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RESUMO 

 

O presente trabalho realizou experimentos para a determinação do Potencial Erosivo, a 

partir Equação Universal de Perda de Solos (EUPS), no estado de Mato Grosso, 

considerando as simulações de alterações do clima e da cobertura do solo. Todos os 

dados utilizados neste trabalho foram obtidos na internet, mas para uma parcela destes, 

a ausência dos metadados de referência gerou a necessidade de adaptações dos métodos 

e criou deficiências na etapa do processamento. O software ArcGis empregado desde a 

digitalização, processamento da álgebra de mapas do modelo e análise dos resultados se 

mostrou uma ferramenta muito flexível e de excelente desempenho. Quanto aos os 

resultados obtidos, em linhas gerais, os mesmos se encontram em consonância com as 

expectativas iniciais. Aspectos mais específicos relacionados, principalmente, as 

simulações do potencial erosivo associados às futuras coberturas do solo não se 

comportaram de forma uniforme em relação às expectativas. Algumas das incoerências 

deste refinamento do processamento foram analisadas e a conclusão que se obteve é que 

para a utilização de modelos matemáticos existe a necessidade de dados de boa 

qualidade, padrões mais rigorosos para a metodologia e a utilização mais sistemática de 

controles nas etapas de desenvolvimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A constatação do fato de que as temperaturas na terra estão se elevando, em média, 

desde o final do Século XIX, geraram uma nova perspectiva às ciências que trabalham 

com os temas ambientais. Mesmo que ainda existam divergências em relação às causas 

deste aquecimento, com raras exceções, grande parcela da população, deixou de lado a 

visão do Meio Ambiente como uma Tecameba
1
 que atrapalha o desenvolvimento do 

país e encarece as obras. Vivemos uma sensação de que mais e mais pessoas procuram 

contribuir com ações cotidianas para a preservação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável. 

 

A humanidade vem descobrindo que pode obter vantagens nesta nova postura de 

economizar água e energia, tornar nossas cidades mais agradáveis, melhorar a qualidade 

do ar, reciclar e reaproveitar resíduos, cuidar de nossos rios, matas e campos. A cada 

ano, novos habitantes do planeta geram demandas sobre os recursos naturais e a 

exploração adequada dos mesmos é uma necessidade. 

 

Atualmente, os estudos de mudanças climáticas, estão amparados por um grande 

arcabouço cientifico que não se restringe apenas a provar suas causas, compreende 

também esforços para simular como serão estas mudanças e os diversos impactos que 

elas poderão causar sobre os recursos naturais, a flora a fauna e as populações que 

residem em diversas regiões do planeta. 

 

Inicialmente, o passo crucial é o de desenvolver modelos matemáticos e ferramentas 

computacionais capazes de simular os cenários mais fiéis do comportamento futuro de 

um fenômeno em uma determinada região. Segundo Soares Filho (2007) os modelos 

matemáticos espaciais: 

 

... visam auxiliar o entendimento dos mecanismos causais e processos de 

desenvolvimento de sistemas ambientais, e assim determinar como que eles 

                                                 

1
 Protozoário invertebrado revestido de carapaça mineral, que se integra a base da cadeia alimentar em 

ambientes aquáticos. 
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evoluem diante de diferentes cenários que se traduzem por quadros 

socioeconômicos, políticos e ambientais. 

 

Em um ambiente computacional os softwares disponíveis atualmente permitem a 

estruturação e a simulação de modelos matemáticos para diferentes quadros de predição 

de diversos fenômenos que possuem expressão espacial. Este trabalho irá utilizar destes 

softwares e de dados disponíveis na Internet para experimentar a simulação dos efeitos 

de alterações climáticas sobre as taxas de potencial erosivo. 

 

A metodologia utilizada para a determinação do potencial erosivo é bastante difundida. 

Uma pesquisa no Google do termo EUPS, que é a abreviatura de Equação Universal de 

Perda de Solos, a base de todos os modelos utilizados para a determinação de potencial 

erosivo hídrico, retorna 61.600 resultados em poucos segundos. A pesquisa na mesma 

página de busca dos termos EUPS+Geoprocessamento retorna um total de 998 

resultados. 

 

Segundo Lombardi e Neto (1986) os primeiros trabalhos que permitiram a elaboração 

de um modelo para a estimativa da erosão hídrica se iniciaram em 1940. Em 1978 os 

cientistas americanos Wischmeier e Smith apresentaram o modelo “Universal Soil Loss 

Equation” (USLE), termo que traduzido para o português tornou-se a Equação 

Universal de Perda de Solos (EUPS). A determinação do potencial erosivo segundo este 

modelo consiste no produto dos fatores: erosividade das chuvas, erodibilidade intrínseca 

dos solos, características de uso e ocupação do solo e relevo. 

 

Para a determinação do potencial erosivo, serão utilizados dados obtidos em modelos 

matemáticos gerados para as simulações dos cenários futuros de precipitação, o calculo 

da declividade da área de estudo e até o uso do solo que tende a se instalar em função do 

comportamento atual de diversos aspectos socioeconômicos, políticos e ambientais, e 

por último, dados de características intrínsecas dos solos, que apesar de também 

poderem ser determinados por modelos, neste trabalho são referências de trabalhos já 

publicados. 

 

A área de estudo escolhida é o estado brasileiro de Mato Grosso, em função da 

disponibilidade dos dados necessários para o cálculo do potencial erosivo, sua dimensão 
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considerável, na qual as previsões de mudanças climáticas se expressam de forma 

significativa e, também, porque neste Estado vivenciamos atualmente um processo 

intenso de alteração do uso do solo decorrentes do desmatamento. 

 

Como se verá adiante a utilização, em alguns casos atingiu os limites dos métodos 

científicos e impôs contornos a interpretação dos resultados. Porém, a experimentação 

da utilização do modelo EUPS, utilizando técnicas de geoprocessamento e dados da 

internet que simulam cenários futuros é bastante interessante. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem o objetivo de processar o modelo da Equação Universal de Perda de 

Solos para o cálculo do potencial erosivo do estado brasileiro de Mato Grosso, 

considerando as condições futuras de precipitação e de uso e ocupação do solo, através 

da utilização de mapeamentos disponibilizados na internet e o uso das técnicas de 

geoprocessamento. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Verificar se os resultados do potencial erosivo em Mato Grosso se encontram coerentes 

com as previsões de mudanças climáticas e de uso e ocupação do solo, bem como, a 

identificação de resultados extremos da alteração deste fenômeno. 

 

Avaliar a utilização dos dados da internet na preparação, processamento e resultados do 

modelo EUPS em relação ao potencial erosivo do estado do Mato Grosso. 

 

Contribuir com proposições para a melhoria dos dados, técnicas de geoprocessamento e 

métodos utilizados para o processamento do modelo em trabalhos futuros. 

 

Por fim, considera-se como último objetivo específico, a prática das técnicas de 

geoprocessamento, no desenvolvimento deste trabalho. 
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3 MODELOS MATEMÁTICOS ESPACIAIS 

 

Quando um mapa abandona seu aspecto exclusivamente visual e se torna uma 

ferramenta de análise, em uma abordagem quantitativa, representada por equações 

matemáticas, com o objetivo de representar o mundo real, temos um modelo 

cartográfico. 

 

Segundo Soares-Filho (2000), em um ambiente de Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) uma variedade de modelos pode ser desenvolvida para representar fatos e simular 

processos, expressar julgamentos ou fornecer uma descrição efetiva de um fenômeno 

geográfico. Este mesmo autor classifica os modelos, segundo os seus objetivos, em 

descritivos, prescritivos e preditivos (ou de simulação). 

