelo resumo de descarga líquida 

de uma seção transversal do rio (9%). 

 

 

Figura 25. Parâmetros cujos dados são disponibilizados na base de dados da ANA (HIDROWEB). 
Fonte: HIDROWEB, (2018) 
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No parâmetro clima, as variáveis prospectadas foram: temperatura máxima e mínima do 

ar, umidade do ar, pressão atmosférica e evaporação. No caso do parâmetro qualidade de 

água, apesar de haver o indicativo de seu monitoramento na estação, não houve registro de 

quais variáveis foram avaliadas.  

4.2.2 Passo 2: Metadados sobre mapas temáticos 
 

4.2.2.1 Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Guandu 
 

No APÊNDICE C estão elencados os metadados compilados (52 tipos de mapas 

temáticos) a partir da base de dados Siga Guandu, do Comitê da BHRG, julgados de maior 

sinergia com o PSA hídrico Águas e Florestas (PAF) e com potencial de utilização em 

estudos relativos à avaliação do SE de controle à erosão hídrica. Tal base de dados reúne 

informações de diversas instituições e grupos de pesquisa relacionados à BHRG. Entre os 

mapas temáticos listados, verificou-se que 29% foram alimentados pelo INEA, seguidos do 

IBGE e ANA, com 27% e 25%, respectivamente, enquanto 19% foram alimentados por outras 

instituições de pesquisa.  

Ressalta-se que na base de dados Siga Guandu é possível observar 1.300 mapas 

temáticos disponíveis para download. Todos os metadados listados podem ser baixados em 

formato ESRI shapefile (*.shp) ou Google KML por meio do link 

<<http://www.sigaguandu.org.br/map>>. 

Em relação à escala dos mapas temáticos disponíveis, 27% possuíam a escala 1:25.000, 

6% de 1:5000.000, 33% outras escalas e 34% dos metadados não apresentaram informações 

sobre a escala adotada.  

No tocante ao ano de publicação, percebeu-se que os dados em sua totalidade eram 

atuais, de 2010 a 2017, com exceção do mapa de solos, do projeto de Caracterização 

Fisiográfica do IBGE/EMBRAPA datado de 2001. Apenas 15% dos dados não apresentaram 

informações sobre o ano de publicação.  

No que diz respeito às informações dos mapas temáticos, observa-se na Figura 26 que 

44% expressaram questões referentes à Biodiversidade e Áreas Protegidas (Vegetação), 

enquanto informações sobre recursos hídricos, solos, base cartografia, uso e cobertura da terra 

corresponderam a, respectivamente, 25%, 10%, 2% e 11%. O item outros (8%) refere-se a 

mapas correspondentes aos limites administrativos, temperatura do ar e densidade 

populacional.  
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Figura 26. Metadados sobre os mapas temáticos obtidos na base de dados do Comitê Guandu (Siga Guandu). 

Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, (2018). 

4.2.2.2 Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais (CPRM) 
 

Não foi encontrado na página eletrônica da CPRM, até a presente data dessa pesquisa, 

na base de dados GeoSBG nenhum registro de mapas de geodiversidade estadual 

exclusivamente para o Estado do Rio de Janeiro. Para os demais 25 estados da federação, 

pode-se observar a disponibilidade para download do mapa de geodiversidade na versão PDF 

na escala 1:1.000.000, um texto explicativo também em PDF e dados organizados em Sistema 

de Informações Geográficas (SIG).  Tais mapas possuem caráter multiuso abordando 

características geotécnicas, coberturas de solos, potencial e disponibilidade de recursos 

hídricos entre outros.  

No entanto, a instituição disponibiliza os mapas de Geodiversidade e Hidrológico do 

Brasil nas escalas 1:2.500.000 e 1:5.000.000 respectivamente, na versão PDF e em shapefile.  

Também não houve, durante a busca, registros de mapas geomorfológicos em escala 

adequada aos municípios e hidrogeológicos para a área de estudo (BHRG). 

Já no sítio eletrônico do CPRM, na aba “Geodiversidade”, Projeto Rio de Janeiro, por 

meio do link << http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geodiversidade/Projeto-

Rio-de-Janeiro-3498.html>>, é possível verificar mapas temáticos apresentados na Tabela 5, 

apenas na versão PDF e em escala 1:500.000 para todo o estado do Rio de Janeiro. 
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Informa-se que todos os mapas listados na Tabela 5 estão disponíveis gratuitamente 

para download na página eletrônica do CPRM e que sua datação é referente ao ano de 2000.  

 

Tabela 5. Metadados dos mapas obtidos na base de dados CPRM para o Estado do Rio de 

Janeiro 

CPRM 
Metadados  Mapa Temático  

Solo/Relevo 

Mapa Geológico do Rio de Janeiro 
Mapas de Isoietas Totais Anuais  
Mapa de Favoridade Hidrogeológica 
Mapa Geoambiental  
Mapa Geomorfológico 
Mapa Geoquímica Ambiental 
Mapas de Solos  

Uso da Terra 
Mapa de Uso e Cobertura do Solo 
Mapa de Aptidão Agrícola  

 

4.2.2.3 Instituto Estadual do Ambiente (INEA) 
 

 O INEA disponibiliza uma base de dados denominada GEO INEA na qual é possível 

visualizar e fazer download dos metadados de mapas produzidos pelo próprio INEA e por 

iniciativas de parceiros institucionais, dentre eles, a Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais (INDE) no sentido de organizar e disponibilizar dados.  

 O APÊNDICE D elenca os metadados levantados no GEOINEA referentes ao Estado 

do Rio de Janeiro, uma vez que não há mapas com recortes específicos para a BHRG.

 Observa-se que 85% dos metadados levantados, possuem sinergia com os PSA 

hídricos e possuem potencial para utilização em estudos relativos à avaliação do SE controle à 

erosão hídrica. Estes podem ser baixados em formato ESRI shapefile (*.shp) ou Google KML 

através do link: << https://inea.maps.arcgis.com>>. 76% dos metadados levantados também 

são disponibilizados em outros formatos: AtomPub, GIF, GeoRSS, GeoTiff, GeoTiff 8- bits, 

JPEG, OpenLayers, PDF, PNG, PNG 8bit, SVG, Tiff, Tiff 8-bits e CSV.  

 Não há informações no sitio eletrônico sobre o tipo de projeção dos mapas temáticos 

listados e 68%, 20% e 12% deles possuem escala de 1:1.000.000, 1:25.000 e outras, 

respectivamente. 

 As informações sobre o ano de elaboração foram apresentadas em 56% dos mapas, 

estando 29% concentradas no ano de 2010. A Figura 27 apresenta os percentuais de mapas 
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por temas, sendo: recursos hídricos (18%), solos (6%), cartografia (3%), biodiversidade e 

áreas protegidas (53%) e usos e cobertura da terra (20%) para o Estado do Rio de Janeiro. 

Deve se ressaltar que 68% de todos os metadados levantados estão indicados como 

disponibilizados no portal de dados e metadados da INDE. 

 

 

Figura 27. Metadados sobre os mapas temáticos a partir da base de dados do INEA (GEOINEA). 
Fonte: INEA, (2018). 

4.2.2.4 Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) 
 

A INDE é uma plataforma que cataloga, integra e harmoniza os dados geoespaciais de 

diversas instituições brasileiras e os disponibiliza para consulta pública por meio da página  

<<http://www.visualizador.inde.gov.br>>. Nela, é possível buscar os dados e metadados por 

consulta de temas, ou por categorias, a saber: Tema e Instituição. Todos os dados podem ser 

baixados gratuitamente no formado shapefile, KML e CVS. 

Na Figura 28 é apresentada a porcentagem de metadados levantados para o Estado do 

Rio de Janeiro, cuja fonte foi exclusivamente do INEA. Pode-se verificar que as camadas 

correspondem a informações sobre os recursos hídricos (13%), solos (11%), uso e cobertura 

da terra (11%), biodiversidade e áreas protegidas (57%) e outros (8%). O quesito “outros” 

abrange metadados referentes a regiões administrativas e limítrofes das bacias hidrográficas.  
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Figura 28. Metadados sobre os mapas temáticos obtidos na base INDE. 
Fonte: INDE, 2018. 

 

Todas as camadas listadas apresentaram projeções SIRGAS 2000, não tendo sido 

informado o ano de criação em 57% delas. Dentre os 43% que apresentaram informações 

sobre a data de criação, 50% correspondiam ao ano de 2013, 37% ao ano de 2010 e 13% aos 

outros anos.  

4.2.2.5 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
 

 Os metadados levantados na aba “Geociências” na plataforma do IBGE, link 

<<https://www.ibge.gov.br/>> encontram-se  na Tabela 6. É possível consultar diversos tipos 

de mapas temáticos do Brasil, todos com projeção SIRGAS 2000, numa escala de 1:5.000.000 

(75%), não adequada para o planejamento ambiental.  

 Observou-se que as projeções cartográficas encontradas para o Estado do Rio de 

Janeiro sobre o uso e cobertura de terra, geologia e cartografia são resultantes de recortes em 

cartas dos mapas temáticos do Brasil, com as seguintes escalas respectivamente 1:5.000.000, 

1:250.000 e 1:1.000.000. Não foram encontrados mapas temáticos específicos para a BHRG. 

Sobre o ano de publicação, observou se que o mapa mais antigo foi datado do ano de 2001 e o 

mais recente foi no ano de 2016. 

 Todas as informações podem ser baixadas no formato shapefile e em outras extensões 

de arquivos, como: pdf, .cpj, .dbf, .prj, .shx e .sbn.  
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Tabela 6. Metadados dos mapas obtidos na base de dados do IBGE para o Brasil. 

IBGE 
Metadados  Mapa Temático  Escala Ano Download 

Biodiversidade e Áreas 
Protegidas  

Biomas - BR 1:5.000.000 2004 Sim 
Vegetação -BR 1:5.000.000 2004 Sim 

Cobertura e Uso da 
Terra 

Uso e Cobertura da Terra - BR 1:5.000.000 2014 Sim 

Uso e Cobertura da Terra- RJ 1:5.000.000 2014 Sim 

Solos 
Geologia - RJ 1:250.000 2003 Sim 

Relevo - BR 1:5.000.000 2006 Sim 

Solos - BR 1:5.000.000 2001 Sim 
Recursos Hídricos  Índice de qualidade de água 1:5.000.000 2015 Sim 

Climatologia Clima - BR 1:5.000.000 2002 Sim 

Cartografia  
Mapa Cartográfico - BR 1:1.000.000 2016 Sim 

Folhas Topográficas - RJ 1:1.000.000 2016 Sim 

Urbanização Áreas Urbanizadas - BR 1:5.000.000 2002 Sim 
 

 O IBGE apresenta também em outra plataforma digital, link << 

http://mapasinterativos.ibge.gov.br/sigibge/>>, um visualizador de mapas temáticos físicos e 

ambientais, onde é possível o usuário obter informações sobre algum tema de forma mais 

rápida e visual apenas procurando pelas camadas de interesse. Tais informações podem 

também ser baixadas na versão PDF e compartilhadas gratuitamente. 

4.2.2.6 Departamento de Recursos Minerais (DRM) 
 
 O DRM do Rio de Janeiro disponibiliza através do link 

<<http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads>>, aba “Material Cartográfico”, os 

seguintes mapas temáticos apresentados na Tabela 7. Informa-se que as escalas dos mapas são 

da ordem de 1:500.000 e todos eles estão disponibilizados para download na versão PDF. O 

ano de publicação é datado de 2001. 

 

Tabela 7. Metadados dos mapas obtidos na base de dados do DRM para o Estado do Rio 

de Janeiro. 

DRM 
Metadados  Mapa Temático  

Solo/Relevo 
Mapa Geológico do Rio de Janeiro 
Mapa Geomorfológico 
Mapas de Solos  
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4.2.2.7 Embrapa Solos 
 

 A Embrapa Solos disponibiliza mapas temáticos ambientais digitais em seu portal 

“GEO PORTAL”, link << http://mapoteca.cnps.embrapa.br>>, produzidos por ela mesma e 

por parceiros associados. Na aba “Geoacervo” é possível realizar a busca de mapas por meio 

de pesquisa rápida ou avançada por meio da consulta por unidade de federação, tipo de dado, 

escala, regiões, títulos entre outros aspectos. 

 Na busca, percebeu-se que dos 15 mapas levantados para o Estado do Rio de Janeiro, 

APÊNDICE E, nenhum do tipo “raster” foi encontrado, 18% eram do tipo “vetor”, formato 

shapefile e 82% no formato documento, onde 21% deles possuíam extensão PDF e 79% JPG, 

podendo todos ser baixados gratuitamente mediante cadastro no portal.  

 Na Figura 29 é apresentada a porcentagem de metadados levantados para o Estado do 

Rio de Janeiro, em que os temas correspondem a informações de solos (24%), uso e cobertura 

da terra (29%) e biodiversidade e áreas protegidas (47%).  

 Não houve representações de dados relacionados ao parâmetro recursos hídricos. Em 

relação ao ano de publicação, percebeu-se que há uma heterogeneidade significativa entre os 

dados levantados.  

 

 
Figura 29. Metadados sobre os mapas temáticos obtidos na base de dados da Embrapa Solos – (GEOPORTAL). 

Fonte: Embrapa Solos, (2018). 

 

Na Tabela 8 estão elencados apenas os mapas que apresentaram metadados relativos 

sobre a escala adotada e seu ano de publicação decorrentes da busca na aba “Geoacervo”. 
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Tabela 8. Metadados sobre os mapas obtidos na base de dados da Embrapa Solos 

(GEOPORTAL) - Geoacervo 

Metadados  Mapa Temático  Escala Ano 

Uso e Cobertura 
da Terra 

Zoneamento Agroecológico 1:5.000.000 2002 
Aptidão Agrícola de Terras  1:250.000 2003 
Qualidade Ambiental das Terras 1:75.000 2004 
Vulnerabilidade Ambiental para Planejamento de 
Uso das Terras 1:75.000 2004 

Solos 

Reconhecimento de Baixa intensidade de Solos  1:250.000 2003 
Solos Frágeis e Áreas Indicadas para 
Recuperação 

1:250.000 
2008 

Mapa de Solos  1:75.000 2004 
 

 Informa-se que este portal apresentou mapas temáticos fragmentados em cartas para 

algumas regiões específicas do Estado, porém para a BHRG não houve nenhum recorte 

disponibilizado até o período de levantamento e mapeamento de informações dessa 

dissertação. 

 Já em outra aba, “Projetos” da mesma base de dados, estão disponibilizados diversos 

acervos para consulta pública, conforme pode se observar na Tabela 9.  

 

Tabela 9. Metadados sobre os mapas obtidos na base de dados da Embrapa Solos 

(GEOPORTAL) - Projetos 

 

Outro portal da EMBRAPA consultado foi o “GEOINFO”, link << 

http://geoinfo.cnpm.embrapa.br/>>, que tem por objetivo, compartilhar o seu acervo de dados 

espaciais e foi criado como contrapartida para a adesão da Embrapa à INDE.  

EMBRAPA SOLOS - Projetos 
Metadados  Mapa Temático  Escala Ano Formato 

Uso e Cobertura 
da Terra 

Aptidão Agrícola de Terras  1:250.000 2003 Shapefile 

Solos 
Unidades Geomorfológicas  s.d. 1983 JPG 
Níveis de Levantamento de Solo do Brasil s.d. 2015 JPG 
Solos Frágeis e Áreas Indicadas para a Recuperação s.d. 2008 PDF 

Biodiversidade e 
Áreas Protegidas 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável s.d. 2006 JPG 
Unidades de Conservação de Proteção Integral s.d. 2006 JPG 
Remanescentes Vegetais s.d. 2008 PDF 
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Não obstante, até a presente dada de elaboração dessa dissertação, para o Estado do Rio 

de Janeiro, foram encontrados os metadados apresentados na Tabela 9. Informa-se que todos 

os mapas temáticos podem ser baixados gratuitamente no formato shapefile. 

 

Tabela 10. Metadados obtidos a partir da base de dados da Embrapa Solos (GEOINFO) 

Metadados  Mapa Temático  Escala Ano 

Solos 
Mapa de Solos s.d. 2016 
Reconhecimento de Baixa Intensidade dos Solos 1:50.000 2003 

Uso e Cobertura 
da Terra Zoneamento Agroecológico 

s.d. 
2005 

 

4.2.2.8 The Nature Conservancy (TNC) 
 

 Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que atua na área de conservação e 

proteção da biodiversidade e do meio ambiente e realiza o monitoramento, no âmbito do PAF, 

na Bacia do Rio das Pedras em Lídice, distrito do município de Rio Claro - RJ, de aspectos 

hidrológicos, climáticos e de qualidade de água apresentados no APÊNDICE F. Informa-se 

que os dados foram disponibilizados pela própria TNC. 

