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OBJECTIUS DEL PROJECTE
•
•

Determinar l’erosió d’una conca hidrogràfica
Observar la tendència erosiva de la mateixa conca, en un breu
període de temps.

QUÈ ÉS LA RUSLE
•
•

És una equació que expressa la pèrdua de sòl per tn · ha. i any.
Formada per 6 variables
• A = R·K·L·S·C·P
• R: Erosivitat de la pluja (hj*cm/m²*h*any)
• K: Erosionabilitat segons la litologia (tn*h*m²/hac*hj*cm)
• S: Inclinació del pendent (adimensional)
• L: Longitud del pendent (adimensional)
• C: Factor de cobertura (adimensional)
• P: Pràctica de conservació del sòl (adimensional)

ANTECEDENTS I EVOLUCIÓ
• Es desenvolupa cap als anys setanta als Estats Units per Walter
Wischmeier i Dwight Smith, i és coneguda com a USLE (Universal Soil Loss
Equation).
• És la unió de diverses formulacions anteriors (Ziggs 1940, Musgrave 1947 o
Smith 1958).
• Equació molt limitada als Estats Units, no tenia en compte certs processos
físics i no podia ser utilitzada en conques de certa complexitat.
• L’any 1997, el mateix USDA actualitza la USLE i passa a anomenar-se
RUSLE. Incorpora importants millores: desenvolupaments de tècniques
alternatives (factor K i C), millora de la formulació del factor LS i
introducció de les eines informàtiques per a facilitar el càlcul.
• Recentment han aparegut noves variacions:
–
–
–
–

MUSLE
RUSLE2
USPED
....

ÀREA D’ESTUDI.
• Conca hidrografia del Ter.

FACTOR R. EROSIVITAT DE LA PLUJA
• Aquest factor determina la capacitat de l’energia cinètica de la precipitació
per produir erosió.
𝑅=

𝐸𝐼 ∗ 𝐼30

• A Espanya, ICONA (Institut per a la Conservació de la Naturalesa) crea tres
zones geogràfiques per determinar el càlcul del factor R
•

Zona I: Conques del nord, Duero, Ebre nord-oest, Tajo,
Llevant interior, Sistema Ibèric,

Guadiana i Guadalquivir.
𝑹 = 𝒆−𝟎.𝟖𝟑𝟒 𝑷𝑴𝑬𝑿

•

𝑴𝑹

𝟎.𝟑𝟖𝟖

(𝑭𝟐𝟒)𝟎.𝟓𝟔𝟑

Zona II: Sud-est Guadalquivir, Sud, Segura, Llevant i
Canàries.
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Zona III: Costa de Llevant, costa del Ebre, Ebre central(b),
Pirineu i Balears(a)
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FACTOR R. CAS APLICAT
• S’extreuen les dades de http://sig.magrama.es/geoportal/
• S’utilitzen un total de 27 estacions: 19 internes 8 externes
• Model d’interpolació utilitzat Spline.

Factor R: erosivitat de la pluja
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FACTOR K. EROSIONABILITAT DEL SÒL
• Expressa la susceptibilitat de la superfície a perdre sòl com a conseqüència
de l’erosió. Aquesta erosió superficial és conseqüència directe de l’energia
cinètica dels episodi plujosos.
𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝑲 = [𝟏𝟎−𝟐 ∗ 𝟐, 𝟕 ∗ 𝑴𝟏.𝟏𝟒 ∗ 𝟏𝟐 − 𝒂 + 𝟒, 𝟐 ∗ 𝒃 − 𝟐 + 𝟑, 𝟐 ∗ (𝒄 − 𝟑)

• En aquesta equació es tenen en compte diversos elements del sòl, com la
textura, permeabilitat, % de MO, estructura dels agregats.
• Igual que en el factor R, resulta molt complicat el seu càlcul. Llavors
Wischmeier i Smith desenvolupen el nomograma que duu el seu nom.