 

Nas palavras de Soares-Filho (2000) a distinção entre estes três modelos pode ser assim 

exemplificada: 

 

No início os modelos tendem a ser descritivos. Ou seja, eles buscam 

descrever em termos geográficos “o que” ou “o que poderia ser” para uma 

segunda fase “o que deveria ser”, movendo assim para uma intenção mais 

prescritiva. Ainda podem desejar saber “o que poderá a vir a ser”, se 

tornando assim preditivos ou mesmo de simulação, haja vista que é através 

da replicação do funcionamento de um sistema por meio de um ambiente 

computacional que se fará a projeção dos seus estados futuros. 

 

Para distinguir os modelos descritivos dos prescritivos Soares-Filho (2000) utiliza como 

exemplo a erosão, que no caso descritivo, o modelo combina mapas de fatores 

relevantes para retornar um mapa com graus diferenciados deste fenômeno, enquanto 

que para o modelo prescritivo, os mesmos fatores da equação que determinam a erosão 

são rearranjados para estimar qual a cobertura de solo é capaz de realizar a melhor 

proteção contra a erosão. Sob esta ótica Soares-Filho (2000) afirma que: “Modelos 

descritivos respondem perguntas e modelos prescritivos fornecem soluções ou 

recomendações.” 
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No modelo preditivo, segundo Soares-Filho (2000), à dinâmica de um sistema
2
 é 

modelada, reproduzindo-se em ambientes computacionais, a complexidade de seus 

mecanismos de desenvolvimento e os processos de troca de materiais, formas de energia 

e espécies entre os seus elementos. Operar simulação significa então testá-la frente às 

diferentes hipóteses, que se traduzem pela extensão do cenário atual ou pela introdução 

de cenários alternativos, abstraídos de variáveis exógenas. 

 

A erosão laminar é um dos tipos de erosão mais importantes, porém dificilmente 

perceptível. O início desse fenômeno ocorre quando as gotas de chuva, ao se 

precipitarem sobre o solo, rompem seus grânulos e torrões transformando-os em 

pequenas partículas e diminuindo a capacidade de infiltração do terreno (RESENDE & 

ALMEIDA, 1985 apud TOMAZONI & GUIMARÃES, 2005). 

 

O modelo EUPS, que será utilizado para o cálculo do potencial erosivo pode ser 

considerado um modelo descritivo. A linguagem para a modelagem cartográfica que 

permite o processamento de equações como a EUPS denomina-se álgebra de mapas, a 

qual se assemelha a álgebra tradicional, onde uma seqüência de funções primitivas 

como, por exemplo, adição, subtração e exponenciação, permitem a realização de 

análises complexas entre mapas inteiros. 

 

Segundo Caetano (2007) o modelo EUPS surgiu da necessidade de se estimar a 

quantidade de solo normalmente removida pela erosão hídrica das chuvas em áreas 

agrícolas, sendo que a sua utilização extrapolou-se para os estudos de planejamento 

regional, em que os seus resultados eram empregados como parâmetros para determinar 

e comparar o grau de conservação do solo. 

 

Segundo Ranieri ET al. (1998, apud TOMAZONI, J. C.; GUIMARÃES, E., 2005) a 

erosão laminar é tão mais intensa quanto menor a proteção do solo pela cobertura 

vegetal, maior a intensidade da chuva, maior o grau de declive e maior for à 

susceptibilidade do solo à erosão. 

                                                 

2
 Segundo HUGGET (1980 apud Godoy, 2004) os sistemas consistem em: “um arranjo não randômico de 

matéria e energia numa região do espaço e tempo físicos, as quais são organizadas não-randomicamente 

em subsistemas co-atuantes e inter-relacionados” 
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O modelo EUPS, leva em conta as premissas descritas por Raniere ET al. (1998, apud 

TOMAZONI, J. C.; GUIMARÃES, E., 2005), sendo que na sua formulação são 

considerados seis fatores (MEDEIROS, J. S.; CÂMARA, G, 2001): erosividade, dada 

pela capacidade da chuva de provocar o desprendimento e arrasto do solo; 

erodibilidade, um índice de susceptibilidade à erosão, intrínseco a cada tipologia solo; 

fator topográfico que considera a declividade e o comprimento da rampa; cobertura e 

uso do solo; e as práticas conservacionistas. O modelo pode ser representado pela 

equação: 

 

P= R x K x LS x C 

 

Onde: 

 

P= potencial erosivo; 

R= erosividade das chuvas; 

K= erodibilidade do solo;  

LS= fator declividade e comprimento de rampa; 

C= tipo de cobertura do solo e práticas conservacionista; 

 

Soares-Filho ET al. (1998) desenvolveu o trabalho intitulado “Metodologia de 

elaboração da carta de potencial erosivo da bacia do Rio das Velhas”, com base nas 

idéias desenvolvidas por Tricart (1977 apud Soares-Filho, 1998), as quais apregoam que 

a instabilidade/estabilidade geomorfológica, resulta, por intervenções antrópicas ou não, 

de alterações do equilíbrio de unidades ecodinâmicas, compostas por elementos do meio 

biótico e físico e por troca de energia e matéria. 

 

Para identificar as unidades ecodinâmicas e produzir um mapa de potencial erosivo, 

Soares-Filho ET al. (1998) realizaram os mapeamentos dos índices de declividade, 

erosividade das chuvas, erodibilidade dos solos e tipologias de uso e cobertura do solo, 

o que torna este trabalho, bastante próximo das premissas de postuladas por Ranieri ET 

al. (1998, apud TOMAZONI, J. C. ; GUIMARÃES, E., 2005) e da EUPS quanto aos 

fatores desencadeadores dos processos erosivos. 
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Para gerar o mapa com índices de erosividade das chuvas, foram utilizadas séries 

históricas de 10 a 40 anos de coleta de 27 estações meteorológicas, a partir das quais se 

realizou o cálculo da precipitação mensal, anual e o índice de erosividade, expresso pela 

seguinte equação: 

 

 

Onde: 

R = Erosividade das chuvas; 

pi = Precipitação média mensal; e 

P = Precipitação anual. 

 

Posteriormente, o índice de erosividade de cada estação, teve sua área de influência 

demarcada, a partir do método de “Polígonos de Voronoi”. 

 

O mapeamento de erodibilidade dos solos desenvolvido por Soares-Filho ET al. (1998), 

para a bacia do Rio das Velhas, consistiu na digitalização de um mapeamento de classes 

de solos e sua reclassificação em categorias de erodibilidade, formuladas por Ross 

(1992 apud SOARES-FILHO ET al., 1998). O mapeamento de declividade iniciou-se 

com a digitalização de cartas topográficas, e prossegui mediante a geração de uma grade 

regular e da aplicação de algoritmos. O mapeamento de uso e cobertura do solo foi 

realizado a partir da constituição de um mosaico de imagens TM/Landsat-5 e de uma 

metodologia híbrida de mapeamento, com interpretação visual e técnicas automatizadas 

de reconhecimento de padrões (classificação). 

 

Para cada mapa de fator do potencial erosivo, Soares-Filho (1998) realizou uma 

reclassificação dos valores quantitativos para escalas qualitativas, com o objetivo de 

obter um mapa com classes de potencial erosivo para a bacia do Rio das Velhas ao final 

do processamento de pares de mapas. 