 Em relação ao tempo de monitoramento dos dados, é bastante variável e recente, na 

qual uns parâmetros possuem séries históricas datadas de 2012 e outros foram iniciados no 

ano de 2017. 

4.2.2.9 Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 
 

 O INMET disponibiliza um banco de dados com informações de séries históricas 

horárias, diárias e mensais, denominado Banco de Dados Meteorológicos para o Ensino e 

Pesquisa (BDMEP), através do link <<http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/>>.  

 O BDMEP, segundo o INMET, abriga dados meteorológicos em forma digital, 

decorrentes de estações meteorológicas convencionais de sua rede de estações, a partir do ano 

de 1961. Informa-se que dados registrados no período anterior a este ano existem, porém 

ainda não estão disponibilizados no BDMEP em formato digital para consulta pública. 

 Das variáveis atmosféricas disponibilizadas para consulta pública na base de dados 

estão: precipitação ocorrida nas últimas 24 horas; temperatura do bulbo seco; temperatura do 

bulbo úmido; temperatura máxima; temperatura mínima; umidade relativa do ar; pressão 

atmosférica ao nível da estação; insolação; direção e velocidade do vento. 
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 Para acessar tais informações, basta se cadastrar gratuitamente com um email e senha 

na BDMEP e escolher qual série histórica, se deseja consultar: horárias, diárias e mensais, em 

função do período determinado na busca.  

 Em todas elas, verificou-se que para o Estado do Rio de Janeiro havia apenas seis 

estações meteorológicas operantes disponibilizadas no BDMEP, a saber:  

• estação 83049 em Avelar (Paty de Alfeles); 

• estação 83698 em Campos dos Goytacazes; 

• estação  83718 em Cordeiro; 

• estação 83695 em Itaperuna; 

• estação 83738 em Resende; e 

• estação 83743 Rio de Janeiro. 

 

 No entanto, para a área de estudo, nenhuma dessas estações meteorológicas elencadas 

apresentaram informações representativas, uma vez que, todas elas estão alocadas fora do 

contorno da BHRG e porque também há variações climáticas específicas em virtude dos 

processos de uso e ocupação do solo, barreiras geomorfológicas, elementos de vegetação e 

corpos d’água distintos entre outros que podem modificar significativamente os resultados 

monitorados.   

4.2.3 Passo 3:Aspectos Fisiográficos do Solo 
 

 Neste passo, foi avaliada a disponibilidade de informações referentes aos perfis e 

índices físicos do solo em função da sua geomorfologia considerando a BHRG e o estado do 

Rio de Janeiro.  

 O banco de dados hidrofísicos de solos no Brasil, HYBRAS, do CPRM, não 

apresentou dados de índices físicos, geomorfologia, geologia e hidrogeologia para o Estado 

do Rio de Janeiro, link <<http://www.cprm.gov.br/HYBRAS-4930.html>>. 

  Já na Embrapa Solos, na base de dados denominada de Sistema de Informação de 

Solos Brasileiros, link <<www.sisolos.cnptia.embrapa.br>> não foi encontrado também 

nenhuma informação sobre o mesmo assunto para a BHRG.  

4.3 Etapa 3: Interseção Etapa 1 e 2 
 

 Nesta etapa, de posse das informações resultantes das análises e interpretações dos 

dados obtidos das etapas anteriores, (Etapa 1 e 2) foi feito o confronto e a interseção das 
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informações levantadas por meio da correlação dos resultados mapeados e levantados de 

modo a sugerir métodos ou modelos para avaliação do impacto de ações conservacionistas no 

serviço ecossistêmico de controle à erosão hídrica, com potencial de aplicação na BHRG. 

 Os critérios adotados para selecionar os métodos foram: frequência de utilização dos 

mesmos na literatura da América Latina, escala exigida e ideal para o planejamento e gestão 

ambiental, disponibilidade, aquisição e acesso dos dados, consistência e continuidade dos 

dados, distribuição espacial e viabilidade de aplicação, em função do tempo e qualidade e 

homogeneidade dos dados obtidos.  

 Ressalta-se que questões relacionadas ao custo de aplicação dos métodos e do custo de 

monitoramento das variáveis relacionadas aos mesmos, não foram contempladas como objeto 

de estudo nessa dissertação.  

 Destaca-se que dados e metadados referentes à topografia e aos solos não sofrem 

mudanças drásticas em curto tempo, não sendo necessárias séries históricas de longo prazo. 

Em contrapartida, variáveis relacionadas aos recursos hídricos, vegetação e uso e cobertura de 

terra, em função das atividades antrópicas podem mudar significativamente, exigindo, 

portanto, para um correto delineamento ambiental, informações mais atualizadas para estimar 

o efeito da erosão hídrica.  

 Da etapa 1, é listado na Tabela 11, na primeira coluna “métodos”, o resultado das 

metodologias mais empregadas para predizer a erosão hídrica e a geração de sedimentos na 

América Latina e Brasil. Os dados são referentes ao levantamento de publicações recentes, 

período de 1990 até 2016, nos repositórios das bases internacionais WEB of SCIENCE e 

SCOPUS.  

 Nas demais colunas, inseridas na coluna “Variáveis Necessárias”, estão desmembradas 

as variáveis constituintes de cada metodologia específica.   

 Os campos das tabelas 11, 12, 13 e 14 respectivamente marcados com “Sim” indicam 

que a variável está contida em sua estruturação e/ou que há informação pertinente na lacuna e 

vale lembrar que os campos marcados com “s.d.” indicam que a variável não foi contemplada 

e/ou há ausência da informação nas bases de dados existentes nos sítios eletrônicos das 

instituições analisadas nesse estudo.  

 A Tabela 12 é uma tabela complementar, que objetiva apresentar a legenda das 

variáveis constituintes dos métodos de estimativa de erosão hídrica e sedimentação de forma 

mais clara, indicando os parâmetros e aspectos atrelados a cada grupo.  
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Tabela 11. Produto – Etapa 1 

 
Tabela 12. Legenda – Variáveis Necessárias 

 
Legenda 

Chuva 
precipitação ( intensidade, volume e séries 
históricas). Turbidez sedimentos em suspensão e coloração. 

Solo tipologia, índices físicos e geomorfológicos. Escoamento Superficial vazão de pico e deflúvio. 
Fator Topográfico comprimento, declividade, formato e área. Nutrientes Nitrogênio, Fósforo, Potássio e Matéria Orgânica. 
Vegetação biodiversidade e áreas protegidas. Produtividade índice de crescimento vegetativo e produção de cultura. 
Uso e Manejo práticas conservacionistas .  

Infiltração textura e estrutura do solo e condutividade hidráulica. 
Clima temperatura, radiação solar e umidade. 

Métodos de estimativa de erosão hídrica 

Métodos 
Variáveis Necessárias 

Chuva 
Solo 

Fator 
Topográfico Vegetação 

Uso e 
Manejo Clima Turbidez 

Escoamento 
Superficial Nutrientes Produtividade Infiltração  

USLE Sim Sim Sim Sim Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
RUSLE Sim Sim Sim Sim Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
MUSLE s.d. Sim Sim Sim Sim s.d. s.d. Sim s.d. s.d. s.d. 
SWAT Sim Sim s.d. Sim Sim Sim s.d. Sim s.d. s.d. s.d. 

FINGERPRINTING s.d. Sim s.d. Sim Sim s.d. Sim s.d. Sim s.d. Sim 
WEPP Sim Sim Sim Sim Sim Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
EUROSEM Sim Sim Sim Sim Sim s.d. s.d. Sim s.d. s.d. Sim 
CREAMS Sim Sim s.d. Sim Sim Sim s.d. s.d. Sim s.d. s.d. 
CORINE s.d. Sim Sim s.d Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
AGNPS s.d. Sim Sim Sim Sim s.d. s.d. Sim Sim s.d. s.d. 
EPIC Sim Sim s.d. Sim Sim s.d. s.d. Sim Sim Sim x 
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 De forma geral, tais modelos citados consistem basicamente no produto dos fatores 

referentes aos dados hidrometerológicos, topografia, vegetação, uso e cobertura da terra e 

outras informações gerais da área, de modo a auxiliar no entendimento da atuação dos 

processos de erosão hídrica e sedimentação, bem como a susceptibilidade dos solos. Muitas 

das aplicações observadas usaram o ambiente SIG para projeção de cenários já que possibilita 

a geração de bancos de dados codificados espacialmente, promovendo ajustes e cruzamentos 

simultâneos de um grande número de informações. 

 Já na etapa 2, em virtude dos processos metodológicos adotados, é apresentado na 

Tabela 13, o produto dos metadados e dados existentes prospectados em função das fontes 

institucionais utilizadas e da disponibilidade para download. Informa-se que com exceção das 

informações obtidas do Siga-Guandu que são exclusivas para a BHRG, advindas de recortes 

de mapas temáticos disponibilizados por instituições parceiras ou de pesquisas direcionadas 

exclusivamente para a área, todos os outros metadados listados de outras instituições 

abrangeram informações sobre a área do Estado do RJ e do Brasil. 

Tabela 13. Produto – Etapa 2 

Compilação de Metadados da Etapa 2 - BHRG 

Instituição  
Recursos 
Hídricos  Solo Cartografia 

Biodiversidade 
e Áreas 

Protegidas 

Usos e 
Cobertura 

da terra  

Dados 
Hidrometerológicos  

ANA - 
HIDROWEB Sim s.d. s.d. s.d. s.d. Sim 

COMITÊ 
GUANDU Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

CPRM s.d. Sim s.d. s.d. Sim s.d. 
DRM s.d. Sim s.d. s.d. Sim s.d. 
INEA Sim Sim Sim Sim Sim  s.d. 
INDE Sim Sim Sim Sim Sim s.d. 
EMBRAPA 
SOLOS s.d. Sim s.d. Sim Sim s.d. 

IBGE Sim Sim Sim Sim Sim s.d. 
TNC Sim Sim s.d. s.d. s.d. Sim 
INMET s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
 

 Em posse dos produtos resultantes das etapas anteriores citadas, aplicou-se os critérios 

de seleção, descritos na Etapa 3, visando verificar a potencialidade, a sinergia e as limitações 

dos dados e metadados levantados com os métodos prospectados. 
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 A Figura 30 apresenta a correlação das informações obtidas na Etapa 1 e 2, utilizando os critérios adotados, no sentido de apresentar aos 

gestores e tomadores de decisão o panorama dos tipos de dados e metadados obtidos na literatura levantada e disponíveis na BHRG. Deve ser 

observado que, quando os dados e metadados atendem o critério, o círculo se completa nas tonalidades de azul. Caso haja alguma lacuna no tipo 

de dado ou metadado, significa que o critério não foi atendido. Já os dados e metadados que apresentarem a tonalidade cinza na avaliação da 

aplicação dos critérios, significa que o critério não foi aplicado para o dado específico. 

 
 Figura 30. Aplicação dos critérios para estabelecer a correlação entre as Etapas 1 e 2



80 
 

 
 

 De forma geral, em relação aos dados disponíveis para a região de estudo, BHRG, 

percebe-se que, muitos são incompletos, insuficientes e/ou não possuem sequência temporal 

até a atualidade, ou uma escala que permita um planejamento e gestão adequada na grandeza 

de bacia hidrográfica. Mesmo, as equações empíricas, que não exigem parâmetros 

relacionados à vegetação e ao uso de cobertura da terra com séries históricas muito longos 

para sua modelagem, tais informações são necessárias no sentido de ajudar a entender o 

comportamento da dinâmica social, econômica e ambiental na área. 

 A seguir, descreve-se a situação de cada dado ou metadado levantado e mapeado nas 

bases de dados das instituições estudadas, em virtude da aplicação dos critérios adotados na 

etapa de avaliação da significância e do potencial da informação prospectada, a saber: 

• Dados hidrometerológicos 

 Os dados hidrometerológicos levantados, (Etapa 1), não apresentaram em sua 

totalidade consistência e continuidade, o que pode ser explicado, por exemplo, por lacunas em 

seus registros, devidas ou à ausência do observador e/ou do equipamento de medição ou por 

defeitos e inatividade dos aparelhos necessários.  

 A distribuição dos pontos dentro da BHRG não foi homogênea e concentrada em 

determinados municípios mais que em outros, segundo Figura 24 – A e B já apresentadas, 

tendo os mesmos, maior concentração pertos das barragens e reservatórios de água da região. 

Em relação ao acesso dos dados, todos eles estão facilmente disponibilizados para consulta e 

aquisição gratuita na base de dados da ANA, HIDROWEB. 

 Vale informar que os dados hidrometerológicos por serem dados obtidos em uma 

estação, sua informação é pontual, não havendo, portanto, escala espacial como critério de 

avaliação. 

• Mapas temáticos 

 No que concerne aos mapas temáticos, (recursos hídricos, solos, cartografia, uso e 

cobertura da terra e vegetação), produto da Etapa 2, observou-se que a escala espacial, para o 

planejamento ambiental na BHRG, de modo geral, apresentava valores muito pequenos, ou 

seja, baixo nível de detalhamento, o que dificultava a leitura de possíveis alterações das 

dinâmicas ambientais ao longo tempo, principalmente mapas referentes à vegetação e uso e 

cobertura da terra que sofrem fortemente influência de atividades humanas.  

 Em relação à datação de elaboração ou compilação dos mapas, observou-se que 37% 

deles não apresentavam tal informação. Entende-se que apesar de alguns tipos de mapas, 

como de geologia, solo e formas de relevo não sofrerem variações drásticas num curto 
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intervalo de tempo histórico quando comparados a outros mapas temáticos, a datação é uma 

informação importante, pois reflete a metodologia e a tecnologia da época usada para a 

elaboração do mapa. No que se refere ao acesso, em sua totalidade, todos podem ser 

adquiridos gratuitamente em diferentes formatos nas bases de dados consultadas.  

 No tocante aos dados relacionados aos aspectos fisiográficos do solo para a BHRG, 

não foi encontrada nenhuma informação, exceto da TNC no âmbito do PAF na Bacia dos rios 

das Pedras que já apresenta informações de dados em escala mais detalhada. No entanto, as 

informações geradas pela TNC possuem sérias históricas curtas devido o pouco tempo de 

medição e algumas estações estão ainda em processo de instalação.  

 De modo geral, observa-se que algumas das limitações encontradas, como lacunas de 

séries históricas, podem ser relativamente pouco importantes para um determinado estudo, 

dependendo de seus objetivos, já que podem ser determinadas por regressões e projeções 

estatísticas.  Já para outros tipos de dados, como uso e cobertura de terra, dependendo da sua 

aplicabilidade e tipologia, tais limitações, não podem ser minimizadas, inviabilizando, 

portanto, sua utilização. 

 No caso dos dados especializados (mapas temáticos), pelo fato de registrarem um 

determinado fenômeno que ocorre no espaço, devem possuir a melhor escala espacial possível 

para representar a realidade e com escala similar a outros mapas, no caso de cruzamento de 

temas em SIG, para que gerem produtos consistentes sem problemas de proporção de escala. 

 Em suma, nenhum dos dados atendeu ao critério de consistência e continuidade, 

justamente pela carência de dados mais atuais, lacunas e ou falta de dados conforme já 

explicitado. Já em relação à distribuição espacial, percebeu-se que havia poucas informações 

referentes aos grupos temáticos de mapas de solos e uso e cobertura de terra disponibilizados 

para a BHRG e que os valores diferentes adotados de escala representavam uma barreira 

significativa.   

  Finalmente, em posse dessa discussão, ressalta-se a importância de uma seleção 

adequada dos métodos, frente ao cenário de metadados ofertados, que serão utilizados numa 

determinada área de estudo, bem como a qualidade e disponibilidade dos parâmetros exigidos 

para evitar a inconsistências nos resultados gerados. 

 A Tabela 14 representa o produto da interseção proposta entre as etapas metodológicas 

1 e 2, onde é possível, em função dos resultados decorrentes dos critérios que avaliou a 

qualidade do dado e metadado espacial prospectados, verificar para cada metodologia, de 

acordo com suas variáveis, a aplicação dos dados obtidos.  
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Tabela 14. Produto final: potencial de aplicação dos métodos selecionados na literatura, a partir dos dados disponíveis na BHRG. 

 

Métodos Variáveis Necessárias 
                

USLE Chuva Solo Fator Topográfico Vegetação Uso e Manejo  
Dados Disponíveis Sim Sim Sim Sim Sim  

  
   

RUSLE Chuva Solo Fator Topográfico Vegetação Uso e Manejo  
Dados Disponíveis Sim Sim Sim Sim Sim 

 
 

  
  

MUSLE Escoamento 
Superficial Solo Fator Topográfico Vegetação Uso e Manejo  

Dados Disponíveis s.d. Sim Sim Sim Sim  
    
SWAT Chuva Solo Escoamento Superficial Vegetação Uso e Manejo Clima 
Dados Disponíveis Sim Sim s.d. Sim Sim s.d. 
  
