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RESUMO:  O processo de erosão do solo relaciona-se diretamente com as chuvas. A dificuldade              
ainda existente para obtenção e/ou manipulação de dados pluviográficos ou pluviométricos super            
detalhados, tem levado diversos autores tentaram correlacionar o índice de erosão com fatores             
climáticos locais de fácil medida e obtenção, tais como os totais de chuva. Diante do exposto,                
esse artigo tem como objetivo avaliar a erosividade das chuvas das oito microrregiões do estado               
da Sergipe através de um método indireto. Foram utilizados os dados que determinam o              
comportamento temporal médio da pluviometria de cada microrregião. Para o cálculo da média             
mensal de erosividade (EI) utilizou-se a equação universal de perdas de solo e para determinação               
do índice de erosão médio anual R soma-se o resultado dos valores mensais do índice de                
erosividade. Os valores médios de EI variaram de 289,15 MJ.mm/ha.h (Médio Sertão) até 602,60              
MJ.mm/ha.h (Grande Aracaju); e os valores de R variaram de 3469,82 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1(Alto            
Sertão) até 7231,23 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1(Grande Aracaju). Com base nos resultados obtidos          
podemos concluir que no estado de Sergipe predomina a erosividade moderada que ocorreu em              
cinco microrregiões; seguida da erosividade moderada a forte verificada em três microrregiões. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Mello (2007), entre os diversos fatores ligados à erosão, a erosividade            
das chuvas é um dos mais importantes, sendo a hídrica que apresenta elevado potencial de               
redução na capacidade produtiva dos solos e pode comprometer os recursos hídricos superficiais,             
já que ocorre a remoção e movimentação superficial do solo e seus nutrientes, ocasionando              
problemas ambientais como: solos inférteis, assoreamento dos rios e reservatórios, e problemas            
na agricultura devido à falta de nutrientes. 

O processo de erosão hídrica envolve a desagregação de partículas do solo da sua massa               
original, o transporte e a eventual deposição dessas partículas; envolvendo energia necessária            
para desencadear o processo de erosão hídrica do solo proveniente da água das chuvas e do                
escoamento superficial, especialmente a energia cinética do impacto das gotas de chuva sobre a              
superfície do solo ( ELLISON , 1946 apud  CASSOL et al., 2008). 

Silva, Schulz e Camargo (2007) relatam que devido às dificuldades ainda existentes na             
obtenção e/ou manipulação dos dados pluviográficos ou pluviométricos super detalhados, diversos           
autores tentaram correlacionar o índice de erosão com fatores climáticos locais de fácil medida e               
obtenção, tais como os totais de chuva, e relatam que os valores mensais ou anuais de chuva são                  
utilizados na busca de relações que apresentem possibilidades de avaliar efeitos erosivos.  

Diante do exposto, esse artigo tem como objetivo avaliar a erosividade das chuvas nas              
microrregiões do estado da Sergipe através de um método indireto proposto por Lombardi Neto e               
Moldenhauer (1992). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo –  O local de estudo para elaboração do trabalho foi o estado de Sergipe,                 
localizado na região Nordeste do Brasil, tendo como limites o Oceano Atlântico (leste); Bahia              
(oeste e sul) e Alagoas (norte), tendo uma área territorial 21.910,348 km² com um clima tropical                
(litoral) e semi árido (interior), com frequência de índice pluviométrica bastante irregular. Para esse              
estudo foram consideradas as oitos microrregiões apresentadas na Figura 1.  

.   

Figura 1.  Microrregiões do estado de Sergipe  
Fonte:  SEMARH (2012) apud SANTOS (2012) 
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Dados Pluviométricos : Para realização desse do trabalho foi utilizado os dados da tabela (              
Tabela 01) que mostra a média pluviométrica de cada microrregião sergipana, bem como a média               
de chuva anual de cada uma. 