 

A principal crítica em relação a estes modelos utilizados para o cálculo do potencial 

erosivo, segundo Caetano (2007), é o fato da equação não permitir que o resultado da 

análise de um dos fatores venha a se interagir com o resultado dos outros fatores, ou 

seja, cada fator empregado na equação é calculado separadamente sem considerar os 

demais. Esta é uma crítica importante, que se restringe aos modelos do tipo descritivo, 

12 

i=1 

R=∑ pi²/P 
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onde, por exemplo, as alterações na precipitação, não alimentam alterações potenciais 

na cobertura do solo. 

 

Nos modelos preditivos, descritos anteriormente, o funcionamento de um sistema é 

reproduzido para que as projeções futuras ou as alterações de seus elementos simulem 

cenários do mundo real. Neste trabalho foram utilizados resultados de modelos que 

podem ser considerados preditivos para a os fatores da EUPS erosividade das chuvas e 

cobertura do solo. 

 

Para a geração dos mapas de erosividade das anomalias de precipitação decorrentes das 

mudanças climáticas, foram utilizados mapeamentos com percentuais de alteração das 

médias trimestral e anual das Normais Climatológicas para o período 2071-2100 em 

relação ao período 1961 a 1990, disponíveis no Atlas de Cenários Climáticos Futuros 

para o Brasil (INPE e USP, 2007), também obtido na internet, na página do Centro de 

Pesquisas do Tempo e Clima (CPTEC).  

 

Os mapas de anomalias de precipitação decorrentes das mudanças climáticas são 

resultantes da aplicação de modelos matemáticos espaciais de variáveis que influenciam 

o clima, como as correntes oceânicas, a superfície e a composição gasosa da atmosfera. 

O trabalho foi desenvolvido por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e da Universidade de São Paulo (USP), dentro do escopo dos projetos 

“Caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território 

brasileiro ao longo do Século XX”, apoiado pelo Projeto de Conservação e Utilização 

Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO, financiado pelo 

MMA/BIRD/GEF/CNPq, e pelo Global Opportunity Fund-GOF do Reino Unido, 

através do projeto “Using Regional Climate Change Scenarios for Studies on 

Vulnerability and Adaptation in Brazil and South América”.  

 

De forma geral, o método empregado para a elaboração destes mapeamentos consistiu 

na utilização do modelo global denominado HadAM3P, como limite de contorno para 

mudanças climáticas, e de sua regionalização para a América do Sul (“downscaling”) 

através da confrontação com o resultado de três modelos de mudanças climáticas 

regionais, denominados de RegCM3, HadRM3 e Eta/CPTEC, todos com resolução 

espacial horizontal de 50 km. Os mapeamentos de anomalias de precipitação são 
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resultantes de uma técnica de combinação das três saídas dos modelos regionais 

(“ensemble”), que geraram uma climatologia sazonal para o período 2071-2100 nos 

cenários IPCC-A2 (Altas emissões de CO2 ou pessimista) e IPCC-B2 (Baixas emissões 

de CO2 ou otimista). 

 

Os dados obtidos, também pela internet, da cobertura do solo que irão compor o fator C 

da EUPS, são os resultados do projeto “The Amazon Scenarios”, iniciado em 1998 por 

iniciativa do Woods Hole Research Center e do Instituto de Pesquisa Ambiental da 

Amazônia (IPAM). 

 

O principal objetivo do projeto “The Amazon Scenários” era a simulação da cobertura 

do solo e das taxas de desmatamento na bacia do rio Amazonas, a partir da utilização de 

um Sistema de Informação Geográfica (SIG), que integrasse os fatores sociais, 

econômicos, ecológicos, efeitos de diferentes políticas públicas, investimentos em infra-

estruturas e as características dos terrenos. 

 

Para cumprir este objetivo o projeto desenvolveu um complexo modelo de simulação, 

descrito por Soares-Filho (2007), um de seus autores, da seguinte forma: 

 

O ambiente de simulação do SimAmazonia-1 incorpora dois modelos 

acoplados com distintas estruturas espaciais: 1) uma configuração em sub-

regiões definida a partir de uma regionalização socioeconômica da Amazônia 

e 2) e um mapa raster. Um modelo integrador de cenários projeta as taxas de 

desmatamento para as 47 sub-regiões da bacia, processando dados de 

desmatamento (taxa anual e derivada média anual calculada para o 

qüinqüênio 1997-2002), de estradas a serem asfaltadas e das extensões de 

remanescentes florestais e áreas protegidas atuais e planejadas em cada uma 

das sub-regiões (Soares-Filho ET al., 2006). As taxas regionais produzidas 

por esse modelo implementado no software Vensim (Ventana, 2006) são 

então passadas para o modelo espacial do software Dinâmica, o qual utiliza 

mapas de infra-estrutura, unidades administrativas, áreas protegidas e 

aspectos biofísicos para reproduzir os padrões de progressão do 

desmatamento através do território amazônico. Cada sub-região possui um 

modelo singular com parâmetros personalizados. Não obstante, a integridade 

espacial entre as sub-regiões é assegurada através do cômputo anual de um 

subconjunto de variáveis espaciais (ex. distâncias ao desmatamento prévio e 

às estradas vicinais) de modo contínuo por toda a bacia. Isso faz com que a 
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dinâmica de uma região afete as de suas vizinhas. Também, conectado ao 

simulador de mudanças, encontra-se um modelo para simular a expansão da 

rede de estradas vicinais e assim incorporar o efeito da abertura de estradas 

espontâneas (Souza ET al., 2004) na difusão do desmatamento. 
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4  METODOLOGIA 

 

4.1 METODOLOGIA GERAL 

 

O desenvolvimento dos mapeamentos que compõem o cálculo de potencial erosivo 

utilizando na EUPS demandou processos diferentes relacionados principalmente as 

características originais dos dados obtidos. Cada mapeamento que compõem a equação 

terá seu processo de elaboração descrito em detalhes em tópico específico, sendo que, 

de forma geral, as principais técnicas utilizadas foram o georeferenciamento, a 

digitalização, a conversão para raster, a álgebra de mapas, a criação de modelos digitais 

de terreno. 

 

Neste trabalho, como o foco não é a geração específica de índices do fenômeno 

potencial erosivo, mas sim a análise das variações frente às mudanças climáticas e de 

cobertura do solo em diversos cenários, o tratamento dos resultados obtidos em cada 

mapeamento da equação se restringiu a uma classificação em intervalos iguais que 

manteve a manutenção de toda a amplitude dos valores (máximos e mínimos de cada 

fator), de forma que, quanto maior o produto da multiplicação dos fatores constituintes 

da EUPS maior é o potencial erosivo. Neste sentido, a reclassificação realizada, em 

escalas crescentes de dezenas, teve como objetivo facilitar o controle do processamento 

e a análise dos resultados, através da uniformização das escalas dos fatores, da redução 

do número de classes ou da conversão de valores fracionários em números inteiros. 

 

Outro aspecto metodológico que se aplica a todo o trabalho foi a adoção do Mapa 

Político do Brasil, fornecido pela internet na página do projeto Geoprocessamento em 

Minas Gerais (GEOMINAS), como base de referência para o georeferenciamento, a 

digitalização e o recorte dos limites do estado de Mato Grosso, que em sua forma 

original se encontra na escala 1:1.500.000 e Projeção Cartográfica Policônica/Latitude-

Longitude. Esta base foi convertida para WGS84, estabelecido como padrão dos 

mapeamentos realizados neste trabalho, em função desta ser a projeção cartográfica das 

imagens geradas pelo projeto “The Amazon Scenarios”. Ao longo da digitalização dos 

mapas das Normais Climatológicas e de solos a escala original foi mantida. Porém, no 

momento final de produção dos mapeamentos de fatores da equação, quando os 

polígonos foram convertidos para o formato raster, o tamanho das células também foi 
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alterado para corresponder ao valor de 0,0089281 m, que também se tornou padrão em 

função desta ser a dimensão da célula das imagens do projeto “The Amazon Scenarios”. 