FINGERPRINTING Turbidez Solo Nutrientes Vegetação Uso e Manejo Infiltração  
Dados Disponíveis s.d. Sim s.d. Sim Sim s.d. 

  
WEPP Chuva Solo Fator Topográfico Vegetação Uso e Manejo Clima 
Dados Disponíveis Sim Sim Sim Sim Sim s.d. 
  

 
EUROSEM Chuva Solo Fator Topográfico Vegetação Uso e Manejo Infiltração  Escoamento Superficial 
Dados Disponíveis Sim Sim Sim Sim Sim s.d. s.d. 
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Métodos Variáveis Necessárias 
                

CREAMS Chuva Solo Nutrientes Vegetação Uso e Manejo Clima 
Dados Disponíveis Sim Sim s.d. Sim Sim s.d. 
  

 
CORINE Uso e Manejo Solo Fator Topográfico  
Dados Disponíveis Sim Sim Sim  
  

 
AGNPS Nutrientes Solo Fator Topográfico Vegetação Uso e Manejo Escoamento Superficial 
Dados Disponíveis s.d. Sim Sim Sim Sim s.d. 
  
EPIC Chuva Solo Nutrientes Vegetação Uso e Manejo Escoamento Superficial Produtividade 
Dados Disponíveis Sim Sim s.d. Sim Sim s.d. s.d. 
 

 Durante o levantamento e mapeamento de informações, não houve nenhum dado prospectado, nas bases de dados das instituições analisadas para a 

BHRG, referente às seguintes variáveis: Nutrientes na água, Escoamento Superficial, Infiltração e Produtividade das culturas. A variável “clima” apesar 

de registros em apenas duas estações mapeadas do HIDROWEB da ANA para a BHRG, seus dados apresentaram lacunas nas séries históricas e no nível 

de consistência bruto, sendo considerada, portanto, variável não contemplada a critério de análise.   

 Já apesar do INMET apresentar dados históricos digitais de clima para o Estado do Rio de Janeiro, a partir do ano de 1961, decorrentes das suas 

seis estações alocadas em pontos diferentes do Estado, para as metodologias SWAT, WEPP e CREAMS, a variável foi dita como “s.d.- sem dados” uma 

vez que tais metodologias consideram como clima dados combinados de precipitação, temperatura e umidade do ar da área de aplicação. 

 No tocante aos métodos levantados na literatura científica, todos eles apresentam vantagens e desvantagens, de forma geral, a saber: 
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• Vantagens: Modelos de fácil compreensão e utilização, com resultados de precisão 

razoável e fácil entendimento;  

• Limitações: Equações empíricas que necessitam um grande esforço de compilação de 

consistência de dados.  

 No contexto geral, frente ao cenário apresentado, observa-se que as equações USLE, 

RUSLE podem ser sugeridas para aplicação na área de estudo de forma imediata, 

independentemente de suas limitações e potencialidades já que todas as variáveis envolvidas 

na estimativa da erosão do solo, como precipitação, erosividade da chuva, erodibilidade do 

solo, comprimento e declividade da bacia, uso e cobertura do solo e práticas conservacionistas 

possuem dados de entradas necessários.  

 Demais modelos elencados precisam que determinados parâmetros sejam monitorados 

e avaliados para que possam ser aplicados integralmente de forma a apresentar resultados 

mais sólidos.   

 Concomitantemente, destaca-se a necessidade de aquisição e compilação de dados 

mais atuais e realização de análise de consistência antes da sua disponibilização, para que 

possam representar melhor a área de estudo e evitar falhas de interpretação ou propagação de 

erros dentro de um sistema de gerenciamento ambiental. 
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CONCLUSÕES 

 

• Através da proposta metodológica, por meio do estudo do tipo “estado da arte” foi 

possível contribuir com a percepção da não linearidade da produção acadêmica em 

relação aos modelos matemáticos usados para predizer erosão hídrica e sedimentação 

no Brasil e na América latina. No entanto, constatou-se que, as equações USLE e suas 

variações RULE e MUSLE foram as mais replicadas, frente as demais metodologias 

observadas, devido a fácil aplicabilidade dos mesmos e da rápida compreensão dos 

resultados, com uma precisão razoável;  

 

• Verificou se que para a BHRG havia dados e metadados temáticos levantados de 

diversas fontes com sinergia com os modelos prospectados. No entanto, os mesmos 

apresentavam lacunas e não possuíam continuidade, consistência, representatividade e 

conectividade, prejudicando a obtenção de resultados mais precisos que subsidiassem 

de forma considerável as etapas de planejamento ambiental com enfoque nos serviços 

ecossistêmicos de controle à erosão hídrica e sedimentação, inviabilizando tomadas de 

decisões coerentes;  

 
• A maior limitação da aplicação dos métodos de estimativa de erosão e sedimentação 

consiste na dificuldade de obtenção de dados de entrada necessários, suficientes, de 

qualidade e representativos; 

 
• Contudo, destaca-se a importância da obtenção, organização e disponibilização de bases 

de dados integradas, consistidas, em grandeza adequada para a tomada de decisão em 

escala de bacias e microbacias hidrográficas, no que os comitês de bacias têm 

contribuído e no que a INDE já vem realizando, por meio do compartilhamento e acesso 

de dados e informações geoespaciais. Assim como a necessidade de desenvolvimento e 

validação de novos métodos de avaliação de baixo custo e de fácil e rápido aplicação 

por gestores e atores locais. 

 
• Em relação a hipótese pressuposta e as informações obtidas, pode se afirmar que os 

modelos e parâmetros para avaliar o impacto de ações conservacionistas no serviço de 

controle à erosão hídrica podem ser aplicados na região hidrográfica do rio Guandu - RJ 
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a partir das bases de dados disponíveis, mesmo seus dados não atendendo a alguns 

critérios de qualidade. O resultado gerado por essas interações podem servir como 

subsídio para a compreensão preliminar do cenário atual do estado de degradação da 

terra decorrentes da erosão hídrica e para tomadas de decisão futuras. No entanto, 

salienta-se a necessidade de aquisição e alimentação de novos dados, por parte das 

instituições estudadas, bem como o tratamento e integração dos mesmos para que possa 

propiciar resultados mais consistentes e precisos. 

 
• A metodologia de pesquisa aplicada no presente estudo se mostrou eficiente no 

levantamento, organização e análise dos dados e metadados para subsidiar estudos 

futuros que visem avaliar os impactos de ações conservacionistas, por exemplo, no 

âmbito de PSA hídricos, no serviço ecossistêmico de controle à erosão hídrica, dentre 

outros, tanto no Estado do Rio de Janeiro quanto para o Brasil.  
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RECOMENDAÇÕES 

 
De forma a complementar esta dissertação, para trabalhos futuros, sugere-se as 

seguintes abordagens: 

 

• Levantamento e organização de dados e metadados de outras instituições de pesquisa e 

ensino não contemplados nessa pesquisa; 

• Estudo do custo de aplicação dos métodos para avaliar os impactos de ações 

conservacionistas no serviço ecossistêmico de controle à erosão; 

• Aplicação dos métodos identificados como possíveis na BHRG, a partir dos dados 

disponíveis, especialmente na área de atuação do PSA Águas e Florestas – PAF; 

• Aplicação de métodos convencionais e visuais de avaliação dos impactos de ações 

conservacionistas no serviço ecossistêmico de controle à erosão, comparando os 

resultados e sua eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AKSOY, H.; KAVVAS, M. L.A Review of hills lope and water shed scale erosion and 

sediment transport models. Catena, Amsterdan v.64, n.1, p.247-271, 2005 
 
ALTMANN, Alexandre. Pagamentos por serviços ecológicos: uma estratégia para a 

restauração e preservação da mata ciliar no Brasil? 2008. 121f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Universidade de Caxias do Sul. Rio Grande do Sul, 2008. 

 
AMORIM, R. S. S.; SILVA, D. D.; PRUSKI, F. F. Principais modelos para estimar as 

perdas de solo em áreas agrícolas. In: Pruski, F. F. (ed.), Conservação de solo e água: 
Práticas mecânicas para o controle da erosão hídrica, 2 ed., Cap. 4, Viçosa: Ed. 
Viçosa, 2009. 

 
AMORIM, R. S. S. et al. Avaliação do desempenho dos modelos de predição da erosão 

hídrica USLE, RUSLE e WEPP para diferentes condições edafoclimáticas do Brasil. 
Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 30, n. 6, p. 1046-1049, nov./dez. 2019. 

 
ANA. Agência Nacional das Águas. Programa Produtor de Água: Manual Operativo. 

Brasília: Agência Nacional das Águas, 2009. 
 
ARCOVA, F. C. S.; CICCO, V. Qualidade da água de microbacias com diferentes usos do 

solo na região de Cunha, Estado de São Paulo. Scientia Forestalis, Piracicaba, v.5, n.6, 
p.125-34. 1999.  

 Disponível em: <http:://www.ipef.br/publicações/scientia/nr56/cap09.pdf>. Acesso em 
20 de Janeiro 2018. 

 
BERNARDES, Carolina; JUNIOR, Wilson Cabral de Souza. Pagamentos por serviços 

ambientais: Experiências Brasileiras relacionadas à água. V Encontro Nacional de 
Anppas – Florianópolis – SC Brasil (2010). 

 
BERTONI, J. & LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 5ª Ed. São Paulo, Ícone, 355 

p. 2005. 
 
BIGARELLA, J.J.; MAZUCHOWSKI, J.Z. Visão integrada da problemática da erosão. In: 

SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTROLE DE EROSÃO. 3, 1985, Maringá. 
Anais...Maringá: 1985. ABGE/ADEA. p. 331. 

 
BORGES, K. M. R. Avaliação da susceptibilidade erosiva da Bacia do Rio Carinhanha 

(MG/BA) por meio da EUPS – Equação Universal de Perda de Solos. 2009. 
80p.Dissertação (Mestrado em Geografia). Departamento de Geografia. Universidade de 
Brasília. Brasília, 2009 

 
BOTELHO, S. A. et al. Avaliação do crescimento do estrato arbóreo de área degradada 

revegetada à margem do Rio Grande, na usina hidrelétrica de Camargos, MG. 
Revista Árvore. V. 31, 2007.  

 Disponível em <http-//www.scielo.br/pdf/rarv/v31n1/20.pdf> Acesso em 15 de Janeiro 
de 2018. 

 



89 
 

 
 

BOYD, J.; BANZHAF, S. What are ecosystem services? The need for standardized 
environmental accounting units. Ecological Economics, Amsterdam, v. 63, n. 2-3, p. 
616-626, 2007. 

 
BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1991. Instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L6938.htm>. 
Acesso em: 28 de Maio de 2018. 

 
BRASIL. Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Disponível em < 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em: 28 de maio de 
2018. 

 
BRASIL. Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989. Dispõe sobre a regulamentação do 

artigo 2º, Incisso VII, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Brasília, 1989. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97632.htm>. 
Acesso em: 25 de maio de 2018. 

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  Disponível 
em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm> Acesso em: 25 de maio de 
2018. 

BRASIL. Resolução CERHI-RJ nº 107 de 22 de maio de 2013. Disponível em 
<http://www.ceivap.org.br/legirj/ResolucoesCERHI/Resolucao-CERHI%20107.pdf>. 
Acesso em: 28 de maio de 2018. 

 
BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2015. Instituiu o Novo Código Florestal Brasileiro 

< http://www.planalto.gov.br/cciviL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm>. Acesso 
em: 28 de novembro de 2018. 

BRASIL. PL nº 312, de 2015. Propõe a institucionalização da a Política Nacional de 
Pagamentos por Serviços Ambientais e dá outras providências. Disponível em:  
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1299830> 
Acesso em: 25 de Maio de 2018. 

BRAUMAN, K. A., DAILY, G. C., DUARTE, T.K & MOONEY, H. A. The nature value 
ecosystem services: an overview highlighting hydrologic services. Annu. Rev. Eviron. 
Resourc., 32: 67-98 (2007). 

 
CÂNDIDO, B. M.; SILVA, M. L. N.; CURI, N.; BATISTA, P. V. G. Erosão Hídrica Pós-

Plantio em Florestas de Eucalipto na Bacia do Rio Paraná, no Leste do Mato Grosso 
do Sul. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 38, n. 5, p. 1565-1575, set./out. 
2014. 

 
CHAVES, H. M. L. Estimativa da erosão atual e potencial no Vale do São Francisco. 

Relatório final de Consultoria. CODEVASF/FAO, Brasília. 1994. 
 
CNUMD, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

Agenda 21 Brasileira. p.156. 1992 Disponível em: < 



90 
 

 
 

http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/resultcons.pdf > Acesso em: 15 
de outubro de 2017.  

 
COGO, N. P.; LEVIEN, R.; SCHWARZ, R. A. Perdas de solo e água por erosão hídrica 

influenciadas por métodos de preparo, classes de declive e níveis de fertilidade do 
solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 27, p. 743-753, jul/ago 2003. 

 
COMITÊ GUANDU Bacia hidrográfica dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim. 

Experiências para a gestão dos recursos hídricos. Rio de Janeiro: INEA, 2012. 
Disponível em: <http://www.comiteguandu.org.br/conteudo/livroguandu2013.pdf> 
Acesso em: 15 de dezembro de 2017. 

 
COMITÊ GUANDU – SIGA GUANDU- Sistema de informações geográficas e 

geoambientais das bacias hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim 
Disponível em: <http://www.sigaguandu.org.br/map, 2018. 

 
COSTANZA, R.;D‟ARGE, R. ;DE GROOT, R. ;FARBER, S. ;GRASSO, M. ;HANNON, B. 

;LIMBURG, K. ;NAEEM, S. ;O‟NEILL, R.V. ;PARUELO, J. ;RASKIN, R.G. 
;SUTTON, P. ;VAN DEN BELT, M. The value of the world’s ecosystem services and 
natural capital. Nature 387, p. 253-260, 1997. 

 
CPRM, Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais. Disponível em: 

<<http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geodiversidade/Projeto-Rio-de-
Janeiro-3498.html>>, 2018. 

 
CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. Degradação Ambiental. In: GUERRA, A. J. T.; 

CUNHA, S. B. Geomorfologia e Meio Ambiente. 6ª Edição. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2006. p. 337-379 

 
CURCIO, G. R.; BONNET, A. A Degradação do solo e algumas implicações funcionais 

ecológicas. [S.l.: s.n.], 2013. Disponível em: < https://www.embrapa.br/busca-de-
publicacoes/-/publicacao/962983/a-degradacao-do-solo-e-algumas-implicacoes-
funcionais-ecologicas> Acesso em: 27 de Março de 2018. 

 
DAILY, G. C. (Ed.). Nature’s services: societal dependence on natural ecosystems. 

Washington, DC: Island Press, 1997. 392 p. 
 
DE GROOT, R. S.; WILSON, M. A.; BOUMANS, R. M. J.A typology for the classification, 

description and the valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological 
Economics. V.41, n.3, p. 393-408, Jun, 2002 

 
DREW, David. Processos Interativos Homem: Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2002. 
 
DRM, Departamento de Recursos Minerais (DRM). Disponível em: 

<http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads>, 2018. 
 
EHLEN, J.; HANEBERG, W.C.; LARSON, R.A. (2005) – Humans as Geologic Agents. 

Boulder: The Geological Society of America, 2005. 
 



91 
 

 
 

ELLISON, W. D. N. Soil Erosion Studies. Agronomy Engineering, Washington v.28, 1947. 
 
EMBRAPA SOLOS, GEOPORTAL. Disponível em: < http://mapoteca.cnps.embrapa.br>, 

2018. 
 
EMBRAPA SOLOS, GEOINFO. Disponível em: < http://geoinfo.cnpm.embrapa.br/>, 2018. 
 
EMBRAPA SOLOS, Sistema de informação de solos brasileiros. Disponível em: < 

www.sisolos.cnptia.embrapa.br>, 2018. 
 

ENSSLIN, L. et al. Avaliação do desempenho de empresas terceirizadas com o uso da 
metodologia multicritério de apoio à decisão-construtivista. Revista Pesquisa 
Operacional, v.30, n.1, p.125-152, 2010. 

 
FAO, Food and Agriculture Organization. Payment Schemes for Environmental Services 

in Watersheds, Land and Water Discussion Paper 3.Roma, 2004. 
 
FAO, Food and Agriculture Organization Status of the World´s Soil Resources FAO/ONU, 

2015. Disponível em: < http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf>. Acesso em: 12 de novembro 
de 2017. 

 
FARLEY, Joshua; CONSTANZA, Robert. Payments for ecosystem services: from local to 

global. Ecological Economics, v. 69, 2060-2068, 2010. 
 
FERREIRA, M. D. P.; COELHO, A. B. Desmatamento recente nos Estados da Amazônia 

Legal: uma análise da contribuição dos preços agrícolas e das políticas 
governamentais. Revista Economia Sociologia Rural, v. 53, n. 1, p. 91-108, 2015. 