TABELA 1 .  Pluviometria média mensal nas microrregiões Sergipanas 
Região Jan

. 
Fev

. 
Mar

. 
Abr

. 
Ma Jun

. 
Jul

. 
Ago

. 
Set

. 
Out

. 
Nov

. 
Dez

. 
Total 

Centro Sul 39 49 82 111 15
7 124 12

6 81 45 35 45 48 942 

Agreste Central 42 53 76 110 16
2 138 13

8 91 58 36 38 40 983 

Médio Sertão  36 42 66 107 14
6 131 12

8 80 59 31 24 29 878 

Leste 43 62 111 182 26
7 199 20

0 155 92 51 41 41 144
3 

Sul 46 77 104 156 20
9 162 16

1 114 73 59 66 47 127
6 

  Baixo São 
Francisco  37 47 73 129 14

9 131 11
7 77 50 43 33 35 920 

Grande Aracaju  45 62 112 206 27
7 213 20

7 125 90 56 59 44 149
7 

Fonte : SANTOS (2012) 

 
Média mensal do índice de erosão (EI) : Para Santos e Aquino (2015) à inexistência de               
pluviógrafos, falhas e defasagem na captação de dados, morosidade e trabalho para analisar os              
diagramas dos pluviógrafos, tem levado vários autores a utilizarem métodos indiretos para estudo             
da erosividade das chuvas. Neste trabalho adotamos Equação 1 proposta por Lombardi Neto e              
Moldenhauer (1992) apud Santos e Aquino (2015), a referida equação representa a Erosividade             
da chuva e estima com relativa precisão os valores de R para longos períodos. A equação                
baseia-se em regressão linear entre o índice médio mensal de erosão e o coeficiente de chuva,                
tendo boa aceitação entre os pesquisadores brasileiros. 
 

E =67,355                                                          (1) 
 
Em que: 
E = média mensal do índice de erosão em MJ.mm/(ha.h); 
 r = precipitação média mensal em mm;  
P = precipitação média anual em mm. 
 
Índice de erosão médio anual (R): o fator R para um local, é a soma dos valores mensais do                   
índice de erosão. Ou seja, para determinação de R, soma-se o resultado dos valores mensais do                
índice de erosividade.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Utilizando os dados constantes na Tabela 1 e aplicando os mesmos na Equação 1,              
calculamos a média mensal do índice de erosão para cada mês em cada uma das regiões                
consideradas. Os resultados obtidos abaixo. 
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Figura 2 . Média mensal do índice de erosão nas microrregiões sergipanas 

  Fonte:  Os autores 
 
Para determinação de R, soma-se o resultado dos valores mensais do índice de             

erosividade em cada microrregião analisada. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 3,             
abaixo.  

 
Figura 3  - Índice de erosividade médio anual (R) para as nas microrregiões sergipanas 

Os valores do fator R foram classificados através da indicação da Tabela 2, apresentados 
abaixo. 

 
Tabela 2 . Classes de interpretação do índice de erosividade médio anual (R) 

Erosividade (MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1) Erosividade 

R ≤ 2452 Erosividade fraca 

2452 < R ≤ 4905 Erosividade moderada 

4905 < R ≤ 7357 Erosividade moderada a forte 

7357 < R ≤ 9810 Erosividade forte 

R > 9810 Erosividade  muito forte 

Fonte:  Carvalho (2008) apud Santos e Montenegro (2012) 

Considerando os valores indicados na Figura 3 e as classes de interpretação indicadas na              
Tabela 2, percebemos que das oito microrregiões sergipanas, cinco apresentaram erosividade           
moderada (Centro Sul, Médio Sertão, Alto Sertão, Baixo São Francisco e Agreste Central) e três               
apresentam erosividade moderada a forte (Leste, Sul e Grande Aracaju). 
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CONCLUSÕES 

1. Dada a importância da erosividade das chuvas para os processos erosivos e para o              
planejamento do uso da terra o seu conhecimento torna-se indispensável. 

2. A espacialização da erosividade média anual permite identificar os locais onde são            
verificadas as erosividades maiores, merecendo atenção quanto às práticas         
conservacionistas do solo.  

3. Os índices de erosividade anual variaram de 3469,82 a 7231,23 MJ mm ha-1 h-1 ano-1,               
sendo esses valores indicativos para o planejamento de práticas de conservação do            
solo e da água. 

4. No estado da Sergipe predomina a erosividade moderada, a qual ocorreu em cinco             
regiões; seguida da erosividade moderada a forte verificada em três regiões. 

5. As microrregiões sergipanas apresentaram um comportamento semelhante na        
distribuição das erosividades, mas com variações de magnitude entre dois grupos de            
regiões distintas (erosividade moderada e erosividade moderada a forte). 
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