 

4.2 METODOLOGIA DE MAPEAMENTO DOS FATORES DA EUPS 

 

A seguir são detalhados os procedimentos utilizados para a geração dos mapas com o 

cálculo dos fatores da EUPS: erosividade, erodibilidade, declividade e cobertura do 

solo. 

4.2.1  Fator R - Erosividade 

 

Os dados disponíveis para o cálculo e geração de mapas de erosividade das chuvas são 

os mapas de Normais Climatológicas
3
 de precipitação no Brasil para o período a 1961-

1990, disponibilizados na página do INMET. Para a geração dos mapas de erosividade 

das anomalias de precipitação decorrentes das mudanças climáticas, foram utilizados 

mapeamentos com percentuais de alteração das médias trimestral e anual das Normais 

Climatológicas para o período 2071-2100 em relação ao período 1961 a 1990, 

disponíveis no Atlas de Cenários Climáticos Futuros para o Brasil (INPE e USP, 2007), 

também obtido na internet, na página do Centro de Pesquisas do Tempo e Clima 

(CPTEC).  

 

Os mapas do INMET são gerados por um programa on-line que preenche uma matriz 

com as cores das Normais médias de precipitação mensal e anual escolhidas pelo 

operador. Este sistema não disponibiliza, no entanto, referências importantes como as 

projeções cartográficas e a escala dos mapas. Como as consultas realizadas aos técnicos 

do INMET não resultaram no esclarecimento destas informações, resolveu-se realizar o 

georeferenciamento e a digitalização dos mapas a partir de pontos notáveis no contorno 

do estado de Mato Grosso. Este procedimento é condenável considerando as normas e 

padrões definidos para a digitalização de mapas, que prevêem um erro de no máximo 

dois décimos da escala do mapa original. Contudo, a adoção de pontos extremos e de 

                                                 

3
 As “Normais Climatológicas” são obtidas através do cálculo das médias de parâmetros meteorológicos, 

obedecendo critérios recomendados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). Essas médias 

referem-se a períodos padronizados de 30 (trinta) anos, sucessivamente, de 1901 a 1930, 1931 a 1960 e 

1961 a 1990. 
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fácil distinção existentes no contorno do Estado foi a única alternativa encontrada para o 

georefenciamento e a digitalização. Amenizam os erros incorporados aos mapas finais, 

o fato de a representação das Normais Climatológicas fornecidos pelo INMET conterem 

um nível de generalização bastante alta e suas informações terem sido preparadas para a 

representação da precipitação em grandes regiões. 

 

No caso dos mapas de anomalias de precipitação decorrentes de mudanças climáticas as 

informações sobre a projeção cartográfica e a escala foram disponibilizadas 

(respectivamente Policônica/SAD69 e 1:30.000.000), o que atribuiu um pouco mais de 

segurança ao georeferenciamento. 

 

O trabalho de georeferenciamento e digitalização das Normais médias de precipitação 

mensal e anual e anomalias médias de precipitação trimestral e anual foram realizados 

no software ArcGis, sendo que este trabalho totalizou 18 subprodutos necessários para o 

cálculo do fator R. Após as digitalizações, os mapas foram convertidos para imagem 

com extensão de formato do tipo Tif. 

 

A partir da conversão dos mapeamentos em imagens se iniciaram, através da ferramenta 

“Raster Calculator” do software ArcGis, uma série de processamentos necessários para 

a composição do fator R. 

 

A primeira operação realizada foi o cálculo da média da precipitação trimestral para as 

Normais Climatológicas, de forma a se obter um conjunto de dados semelhantes aos das 

anomalias de precipitação do Atlas. 

 

Neste momento, dispondo dos mapas com as Normais Climatológicas médias de 

precipitação trimestral e anual e dos mapas de percentual de anomalia de precipitação 

média trimestral e anual, se realizou a ponderação dos primeiros mapas pelos segundos, 

de forma a se obter dois conjuntos de dados para o cálculo do fator R, um para o cenário 

com precipitação baseada nas normais climatológicas, e outro, para o cenário com a 

influência das anomalias de precipitação em função das mudanças climáticas. 

 

Para os cenários de precipitações das Normais Climatológicas e para o cenário de 

precipitações futuras (mapas de Normais Climatológicas ponderadas pelos percentuais 
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de anomalias de precipitação), também utilizando a ferramenta “Raster Calculator” do 

ArcGis, foi realizado o calculo do fator R. 

 

Neste trabalho, para o calculo do fator R, em função das anomalias de precipitações 

terem sido uniformizadas para períodos de duração trimestral ou anual, tanto no cenário 

das normais climatológicas quanto no cenário ponderado pelas anomalias das 

precipitações, fez-se necessário alterar o dividendo “somatório das médias mensais de 

precipitação ao quadrado (pi)” para o dividendo “somatório das médias trimestrais de 

precipitação ao quadrado”, conforme apresentado na seguinte equação: 

 

 

 

Onde: 

 

R = Erosividade das chuvas; 

pi = Precipitação média trimestral; e 

P = Precipitação anual. 

 

Após o calculo da erosividade de diversos cenários de precipitação relacionada a 

normais e a anomalias as imagens foram reclassificadas em sete classes, que 

respeitavam a amplitude deste fator nos diferentes cenários. O valor atribuído a cada 

uma delas foi uma escala crescente de dezenas, conforme apresentado na Tabela 1 – 

Intervalos e Valores das Classes de Erosividade.  

 

Tabela 1 – Intervalos e Valores das Classes de Erosividade 

Intervalos de 

Classe 

Valores de 

Reclassificação 

0  -  50 10 

50  -  100 20 

100 -  150 30 

150 - 200 40 

200 - 250 50 

250 - 300 60 

300 - 350 70 

 

Os processos utilizados no desenvolvimento dos mapeamentos de erosividade se 

encontram descritos na Figura 1 – Fluxograma Metodológico do Desenvolvimento dos 

Mapas de Erosividade. 

4 

i=1 

R=∑ pi²/P 
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Figura 1 – Fluxograma Metodológico do Desenvolvimento dos Mapas de Erosividade 
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Para a erosividade foram gerados três mapeamentos: Mapa 4.1 – Erosividade para as 

Normais Climatológicas – 1961/1990, Mapa 4.2 – Erosividade considerando o cenário 

de altas emissões de CO2 – 2071/2100 e Mapa 4.3 – Erosividade considerando o cenário 

de baixas emissões de CO2 – 2071/2100. 
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4.2.2 Fator K – Erodibilidade dos Solos 

 

O início dos trabalhos de mapeamento da erodibilidade consistiu na digitalização para o 

estado do Mato Grosso de um mapa de solos, uma vez que, este fator é uma 

característica intrínseca de cada uma das tipologias deste recurso. A base temática 

escolhida para este mapeamento foi o Mapa de Solos do Brasil, produzido em 2006, 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e disponibilizado na 

página da internet do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar 

deste mapa também se encontrar no formato de arquivo com extensão PDF, o seu 

georeferenciamento e digitalização na base padrão também foi facilitado pela existência 

de uma grade de coordenadas. 

 

Os valores de K para as tipologias de solo do estado de Mato Grosso foram pesquisados 

em artigos e publicações técnicas. A pesquisa dos dados resultou em um quadro com 

valores médios de K obtidos a partir de 8 publicações, sendo que, valores extremos e 

muito divergentes citados por alguns dos autores foram retirados do cálculo da média. 