 
FISHER, B.; TURNER, R. K. Ecosystem Services: classification for valuation. Biological 

Conservation, v.141, p.1167-1169, 2008. 
 
FISHER, B.; TURNER, K. R.; MORLING, P. Defining and classifying ecosystem services 

for decision making. Ecological Economics, Amsterdam, v. 68, n. 3, p. 643-653, 2009 
 
GRIZZETTI, B., LANZANOVA, D. LIQUETE, C., REYNAUD, A & CARDOSO, A. C. 

Assessing water ecosystem services for water resource management. Environmental 
Science & Policy 61, 194-203, 2016. 

 
GUERRA, Antônio José Teixeira. CUNHA, Sandra Batista da. Geomorfologia e meio 

ambiente. 3ª. ed. – Rio de Janeiro: Bertand Brasil, p.337-375, 2000. 
 
HARRINGTON, R. et al. Ecosystem services and biodiversity conservation: concepts and 

a glossary. Biodiversity and Conservacion, v.19, n.10, p.2773-2790, 2010. 
 
HECKEN, G.V. & BASTIAENSEN, J. Payments for ecosystem 

services: justified or not? A political view. Environmental Science & Policy, v. 13, n. 8, 
p. 785-792, 2010. 

 



92 
 

 
 

HERNANI, L. C. et al. A erosão e seu impacto. In: MANZATTO, C. V.; FREITAS 
JÚNIOR, E.; PERES, J. R. R. Uso agrícola dos solos brasileiros. Rio de Janeiro: 
EMBRAPA, 2002. p. 174. 

 
HIDROWEB. Rede Hidrometeorológica Nacional. ANA Disponível em: < 

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/apresentacao.jsf>, 2018. 
 
HUDSON, N. W. Soil Conservation. Cornell University Press, Ithaca, 1977. 320. 
 
HYBRAS, Banco de dados hidrofísicos de solos no Brasil, HYBRAS, CPRM, 

<http://www.cprm.gov.br/HYBRAS-4930.html>, 2018. 
 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/>, 2018 
 
INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Disponível em: 

<http://www.visualizador.inde.gov.br>, 2018. 
 
INEA, Instituto Estadual do Ambiente. GEOINEA. Disponível em: 

<https://inea.maps.arcgis.com>, 2018. 
 
INMET, Instituto Nacional de Meteorologia.  Banco de Dados Meteorológicos para o Ensino 

e Pesquisa (BDMEP). Disponível em: 
<http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/>, 2018. 

 
IPEVS. Instituto de pesquisa em vida selvagem e meio ambiente. Homepage. 2012. 

Disponível em: <http://ipevs.org.br/blog/?tag=areas-degradadas> . Acesso em: 28 de 
Maio de 2018. 

 
ITPA. Instituto Terra de Preservação Ambiental, 2016. Produtores de Água e Floresta. 

Disponível em: http://www.itpa.org.br/?page_id=497 Acesso em 29 de Março de 2017 
 
JENKINS, H.; YAKOVLEVA, N. Corporate social responsibility in the mining industry: 

exploring trends in social and environmental disclosure. Journal of Cleaner 
Production, v. 14, n. 3, pp. 271-284, 2010. 

 
JONES, A., Dunbar, M.B., Orgiazzi, A., Romanowicz, A., Paya-Perez, A., Mulhern, G., Toth, 

G., Montanarella, L., 2015. Soil – What is it good for? Joint Research Centre, European 
Comission. 

 
KEELER, B. L. et al. Linking water quality and well being for improved assessment and 

valuation of ecosystem services. Proceeding sof the National Academy of Sciences 109, 
18619 – 19624, 2012. 

 
KOSOY, N.; MARTINEZ-TUNA, M.; MURADIAN, R.; MARTINEZ-ALIER, J. 

Payments for environmental services in watersheds: insights 
from a comparative study of three cases in Central America. Ecological 
Economics, v. 61, n. 2-3, p. 446-455, 2006. 

 



93 
 

 
 

KREMEN, C. Managing ecosystem services: what do we need to know about their 
ecology? Ecological Letters, v.8, p. 468-479, 2005. 

 
LAL, R. Soil erosion in the tropics. New York, McGraw Hill, 1990. 
 
LAL, R. Land degradation and pedological processes in a changing climate. Pedologist, 

p. 315- 320. 2001. 
 
LAMEIRA, A. B.; RENNO, C.; MOTTA, H. F.; LOPES, L. A. C.; MENEGON, 

M.; OLIVEIRA, R. S.; BARCELLOS, T. B. C.; ZANIER, N. G.; PRADO, R. B. 
Diagnóstico e alternativas para a recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica do 
Rio Guandu (BHRG) – RJ, Documentos 122, Dados eletrônicos. — Rio de Janeiro : 
Embrapa Solos, Dezembro de 2010.  Disponível em: < https://www.embrapa.br/busca-
de-publicacoes/-/publicacao/881979/diagnostico-e-alternativas-para-a-recuperacao-
ambiental-da-bacia-hidrografica-do-rio-guandu-bhrg---rj>> Acesso em: 30 de Março de 
2018. 

 
LANDELL-MILLS, N. & PORRAS, T. I. Silver bullet or fools’ gold? A global review of 

markets for forest environmental services and their impact on the poor. Instruments 
for sustainable private sector forestry series. International Institute for 
Environment and Development, Londres.pp. 127. 2002. 

 
LIMA, Herlander Mata. Introdução à Modelação Ambiental: Erosão Hídrica. Funchal 

(Portugal), 2010. 
 
LIMA, A. P. M. PRADO, R. B. SCHULER, A. E. FIDALGO, E. C. C. Metodologias de 

Monitoramento de Programas de Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos no 
Brasil. XXI Simpósio de Recursos Hídricos Brasileiro. ABRH. Brasília, 2015. 1-8p. 

 
MAHILUM, B. C. Basic soil science and concepts in tropical soils. Honokaa: Trop Ag 

Hawaii, 2004. 266p.  
 
MARTINI, L. C. & LANNA, A.E. Medidas compensatórias aplicáveis á questão de 

poluição hídrica de origem agrícola. Revista da ABRH, v.8, n.1, p.111-136, 2003. 
 
MAURO, J. R. Carta de susceptibilidade à erosão da área para bacia do Prosa, Campo 

Grande – MS: Escala 1:15.000. Ilha Solteira, 2001. Tese de Mestrado – Faculdade de 
Engenharia de Ilha Solteira, Universidade Estadual Paulista. 

 
MEA. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and human well-being: a 

framework for assessment. Washington, DC: Island Press, 2003. 245 p.  
 Disponível em: <http://pdf.wri.org/ecosystems_human_wellbeing.pdf> . Acesso em 02 

de Janeiro de 2018. 
 
MENEGUZZO, I. S. Análise da degradação ambiental na área urbana da bacia do rio 

Arroio Gertrudes, Ponta Grossa, PR.: uma contribuição ao planejamento 
ambiental. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, p. 100. 2006. 

 
MOHR, A. R.; MOHR, L. R. D. S.; PÉRICO, EDUARDO.; FONSECA, V. S. D. S et al. A 

importância do “saber a história ambiental” para compreender o ambiente atual. 



94 
 

 
 

Scientia Plena. V. 8, 2012. Disponível em 
<https://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/884/550> Acesso em 12 de Janeiro de 
2018. 

 
MONEGATI, C. Plantas de cobertura do solo: características e manejo em pequenas 

propriedades. Chapecó (SC): Ed. Do autor, 1991. 
 
MORGAN, R. P. C. Soil Erosion e conservation. 3ª Ed. Oxford: Blackwell Science, 2005. 

304p. 
 
MORGAN, R. P. C. Soil erosion and conservation. Londres: Longman Group, 1986. 298 p. 
 
NELSON, E.; MONDOZA, G.; REGETZ, L.; POLASKY, S.; TALLIS, J.; CAMERON, D. 

R.; CHAN, K. M.A.; DAILY, G. C.; GOLDSTEIN, J.; KAREIVA, P. M.; 
LONDSDORF, E.; NAIDOO, R.; RICKETTS, T. H.; SHAW, M. R. Modelling multiple 
ecosystems services, biodiversity conservation, commodity production, and trade-
offs at landscape scale. Drontiers Ecol. Environ., v.7, n.1, p.4-11, 2009. 

 
NETO, G. D. A.; ANGELIS, B. L. D. de; OLIVEIRA, D. S. de. O uso da vegetação na 

recuperação de áreas urbanas degradadas. Acta Scientiarum. V. 26, 2004. Disponível 
em: <periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/article/view/1555/898.pdf> 
Acesso em 05 de Janeiro de 2018. 

 
NISHYAMA, L. Erosão do Solo. Seminários gerais em Geotecnia. São Carlos, SP: 

USP/E.E.S.C (1995). 
 
PAGIOLLA, S.; GLEHN, H.C. von.; TAFARELLO, D. Experiências de pagamentos por 

serviços ambientais no Brasil. São Paulo: SMA/CBRN, 2012. 274.p 
 
PETHERAM.L.; CAMPBELL, B. M. Listening to locals on payments for environmental 

services. Journal of Environmental Management. London, v. 91, n.5, p.1139 – 1149, 
2010. 

 
PIRES, E. V. R.; SILVA, R. A.; IZIPPATO, F. J.; MIRANDOLA, P. H. Geoprocessamento 

Aplicado a análise do uso e ocupação da terra para fins de planejamento ambiental 
na bacia hidrográfica do Córrego Prata – Três Lagoas (MS). Revista Geonorte, v. 2, 
n. 4, p. 1528–1538, 2012.  

 
PLATAFORMA AGENDA 2030. 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

ONU. (2015) Disponível em <http://www.agenda2030.com.br/> Acesso em 23 de Janeiro 
de 2018 

 
PRADO, R.B. Serviços Ecossistêmicos e Ambientais na Agropecuária. Capítulo 11.In. 

Gestão Ambiental na Agropecuária. 1° Ed. 2014. p.416-458. 
 
ROQUE, C.G.; CARVALHO, M.P. & PRADO, R.M. Fator erosividade da chuva de Piraju 

(SP): distribuição, probabilidade de ocorrência, período de retorno e correlação 
com o coeficiente de chuva. R. Bras. Ci. Solo, 25:147-156, 2010.   

 



95 
 

 
 

RUELLAN, A.; Pedologia e desenvolvimento: a ciência do solo a serviço do 
desenvolvimento. In: Moniz, A.C., Furlani, A.M.C., Furlani, P.R., Freitas, S.S. (Eds.). A 
responsabilidade social da ciência do solo. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo, 1987. p. 69-74. 

 
SANCHEZ, R. B. et al. Variabilidade espacial de atributos do solo e de fatores de erosão 

em diferentes pedoformas. Bragantia, Campinas, v. 68, p. 1095-1103, 2009. 
 
SANTOS, E. C. A.; ARAUJO, L. E.; MARCELINO, A. S. Análise climática da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mamanguape. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, v. 19, n. 1, p. 9–14, 2015. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1807- 
1929/agriambi.v19n1p9-14 Acesso em 15 de Janeiro de 2018. 

 
SCHICK, J. et al. Erosão hídrica em Cambissolo húmico alumínico submetido a 

diferentes sistemas de preparo e cultivo do solo. Revista Brasileira de Ciências do 
Solo, Viçosa, v. 24, p. 427-436, 2000. 

 
SCOPUS & WEB of SCIENCE Disponíveis em: < https://www.scopus.com/home.uri> e < 

https://login.webofknowledge.com/webofscience> , 2017. 
 
SEEHUSEN, S. E. GUEDES, F. B. Pagamentos por Serviços Ambientais na Mata 

Atlântica: Lições aprendidas e desafios. Brasilia: MMA, 2011. 272.p. 
 
SEIFERT-DÃHNN, I.; BARKVED, L. J. & INTERVIES, E. Implementation of the 

ecosystem service concept in water management – Challenges and ways forward.  
Sustentability of Water Quality and Ecology 5, 3- 8, 2015. 

 
SEMADS. Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos da Macrorregião Ambiental 2: 

Bacia da Baía de Sepetiba. Rio de Janeiro/RJ, Brasil. Cooperação Técnica Brasil 
Alemanha/Projeto PLANÁGUA, 2001. 

 
SILVA, M. L. N.; CURI, N.; LIMA, J. M.; FERREIRA, M. M. Avaliação de métodos 

indiretos de determinação da erodibilidade de Latossolos brasileiros. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, Brasília, v.35, n.6, p.1207-1220, 2000. 

 
SILVA, C. G.; SOBRINHO, T. A.; VITORINO, A.C.T.; CARVALHO,D.F. Atributos 

físicos, químicos e erosão hídrica entre sulcos sob chuva simulada, em sistema de 
plantio direto e convencional. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.25, n.1, p.144-153, 
2005. 

 
SILVA, B. A. W.; AZEVEDO, M. M.; MATOS, J. S. Gestão Ambiental de Bacias 

Hidrográficas Urbanas. Revista Vera Cidade. Ano 3. Nº 5. 2006. 
 
SILVEIRA, L.L.L. Elaboração de carta de susceptibilidade à erosão da Bacia dos rios 

Araraquara e Cubatão – SP. Escala 1:50.000. Dissertação de Mestrado. São Carlos/SP. 
EESC/USP, 2002. 

 
SOUZA, F. S.; SILVA, M. L. N.; CURI, N.; AVANZI, J. C.; VON PINHO, R. G.; LIMA, G. 

C.; Índice de biodiversidade e áreas protegidas para a cultura do milho no período 



96 
 

 
 

de chuvas intensas no sul de Minas Gerais. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 34, n. 
2 p. 345-351. Mar/Abr 2010. 

 
SOUZA, RAQUEL HERMETO DE PÁDUA.; Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

nas terras altas da Mantiqueira. (2013) Dissertação de Mestrado – Lavras: UFLA – 
MG 

 
SVEN WUNDER.; JAN BORNER.; MARCOS RUGNITZ TITO.; LÍGIA PEREIRA.; MMA. 

Pagamentos por Serviços Ambientais: Perspectivas para a Amazônia Legal. Série 
Estudos, n.10. Ministério do Meio Ambiente: Brasília, 2009.  

 
TUNDISI, GALIZIA JOSÉ et. al,Recursos hídricos no Brasil: problemas, desafios e 

estratégias para o futuro. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2014. 
Ciência e tecnologia para o desenvolvimento nacional: estudos estratégicos.  

 
VEIGA NETO. Pagamentos por serviços ambientais hídricos no Brasil com uso de 

ferramentas de apoio. Dia de Campo na TV. Disponível em: 
<https://youtu.be/5OOFThXXgQE>. Acesso em 02 de agosto de 2018. 

 
VEZZANI, F. M. Solos e os Serviços Ecossistêmicos. Revista Brasileira de Geografia Física 

V.08 IVSMUD, 2015. 
 

WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D.D. Predicting rainfall erosion losses: a guide planning. 

Washington:USDA,1978. (Handbook,537) 

 
WUNDER, S. Payments for Environmental Services: Some Nuts and Bolts. CIFOT, 

OccasionalPaper Nº 42, 2005. 
 
ZILBERMAN, D.; LIPPER, L; MCCARTHY, N. Putting Payments for 

Environmental Services in the Context of Economic Development. ESA 
Working Paper No. 06-15. 2006. Agricultural and Development Economics 
Division.The Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
Disponível em: <http://www.fao.org/es/esa >. Acesso em 15 de Janeiro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

 
 

APÊNDICES 

APÊNDICE A – Portfólio de artigos científicos: Produto da Etapa 1 
 

Título Publicação Estudo de Caso País  Parâmetros  Uso da terra  
Método 

 Aplicado 

Measuring and modelling soil erosion and 
sediment yields in a large cultivated 
catchment under no-till of Southern Brazil 

Bacia hidrográfica 
de Conceição - Rio 

Grande do Sul  
Brasil 

Precipitação, vazão 
e turbidez 

Agricultura  
Modelo WaTEM / 

SEDEM 

Land-Use redistribution compensated for 
ecosystem service losses derived from 
agriculture expansion, with mixed effects 
on biodiversity in a NW Argentina 
watershed 

Bacia hidrográfica 
de Tapia-Trancas 

Argentina 

Mapa de 
coberturas (20 

anos) e 
precipitação 

Florestas e 
pastagens  

Equação Revisada de 
Perda de Solo Universal 

(RUSLE) 

Soil erosion risk associated with climate 
change at Mantaro River basin, Peruvian 
Andes 

A bacia do rio 
Mantaro - Andes 

peruanas 
Peru 

 Variáveis da 
RUSLE 

Agricultura e 
pastagens  

Equação Revisada de 
Perda de Solo Universal 

(RUSLE) 

Plot-, farm-, and watershed-scale effects of 
coffee cultivation in runoff and sediment 
production in western Puerto Rico 

Fazenda de café de 
San Carlos - nas 

cabeceiras de Río 
Yauco 

Porto Rico 

Precipitação, 
volume de 

escoamento e 
turbidez 

Agricultura  

Abordagem 
experimental de 
escoamento de 

sedimentos  

Soil loss by water erosion in areas under 
maize and jack beans intercropped and 
monocultures 

Universidade 
Federal de Lavras 

(UFLA), em 
Lavras, Minas 

Gerais 

Brasil 
Erosividade da 

chuva, precipitação 
Agricultura  

Equação Revisada de 
Perda de Solo Universal 

(RUSLE) 
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Soil and water losses by rainfall erosion 
influenced by tillage methods, slope-
steepness classes, and soil fertility levels 

Microbacia do rio 
Lageado Atafona – 
Rio Grande do Sul 

Brasil 
Erosividade da 

chuva, precipitação 
Agricultura 

Comparação entre 
quatro formas de manejo 

com duas culturas 
estabelecidas 

Reduction of soil erosion and mercury 
losses in agroforestry systems compared to 
forests and cultivated fields in the Brazilian 
Amazon 

Bacia hidrográfica 
do lago Ipanema -

Tapajós, Pará  
Brasil 

Precipitação, 
textura, Ph, 

erodibilidade do 
solo, volume de 

escoamento, 
densidade de 

partículas do solo,  
Hg. 

