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ABSTRACT – Rainfall erosivity is the numerical expression of rainfall potential in erosion and is the 
main input agent for soil and water loss prediction models, but there is a lack of rainfall data with 
representative series in Brazil, reducing the accuracy of prediction models. The objective of this 
study was to determine the erosivity factor (R) of the Cerrado-Pantanal transition region to better 
use models of erosion prediction and control. The data presented correspond to the interval of 
years from 2013 to 2016, rainfall data were obtained by the UEMS-UUA automated 
agrometeorological station, located at the UEMS experimental farm in the city of Aquidauana-MS. 
The generated pluviograms present a data collection interval of 5 minutes with a smaller reading 
scale with an amplitude of 10 mm of precipitated height and 0.2 mm as a smaller scale. Eroses 
were classified as erosive rains and EI30 were separated for events with precipitation greater than 
10 mm and, if greater than 6 mm over a 15-minute interval. Subsequently, Kinetic Energy (Ec) was 
determined according to Wischmeier e Smith (1978), which was used for the determination of the 
individual EI30 and the monthly EI30 by the sum of the individual EI30. It was observed that the 
annual EI30 was 11,980 MJ mm ha-1 h-1 and 82.5% of this total was concentrated during the 
months of November to May. It was observed that the values of erosivity vary a lot during the 
year, with amplitude varying from 110 to 2,166 MJ mm ha-1 h-1. The values of erosivity are higher 
in the period from November to December, a fact that increases the risk of occurrence of soil 
losses in this period. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A erosão hídrica no solo vem tornando-se cada vez mais frequente em todo mundo, 

ocorrendo em diferentes graus de intensidade (MACHADO et al, 2013).  Resultando em danos que 

necessitam de diferentes abordagens para caracterizar a influência dos fatores chaves deste 

processo, buscando a mitigação e técnicas de prevenção e correção da degradação do solo por 

erosão hídrica (PANAGOS et al, 2017). 

A necessidade de prever o processo de erosão hídrica resultou em diversos modelos para a 

predição das perdas de solo, dentre os quais podem ser citados a Equação Universal de Perda de 

Solo (USLE) (WISCHMEIER e SMITH, 1978) e a versão revisada (RUSLE) (RERNARD et al, 1997). O 

fator erosividade das chuvas é um dos principais parâmetros de entrada e pode ser expresso por 

meio de índices que se baseiam nas caraterísticas físicas da chuva local (ALMEIDA et al, 2017).  

O índice de erosividade (EI30) é o mais utilizado nas condições brasileiras, por ser 

considerado o mais adequado à realidade intertropical, e representa o produto da energia cinética 

com que a gota da chuva atinge o solo pela sua intensidade máxima (Mello et al., 2015). A 

erosividade é um parâmetro crucial para a avaliação do risco de erosão do solo que considera 

diferentes cenários de uso da terra e fatores climáticos (NEARING et al, 2005) e para propor 

práticas de conservação do solo (PANAGOS et al, 2017).  

O fator R também é um parâmetro importante para avaliar o risco de erosão do solo em 

condições de aquecimento global porque é altamente influenciado por um clima em mudança 

(NEARING et al, 2005; VIOLA et al, 2015; HOOMEHR et al., 2016; ALMAGRO et al, 2017). 

Tendo em vista a necessidade de conhecer os processos erosivos do solo e suas relações 

com a ocorrência das chuvas esse trabalho teve por objetivo caracterizar as chuvas de 

Aquidauana, MS, durante um período de 4 anos (2013-2016), determinar os padrões hidrológicos 

e a erosividade da chuva, fator R da Equação Universal de Perdas de Solo (USLE). 

2 - METODOLOGIA 

O presente estudo foi desenvolvido com os dados pluviográficos obtidos da estação 

agrometeorológica automatizada da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Unidade 

Universitária de Aquidauana. A estação está situada no município de Aquidauana-MS entre as 

coordenadas 20°27’20” S e 55°40’17” W com altitude aproximada de 191m. O clima da região, 

segundo classificação de Köppen, é do tipo Aw (tropical úmido), com precipitação pluviométrica 

média anual de 1.400 mm com temperatura do ar máxima de 33°C e mínima de 19°C e declividade 

média da área experimental de 0,03m m-1. 