Conforme apresentado na Tabela 2 - Valores da Erodibilidade (K) para as tipologias de 

solo do estado de Mato Grosso, algumas das tipologias de solo são mais estudadas e 

possuem um número maior de referências. 

 

Tabela 2 – Valores da Erodibilidade (K) para as Tipologias de Solo do Estado de Mato Grosso 

 

Classe Símbolo 
Referências Bibliográficas 

Média 
1  2 3 4 5 6 7 

Afloramento de Rocha AR 0,019             0,019 

Argissolo Vermelho PV     0,040 0,043       0,041 

Argissolo Vermelhos-amarelo PVA     0,040 0,043 0,047 0,034   0,041 

Cambissolo Háplico CX     0,048 0,051       0,049 

Chernossolo Argilúvico MT 0,034     0,031       0,032 

Gleissolo Háplico GX 0,008 0,013     0,004 0,001 0,004 0,006 

Latossolo Amarelo LA 0,026     0,016 0,015     0,019 

Latossolo Vermelho LV 0,018 0,013 0,014 0,016   0,015 0,013 0,015 

Latossolo Vermelho-amarelo LVA 0,018 0,020   0,016 0,020     0,019 

Luvissolo Crômico TC             0,007 0,007 

Neossolo Flúvico RU     0,042 0,035 0,042     0,040 

Neossolo Litólico RL 0,039   0,040 0,035 0,040     0,039 



21 

 

Tabela 2 – Valores da Erodibilidade (K) para as Tipologias de Solo do Estado de Mato Grosso 

(continuação) 

Classe Símbolo 
Referências Bibliográficas 

Média 
1  2 3 4 5 6 7 

Neossolo Quartizarênico RQ   0,046           0,046 

Nitossolo Vermelho NV       0,024   0,018   0,021 

Planossolo Háplico SX 0,033     0,010       0,021 

Planossolo Hidromórfico SG       0,010       0,010 

Planossolo Nátrico SN       0,010       0,010 

Plintossolo Háplico FX       0,010     0,012 0,011 

Plintossolo Pétrico FF   0,030           0,030 

Vertissolo Hidromórfico VG             0,040 0,040 

Fontes: 1 – Carvalho Filho et al, 2003, 2 – Brasil, 1997 apud Santos, 2007, 3 – Freitas et al, 2006, 4 – 

Moretti et al apud Silva, 2005, 5 – Ribeiro et al, 2007, 6 – Cabral et al, 2005, 7 – Silva Neto et al, 

2008 e 8 – Silva et al, 1994 apud Sá et al 2004.   

 

Os valores obtidos através da revisão bibliográfica para a erodibilidade dos solos se 

encontram representados no Gráfico 1 – Distribuição da erodibilidade dos solos de 

Mato Grosso, sendo que, a análise da distribuição dos índices evidenciou grupos de 

solos com valores semelhantes que poderiam ser classificados. A Tabela 3 - 

Classificação da erodibilidade dos solos de Mato Grosso apresenta os grupos de 

erodibilidade que foram definidos a partir do gráfico de distribuição dos valores obtidos 

com a revisão bibliográfica e os respectivos valores utilizados para classificá-los. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos Valores de Erodibilidade dos Solos do Estado de Mato Grosso 

 

Legenda:  Limites dos grupos de valores de erodibilidade semelhante.  
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Tabela 3 – Classificação da Erodibilidade dos Solos de Mato Grosso 

Classe de Solo Símbolo 

Valor 

da 

Classe 

Gleissolo Háplico GX 

10 
Luvissolo Crômico TC 

Planossolo Hidromórfico SG 

Planossolo Nátrico SN 

Plintossolo Háplico FX 

Latossolo Vermelho LV 

20 

Afloramento de Rocha AR 

Latossolo Amarelo LA 

Latossolo Vermelho-amarelo LVA 

Nitossolo Vermelho NV 

Planossolo Háplico SX 

Plintossolo Pétrico FF 30 

Chernossolo Argilúvico MT 

Neossolo Litólico RL 

40 
Neossolo Flúvico RU 

Vertissolo Hidromórfico VG 

Argissolo Vermelho PV 

Argissolo Vermelhos-amarelo PVA 

Neossolo Quartizarênico RQ 50 

Cambissolo Háplico CX 

 

No software ArcGis foram inseridas duas novas colunas de atributos do mapa de solos 

de Mato Grosso, uma com os valores de erodibilidade e outra com os valores da 

classificação apresentada na Tabela 3 - Classificação da Erodibilidade dos solos de 

Mato Grosso. A inserção desta classificação teve o objetivo de reduzir o número de 

valores que seriam processados pela ferramenta “Raster Calculator” do ArcGis e desta 

forma permitir uma melhor distinção e acompanhamento dos resultados, sem a 

preocupação de associação destes valores com classes qualitativas.  

 

Os processos utilizados no desenvolvimento dos mapeamentos de erodibilidade se 

encontram descritos na Figura 2 – Fluxograma Metodológico do Desenvolvimento do 

Mapa de Erodibilidade. 
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Figura 2 - Fluxograma Metodológico do Desenvolvimento do Mapa de Erodibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Mapa 4.3 – Erodibilidade desenvolvido a partir dos procedimentos descritos é 

apresentado a seguir. 
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erodibilidade 
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4.2.3 Fator LS – Declividade 

 

Para a obtenção de um mapa de declividade foram utilizadas 74 imagens SRTM obtidas 

na pagina da EMBRAPA. No ArcGis, utilizando-se a ferramenta “Mosaic 

Management” foi feito o mosaico das imagens SRTM. Utilizando-se as ferramentas 

“Convert Raster to TIN” e “Surface Analysis Slope” do menu “3D Analyst” foi 

realizada sobre o mosaico uma grade triangular de terreno (TIN – Triangulated Irregular 

Network) e, posteriormente, gerada uma imagem de declividade. A imagem da 

declividade foi exportada para que sua projeção e tamanho de célula se adaptassem ao 

padrão das imagens geradas pelo projeto “The Amazon Scenarios”.  

 

A declividade da imagem foi classificada em faixas de valores percentuais, para quais 

também se estabeleceram valores destinados ao acompanhamento do resultado dos 

cálculos, conforme apresentado na Tabela 4 - Classificação da Declividade dos Terrenos 

de Mato Grosso. A conclusão deste mapeamento foi o recorte da imagem pelos limites 

do estado de Mato Grosso, utilizando a Ferramenta “Clip” do ArcGis. 

 

Tabela 4 - Classificação da Declividade dos Terrenos de Mato Grosso 

Intervalos de 

Classe (%) 

Valores de 

Reclassificação 

0  -  3 10 

3  -  6 20 

6 -  12 30 

12 - 20 40 

20 - 40 50 

40 - 60 60 

60 - 100 70 

 

Os processos utilizados no desenvolvimento do mapeamento de declividade se 

encontram descritos na Figura 3 – Fluxograma Metodológico do Desenvolvimento do 

Mapa de Declividade. 

 

O Mapa 4.5 - Declividade é apresentado na seqüência. 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Figura 3 – Fluxograma Metodológico do Desenvolvimento do Mapa de Declividade. 
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4.2.4 Fator C – Cobertura do Solo 

 

Conforme anteriormente informado os dados obtidos, também pela internet, da 

cobertura do solo que irão compor o fator C da EUPS, são resultados do projeto “The 

Amazon Scenarios”, iniciado em 1998 por iniciativa do Woods Hole Research Center e 

do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM). 