Agricultura  

Comparação entre 
quatro formas de manejo 

com duas culturas 
estabelecidas 

Degradation impacts on riparian forests of 
the lower Mearim river, eastern periphery 
of Amazonia 

Florestas ripícolas 
do rio Mearim 

inferior - 
Maranhão 

Brasil 

Biomassa do solo, 
nitrogênio, 

erosibilidade do 
solo e sedimentos. 

Agricultura 

Avaliação de impactos 
da degradação na 

biomassa e na 
composição da forma do 

crescimento da 
vegetação ripícola 

Caracterização de indicadores de erosão na 
bacia do rio Santa Bárbara, entorno 
Imediato do Reservatório de Peti (MG) 

Bacia hidrográfica 
de Santa Bárbara - 

Minas Gerais  
Brasil 

Mapas de 
coberturas (10 

anos) e 
Erodibilidade do 

solo 

Florestas, 
pastagens, áreas 
urbanizadas e 

agricultura   

Avaliação da mudança 
da cobertura de solos e 
efeitos de erosão em 

função dos mapas 
gerados  

Indicadores ambientais relevantes para a 
análise da suscetibilidade à erosão dos solos 
em Açailândia (MA) 

Bacia do rio 
Açailândia- 
Maranhão 

Brasil 

Cor e consistência 
dos solos erodidos, 

teor de MO, pH, 
mapas de cobertura 

de solo e 
ocorrência visual 

de vegetação. 

Pastagens, 
agricultura e 
áreas urbanas 

Comparação entre o 
relevo, as classes de 

solo, o uso da terra e a 
cobertura 

vegetal de 3 sistemas 
diferentes (Pastagens, 

Agricultura e Área 
Urbanizada) na 

ocorrência de erosão  
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Métodos de indexação de indicadores na 
avaliação da qualidade do solo em relação à 
erosão hídrica 

Bacia hidrográfica 
do rio Paraná - 

Mato Grosso do 
Sul  

Brasil 

Diâmetro médio 
geométrico, 

permeabilidade à 
água, matéria 

orgânica, macro e 
microporosidade, 
volume total de 
poros, densidade 

do solo, resistência 
à penetração e 

índice de 
floculação. 

Agricultura  

Índice de Qualidade 
Integrado (IQI) 

e Índice de Qualidade 
Nemoro (IQN) 

Análise qualitativa e quantitativa da 
histerese entre vazão e concentração de 
sedimentos durante eventos hidrológicos 

Bacia do arroio 
Lajeado Ferreira - 
Rio Grande do Sul 

Brasil  
Precipitação, vazão 
e concentração de 

sedimentos 
Agricultura Índice de Histerese (IH) 

Implications of land use change on runoff 
generation at the plot scale in the humid 
tropics of Costa Rica 

Bacia do rio 
Tinoco - Região 
Osa - Costa Rica 

Costa Rica 

Precipitação, 
condutividade 

hidráulica da água, 
porosidade,  
escoamento 
superficial.  

Agricultura e 
floresta 

Coeficiente de 
escoamento da 

tempestade (RC) 

Soil erosion and erosion thresholds in an 
agroforestry system of coffee (Coffea 
arabica) and mixed shade trees (Inga spp 
and Musa spp) in Northern Nicaragua 

6 Fazendas no 
Município El Cuá -

Nicarágua 
Nicarágua  

Estado de erosão 
do solo (splash, 

sheet, rills e 
ravinas), 

porosidade e 
cobertura do solo 
(indicador visual) 

Agricultura e 
agrofloresta 

EPIC - Erosion 
Productivity Impact 

Calculator 
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Use of 7Be to document 
soil erosion associated with a short period 
of extreme rainfall 

Fazenda de Buenos 
Aires nas 

montanhas 
costeiras do 

centro-sul -Chile 

Chile  

Radionuclídeos 
ambientais - 
Cesium-137 

(137Cs) berílio-7 
(7Be) e  

precipitação 

Agricultura  

Comparação do Cs-137 
e berílio-7 (7Be) para 
documentar taxa de 
erosão em função do 

manejo 

Impact on sediment yield due to the 
intensification of tobacco production in a 
catchment in Southern Brazil 

Bacia rural do rio 
Guaporé- Rio 
Grande do Sul 

Brasil 

Vazão, 
precipitação, 
turbidez  e 

erosividade do solo 

Agricultura  

 Avaliação das variáveis 
hidrológicas e 

sedimentológicas da 
bacia hidrográfica em 
virtude da cultura de 
tabaco empregada.  

Tracing sediment sources in a subtropical 
rural catchment of southern Brazil by using 
geochemical tracers and near-infrared 
spectroscopy 

Bacia hidrográfica 
de Arvorezinha - 

Rio Grande do Sul  
Brasil 

Turbidez, 
precipitação, 

amostragem de 
sedimentos e 

análise de 
concentração total 
de Ag, As, B, Ba, 
Be, Ca, Cd, Co, 

Cr, Cu, Fe, K, La, 
Li, Mg, Mn, Mo, 
Na, Ni, P, Pb, Sb, 
Se, Sr, Ti, Tl, V e 

Zn 

Agricultura e 
estradas 

Impressão digital 
convencional com base 

na composição 
geoquímica e 

espectroscopia de 
refletância difusa do 

infravermelho próximo 
(NIR).  

Identificação de fontes de produção de 
sedimentos em uma bacia hidrográfica de 
encosta 

Bacia hidrográfica 
do rio Vacacaí-

Mirim - Rio 
Grande do Sul 

Brasil  
Sedimentos em 

suspensão 
Agricultura e 

estradas  
Método fingerprinting 
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Contribuição das fontes de sedimentos em 
uma bacia hidrográfica agrícola sob plantio 
direto 

Bacia hidrográfica 
do Assentamento 
Alvorada - Rio 
Grande do Sul  

Brasil 

Sedimentos em 
suspensão, 

precipitação e 
mapa de uso e 

ocupação de solo 

Agricultura e 
estradas  

Método fingerprinting 

Uso do Geoprocessamento na estimativa da 
perda de solos por erosão laminar em Iraí de 
Minas - MG 

Microbacias dos 
córregos 

Pantaninho, Barro 
Preto e Divisa - 

MG 

Brasil 
Variáveis da 

RUSLE 
Agricultura e 

pecuária 
Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

Uso de indicadores hidrológicos para 
classificação de trechos de estradas 
florestais quanto ao escoamento superficial 

 Fazenda de 
produção de 

madeira “Campo 
de Pouso” - São 

Paulo 

Brasil 

Indicadores 
hidrológicos 

(declividade média 
do terreno, 

declividade da 
rampa, fator LS e 

índice topográfico) 

Agricultura e 
estradas  

Modelagem (declividade 
do terreno 

(DECLTERR), índice 
topográfico (INDTOP), 
declividade da rampa 
(DECRAMP) e fator 

topográfico 
LS(LSCALC) 

Modelagem da produção de sedimento na 
bacia hidrográfica do Rio Jequiriçá - BA - 
Implicações para a evolução da Zona 
Costeira 

Bacia hidrográfica 
do Rio Jequiriçá - 

Bahia 
Brasil Variáveis da USLE 

Agricultura e 
áreas 

urbanizadas. 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

Relações de aporte de sedimento e 
implicações de sua utilização no pagamento 
por serviço ambiental em Bacias 
hidrográficas  

Bacia do ribeirão 
Pipiripau - Distrito 

Federal  
Brasil Variáveis da RAS 

Agricultura e 
pastagens  

Oito equações de cálculo 
da relação de aporte de 

sedimento (RAS) 

Impacto do uso de terra na erosão do solo e 
no balanço e qualidade de água na bacia do 
rio Corumbataí - SP 

Bacia do rio 
Corumbataí - São 

Paulo 
Brasil  

Variáveis da USLE 
e MUSLE 

Agricultura  

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 
Equação Modificada de 
Perda do Solo (MUSLE) 
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Método "fingerprinting" para identificação 
de fontes de sedimentos em bacia 
hidrográfica rural 

Bacia hidrográfica 
do Arroio Lajeado 

Ferreira - Rio 
Grande do Sul 

Brasil 
Sedimentos em 

Suspensão, vazão, 
precipitação 

Agricultura, 
pastagem e 

estradas 
Método fingerprinting 

Estimativa do abatimento de erosão 
aportado por um sistema agrossilvipastoril e 
sua contribuição econômica  

Unidade 
agroflorestal da 

Companhia 
Mineira de Metais 

(C.M.M.) - 
Fazenda Riacho - 

Minas Gerais 

Brasil Variáveis da USLE 
Agricultura e 

pecuária 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 

Estimativa de 
abatimento de erosão e 

sedimentos (PAE). 

Estudo de erosão na microbacia do ceveiro 
(Piracicaba, SP). II - Interpretação da 
tolerância de perda de solo utilizando o 
método do índice de tempo de vida. 

Microbacia do 
Ceveiro - São 

Paulo 
Brasil Variáveis da USLE Agricultura 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 

Método do índice de 
tempo de vida do solo 

Variáveis mineralógicas preditoras de 
fontes de produção de sedimentos, em uma 
bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul 

Bacia hidrográfica 
do rio Vacacaí-

Mirim - Rio 
Grande do Sul 

Brasil 
Sedimentos em 

suspensão  
Agricultura e 

estradas  
Método fingerprinting 

Onda cinemática na predição de erosão 
hídrica em Bacia hidrográfica 

Bacia do 
Taquarizinho - 

Mato Grosso do 
Sul 

Brasil 
Variáveis da 

MUSLE E HEROS 
Agricultura 

Modelo CREAMS e 
MUSLE  

Combining a typology and a conceptual 
model of cropping system to explore the 
diversity of relationships between 
ecosystem services: The case of erosion 
control in coffee-based agroforestry systems 
in Costa Rica 

Bacia hidrográfica 
de Llano Bonito - 

Costa Rica 
Costa Rica 

Índice de 
gerenciamento de 

erosão (resíduos de 
poda, 

terraceamento do 
solo, barreiras 
vegetativas, 

manejo, cultivo e 
drenagem do 

Agricultura 
Cálculo do escore das 
práticas anti-erosão 

(ERSN) 
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canal) 

Assessing multi-criteria approaches with 
environmental, economic and social 
attributes, weights and procedures: A case 
study in the Pampas, Argentina 

Bacia hidrográfica 
La Colacha - 

Argentina 
Argentina 

Imagens de 
satélites, variáveis 
USLE, RUSLE, 
MUSLE, CN. 

HEC-HMS e VFS 
MOD. indicadores: 

(pico de 
escoamento 

(PRU), erosão 
anual média (ERO) 

e entrega de 
sedimento (SED)) 

Agricultura 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE), 
Equação Revisada de 

Perda de Solo (RUSLE), 
Método do Número da 
Curva (CN), Equação 

Modificada de Perda de 
Solo (MUSLE), Modelo 
de Hidrologia da Bacia 
(HEC-HMS) e Modelo 

de Tira de Filtro 
Vegetativo (VFS MOD) 

Land-use planning based on ecosystem 
service assessment: A case study in the 
Southeast Pampas of Argentina 

Região dos 
Pampas - 
Argentina 

Argentina 

Imagens de 
satélites, variáveis 

LUP, ES, SEA, 
descrição de uso 

de terra e 
entrevistas com os 

stakeholders. 

Agricultura e 
pastagens  

 Avaliação Ambiental 
Estratégica (SEA), 

planejamento do uso da 
terra (LUP) e serviços 
ecossistêmicos (ES) 

Animal-powered tillage erosion assessment 
in the southern Andes region of Ecuador 

Aldeia de Gima, 
Vila típica dos 

Andes - Equador 
Equador 

Caracterização dos 
tipos de solo, tipo 
de manejo (arado 

do gado), 
declividade do 
terreno, vazão e 

turbidez. 

Agricultura e 
pecuária  

Medição da translocação 
do solo: método do 
traçador (manejo) 

Water erosion Prediction using the revised 
Universal soil loss equation (Rusle) in a Gis 
Framework, central Chile 

Condado de Anto 
Domingo, Chile 
Central - Chile 

Chile  
Variáveis da 

RUSLE e 
precipitação 

Agricultura e 
silvicultura  

Equação Revisada de 
Perda de Solo Universal 

(RUSLE) 
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Slope and climate variability control of 
erosion in the Andes of central Chile 

Região Central 
Andina Chilena - 

Chile 
Chile  

Vazão, sedimentos 
no exutório da 
bacia, turbidez 

Agricultura, 
pastagem e 

pecuária  

Taxa de erosão do 
milênio  

Soil erosion and sedimentation studies 
using environmental radionuclides 

Região Central 
Andina Chilena - 

Chile 
Chile  

Radionuclídeos 
ambientais - 
Cesium-137 

(137Cs) Berílio-7 
(7Be), Chumbo 

(210Pb) e  
precipitação 

Agricultura e 
pecuária  

Comparação do Cs-137 
e berílio-7 e Pb-210 para 

documentar taxa de 
erosão de acordo com a 

aridez do terreno e o 
manejo.  

Rainfall erosivity in Central Chile 
Região Central 

Andina Chilena - 
Chile 

Chile  
Variáveis da 

RUSLE, 
Precipitação 

Agricultura e 
Pecuária  

Equação Revisada de 
Perda de Solo Universal 

(RUSLE) 

Evaluation of the Usle Model to Estimate 
Water Erosion in na Alfisol  

Cidade de Alto 
Loica, Comuna de 

San Pedro, 
Província de 
Melipilla, na 

Região 
Metropolitana do 

Chile  

Chile  
 Variáveis da 

USLE 
Área Urbana  

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 
o Índice de Erosividade 

da Chuva (EI30) 

Avaliação da erosão na Margem direta do 
Rio Paraguai a Jusante da Praia do Julião 
Município de Cáceres - Mato Grosso 

Bacia do rio 
Paraguai - Mato 

Grosso 
Brasil 

Imagens do satélite 
Landsat TM 5, 
Precipitação, 

Vazão e Turbidez  

Floresta  

Análise espacial das 
feições morfológicas das 
margens, monitoramento 
por meio de estacas da 

erosão marginal (método 
dos pinos) e 

quantificação da erosão 

 
Abordagem morfopedológica para 
diagnóstico e controle de processos erosivos 

 Sub-bacia do rio 
do Sapo - Mato 

Grosso 
Brasil 

Imagens de 
satélite, análise dos 

solos, e 
erodibilidade do 

Agricultura  
Modelos computacionais 

e Ambiente SIG 
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Solo. 