O estudo corresponde ao período de 2013 a 2016, com as chuvas concentradas entre os 

meses de novembro e abril. De posse dos dados foram contabilizados os eventos chuvosos dos 
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quais 165 foram considerados erosivos. Os registros pluviométricos diários foram obtidos pelos 

registros da estação agrometeorológica com intervalo de obtenção de dados a cada 5 minutos, 

com amplitude de registro de 10 mm de altura precipitada e 0,2 mm como menor escala de 

leitura. Foram considerados como eventos independentes aqueles que apresentaram intervalo de 

6h de ocorrência e com precipitação pluvial inferior a 1mm. Os eventos com precipitação igual ou 

superior a 10 mm, e ou, quando superior a 6 mm em um intervalo máximo de 15 minutos foram 

considerados erosivos e separados para a determinação da erosividade.  

2.1 - Índice de Erosividade 

As chuvas classificadas como erosivas foram processadas para a determinação do índice de 

erosividade EI30, em posse dos dados de precipitação foi calculada a intensidade (I) de cada 

evento em mm h-1, além da máxima intensidade em trinta minutos, I30 em mm h-1. Para cada 

segmento uniforme determinou-se a energia cinética unitária (Ec) conforme equação (eq.1) 

proposta por Wischmeier e Smith (1978). Quando o volume precipitado for superior a 76 mm h-1 

considera-se a energia constante Ec= 0,283 MJ ha-1 mm-1 para cada segmento de chuva: 

Ec = 0,119 + 0,0873 log I                                                     (1) 

Onde: 

Ec- Energia cinética da chuva, em MJ ha-1 mm-1; 

I - Intensidade da chuva, em mm h-1. 

Os valores obtidos através da equação (eq.1) foram utilizados para o cálculo do índice de 

erosividade EI30, através da equação (eq.2) abaixo: 

EI30 = Ec x I30                                                                                  (2) 

Onde: 

EI30 – índice de erosividade, em MJ mm ha-1 h-1; 

I30 – intensidade máxima média da chuva em 30 minutos, em mm.h-1. 

O índice EI30 mensal foi obtido pelo somatório do produto EI30 obtido de cada chuva 

erosiva ocorrida no mês e o índice EI30 anual pelo somatório do EI30 mensal.  

2.2 - Determinação dos Padrões de Precipitação 

Em posse dos dados as chuvas foram cotadas manualmente e classificadas quanto ao seu 

padrão hidrológico seguindo classificação proposta por Honer e Jens (1941). Essa metodologia 

classifica as chuvas em padrão avançado (AV), intermediário (IN) e atrasado (AT). Quando o pico 

de intensidade se encontra no primeiro terço a chuva é classificada como padrão avançado, 

quando o pico de precipitação se encontrar no segundo terço é classificada como intermediário e 

ao terceiro terço é classificada como padrão atrasado. 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Precipitação 

A média de precipitação anual durante o período de estudo foi de 1.480 mm (Tabela 1) dos 

quais 86,3% está relacionada aos eventos de chuvas erosivas. O volume máximo de precipitação 

anual foi de 1.867 mm no ano de 2014 e mínimo de 1.240 no ano de 2015. A ocorrência das 

chuvas foi bem distribuída ao longo do ano, tendo 72,6% do seu total concentrado no período 

compreendido entre os meses de novembro e maio, tendo sido verificado que os meses de abril 

de 2013 e janeiro de 2016 foram os que apresentam maior precipitação, com valores de 467 e 406 

mm respectivamente.  

Os valores de precipitação encontrados na região são superiores aos observados por 

Machado et al (2014) para o bioma Pantanal, porém não muito distantes, apesar do período 

estudado ser curto este apresentou dados representativos de precipitação para área do Ecótono 

cerrado-pantanal pois esta foi capaz de captar as amplitudes máximas e mínimas. Foi observado 

que entre os meses de junho e agosto ocorre o menor índice pluviométrico na região chegando a 

verificar-se meses sem incidência de chuvas (Tabela 1). 