 

Neste trabalho, as imagens produzidas pelo projeto com a cobertura do solo nos anos de 

2002 para o cenário de negócios e 2050 para os cenários de negócios e governança 

foram recortadas pelos limites do estado de Mato Grosso, utilizando-se a ferramenta 

“Clip” do ArcGis. As imagens disponibilizadas no formato TIF, apresentavam classes 

para as tipologias de cobertura do solo, que também receberam valores de 

reclassificação, conforme apresentado na Tabela 5 – Classificação da Cobertura do Solo 

no Estado de Mato Grosso. 

 

 Tabela 5 - Classificação da Cobertura do Solo no Estado de Mato Grosso 

Tipo de 

Cobertura 

Intervalos de 

Classe 

Valores de 

Reclassificação 

Desmatamento 0  -  1 30 

Floresta 1  -  2 10 

Savana 2 -  3 20 

 

Os processos utilizados no desenvolvimento dos mapeamentos de Cobertura do solo se 

encontram descritos na Figura 4 – Fluxograma Metodológico do Desenvolvimento dos 

Mapas de Cobertura do solo. 

 

Para a Cobertura do Solo são apresentados a seguir três mapeamentos que foram 

gerados: o primeiro, Mapa 4.6 - Cobertura solo no cenário de negócios - 2002, que 

representa um ambiente semelhante ao atual no estado de Mato Grosso, no qual os 

livres negócios imputam elevadas taxas de desmatamento; e o segundo e o terceiro, 

respectivamente, Mapa – 4.7 Cobertura do solo no cenário de negócios - 2050 e Mapa – 

4.8 Cobertura do solo no cenário de Governança - 2050, que projetam o desmatamento 

futuro nos ambientes de negócios e de governança, sendo que, este último apresenta 

taxas de desmatamento inferiores que as do primeiro. 
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Figura 4 – Fluxograma Metodológico do Desenvolvimento dos Mapas de Cobertura do Solo. 
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4.3 PROCESSAMENTO DA EUPS 

 

A multiplicação dos mapeamentos dos fatores da EUPS, ou seja, o processamento do 

modelo, também foi realizado utilizando-se a ferramenta “Raster Calculator” do 

ArcGis. A Figura 5 – Fluxograma do Processamento da EUPS apresenta a operação de 

multiplicação dos mapeamentos dos fatores da equação e os mapeamentos de potencial 

erosivo obtidos com a aplicação do modelo. 

 

Figura 5 – Fluxograma do Processamento da EUPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 6 – Experimentos de Estimativa de Potencial Erosivo é uma matriz que 

descreve as diferentes simulações realizadas através da EUPS, pela alternância de 

mapeamentos com valores diferentes para a Erosividade das Chuvas e a Cobertura do 

solo, em decorrência das mudanças climáticas ou das simulações de desmatamento.  O 

conteúdo do cruzamento das linhas e colunas desta matriz expressa à expectativa de 

X 

Erosividade 

Normais 

climatológicas 

1961/1990 

Erosividade 

cenário de Baixa 

emissão de CO2  

Erosividade 

cenário de Alta 

emissão de CO2  

Erodibilidade Declividade 
X 

Cobertura do solo 

no cenário de 

negócios 2002 

Cobertura do solo 

no cenário de 

negócios 2050 

Cobertura do solo 

no cenário de 

Governança 2002 

X = 

Potencial 

Erosivo: Normais 

e cenário de 

negócios 2002 

Potencial 

Erosivo: baixa 

emissão CO2 e 

cenário de 

negócios 2050 

 

Potencial 

Erosivo: baixa 

emissão CO2 e 

cenário de 

Governança 2050 

 

Potencial 

Erosivo: alta 

emissão CO2 e 

cenário de 

Governança 2050 

 

Potencial 

Erosivo: baixa 

emissão CO2 e 

cenário de 

Governança 2050 
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potencial erosivo decorrente dos diferentes processamentos. Os Fatores declividade e 

erodibilidade dos solos foram considerados fixos e não se alteram nos experimentos. 

 

Na Tabela 6 – Experimentos de estimativa de Potencial erosivo, as expectativas 

expressas decorrem da premissa de que nos cenários climáticos futuros no estado de 

Mato Grosso haverá redução das médias de precipitação, o que também implica na 

redução das taxas de potencial erosivo. Desta forma, as taxas de potencial erosivo 

tendem a decrescer a partir do cenário das Normais Climatológicas, atingindo valores 

médios no cenário climático de baixas emissões de CO2 e os valores mais baixos no 

cenário de altas emissões de CO2. Quanto à cobertura do solo as expectativas decorrem 

do fato de quanto maior for a área de desmatamento maior serão as taxas de potencial 

erosivo, sendo que, nos mapeamentos de cenários de negócios estas taxas são superiores 

as verificadas nos mapeamentos de governança. 

 

Tabela 6 – Experimentos de Estimativa de Potencial Erosivo 

Potencial Erosivo em 2002 

Erosividade Cobertura do Solo 

Imagem com simulações para 2002 no cenário de negócios 

Imagem com valores 

baseados nas Normais 

Climatológicas 

Índices altos de erosividade X Índices altos de desmatamento = 

Potencial erosivo muito alto 

Potencial Erosivo em 2050 

Erosividade Cobertura do Solo 

Imagem com simulações para 

2050 no cenário de governança 

Imagem com simulações para 

2050 no cenário de negócios 

Imagem ponderada por 

anomalias em cenário de 

baixa emissão de CO2 

Índices médios de erosividade 

X Índices baixos de 

desmatamento = Potencial 

erosivo médio 

Índices médios de erosividade 

X Índices altos de 

desmatamento = Potencial 

erosivo alto 

Imagem ponderada por 

anomalias em cenário de 

alta emissão de CO2 

Índices baixos de erosividade 

X Índices baixos de 

desmatamento = Potencial 

erosivo muito baixo 

Índices baixos de erosividade 

X Índices altos de 

desmatamento = Potencial 

erosivo médio 

 

A seguir são apresentados os cinco mapas produzidos pelo processamento da EUPS: 

Mapa 4.9 – Potencial erosivo considerando as Normais Climatológicas e o cenário de 

negócios 2002; Mapa 4.10 – Potencial erosivo considerando o cenário de baixas 

emissões de CO2 e de governança 2050; Mapa 4.11 – Potencial erosivo considerando o 

cenário de baixas emissões de CO2 e de negócios 2050; Mapa 4.12 – Potencial erosivo 

considerando o cenário de Altas emissões de CO2 e de governança 2050; e, Mapa 4.13 – 

Potencial erosivo considerando o cenário de altas emissões de CO2 e de negócios 2050.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta análise irá partir dos aspectos globais relativos à aplicação da EUPS para a 

avaliação de potencial erosivo no estado de Mato Grosso. O primeiro mapa a ser 

analisado é o 4.9 - Potencial erosivo considerando as Normais Climatológicas e o 

cenário de negócios 2002, que pode ser considerado como um retrato da situação atual. 

Para realizarmos esta análise iremos compará-lo com o mapa 5.1 – Produção de 

sedimentos, disponibilizado pela ANEEL, também pela internet. 

 

Esta comparação deve ser feita com ressalvas. Apesar de a ANEEL não ter 

disponibilizado junto com o mapeamento de produção de sedimentos a metodologia 

empregada, SOUZA ET al. (2006) ao discutirem métodos de estimativa de produção de 

sedimentos informam que esta instituição recomenda para empreendimentos 

hidrelétricos, o cálculo da estimativa de produção de sedimentos sugere a determinação, 

por Regressão Linear, de uma curva ajustada (curva-chave de sedimentos) a todos os pares 

de valores de Qss (descarga sólida em suspensão) e Q (vazão líquida). De posse da equação 

da curva e da vazão média de longo período, determina-se a descarga líquida média anual. 