Calibration of the Usle and Musle Soil 
models in a Mexican Forest Watershed: El 
Malacate case study 

Micro-bacia de El 
Malacate- México 

México 
Variáveis da USLE 

e MUSLE 
Agricultura  

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 
Equação Modificada de 
Perda do Solo (MUSLE) 

Determinação do fator de cobertura e dos 
coeficientes da MUSLE em microbacias no 
semiárido brasileiro 

Bacia experimental 
de Iguatu - Ceará  

Brasil 
Variáveis da USLE 

e MUSLE 

Área florestada, 
agricultura e 

pastagem  

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 
Equação Modificada de 
Perda do Solo (MUSLE) 

Metodología para estimar el acarreo total de 
sedimentos en cuencas montañosas 

Áreas de bacia 
Montanhosa 

Venezuela 
Variáveis da  

MUSLE 

Área florestada, 
agricultura e 

pastagem  

Equação Modificada de 
Perda do Solo (MUSLE) 

Erosion rates and landscape evolution of the 
lowlands of the Upper Paraguay river basin 
(Brazil) from cosmogenic 10Be 

Terras baixas de 
Cuibana, Bacia do 

Alto Paraguai - 
Mato Grosso 

Brasil 
10Be 

cosmogênicos  
Agricultura  

Uso do 10 Be 
cosmogênico na 

avaliação da taxa de 
erosão  

Application of the SWAT hydrologic model 
to a tropical watershed at Brazil 

Bacia do rio 
Itapemirim - 

Espírito Santo  
Brasil 

Variáveis SWAT e 
mapas temáticos 

(SIG) 

Agricultura, 
área florestada e 

pastagens 

Modelo de Avaliação de 
Solo e Água (SWAT) 

Calibração de modelo para a simulação de 
vazão e de fósforo total nas sub-bacias dos 
Rios Conrado e Pinheiro – Pato Branco 
(PR)* 

 Sub-bacias dos 
rios Conrado e 

Pinheiro - Paraná 
Brasil 

Variáveis SWAT, 
vazão, sólidos 

suspensos, Fósforo 
e mapas temáticos 

(SIG)  

Agricultura, 
área florestada e 

pastagens 

Modelo de Avaliação de 
Solo e Água (SWAT) 

Incorporação de indicadores de 
sustentabilidade na priorização de áreas 
para restauração florestal na Bacia do rio 
Corumbataí, (SP). 

Bacia do rio 
Corumbataí - São 

Paulo 
Brasil 

Porcentagem de 
mata nativa na 

APP; 
descontinuidade da 
vegetação nativa 

na bacia; 

Agricultura, 
área florestada e 

pastagens 

Modelo de Avaliação de 
Solo e Água (SWAT) e 

SIG 
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diversidade da 
paisagem; variação 

média do uso da 
terra; e 

suscetibilidade 
à erosão 

Potencial natural de erosão e riscos de 
degradação na Bacia hidrográfica do rio 
Mogi-Guaçú (SP) 

Bacia do rio Mogi 
Guaçú- São Paulo 

Brasil 

Precipitação, 
variáveis da USLE 
e mapas temáticos 

(SIG) 

Agricultura e 
área florestada 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE)  

Influence of land use change on sediment 
yield: a case study of the sub-middle of the 
são Francisco River Basin 

Sub-Meio da Bacia 
do rio São 

Francisco - Bahia e 
Pernambuco 

Brasil 
Variáveis da  

MUSLE e SWAT 
Área de floresta 
e agricultura 

Equação de Perda de 
Solo Universal 

Modificada (MUSLE) e 
Modelo de Avaliação de 

Solo e Água (SWAT) 

Calibração e validação da Equação 
Universal de Perda de Solos Modificada 
(MUSLE) utilizando dados 
hidrossedimentológicos locais. 

Bacia do ribeirão 
Pipiripau - Distrito 

Federal  
Brasil 

Variáveis da 
MUSLE, 

precipitação e 
vazão (ANA), 

turbidez e sólidos 
suspensos. 

Agricultura e 
pecuária 

Equação Modificada de 
Perda do Solo (MUSLE) 

Experiências da aplicação de 
geotecnologias e modelos de análise da 
Bacia hidrográfica 

Bacia do rio 
Corumbataí - São 

Paulo 
Brasil 

Variáveis da 
MUSLE e USLE e 
mapas temáticos 

(SIG) 

Agricultura, 
área florestada e 

pastagens 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 
Equação Modificada de 
Perda do Solo (MUSLE) 

Aplicação da MUSLE para estimativa de 
perda de solo da Bacia do Igarapé da Prata 
em Capitão Poço - Pará 

Bacia Igarapé da 
Prata - Pará 

Brasil 

Variáveis da 
MUSLE e USLE e 
mapas temáticos 

(SIG) 

Agricultura, 
área florestada e 

pastagens 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 
Equação Modificada de 
Perda do Solo (MUSLE) 

Análise da erosão hídrica na região 
semiárida da Paraíba usando o modelo 
SWAT acoplado a um SIG 

Bacia experimental 
de São João do 
Cariri - Paraíba 

Brasil 
Precipitação, 
temperatura, 

umidade do ar, 
Área florestada 

Modelo de Avaliação de 
Solo e Água (SWAT) 
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escoamento 
superficial e perdas 
de solo (valores de 
diário de medição) 

e Variáveis da 
SWAT 

Avaliação do desempenho dos modelos de 
predição da erosão hídrica USLE, RUSLE e 
WEPP para diferentes condições 
edafoclimáticas do Brasil 

Parcelas 
experimentais 

Alagoinha - PB, 
Campinas - SP, 
Pindorama -SP, 
Dourados -MS, 
Goiânia -GO, 
Guaiba - RS, 

Planaltina - DF, 
Santa Maria - RS e 

em 
Viçosa -MG 

Brasil 
Variáveis da 

MUSLE, USLE e 
WEPP 

Agricultura 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE), 
Equação Revisada de 

Perda do Solo (RUSLE) 
e Projeto de Previsão de 
Erosão de Água (WEPP) 

Valoração ambiental do efeito externo da 
erosão em duas sub-bacias com diferentes 
percentuais de Mata Atlântica 

Sub-bacias Glória 
e Palmital - Rio de 

Janeiro 
Brasil 

Variáveis da 
MUSLE e Mapas 
Temáticos (SIG) 

Agricultura e 
pastagens  

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

Um indicador de vulnerabilidade para Sub-
Bacias hidrográficas do Estado do Rio de 
Janeiro 

Sub-bacias do RJ - 
Rio de Janeiro 

Brasil 

Precipitação, 
escoamento 
superficial e 

variáveis da USLE 
e WEPP 

Agricultura, 
pecuária, 

pastagens e 
áreas florestadas  

Analise multicriterial 
(AMC), Equação 

Universal de Perda de 
Solos (USLE) e Projeto 

de Previsão de Erosão de 
Água (WEPP) 

Potential soil erosion assessment through 
the CORINE methodology in cattle districts 
of the Mayabeque province, Cuba 

 Bairros pecuários 
de Guayabal e 

Nazareno - Cuba 
Cuba 

Tipos de solo, 
precipitação, 

manejo, paisagem 
e mapas temáticos 

(SIG) 

Pecuária  Metodologia CORINE 
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Aplicaciones del modelo USLE/RUSLE 
para estimar pérdidas de suelo por erosión 
em Uruguay Y la región Sur de La Cuenca 
Del Rìo Del La Plata 

Bacia do Prata - 
Uruguai 

Uruguai 
Variáveis da USLE 

e MUSLE 

Agricultura, 
pecuária, 

pastagens e 
áreas florestadas  

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE), 
Equação Revisada de 

Perda do Solo (RUSLE) 

Identificação dos sistemas agrícolas do 
arenito Caiuá sujeitos à erosão, através do 
modelo AGNPS 

Microbacia do rio 
Inhacanga - Paraná 

Brasil 

Volume 
precipitado, a 

umidade do solo, a 
biodiversidade e 

áreas protegidas, o 
uso da terra, o tipo 
de solo, as formas 

de manejo e 
prática mecânica 
conservacionista 

Agricultura 
Modelo AGNPS, 
associado ao SIG-

ArcGis 

Incorporación del efecto del contenido de 
agua en el suelo en el modelo 
USLE/RUSLE para estimar erosión en 
Uruguay 

Bacias do Uruguai 
- Uruguai 

Uruguai 

Medição de água 
no Solo e 

Variáveis USLE E 
MUSLE 

Agricultura 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE), 
Equação Revisada de 

Perda do Solo (RUSLE) 
Impacts of land-cover change and high 
rainfall on soil erosion among three farms 
in Cerro Punta, Chiriquí, Panamá. 

Bacia do rio 
Chiriquí, Cerro 
Punta - Panamá 

Panamá 
Precipitação, 

vazão, turbidez e 
variáveis da USLE 

Agricultura e 
área florestada 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

Diagnóstico del potencial de erosión hidrica 
mediante técnicas de geoprocessamiento em 
la sub-cuenca del Río Angasmarca, La 
Libertad, Peru 

Bacia dos rios 
Santa, Lacramarca 
e Nepeñaa - Peru 

Peru Variáveis USLE 
Agricultura, 
pastagens e 

áreas florestadas 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

Geotecnologias aplicadas à análise da 
susceptibilidade a erosão hídrica do solo na 
bacia do rio Caramujo/MT, Brasil 

Bacia do rio 
Caramujo, Mato 

Grosso 
Brasil 

Mapas temáticos 
(sobreposição) 

Agricultura 

SIG usando dados 
SEPLAN/MT, 

SEMA/MT, IBGE, 
INPE, ANA e no projeto 

RADAMBRASIL 
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Modelo de estabilidade dos solos à erosão 
Município de 

Costa Rica-MS 
Brasil 

Mapas temáticos e 
variáveis da USLE  

Agricultura e 
pastagem 

Modelo de Estabilidade 
de Solos (MES) e 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE),  

Assessment of soil and water conservation 
methods applied to the cultivated steeplands 
of southern Honduras 

Comunidade de 
Los Espabeles - 

Honduras 
Honduras 

Variáveis de USLE 
e RUSLE, 

precipitação e 
turbidez 

Agricultura 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE), 
Equação Revisada de 

Perda do Solo (RUSLE) 

Modelling of event-based soil erosion in 
Costa Rica, Nicaragua and Mexico: 
evaluation of the EUROSEM model 

Bacia hidrográfica 
de Santa Ana de 

Salitral, Costa Rica  
Bacia hidrográfica 
de Nicaragua não 
informada e Bacia 

hidrográfica de 
Coatlinchán, 

México 

Costa Rica, 
Nicarágua e 

México 

Manejo do solo, 
textura do solo, 
condutividade 

hidráulica, teor de 
umidade do solo, 

cobertura do solo e 
precipitação  

Agricultura 
European Soil Erosion 
Model (EUROSEM) 

Erosion control and prediction in Cassava 
based cropping systems in the Southern 
Andean region of Colombia 

Região Andina da 
Colômbia 

Colômbia Variáveis da USLE Agricultura 
Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE)  

Predicción de la erodabilidad em algunos 
suelos de ladera de la zona cafetera 
colombiana 

Região de 
potencial Cafeeiro 

Colombiano 
Colômbia 

Variáveis da USLE 
E WEPP 

Agricultura, 
pastagem e 

floresta 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE),  
e Projeto de Previsão de 
Erosão de Água (WEPP) 

Assessing the rain erosivity and rain 
distribution in diferent agro-climatological 
zones in Venezuela 

Áreas Agrícolas da 
Venezuela 

Venezuela 
Varíaveis da 

RUSLE 
Agricultura 

Equação Revisada de 
Perda do Solo (RUSLE) 

Ordenación agrohidrológica de Lá Cuenca 
del "Etang Pouillet". Departamento Del 
Sudest. Haití. 

Bacia Hidrográfica 
do Etang Pouillet 

Haiti 
Variáveis da USLE 
e Mapas temáticos 

(SIG) 
Agricultura  

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 
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Previsão da perda de solo na Fazenda 
Canchim – SP (EMBRAPA) utilizando 
geoprocessamento e o USLE 2D 

 Fazenda Canchim 
da Embrapa 

Pecuária Sudeste - 
São Paulo 

Brasil Variáveis da USLE 
Agricultura e 

pastagens  

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 

Software IDRISI e 
USLE 2D 

Vulnerabilidade ambiental em sub-bacias 
hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro 
por meio de integração temática da perda de 
solo (USLE), variáveis morfométricas e o 
uso/cobertura da terra. 

Sub-bacias do RJ - 
Rio de Janeiro 

Brasil 
Variáveis da USLE 
e mapas temáticos 

(SIG) 

Agricultura, 
pastagens e 

áreas florestadas 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

Avaliação do potencial à erosão dos solos: 
uma análise comparativa entre Lógica 
Fuzzy 
e o Método USLE. 

Bacia Pimentel, 
São Fidelis , Rio 

de Janeiro 
Brasil 

Variáveis da 
FUZZY, mapas 
temáticos (SIG), 

precipitação e 
variáveis USLE  

Pecuária 
Equação Universal de 

Perda de Solo (USLE) e 
Lógica FUZZY 

Aplicação da USLE e SIG na caracterização 
de três micro Bacias hidrográficas no Brasil 

Assentamentos 
Rurais - Ceará 

Brasil Variáveis da USLE 
Floresta e 
agricultura  

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 

SIG 
Desenvolvimento e análise de uma rede 
neural artificial para a estimativa da 
erosividade da chuva para o Estado de São 
Paulo 

Estado de São 
Paulo 

Brasil 
Variáveis da USLE 

e dados 
pluviométricos 

Agricultura, 
área florestada e 
pastagens, áreas 

urbanizadas 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 

rede neural artificial 
(RNA) 

Análise de sensibilidade e Calibração do 
modelo Swat aplicado em Bacia 
hidrográfica da região sudeste do Brasil 

Bacia hidrográfica 
do Ribeirão São 

Bartolomeu - 
Viçosa MG 

Brasil 
Variáveis SWAT e 
mapas temáticos 

(SIG) 
Agricultura 

Modelo de Avaliação de 
Solo e Água (SWAT) 

Análise e espacialização das perdas médias 
de solo por erosão hídrica laminar na bacia 
hidrográfica do Tenente Amaral em Jaciara, 
Mato Grosso, Brasil.  

Bacia hidrográfica 
do Tenente Amaral 
em Jaciara, Mato 

Grosso 

Brasil 
Variáveis da USLE 
e mapas temáticos 

(SIG) 

Agricultura e 
áreas florestadas 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 

Software IDRISI  
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Levantamento sistemático dos fatores da 
Equação Universal de Perdas de Solos 
(USLE) para o delineamento de áreas com 
potencial erosivo da bacia PN1 – IGAM, 
Minas Gerais (resultados parciais)  

Bacia PN1 
(classificação do 
Instituto Mineiro 

de Gestão das 
Águas – IGAM) 

Brasil 
Variáveis da USLE 
e mapas temáticos 

(SIG) 

Agricultura, 
pastagem e 

floresta 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

Determinação da perda de solos por erosão 
laminar na Bacia hidrográfica do arroio 
Marrecas, RS, Brasil  

Bacia do Arroio 
Marrecas, no Rio 

Grande do Sul 
Brasil 

Variáveis da USLE 
e mapas temáticos 

(SIG) 

Agricultura e 
áreas florestadas 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

Uso de técnicas de geoprocessamento e do 
modelo matemático USLE para a avaliação 
de processos erosivos na bacia hidrográfica 
do Rio Caceribu RJ. 

Bacia do Rio 
Caceribu, Niterói, 
Rio Bonito e São 

Gonçalo, RJ 

Brasil 
Variáveis da USLE 
e mapas temáticos 

(SIG) 

Agricultura, 
pastagem e 

floresta 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

Erosão na bacia do rio Santo Anastácio, 
oeste do Estado de São Paulo, Brasil 

 Bacia do rio Santo 
Anastácio 

Brasil Variáveis da USLE 
Agricultura, 
pastagens e 

áreas urbanas 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

Confecção do mapa de susceptibilidade à 
erosão a partir da USLE utilizando para 
estimar o fator topográfico do programa 
RAMPA 

Bacia do Ribeirão 
do Gama (DF) 

Brasil Variáveis da USLE 
Agricultura e 

áreas florestadas 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) e 

Programa RAMPA 

Modelagem de processos erosivos no Vale 
do Ribeira, Brasil 

Bacia hidrográfica 
do rio Ribeira de 
Iguape, SP e PR 

Brasil 
Variáveis da USLE 
e mapas temáticos 

(SIG) 

Agricultura e 
áreas florestadas 

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

Incertezas na predição de erosão com a 
USLE : impactos e mitigação 

Gleba no Distrito 
Federal 

Brasil 
Variáveis da USLE 
e mapas temáticos 

(SIG) 
Pastagens  

Equação Universal de 
Perda de Solo (USLE) 

RUSLE para determinação da tolerância de 
perda de solo 

Bacia do Igarapé 
da Prata - Pará 

Brasil 
Variáveis da 

RUSLE e mapas 
temáticos (SIG) 

Agricultura 
 Equação Revisada de 

Perda do Solo (RUSLE) 

Avaliação de perdas de solos utilizando o 
modelo RUSLE integrado a um SIG 

Bacia do rio da 
Cunha - Santa 

Catarina 
Brasil 

Variáveis da 
RUSLE e mapas 
temáticos (SIG) 

Agricultura 
 Equação Revisada de 

Perda do Solo (RUSLE) 
e SIG 
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APÊNDICE B – Levantamento das estações de dados hidrometerológicos da ANA: HIDROWEB 
 

Nome Município 

Séries Históricas  
Nível de 

Consistência  Período  
Tipo de 
Medição  Chuvas 

(mm) Clima 
Resumo 

de 
Descargas 

Sedimentos  
Cotas 
(cm) 

Qualidade 
de Água 

Perfil 
Transversal 

Vazões 
(m³/s)  

Ponte do Guandu Itaguaí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Consistido  
10/1966 a 

06/71 
Pluviômetro  

Barragem Guandu-Açu 
Rio de 
Janeiro 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Guandu Seropédica Seropédica Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
03/2015 a 
04/2015 

Pluviômetro  

Nova Iguaçu_Jardim 
Guandu 

Nova 
Iguaçu 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
05/2015 a 
07/2015 

Pluviômetro  

Ponte Do Guandu 
Nova 

Iguaçu 
s.d. s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. Sim 

Bruto  
08/1963 a 
06/1971 Cota - 

Escala 
Consistido  

08/1963 a 
06/1972 

Consistido  
08/1963 a 
09/1970 

Vazão - 
Curva de 
descarga 

Guandu Seropédica Seropédica s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Mangaratiba_Muriqui Mangaratiba Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
04/2015 a 
06/2015 

Pluviômetro  

Mangaratiba (Faz.Vitor 
Breves) 

Mangaratiba Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
05/1949 a 
12/1960 

Pluviômetro  

Mangaratiba_Praia do 
Saco 

Mangaratiba s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Piraí (reservatório de Piraí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
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Santana) 

Paracambi (Ex-Taireta) Paracambi s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Paracambi Paracambi 
Sim s.d. s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
03/2015 a 
04/2015 

Pluviômetro  

Paracambi_Escola 
Municipal Dr. Carlos 

Nabuco 
Paracambi 

Sim s.d. s.d. s.d. 
s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 05/2015 a 

07/2015 
Pluviômetro  

PCH Paracambi 
Barramento  

Paracambi s.d. s.d. Sim Sim Sim s.d. s.d. s.d. 