Tabela 1 - Valores de precipitação pluvial (mm) no Ecótono cerrado-pantanal: mensais, totais anuais, 
médios, seguidos por suas medidas estatísticas de dispersão. 

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

2013 13 140 130 467 48 0 2 0 63 176 167 214 1420 

2014 224 57 229 60 249 44 138 70 88 60 399 247 1867 
2015 167 224 93 44 132 87 59 2 133 96 108 95 1240 

2016 407 152 179 0 105 13 7 38 66 30 125 275 1396 
Média 203 143 158 143 134 36 51 27 87 91 200 208 1480 

DP 163 68 59 218 85 39 63 33 32 63 135 79 - 

CV (%) 80 48 37 152 64 107 124 121 37 70 68 38 - 
Máximo 407 224 229 467 249 87 138 70 133 176 399 275 1867 

Mínimo 13 57 93 0 48 0 2 0 63 30 108 95 1240 

DP: Desvio Padrão; CV (%): Coeficiente de Variação; Máximos; Mínimos. 

3.2 - Erosividade das chuvas 

Na Tabela 2 são apresentados os valores mensais, anuais e médios da erosividade para a 

região estudada seguidas de suas medidas estatísticas de dispersão. Pode-se observar que a 

erosividade varia muito no decorrer do ano e de um ano para outro, variação essa que resulta em 

elevados coeficientes de variação dentre os meses estudados, tendo maiores coeficientes de 

variação nos meses de agosto, abril, junho e julho com 173,2; 161,0; 143,2 e 113,4% 
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respectivamente e o menor coeficiente de variação encontrado no mês de setembro com valor 

igual a 35% (Tabela 2). 

Tabela 2 - Valores mensais, anuais e médios para o índice EI30 (MJ.mm.ha-1.h-1) para o Ecótono cerrado-
pantanal seguido por suas medidas estatísticas de dispersão. 

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

2013 21 1199 819 8256 366 0 0 0 354 1006 2013 3459 17492 
2014 1609 153 1240 270 1524 129 328 700 251 262 3781 2300 12547 
2015 683 638 356 138 862 947 113 0 509 1925 866 300 7336 
2016 3170 1089 1594 0 1132 48 0 0 200 211 1252 1848 10545 

Média 1371 770 1002 2166 971 281 110 175 329 851 1978 1977 11980 

DP 1365 477 535 4649 486 447 155 350 136 803 1293 1307 - 
CV (%) 100 62 53 215 50 159 140 200 42 94 65 66 - 

Máximo 1609 1199 1240 8256 1524 947 328 700 509 1925 3781 3459 17492 

Mínimo 21 153 356 138 366 0 0 0 251 262 866 300 7336 

DP: Desvio Padrão; CV (%): Coeficiente de Variação; Máximos; Mínimos. 

O fator erosividade obtido foi de 11.980 MJ.mm.ha-1.h-1.ano, sendo 82,5% desse total 

concentrado nos meses de novembro a maio que corresponde ao período de maior pluviosidade 

na região (Tabela 1). Este valor de R é classificado como erosividade muito alta conforme Carvalho 

et al. (2008), seguindo mesma classificação com valores ajustados para interpretação mensal 

observou-se que 52,8% dos valores de erosividade encontram-se nas classes de erosividade alta e 

muito alta, 33,3% desses valores encontra-se na classe de erosividade baixa e 13,9% encontra-se 

na classe moderada. Dentre os meses que encontraram na classe de erosividade muito alta o mês 

de abril de 2013 foi o que mais se destacou com uma erosividade mensal de 8.255 MJ mm ha-1 h-1 

isso possivelmente devido ao volume de precipitação pluvial que foi encontrado nesse período, 

enquanto nos meses de junho a agosto não ocorreu chuva e, portanto, a erosividade neste 

período foi nula.  