 

As comparações dos mapas 4.9 e 5.1 revelam semelhanças significativas entre eles 

como, por exemplo, a concentração dos índices elevados de potencial erosivo na região 

sul do estado de Mato Grosso. Entretanto, nesta mesma região, existem diferenças 

significativas entre o mapa da ANEEL e o mapa de potencial erosivo desenvolvido 

neste trabalho. Conforme apresentado no Mapa 5.2 – Unidades Regionais de Relevo as 

regiões conhecidas como Chapada dos Parecis e Planalto dos Guimarães no mapa da 

ANEEL possuem elevados índices de produção de sedimentos em manchas contínuas 

das superfícies cimeiras, enquanto no mapeamento deste trabalho os maiores índices são 

verificados nos terrenos do entorno da chapada e do planalto. 

 

A distinção do número de classes entre os dois mapeamentos poderia explicar a 

formações de polígonos maiores e mais contínuos no mapa da ANEEL, porém o mesmo 

aspecto não é capaz de explicar as diferenças relacionadas à constatação da oposição 

entre os índices verificados nas bordas e na superfície cimeira. 
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Do ponto de vista do modelo EUPS e das premissas que determinam os maiores índices 

de erosão laminar, os valores elevados de potencial erosivo encontrados nas bordas das 

chapadas neste trabalho são coerentes, por que: nestes terrenos a declividade é 

acentuada; é alta a erodibilidade do neossolo quarzarênico e o cambissolo háplico 

presentes nesta área, bem como, é baixa a capacidade de suporte destes solos para o 

estabelecimento de um cobertura vegetal mais densa. É coerente também que no topo da 

chapada e do planalto, onde se encontram os latossolos de baixa erodibilidade, baixo 

declive e cobertura formada por cerrados, que os índices de potencial erosivo deste 

trabalho tenham sido baixos. 

 

Uma das possibilidades de se explicar estas distinções deveria considerar a análise da 

sazonalidade e quantitativos dos dados empregados no cálculo da curva chave de 

sedimentos da ANEEL e a distribuição das estações sedimentométricas.  

 

Neste ponto da análise, verifica-se que neste trabalho, um mapeamento de uso e 

cobertura mais detalhado, poderia indicar outras pistas para justificar estas diferenças 

tão gritantes entre os mapeamentos. Isto por que as áreas de chapada e planalto, atraem 

produtores agrícolas pelas facilidades de mecanização para o plantio de soja e a 

formação de pastagens, o que poderia ter rompido o equilíbrio desta unidade da 

paisagem e gerado uma maior atuação da erosão laminar. 

 

Outra distinção que salta aos olhos se refere aos índices de potencial erosivo 

identificados neste trabalho na porção noroeste do estado de Mato Grosso e não 

verificados no mapa da ANEEL. Porém, neste caso também os resultados são coerentes 

e estão associados às características das unidades de relevo regionais, Serras do 

Cachimbo/Sucunduri e Planaltos Residuais da Amazônia Meridional, onde os terrenos 

possuem fortes declives e os são representados por de manchas de argissolo vermelho 

amarelo e neossolos litólico e quartizarêrico, que apresentam altos índices de 

erodibilidade. 

 

Também considerando aspectos gerais, os resultados dos mapeamentos de potencial 

erosivo se encontram em consonância com as expectativas de resultados da utilização de 

cenários futuros de mudanças climáticas (Tabela 6). Isto porque, a amplitude do 
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potencial erosivo nos diferentes cenários foi coincidente coma as previsões de redução 

da precipitação. O mapa que retrata o cenário atual (Mapa 4.9) teve a maior amplitude 

de potencial erosivo, seguido pelos mapas do cenário de baixa emissão de CO2 (4.10 e 

4.11, apresentados a seguir) e finalmente, com os valores mais baixos, se encontram os 

mapas dos cenários futuros de alta emissão de CO2 (Mapas 4.12 e 4.13). 

 

No entanto, os pares de mapeamentos 4.10/4.11 e 4.12/4.13gerados para as mesmas 

simulações de emissão de CO2, e distintos pela adoção dos cenários de governança e de 

negócios, nem sempre e nem em todas as regiões do Estado apresentam índices 

coerentes com a expectativa de que uma área maior de desmate implicaria também em 

ampliação do potencial erosivo. Apesar de bastante semelhantes, em uma visão rápida, 

um bom exemplo da incoerência é o índice maior de potencial erosivo no cenário de 

governança em relação ao cenário de negócios, na região noroeste do Estado. Por outro 

lado, na região nordeste do Estado, as maiores taxas de desmate do cenário de negócios 

foram acompanhadas pela ampliação das áreas de maior potencial erosivo. 

 

Para a explicação destas incoerências várias hipóteses podem ser levantadas. A primeira 

explicação é que as incoerências apontadas fossem decorrentes de erros nos dados ou no 

processamento das informações, porém, as bases foram verificadas e o processo 

realizado várias vezes, com resultados semelhantes em todas as tentativas. 

 

Uma segunda hipótese seria a de que a matriz estivesse errada na sua presunção de 

expectativas, pelo menos para toda a área do mapa. O método utilizado na montagem da 

matriz é usual e o erro não se encontra em sua estrutura que cruzou linhas e colunas 

com valores ordenados, sendo as expectativas o produto destas operações. Afastada a 

possibilidade de erros nos dados, procurou-se verificar as características dos mesmos.  

 

No ArcGis, apesar da incoerência estar presente nos dois cenários de mudança do clima, 

o modelo foi novamente processado para o cenário de baixa emissão de CO2 associado a 

governança e a negócios como, também, foi gerado um novo mapa sem a cobertura do 

solo. O primeiro caminho utilizado para a verificação das incoerências, a partir deste 

novo processamento, foi o de procurar aprimorar o conhecimento sobre o conjunto dos 

dados processados, a fim de se verificar se poderiam ter ocorrido erros nas 

classificações dos resultados. No ArcGis, em uma primeira verificação, os dois mapas 
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dos cenários de baixa emissão de CO2 e o mapa do mesmo cenário sem cobertura, foram 

reclassificados utilizando-se as ferramentas de estatística do “layer properites”. 

Inicialmente se verificou uma grande concentração de pixels com valores muito baixos, 

o que foi confirmado pelo retorno em todos os mapas de classes que saltaram de no 

máximo 6% para 100% da última classe, isto reforçou os indícios de erros na 

classificação. No entanto, os mapas produzidos por estas classificações estatísticas ainda 

apresentam incoerências quanto às áreas de potencial erosivo no noroeste do Estado. 

 

Procurou-se aprofundar mais um pouco a análise das características dos dados 

processados nesta etapa, através da elaboração de gráficos descritivos do número de 

pixels e seus valores.  

 

No Gráfico 2 – Características dos mapas de potencial erosivo, apresentado a seguir, se 

verificam curvas semelhantes para os três mapas (dois mapas de potencial erosivo dos 

cenários de baixa emissão de CO2 e um mapa do mesmo cenário sem cobertura do 

solo). 

 

O mapa sem cobertura do solo apresentava, antes da multiplicação com o cenário de 

negócios, um número considerável de pixels com valores altos. No caso da 

multiplicação do mapa sem cobertura pelo cenário de governança o número de pixels 

altos se ampliou. Na verdade está análise serviu para reforçar as incoerências e levantar 

a possibilidade de a explicação estar contida nos dados dos mapas de cobertura do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Gráfico 2 – Características dos mapas de potencial erosivo com incoerências 

 

 

Uma nova verificação foi realizada então nos dados dos mapas dos cenários de 

cobertura do solo. A Tabela 7 e o Gráfico 3, ambos denominados Características dos 

mapas de cenários de cobertura do solo, apresentam os valores e os números de pixels 

que os descrevem. 