Consistido  
06/2003 a 
08/2003 

s.d. 

Consistido  04/2011. s.d. 

Bruto 
01/1998 a 
09/2007 

Cota - 
Escala 

PCH Paracambi Juzante  Paracambi s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
Japerí_Estrada Ary 

Schivo 
Japerí 

Sim s.d. s.d. s.d. 
s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 

04/2015 a 
05/2015 

Pluviômetro  

Japerí_Centro Japerí 
Sim s.d. s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
04/2015 a 
05/2015 

Pluviômetro  

Japerí_Parque Gandu Japerí 
Sim s.d. s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
04/2015 a 
05/2015 

Pluviômetro  

Japerí_E.M Teofilo 
Cunha 

Japerí Sim s.d. 
s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
04/2015 a 
05/2015 

Pluviômetro  

RIO GUANDÚ (Antes 
da cidade de Japerí) 

Japerí 
s.d. s.d. s.d. s.d. 

s.d. Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Mendes Mendes s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
Mendes_CIEP 288 - 
Prof. Ruy Gonçalves 

Ramos 
Mendes 

Sim s.d. s.d. s.d. 
s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 

04/2015 a 
06/2015 

Pluviômetro 

Itaguaí Itaguaí 
Sim s.d. s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
05/1936 a 
12/1957 

Pluviômetro 

Lídice  Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.  s.d.  s.d.  s.d. 
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Lídice  Rio Claro 
Sim s.d. s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
01/1951 a 
12/1970 

Pluviômetro 

UHE Nilo Peçanha 
Lídice 

Rio Claro 
Sim s.d. s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
01/1951 a 
12/2012 

Pluviômetro 

UHE Nilo Peçanha 
Lídice 

Rio Claro 
s.d. s.d. Sim Sim 

Sim Sim Sim Sim s.d. s.d. s.d. 

Mendanha - 6DR 
Rio de 
Janeiro Sim s.d. s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. Consistido  
07/1970 a 
12/1994 

Pluviômetro  

Queimandos (Faz 
Weinschenk) 

Nova 
Iguaçú Sim s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
07/1935 a 
11/1956 

Pluviômetro 

Queimados_Estrada Rio 
do Ouro 

Queimados 
Sim s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
06/2015 a 
08/2015 

Pluviômetro 

Queimados_Jardim da 
Fonte 

Queimados 
Sim s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
06/2015 a 
08/2015 

Pluviômetro 

Queimados_Santa 
Catarina 

Queimados 
Sim s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto  
06/2015 a 
08/2015 

Pluviômetro  

Queimados_E M Dr 
Francisco Manoel 

Brandão 
Queimados 

Sim s.d. s.d. 
s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto  

07/2015 a 
08/2015 

Pluviômetro  

Queimados_E M José 
Anastácio Rodrigues 

Queimados 
Sim s.d. s.d. 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto  
07/2015 a 
08/2015 

Pluviômetro  

Barragens das Lajes Piraí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
08/1941 a 
12/1980 

Pluviômetro 

UHE Fontes Nova Res. 
Lajes Barramento 

Piraí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
01/1998 a 
12/2012 

Pluviômetro 

Rio das Pedras Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
01/1946 a 
09/1961 

Pluviômetro 

Barra (Lajes) Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
01/1946 a 
09/1961 

Pluviômetro 

Piraí  Piraí Sim  Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto  
01/1961 a 
12/1998 

Pluviômetro 
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s.d. s.d. s.d. 

Miguel Pereira 
Miguel 
Pereira 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto  
01/2015 a 
03/2015 

Pluviômetro  

Miguel Pereira 
Miguel 
Pereira 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

Engenheiro 
Paulo de 
Frontin 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Paulo de Frontin 
Engenheiro 

Paulo de 
Frontin 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto  01/2015. Pluviômetro  

Seropédica-Dom Bosco Seropédica s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Vassouras Vassouras Sim s.d. s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. 
Bruto 

01/1930 a 
05/1990 

Pluviômetro  

s.d. s.d. s.d. 
Barra do Piraí (Entrada 

de Vassouras) 
Barra do 

Piraí 
s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Barra do Piraí 
Barra do 

Piraí 
Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 

01/1947 a 
12/1957 

Pluviômetro  

Piraí  Piraí s.d. s.d. Sim s.d. Sim s.d. s.d. s.d. 
Consistido  

07/1941 a 
03/1952 

Cota - 
Escala 

Consistido  02/1942 
Resumo de 
descarga 

Piraí Ponte da Cidade Piraí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Nova Iguaçu _Paraíso  
Nova 

Iguaçu 
Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 

05/2015 a 
07/2015 

Pluviômetro 

Nova Iguaçu_EMEI 
Olga Celestina Gilbert 

Almeida 

Nova 
Iguaçu 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
05/2015 a 
07/2015 

Pluviômetro  

GBM - Nova Iguaçu 
Nova 

Iguaçu 
s.d. s.d. Sim s.d. Sim s.d. s.d. s.d. Consistido  

01/2008 a 
04/2013 

Cota - 
Escala 
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Bruto 
08/2008 a 
03/2009 

Resumo de 
descarga 

Santa Cruz 8DR 
Rio de 
Janeiro 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Consistido  
01/1965 a 
05/1981 

Pluviômetro 

Rio de Janeiro -Defesa 
Civil Santa Cruz 

Rio de 
Janeiro 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Santa Cruz 
Rio de 
Janeiro 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 01/2015. Pluviômetro 

Baia de Sepetiba 
Rio de 
Janeiro 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Estrada da Ilha - Campo 
Grande 

Rio de 
Janeiro 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Campo Grande 
Rio de 
Janeiro 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Sítio Paraíso (Campo 
Grande) 

Rio de 
Janeiro 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Campo Grande 
Rio de 
Janeiro 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
05/1941 a 
12/1941 

Pluviômetro 

Campo Grande - 7DR 
Rio de 
Janeiro 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Consistido  
01/1965 a 
01/1995 

Pluviômetro 

Rio de Janeiro  (Sta Cruz 
- SBSC) 

Rio de 
Janeiro 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Rio de Janeiro_Escola 
Mun. Tatiana Chagas 

Memória 

Rio de 
Janeiro 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
07/2015 a 
08/2015 

Pluviômetro 

Rio de Janeiro_Posto de 
Saúde - Catta Preta 

Rio de 
Janeiro 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
07/2015 a 
08/2015 

Pluviômetro 

Rio de 
Janeiro_Faculdade 

Estácio 

Rio de 
Janeiro 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
07/2015 a 
09/2015 

Pluviômetro  

Rio de Janeiro_CMS Rio de Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 07/2015 a Pluviômetro 
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Vila Canoas Janeiro 09/2015 

São João Marcos Rio Claro  s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Mangaratiba_Muriqui Mangaratiba Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
04/2015 a 
06/2015 

Pluviômetro 

Rubião  Mangaratiba Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 01/2015. Pluviômetro 
Ingaiba (Fazenda 

Batatal) 
Mangaratiba Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 

01/1947 a 
12/1960 

Pluviômetro 

Fazenda Lapa Mangaratiba Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
03/1943 a 
05/1997 

Pluviômetro 

Ibicuí Mangaratiba Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
04/1986 a 
12/2015 

Pluviômetro 

Fazenda Santana  Piraí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto  
10/1951 a 
10/1970 

Pluviômetro 

Monumento Rodov - 
Estrada RJ-SP 

Piraí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Ipé Piraí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
07/1941 a 
07/1989 

Pluviômetro 

Fazenda Santa Rosa Piraí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
07/1943 a 
12/1992 

Pluviômetro 

Pau Cheiroso  Japerí  s.d. s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. s.d. 
Bruto 

06/1951 a 
09/1956 

Escala  

Bruto  
05/1951 a 
04/1956 

s.d. 

Conrado (Ex - Pães 
Leme) 

Miguel 
Pereira 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Governador Portela  
Miguel 
Pereira 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
05/1949 a 
01/1963 

Pluviômetro 

Hotel Santa Branca 
Miguel 
Pereira 

s.d. s.d. Sim s.d. Sim s.d. s.d. s.d. 
Bruto 

06/1954 a 
08/1956 

Escala 

Bruto  
06/1954 a 
04/1956 

Resumo de 
descarga 
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Ponte Santana 
Miguel 
Pereira 

s.d. s.d. Sim s.d. Sim s.d. s.d. s.d. 
Bruto 

05/1951 a 
12/1959 

Resumo de 
descarga 

Bruto 
05/1951 a 
06/1953 

Escala 

CGH Cascata Paracambi s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
CGH da Serra  Paracambi Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Mesquita_Escola 
Municipal Ernesto Che 

Guevara 
Mendes Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 

05/2015 a 
06/2015 

Pluviômetro 

Seropédica - Santa Sofia  Seropédica s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto s.d.  Pluviômetro 
Seropédica - Centro  Seropédica s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Seropédica_E.M. 
Coletivo Santa Alice 

Seropédica s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Morsing (Rio Sacra 
Familia) 

Piraí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Fazenda Caxias - Estrada 
Rio São Paulo  

Itaguaí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Santa Candida  2 Itaguaí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Ecologia Agrícola (KM 
47) 

Itaguaí Sim Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Bruto 
01/1961 a 
12/1998 

Pluviômetro 

Bruto 
01/1961 a 
12/1998 

Clima - 
Temperatura 

do Ar 
Máxima 

Bruto 
01/1961 a 
12/1998 

Clima - 
Temperatura 

do Ar 
Mínima 

Bruto 
01/1961 a 
12/1998 

Clima - 
Evaporação 

Tangue  
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Bruto 
01/1961 a 
12/1998 

Clima - 
Chuva - 

Pluviômetro  

Bruto 
01/1961 a 
12/1998 

Clima 
Umidade do 

Ar 

Bruto 
01/1961 a 
12/1998 

Clima - 
Pressão 

Atmosférica 
Mazomba Itaguaí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 05/2015.  Pluviômetro 

Coroa Grande Itaguaí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
04/1989 a 
12/2015 

Pluviômetro 

Itaguaí_CIEP 497 - Prof. 
Silvia Tupinambá 

Itaguaí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
04/2015 a 
05/2015 

Pluviômetro 

Itaguaí_E.E.M Fazenda 
Santa Candida 

Itaguaí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
04/2015 a 
05/2015 

Pluviômetro  

Itaguaí_Administração 
Regional da Ilha da 

Madeira 
Itaguaí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 

04/2015 a 
05/2015 

Pluviômetro 

Chaperó Itaguaí s.d. s.d. Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto  
08/1951 a 
12/1951 

Resumo de 
descarga 

Sítio Percílio  Itaguaí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
Santa Candida   Itaguaí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Arapucaia Itaguaí s.d. s.d. Sim s.d. Sim s.d. s.d. s.d. 
Bruto 

08/1951 a 
09/1956 

Cota - 
Escala 

Bruto 
08/1951 a 
04/1956 

Resumo de 
descarga 

Salto (Tanque Flutuante) Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
01/1950 a 
06/1956 

Pluviômetro 

Barra Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 02/2015. Pluviômetro 
Rio das Pedras Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 02/2015. Pluviômetro 
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UHE Fontes Nova 
Desvio Várzea 

Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
01/2015 a 
02/2015 

Pluviômetro 

UHE Nilo Peçanha Res. 
Tocos Barramento 

Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Consistido  
01/1998 a 
12/2012 

Pluviômetro 

UEL Vigário Passo Três Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
02/2002 a 
12/2012 

Pluviômetro 

Rio das Canoas  Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Consistido  
04/1951 a 
06/1958 

Pluviômetro 

Alto dos Negros  Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
04/1951 a 
06/1958 

Pluviômetro 

Rosário Portal Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
01/1947 a 
12/1949 

Pluviômetro 

PCH Braço Jusante Rio Claro s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
UHE Nilo Peçanha Rio 

do Braço 
Rio Claro s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

UHE Nilo Peçanha 
(Reservatório Vigário) 

Rio Claro s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

UHE Fonte Nova 
Rosário 

Rio Claro s.d. s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. s.d. Consistido  
03/2000 a 
12/2012 

Escala 

Fonte Nova Descio 
Várzea 

Rio Claro s.d. s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. Sim 

Consistido  
01/2000 a 
12/2012 

Cota - 
Escala 

Consistido  
01/2000 a 
06/2004 

Vazão - 
Curva de 
descarga 

Tocos - Entrada do 
Túnel 

Rio Claro s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

UHE Nilo Peçanha Res. 
Tocos Barramento 

Rio Claro s.d. s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. s.d. Consistido  
01/1998 a 
12/2012 

Cota - 
Escala 

Fazenda Santana  Rio Claro Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
Consistido  

10/1951 a 
12/1961 

Cota - 
Escala 

Consistido  10/1951 a Vazão - 



121 
 

 
 

12/1961 Curva de 
descarga 

Consistido  
10/1951 a 
06/1961 

Resumo de 
descarga 

Lambari Piraí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
11/1951 a 
06/1964 

Pluviômetro 

Barragem do Salto Piraí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
01/1946 a 
07/1949 

Pluviômetro 

Fazenda Bela Vista Piraí   s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
03/1951 a 
06/1958 

Pluviômetro 

UEL Vigário Fazenda 
Nova Esperança  

Piraí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Consistido  
02/2002 a 
12/2012 

Pluviômetro 

UHE Pereira Passos 
Juzante 

Piraí Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Consistido  
12/2002 a 
12/2012 

Pluviômetro 

Fazenda São Sebastião Piraí s.d. s.d. Sim s.d. Sim s.d. s.d. s.d. 
Bruto 

09/1937 a 
01/1941 

Cota - 
Escala 

Bruto 
09/1937 a 
01/1941 

Resumo de 
descarga 

UHE TOCOS Piraí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Fazenda Bela Vista Piraí s.d. s.d. Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
01/1981 a 
05/1981 

Resumo de 
descarga 

UEL Vigário Fazenda 
Nova Esperança  

Piraí s.d. s.d. Sim Sim Sim s.d. Sim Sim 

Consistido  
01/1998 a 
12/2012 

Cota - 
Escala 

Consistido  
01/1998 a 
12/2012 

Resumo de 
descarga 

Consistido  
01/1998 a 
12/2012 

Perfil 
Transversal  

Consistido  
01/1998 a 
12/2012 

Sedimentos 

Consistido  
02/1998 a 
12/2012 

Vazão - 
Curva de 
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descarga 

UEL Vigário Canal  Piraí s.d. s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. s.d. Consistido  
07/2000 a 
12/2012 

Cota - 
Escala 

UEL Vigário Caixa 
D’água 

Piraí s.d. s.d. s.d. Sim Sim s.d. s.d. s.d. 
Consistido 

10/2002 a 
12/2012 

Cota Escala 

Consistido  
01/2000 a 
07/2000 

Sedimentos 

UEL Tomada D’água Piraí s.d. s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. s.d. Consistido 
01/1999 a 
12/2012 

Escala 

Santana Ponte das 
Laranjeiras 

Piraí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

UHE Santana Piraí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Sim Consistido 
01/1998 a 
06/2015 

Vazão - 
Curva de 
descarga 

Santanésia  Piraí s.d. s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. s.d. Consistido  
10/1934 a 
03/1952 

Escala 

Santanésia  Piraí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Sim Consistido 
10/1940  a 
12/1975 

Vazão - 
Curva de 
descarga 

UHE Fonte Calha da 
CEDAE 

Piraí s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

UHE Pereira Passos 
Barramento 

Rio de 
Janeiro 

s.d. s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. Sim 

Consistido  
01/1998 a 
12/2012 

Cota - 
Escala 

Consistido 
01/2002 a 
06/2006 

Vazão - 
Curva de 
descarga 

UHE Pereira Passos 
Juzante 

Rio de 
Janeiro 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Mato Alto  
Rio de 
Janeiro 

Sim s.d. s.d. s.d. Sim s.d. s.d. s.d. Bruto 
04/1949 a 
06/1969 

Pluviômetro 

Faz. Ilha Mineiros- Via Nova s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
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Dutra Iguaçu 

Caramujos  
Nova 

Iguaçu 
s.d. s.d. Sim s.d. Sim s.d. s.d. s.d. 