O valor médio de erosividade (Tabela 2) obtido para o Ecótono cerrado-pantanal foi superior 

ao encontrado para Cuiabá, MT; Bioma pantanal e Dourados, MS obtidos respectivamente por 

Almeida et al. (2012), Machado et al. (2014) e Oliveira et al. (2012a) e próximos aos valores 

obtidos por Oliveira et al. (2009) para o munícipio de Vale do Rio Doce, MG. Oliveira et al.(2012b) 

obtiveram valores de erosividade para o Estado de Mato Grosso do Sul que variam de 5.770 a 

13.601 MJ mm ha-1 h-1 ano com erosividade média de 9.318 MJ mm ha-1 h-1 ano, que permite 

considerar que a média de erosividade apresentada por este trabalho é superior à média estimada 

para o Mato Grosso do Sul, apontando o fator R como um importante instrumento de apoio no 

planejamento das práticas agrícolas e industriais como uma tentativa de mitigar os possíveis 

impactos negativos que estas possam causar sobre o Ecótono cerrado-pantanal. 

3.3 - Padrões de Precipitação 
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O padrão hidrológico avançado (AV) predomina com 50,76% do total de chuvas erosivas, 

seguido pelo padrão intermediário (IN) e atrasado (AT) com 32,57 e 16,67% respectivamente, o 

padrão hidrológico avançado ocorre em quase todos os meses do ano, com exceção do mês de 

agosto no qual todas as chuvas foram do padrão intermediário (Figura 4), observa-se que o padrão 

hidrológico intermediário ocorreu em todos os meses do ano, tendo sua maior concentração 

durante os meses de novembro e dezembro, chegando a ultrapassar o número de chuvas erosivas 

do padrão avançado no mês de novembro (Figura 4). 

Figura 1 - A) Número de chuvas erosivas dentro de cada padrão de precipitação; B) Distribuição percentual 
das chuvas erosivas dentro de cada padrão de precipitação para o Ecótono cerrado-pantanal. 

Segundo Eltz et al. (2001) os maiores valores de perdas de solo ocorrem durante as chuvas 

dos padrões hidrológicos intermediário e atrasado, devido ao pré-molhamento que reduz a taxa 

de infiltração de água no solo e acelera o processo de escoamento superficial. Na Figura 6 

observa-se que apesar de o padrão avançado ser predominante no número de chuvas erosivas, 

verifica-se que este padrão não representa a maior pluviosidade quando comparados aos demais. 

Verifica-se que o padrão intermediário (Figura 6) é o padrão que representa maior volume 

precipitado, tendo picos máximos durante os meses de maio, dezembro, novembro e abril com 

63,7; 51,8; 50,8 e 43,2 mm respectivamente superando o volume de precipitação do padrão 

avançado que foi igual a 13,8; 22,8; 38,8 e 29,5 mm nos mesmos meses. Observando a Figura 7 

verifica-se que os valores de erosividade encontrados no padrão intermediário destacam-se em 

relação aos demais, principalmente durante os meses de outubro a dezembro, podendo este ser 

considerado o período mais crítico do ano quanto a erosividade. Este período coincide com o 

momento em que as práticas agrícolas de preparo do solo e semeadura ocorrem e que promovem 

elevadas perdas de solo devido, principalmente, pela reduzida cobertura vegetal motivadas pela 

ação dos implementos agrícolas que incorporam os resíduos vegetais. Durante o período de abril a 

maio o índice de erosividade no padrão intermediário também é elevado quando comparado aos 

demais, porém durante este período as áreas encontram-se cobertas pelo dossel das culturas o 

que reduz o impacto das gotas de chuva e consequentemente as perdas de solo. 
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Figura 2 - A) Índice de Erosividade média mensal dentro de cada padrão de precipitação; B) Precipitação 
média mensal dentro de cada padrão de precipitação para o Ecótono cerrado-pantanal. 

4 - CONCLUSÕES 

O fator R da equação universal de perda de solo (EUPS) encontrado para o Ecótono cerrado-

pantanal foi de 11.980 MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1, podendo este valor ser aplicado as regiões mais 

próximas e de características climáticas semelhantes. 

O padrão hidrológico de precipitação avançado predomina com 50, 76% de todas as chuvas 

erosivas, seguido pelo padrão intermediário com 32,57% e atrasado com 16,67% das chuvas 

erosivas. 

O período de outubro a dezembro é o mais crítico, por ter maiores índices de erosividade 

coincidindo com o período de preparo do solo e semeadura favorecendo as perdas de solo 

enfatizando a necessidade da utilização de práticas conservacionistas.  
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