 

A primeira observação a ser realizada é a de que a partir dos dados da Tabela 7 e do 

Gráfico 3, a categoria Cerrado pode ser excluída da análise por que possui 
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rigorosamente o mesmo número de pixels. A categoria de cobertura Água ou nulo 

possui uma diferença de quatorze décimos percentuais do total de pixels (2180 pixels) 

em favor do cenário de governança. A rigor esta diferença não deveria existir e ela só 

seria significativa para explicar as incoerências, se estes pixels, cuja classe tem valor 

“0” (zero), estivessem associados ao cenário de negócios, uma vez que este, quando 

multiplicado pelos demais fatores da equação, gerou uma redução dos números de 

pixels de valores altos. 

 

Tabela 7 - Características dos mapas de cenários de cobertura do solo 

Tipo de Cobertura 
Valor da 

Classe 

Negócios Governança 

Nº de Pixels % Nº de Pixels % 

Água ou nulo 0 629.168 40,40 631.413 40,54 

Floresta 10 97.644 6,27 259.739 16,68 

Cerrado 20 402.884 25,87 404.472 25,97 

Desmate 30 427.805 27,47 261.877 16,81 

Totais 1.557.501 100,00 1.557.501 100,00 

 

Gráfico 3 - Características dos mapas de cenários de cobertura do solo 

 

 

Em relação às categorias floresta e desmate dos mapas de cobertura do solo, verificou-

se que em cada cenário, quando se realiza o somatório do produto de seus pixels pelos 

valores de suas classes, o retorno é uma diferença em favor do cenário de negócios 

(13.810.590), em detrimento do cenário de governança (10.453.700). Desta forma, 

também não se pode explicar as incoerências em função dos valores totais de cada 
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mapa, porque o mapa do cenário de negócios possui valores mais altos e não deveria 

retornar índices menores de potencial erosivo na região noroeste do Mato Grosso. 

 

Neste caso, a explicação para as incoerências dos mapeamentos pode estar relacionada à 

assinatura que a multiplicação dos demais fatores pode ter sobre pixels isolados. Uma 

análise dos mapas 4.3 - Erosividade para o cenário de baixas emissões, 4.4 - 

Erodibilidade e 4.5 - Declividade permite verificar que na região noroeste do estado do 

Mato Grosso, todos estes fatores apresentam-se com valores elevados e a sua 

multiplicação pela classe desmate do cenário de negócios, tenderiam a elevá-los mais 

ainda. A condição local de assinatura pode explicar o porquê de no cenário de 

governança já se encontrarem áreas de alto potencial erosivo na região noroeste do 

Estado, tanto pela presença pulverizada de áreas de desmate, quanto pelo simples 

produto dos demais fatores da equação. Contudo, esta condição de assinatura não 

explica por que no cenário de negócios as áreas de alto potencial erosivo são em menor 

número na região noroeste do estado, em relação aos valores verificadas no cenário de 

governança. 

 

Neste ponto do trabalho, após as avaliações apresentadas, volta-se a acreditar que a 

natureza dos dados, a estruturação do modelo e o tratamento dos resultados, podem ter 

gerado pequenos erros que estão se interagindo e gerando as inconsistências discutidas 

ao longo deste capítulo. Para a verificação desta hipótese um novo trabalho deveria ser 

realizado. Disse pequenos porque, modestamente, para o nível global de expectativas 

estes experimentos foram bem sucedidos. 

 

Um novo trabalho deveria, por exemplo, descartar as informações obtidas pela internet 

que não permitam uma digitalização coerente com os padrões aceitáveis. Descartados 

também deveriam ter sido as informações que não estavam acompanhadas de sua 

metodologia e metadados. É uma pena que neste momento, em que mais se precisa de 

uma luz sobre a metodologia do modelo, este conjunto de dados não se encontre 

disponível, por exemplo, para o Mapa de Produção de Sedimentos obtido na página da 

ANEEL. 

 

Outra providencia que neste momento parece ser indicada para o refinamento de um 

novo trabalho envolvendo a EUPS seria a utilização permanente da estatística desde a 
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verificação dos erros aceitáveis dos processos de aquisição dos dados, tratamento das 

informações e analise de resultados em todas as etapas. 

 

No caso de se empregar em trabalhos futuros, simulações de cobertura do solo, 

recomenda-se que preferência seja dada aos mapeamentos que disponibilizem um maior 

número de classes de uso e ocupação cobertura vegetal. 

 

O processamento do modelo da EUPS no ArcGis é extremamente simples, sua 

implementação no entanto é muito trabalhosa, principalmente, quando não se dispõe dos 

dados necessários para alimentá-lo. 

 

Ainda assim, mesmo não cumprindo plenamente os objetivos, este trabalho gerou 

significativa experiência no manuseio de técnicas de geoprocessamento como a álgebra 

de mapas, a geração de mosaicos de imagens e modelos digitais de terreno, o 

georeferenciamento, a digitalização e, finalmente, a simulação de cenários por modelos 

matemáticos. Destaca-se, particularmente, o desempenho do software ArcGis, uma 

ferramenta muito versátil, que proveu recursos para todas as técnicas descritas e 

permitiu, ainda, a análise dos resultados, através das ferramentas estatísticas e de seus 

gráficos de análise. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Não há dúvida de que a utilização dos dados obtidos na internet viabilizou a execução 

deste trabalho e de que nos seus aspectos mais gerais o emprego da EUPS e seus 

resultados comprovam as expectativas e presunções relativas às alterações das taxas de 

potencial erosivo em decorrência de alterações climáticas e de cobertura do solo. No 

entanto, deve-se reconhecer que a fragilidade de alguns destes dados e processos 

utilizados comprometeram a realização de análises mais refinadas. 

 

A partir destes fatos se concluí que o processamento do modelo matemático da EUPS é 

uma atividade que demanda o cumprimento de padrões mais rigorosos para os dados 

utilizados, a aferição das etapas do processo e, ainda, a análise de seus resultados. O 

processamento em si é fácil, mas só se recomenda a sua utilização prática em trabalhos 

ambientais se os dados que o alimentam se encontrarem disponíveis e de boa qualidade, 

uma vez que, esta sim é uma atividade que consome bastante tempo. A internet é uma 

revolução no que diz respeito à difusão da informação, porém é necessário sabedoria 

para poder utilizar o que ela pode dispor de melhor. Infelizmente, uma parcela dos 

dados utilizados neste trabalho, além de imprecisos, possui a grave deficiência da 

ausência dos metadados. 

 

Neste ponto, depois de todo o conteúdo deste trabalho, não sei se ainda é necessário 

reafirmar as facilidades e as grandes possibilidades que o uso do geoprocessamento 

oferece. Prefiro tentar imaginar Wischmeier e Smith aplicando o modelo da USLE que 

desenvolveram em 1978 ou, ainda, me recordar dos trabalhos de superposição de mapas 

para zoneamento ambiental, já nos meados da década de 80, quando exercia a função de 

estagiário e me debruçava sobre pares de mapa e desenhava com nanquim sobre um 

terceiro. O geoprocessamento também tem o potencial de revolucionar o nosso mundo, 

melhorar os nossos métodos de trabalho e nos dar maior agilidade nas análises e na 

produção de mais e melhores informações. 
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