FACTOR K. CAS APLICAT
• S’utilitza el mapa litològic de Catalunya 1:250.000 extret del IGC.
• Per determinar el valor de cada grup litològic s’utilitza la taula publicada a
El factor K de la ecuación universal de pérdidas de suelo( USLE).
Departament de producció vegetal de la UPV.
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FACTOR LS. TOPOGRAFIA
• El factor LS determina la longitud i la inclinació del pendent.
• Representa la pèrdua de sòl per unitat d'àrea en relació a una parcel·la
estandar de 22,13 m d’amplada i un pendent uniforme del 9%
• Longitud 𝐿 =

𝑚
λ
22.13

Pendent 𝑆 = 10.8 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 0.03 𝑝𝑒𝑟 𝑠 < 9%
𝑆 = 16.8 𝑠𝑖𝑛𝜃 − 0.5 𝑝𝑒𝑟 𝑠 ≥ 9%

FACTOR LS. CAS APLICAT
• S’utilitza el MDT de 5x5 del portal VISSIR3 (txt.)
• Operacions prèvies (transformar l’arxiu txt,Fill, Slope )
Factor L. Longitud de la pendent
• 𝛽=

𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑠𝑖𝑛5.143
3𝑠𝑖𝑛0.8 𝜃+0.56

𝑚=

𝛽
1+𝛽

• Consideracions
– Es multiplica per 0,01745 per transformar de graus sexagesimals a radiants
– Per calcular el factor L final, abans Flow direction i Flow Accumulation.

Factor S. Inclinació del pendent
• Aplicar directament la fórmula.
𝑆 = 10.8 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 0.03 𝑝𝑒𝑟 𝑠 < 9%
𝑆 = 16.8 𝑠𝑖𝑛𝜃 − 0.5 𝑝𝑒𝑟 𝑠 ≥ 9%

Factor LS: longitud i inclinació del pendent
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FACTOR C. PROTECCIÓ COBERTA VEGETAL
• Aquest factor determina l’efectivitat de les plantes com a coberta
protectora del sòl respecte la precipitació i la força del flux superficial
(escorrentia)
• Segons RUSLE, el factor C es calcula a través del mètode dels subfactor
𝐶=(

𝑠𝑙𝑟𝑖 ∗ 𝐸𝐼𝑖 )

𝑆𝐿𝑅 = 𝑃𝐿𝑈 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑆𝐶 ∗ 𝑆𝑅 ∗ 𝑆𝑀

• SLR: índex vegetal de cada període d’estudi.
–
–
–
–
–

PLU: ús previ del sòl
CC: coberta aèria
SC: coberta superficial
SR: rugositat superficial
SM: humitat del sòl.

• Com a mètode alternatiu, Wishmeier i Smith en els anys setanta
desenvolupen unes taules on relacionen cada tipus de coberta vegetal
amb un valor d’entre 0 i 1.

FACTOR C. CAS APLICAT
• S’utilitza el mapa de cobertes del sòl de CREAF (Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals)
• S’utilitzen les taules d’equivalències de El factor C de la ecuación universal
de pérdidas de suelo (UPV)
• Valoració de les categories masses d’aigua i construccions artificials.
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FACTOR P. PRÀCTIQUES DE CONSERVACIÓ DEL
SÒL
• Aquest factor té en compte totes les actuacions destinades a evitar la
pèrdua de sòl.
• Els valors se situen entre 0 i 1.
• En l’estudi s’utilitza la categoria de bancals del MCSC i es relaciona amb el
mapa de pendents (en %)
Factor P: pràctiques de conservació
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OBJECTIU 1. EROSIÓ
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OBJECTIU 2. EVOLUCIÓ 2005-2009
• Per obtenir el mapa d’erosivitat del 2005 s’utilitzen les mateixes bases
però modificant el MCSC.
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• Per obtenir un resultat més
exacte, es calcula la diferència
de forma numèrica.
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• Per saber quines són aquelles categories en que es millora, es comparen
els 2 MCSC i es calcula el percentatge de variació.
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Percentatge de variació del 2009 respecte el
2005
Boscos clars
Boscos densos

Matollar/prats/hebrassar
Conreus
Tarteres/roquissar/mineria
Zones cremades/sòls nus

• Del resultat de la gràfica s’extreu que el grup que més millora és el de
boscos clars, mentre que boscos densos, matollar, conreus i tarteres
disminueixen la superfície. Hi ha un augment de les zones cremades o sòls
nus.

CONCLUSIONS
• Distribució de l’erosió de forma desigual, però amb certes característiques
comunes segons els trams de la conca.
• Un dels factors que més influeix en el resultat final és el factor C.
• El factor LS esdevé molt important en trams on el pendent té molta
inclinació.
• El factor R altera el resultat però no el modifica.
• Igual que el factor R, el factor K té un pes relatiu en el resultat final
• El factor P, malgrat tenir poca presència sobre el territori, intervé de
forma important en el resultat.
• L’ús d’eines SIG faciliten el càlcul de l’erosió a grans extensions del
territori.

MOLTES GRÀCIES!