Bruto  
01/1951 a 
05/1953 

Cota Escala 

Bruto 
05/1951 a 
04/1956 

Resumo de 
descarga 

Queimados (Faz 
WEINSCHENK) 

Nova 
Iguaçu 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
07/1935 a 
11/1973 

Pluviômetro  

São Pedro da Aldeia 
Nova 

Iguaçu 
Sim Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Bruto 
01/1961 a 
12/1970 

Pluviômetro 

Bruto 
01/1961 a 
12/1970 

Clima - 
Temperatura 

do Ar 
Máxima 

Bruto 
01/1961 a 
12/1970 

Clima - 
Temperatura 

do Ar 
Mínima 

Bruto 
01/1961 a 
12/1970 

Clima - 
Evaporação 

Tangue  

Bruto 
01/1961 a 
12/1970 

Clima - 
Chuva - 

Pluviômetro  

Bruto 
01/1961 a 
12/1970 

Clima 
Umidade do 

Ar 

Bruto 
01/1961 a 
12/1970 

Clima - 
Pressão 

Atmosférica 

Juzante Reduc 
Nova 

Iguaçu 
s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
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Confluência com o Rio 
Sapuri 

Nova 
Iguaçu 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Santa Mônica Vassouras Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 
07/1982 a 
12/1998 

Pluviômetro 

Prosperidade 
Barra do 

Piraí 
s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Barragem de Santana 
Barra do 

Piraí 
Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Bruto 

05/1960 a 
03/1964 

Pluviômetro 

UEL Santa Cecília 
Reservatório Santana do 

Barramento  

Barra do 
Piraí 

Sim s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Consistido 
01/1999 a 
12/2012 

Pluviômetro 

UEL Santa Cecília 
Reservatório Santana do 

Barramento  

Barra do 
Piraí 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Santanésia  
Barra do 

Piraí 
s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
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APÊNDICE C – Metadados compilados do Comitê da BHRG: SIGA GUANDU 
 

SIGA GUANDU 
Metadados  Mapa Temático  Fonte Escala Projeção  Ano Download Formato 

RHII Limite Comitê Guandu ANA 1:1.000.000 
Geográfica (Lat/Long) / 

Sirgas2000 
2014 Sim Shapefile e KML 

Limites municipais  Municípios  IBGE 1: 250.000 
Geográfica (LatLong) / 

Sirgas2000 
2013 Sim Shapefile e KML 

Hidrografia  

Sumidouro  

IBGE 1:25.000 
Geográfica (Lat/Long) / 

Sirgas2000 
2016 Sim Shapefile e KML 

Nascente 
Massa de água 

Barragens  
Trecho de drenagem 

Relevo  Curvas de nível  IBGE 1:25.000 
Geográfica (Lat/Long) / Sirgas 

2000 
2016 Sim Shapefile e KML 

Vegetação 

Cultivada 

ANA 1:25.000 
Geográfica (Lat/Long) / 

Sirgas2000 
2016 Sim Shapefile e KML 

Mangue 
Restinga 
Campo 
Macega 
Floresta 

Áreas protegidas 

Caracterização 
fisiográfica  

APA de Gericinó 
APA  

Gericinó-
Mendanha 

s.d. s.d. s.d. 
Sim Shapefile e KML 

APA Guandu APA Guandu s.d. s.d. s.d. 
Hidrografia  INEA 1: 50.000 s.d. 2015 
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APP de cursos de água INEA 1:50.000 GCS / SIRGAS2000 s.d. 
APP topos de morros INEA 1:25.000 GCS / SIRGAS2000 s.d. 

Solos 
 INPE/IBGE/ 
EMBRAPA  

1:5.000.000 Geográfica / Sirgas2000 2001 

Biodiversidade e áreas 
protegidas  

MMA 1:5.000.000 
Geográfica (Lat/Long) / Sirgas 

2000 
s.d. 

Divisão climática  IBGE s.d. 
Geográfica (Lat/Long) / Sirgas 

2000 
s.d. 

Domínios 
hidrogeológicos 

EPE 1:1.750.000 
Geográfica (Lat/Long) / Sirgas 

2000 
2007 

Geologia EPE 1:1.000.000 
Geográfica (Lat/Long) / Sirgas 

2000 
2007 

Geomorfologia  
INEA/DIMAM/ 

GEOPEA 
s.d. GCS / SIRGAS2000 2010 

Geomorfologia  CPRM 1:1.000.000 
Geográfica (Lat/Long) / Sirgas 

2000 
s.d. 

RPPN s.d. s.d. s.d. s.d. 
UC - Uso Sustentável  GEOPEA 1:50.000 GCS / SIRGAS2000 2012 
UC - Proteção Integral GEOPEA 1:50.000 GCS / SIRGAS2000 2012 

Uso e cobertura da terra IBGE 1:25.000 Geográfica/Sirgas 2000 2017 
Uso e cobertura da terra IBGE 1:250.000 GCS / SIRGAS2000 2015 

Uso e cobertura da terra IBGE 1:5.000.000 
Geográfica (Lat/Long) / Sirgas 

2000 
2012 

Uso e cobertura da terra 
INEA/DIMAM/ 

GEOPEA 
s.d. GCS / SIRGAS2000 2010 

Vegetação potencial  SEDRAP 1:100.000 Geográfica/Sirgas 2000 s.d. 

Recursos hídricos 
Hidrografia  IBGE 1:250.000 

Geográfica (LatLong) / 
Sirgas2000 

2013 
Sim Shapefile e KML Balanço hídrico total Profill s.d. s.d. 2017 

Balanço hídrico Profill 1:375.000 Geográficas/Sirgas2000 2017 
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diagnóstico  

Qualidade de água INEA s.d. Geográficas/Sirgas2000 2016 
Densidade 

demográfica 
Densidade populacional IBGE 1:250.000 

Geográfica (LatLong) / 
SIRGAS2000 

2010 Sim Shapefile e KML 

Planos de 
contingência  

Áreas potenciais para 
restauração 

INEA/DIMAM/ 
GEOPEA  

s.d. GCS / SIRGAS2000 2010 Sim Shapefile e KML 

Áreas prioritárias para 
conservação 

Conectividade florestal  
Déficit hídrico 

Domínio bioclimático 
Vegetação potencial  
Temperatura média 

anual  
Fragilidade do meio 

físico  
Ameaça à fitofisionomia 

Potencial 
agricultável  

Aptidão agrícola  GEOPEA 1:500.000 Geográficas/Sirgas2000 2014 Sim Shapefile e KML 

Abastecimento 
urbano  

Uso da água  
ANA 

1:1.000.000 
Geográficas/Sirgas2000 

2013 
Sim Shapefile e KML 

Balanço hídrico  s.d. 2016 
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APÊNDICE D – Metadados compilados do INEA para o Rio de Janeiro: GEOINEA 
 

INEA  
Metadados  Mapa Temático  Escala Projeção  Ano Download Formato Outros Formatos  INDE 

Biodiversidade e 
áreas protegidas  

Fragilidade do meio físico 1:1.000.000 s.d. 2010 Sim Shapefile e KML Sim Sim 
Áreas protegidas municipais  1:1.000.00 s.d. 2010 Sim Shapefile e KML Sim Sim 
Conectividade estrutural dos 
remanescentes de floresta  

1:1.000.000 s.d. 2010 Sim Shapefile e KML Sim Sim 

Ameaças a fitofisionomias  1:1.000.000 s.d. 2010 Sim  Shapefile e KML Sim Sim 
Potenciais para a restauração 1:1.000.000 s.d. 2010 Sim  Shapefile e KML Sim Sim 
Áreas de preservação 
permanente de topo de morro  

1:25.000 s.d. 2017 Sim  Shapefile e KML Sim Sim 

Áreas de preservação 
permanente de nascentes 

1:25.000 s.d. 2016 Sim  Shapefile e KML Sim Sim 

Áreas de preservação 
permanente de declividade  

1:25.000 s.d. s.d. Sim  Shapefile e KML Sim Sim 

Áreas de importância biológica 1:1.000.000 s.d. 2010 Sim  Shapefile e KML Sim Sim 
Vegetação potencial  1:1.000.000 s.d. 2010 Sim Shapefile e KML Sim Sim 
Unidades de Conservação 
municipais 

1:1.000.000 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Unidades de Conservação 
Federais 

1:1.000.000 s.d. 2017 Sim Shapefile  s.d. s.d. 

Zoneamento interno das Ucs 
Estaduais  

1:1.000.000 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural Estaduais 

1:1.000.000 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Reserva da Biosfera de Mata 
Atlântica 

1:1.000.000 s.d. s.d. Sim Shapefile e KML Sim Sim 
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Prioritário Conservação  1:1.000.000 s.d. 2010 Sim Shapefile e KML Sim Sim 
Permeabilidade das matrizes 
Ecológicas 

1:1.000.000 s.d. 2010 Sim Shapefile e KML Sim Sim 

Bioclimático 1:1.000.000 s.d. 2010 Sim Shapefile e KML Sim Sim 

Solos / relevo  
Geológico  1:1.000.000 s.d. s.d. Sim Shapefile e KML Sim Sim 
Ponto cotado altimétrico  1:25.000 s.d. s.d. Sim Shapefile e KML s.d. s.d. 

Rocha 1:25.000 s.d. s.d. Sim Shapefile  Sim s.d. 

Recursos hídricos  

Disponibilidade hídrica  1:1.000.000 s.d. s.d. Sim Shapefile e KML Sim Sim 
Qualidade das águas 1:100.000 s.d. s.d. Sim Shapefile e KML Sim Sim 
Trecho de drenagem 1:25.000 s.d. s.d. Sim Shapefile e KML s.d. s.d. 
Regiões hidrográficas 1:25.000 s.d. s.d. Sim Shapefile e KML Sim Sim 
Qualidade das águas interiores 1:50.000 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
Bacias hidrográficas do RJ 1:50.000 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Uso da terra  

Uso e cobertura do solo - 2015 1:1.000.000 s.d. 2015 Sim Shapefile e KML Sim Sim 
Uso e cobertura do solo - 2013 1:1.000.000 s.d. 2013 Sim Shapefile e KML Sim Sim 
Uso e cobertura do solo - 2007 1:1.000.000 s.d. 2007 Sim Shapefile e KML Sim Sim 
Mudanças no uso e cobertura do 
solo - 2013 a 2015  

1:1.000.000 s.d. 2015 Sim Shapefile e KML Sim Sim 

Mudanças no uso e cobertura do 
solo - 2007 a 2013  

1:1.000.000 s.d. 2013 Sim Shapefile e KML Sim Sim 

Tipos de cobertura e de uso da 
terra - 2014 

1:1.000.000 s.d. 2014 Sim Shapefile  Sim s.d. 

Cobertura e uso da terra  1:1.000.000 s.d. 2000 Sim Shapefile  Sim s.d. 
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APÊNDICE E – Mapas temáticos digitais disponíveis na Embrapa Solos: GEOPORTAL 
 

EMBRAPA SOLOS - Geoacervo 
Metadados  Mapa Temático  Escala Ano Download Formato Base de dado 

Uso e cobertura da 
terra 

Zoneamento agroecológico 1:5.000.000 2002 Sim Shapefile Geoportal 
Aptidão agrícola de terras  1:250.000 2003 Sim Shapefile Geoportal 
Qualidade ambiental das terras 1:75.000 2004 Sim PDF Geoportal 
Vulnerabilidade ambiental para planejamento de uso das terras 1:75.000 2004 Sim PDF Geoportal 

Solos 
Reconhecimento de baixa intensidade de solos  1:250.000 2003 Sim Shapefile Geoportal 
Solos frágeis e áreas indicadas para recuperação 1:250.000 2008 Sim PDF Geoportal 
Mapa de solos  1:75.000 2004 Sim PDF Geoportal 

Biodiversidade e 
áreas protegidas 

Regiões fitoecológicas s.d. 1983 Sim JPG Geoportal 
Remanescentes vegetais s.d. 1983 Sim JPG Geoportal 
Índice de valor de conservação de flora s.d. 2008 Sim JPG Geoportal 
Áreas de conservação s.d. 2008 Sim JPG Geoportal 
Unidades de conservação de proteção integral s.d. 2006 Sim JPG Geoportal 
Estoque de áreas para conservação e proteção s.d. 2003 Sim JPG Geoportal 
Unidades de conservação de uso sustentável s.d. 2006 Sim JPG Geoportal 
Remanescentes vegetais s.d. 2008 Sim PDF Geoportal 
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APÊNDICE F – Aspectos hidrológicos, climáticos e de qualidade de água monitorados pela TNC  
 

TNC 
Tipo de 

monitoramento Tipo de sensor Nome da estação Lat Long 
Equipamento 

instalado 
Início dos 

dados 
Frequência de 

coleta 

Hidrológico 
Sensores de nível 

e pressão 
(Solins) 

Gonzalo (pressão / nível) 
-22,897 -44,190 

Sensor de nível e 
barômetro 

12/10/2012 15 minutos 

Marcos Martins (pressão / 
nível)  

-22,87 -44,198 Sensor de nível e 
barômetro 

12/10/2012 15 minutos 

Papudos (nível) 

-22,871 -44,209 
Sensor de nível e 
barômetro 

12/10/2012 15 minutos 

Pluviômetro manual 01/12/2009 diária 

Sambaíba (pressão / nível) 
-22,842 -44,222 Sensor de nível e 

barômetro 
15/11/2013 15 minutos 

Pluviométrico 

Estações 
climáticas 

automáticas 
(Solar) 

Ruth 

-22,893 -44,220 

Pluviômetro 
automático com 
transmissão 

17/10/2014 15 minutos 

Pluviômetro manual 01/02/2010 diária 

Orlando Marques 

-22,892 -44,191 

Pluviômetro 
automático com 
transmissão 

15/10/2014 15 minutos 

Pluviômetro manual 09/02/2009 diária 

Sambaíba 
-22,842 -44,222 

Pluviômetro 
automático com 
transmissão 

17/10/2014 15 minutos 

Qualidade da Sensores de Papudos turbidez -22,871 -44,209 Turbidímetro - 15 minutos 
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água turbidez Sambaíba turbidez -22,844 -44,226 Turbidímetro 10/07/2015 15 minutos 

Freestations Freestations 

FREESTATION 1 - Maluco 

-22,903 -44,179 

Temperatura, umidade, 
radiação solar, 
velocidade do vento, 
direção do vento, 
precipitação, 
precipitação dirigida 
pelo vento, nevoeiro 

jan/17 s.d. 

FREESTATION 2 - 
Guilherme 

-22,909 -44,181 

Temperatura, umidade, 
radiação solar, 
velocidade do vento, 
direção do vento, 
precipitação, 
precipitação dirigida 
pelo vento, nevoeiro 

jan/17 s.d. 

FREESTATION 3 - Orlando 
Marques 

-22,892 -44,191 

Temperatura, umidade, 
radiação solar, 
velocidade do vento, 
direção do vento, 
precipitação, 
precipitação dirigida 
pelo vento, nevoeiro 

jan/17 s.d. 
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FREESTATION 4 - Ruth 

-22,895 -44,221 

Temperatura, umidade, 
radiação solar, 
velocidade do vento, 
direção do vento, 
precipitação, 
precipitação dirigida 
pelo vento, nevoeiro 

jan/17 s.d. 

Captura nebular Captura nebular 

Parcela Carlinhos 

-22,893 -44,189 

30 pluviômetros 
manuais 

s.d. a cada 7 dias 

3 escorrimentos de 
tronco; 3 calhas 

jan/18 10 min 

Parcela Sebastião 

-22,894 -44,188 

30 pluviômetros 
manuais 

  a cada 7 dias 

3 escorrimentos de 
tronco; 3 calhas 

mar/18 10 min 

Parcela Guilherme 

-22,900 -44,174 

30 pluviômetros 
manuais 

  a cada 15 dias 

3 escorrimentos de 
tronco; 3 calhas 

mar/18 10 min 

Umidade do 
solo 

Sensores de 
umidade do solo em processo de instalação 

s.d. s.d. 
s.d. 

s.d. s.d. 
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