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RESUMO 

A análise da agressividade e da erosividade das chuvas é importante para o planejamento do 

uso do solo e das práticas de manejo adequadas para a agricultura sustentável. Este trabalho 

teve como objetivo avaliar e comparar os índices de agressividade e erosividade de chuvas de 

Grão Pará, Santa Catarina.   Foram usados dados mensais de chuva do período de 1947 a 

2020 da estação Pluviometria Rio Pequeno, Localizada em Grão Pará Santa Catarina.  Foram 

calculados os índices de agressividade e erosividade da chuva definidos pelo Índice de 

Fournier, Índice de Fournier Modificado, índice de Agressividade Total e o índice de 

erosividade EI30. Os resultados mostraram que o Índice de Fournier é de 29,5, classificado 

como Baixa agressividade, e o Índice de Fournier Modificado foi de  136,3 classificado com 

Alta Agressividade. O Índice de Erosividade  Total é de 1268,2 mm classificado com Baixa. 

O índice de erosividade EI30 é de 4858 MJ mm ha
−1

h
−1

 ano
-1

, classificado como Moderada. 

No entanto a variação anual da chuva determina valores de erosividade da chuva variando de  

3.213 MJ mm ha
−1

h
−1

 ano
-1

 a 11.137 MJ mm ha
−1

h
−1

 ano
-1

. Ocorre maior agressividade e 

erosividade das chuvas no trimestre de janeiro a março e dessa forma deve-se reforças as 

práticas de  manejo do solo e controle de erosão nesta época do ano. 
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INTRODUÇÃO 

A precipitação é uma variável importante do clima, afetando diretamente a 

disponibilidade de recursos hídricos e o desenvolvimento da vegetação. Se destaca como uma 

das variáveis climáticas que apresenta maior variabilidade espacial e temporal. As 

precipitações extremas causam problemas de excessos de água, e também são responsáveis 

pelos fenômenos de erosão, movimentos de massa, como deslizamentos.   

Segundo Lai (1990), a erosividade da chuva é definida como a agressividade da chuva 

como agente erosivo. Vega e Flebes (2007) apontaram que a agressividade das chuvas está 

relacionada com a energia cinética da chuva, que, embora pouco discutido em meteorologia e 

climatologia, é fundamental na agricultura e silvicultura ciências devido à sua contribuição 

substancial para a erosão e degradação dos solos. O conhecimento da agressividade das 

chuvas em uma região permite realizar o zoneamento de diferentes áreas de acordo com seu 

potencial erosivo e planejar o uso adequado do solo de acordo com o risco de erosão 

(RAMIREZ-ORITZ et al., 2007). 



 

 

 

Diferentes índices têm sido propostos para determinar a erosividade das chuvas, dentre 

os quais destaca-se o índice EI30, que  relacionando a erosão do solo com a energia cinética da 

chuva (WISCHMEIER, 1958; RENARD et al., 1997).  Este índice é utilizado na Equação 

Universal de Perdas de Solos por erosão hídrica (EUPS) (WISCHMEIER, 1959). No entanto, 

para o cálculo EI30 há necessidade e dados de intensidade de chuva de curta duração, poucas 

vezes disponíveis. Dessa forma, outros índices foram propostos com base na precipitação 

mensal. Destacam-se o índice de Fournier (IF) (FOURNIER, 1960) e o índice de Founier 

Modificado (IFM) por Arnoldus (1980) amplamente empregados nos estudos de erosão do 

solo (OLIVEIRA et al., 2012; YIN et al., 2015; ESSEL et al., 2016) . O projeto europeu 

CORINE (Coordenação de Informação sobre o Ambiente) adotou tanto a índice IFM para 

determinar para avaliar o potencial e risco atual de erosão (CORINE,1995). 

O conhecimento da conhecimento da sazonalidade e dos valores locais da 

agressividade da chuva é crucial para tomada de decisão e implementação de medidas 

preventivas e medidas de controle de erosão (HAZBAVI e SADEGHI, 2016; DAVUDIRAD 

et al., 2016). Este trabalho teve como objetivo avaliar e comparara os índices de agressividade 

e erosividade de chuvas de Grão Pará, Santa Catarina.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram usados os dados diários de precipitação da estação pluviométrica Rio Pequeno 

(código 02849008), pertencente rede de estações hidrológicas da Agência Nacional de Águas 

e Saneamento Básico (ANA, 2020). A estação está localizada na bacia hidrográfica do rio 

Tubarão, no munícipio de Grão Pará, nas coordenadas de latitude 28°12’34”S, longitude 

49°11’42” e altitude de 93 m. Foram usados os dados mensais de chuva do período de 1946 a 

2020. O clima da região é classificado segundo  a classificação de Köppen, como clima Cfa 

(mesotérmico, com chuvas distribuídas ao longo do ano e verão quente) (ALVARES et al., 

2014). 

Foi determinado o índice de agressividade de chuvas denominado Índice de Fournier 

(IF), desenvolvido por Fournier (1960), a partir de correlações entre depósitos de sedimentos 

em rios, que é calculado por 

P

max)p(
IF

2

                                                                                                                          (1) 

Em que: IF = Índice de Fournier (mm); Pmax = precipitação média mensal do mês mais 

chuvoso (mm); P = precipitação média anual (mm). 

O Índice de Fournier Modificado (IFM), calculado por: 

P

)pi(
IFM

12
1i

2


                                                                                                         (2) 

Em que: IMF = Índice Fournier Modificado (mm);pi = precipitação média mensal (mm);P = 

precipitação média anual (mm). 



 

 

 

A Agressividade da chuva pode ser classificada em função do IF e do IFM conforme 

Tabela 1. 

Tabela 1. Valores de referencia do Índice de Fournier (IF) e Índice de Fournier Modificado 

(IFM) 

IF IFM Classificação 

< 20 < 60 Muito baixo 

20 -40 60 – 90 Baixo 

40 – 60 90 – 120 Moderado 

60 – 80 120 – 160 Alto 

80-100 160 Muito Alto 

> 100 - Extremamente Alto 

O Índice de Erosividade Total (IET) foi proposto para considerar a distribuição da 

chuva alo longo do ano. O IET pode ser calculado combinando o Índice de Concentração da 

Precipitação (ICP) e IMF pela expressão: 

IET= IMF * ICP                                                                                                           (3) 

Em que: IET = Índice de Erosividade Total; IMF = Índice de Fournier Modificado; ICP = 

Índice de concentração da Precipitação, desenvolvido por Oliver (1980) e, posteriormente, 

modificado por De Luis et al. (1997), calculado por: 

ICP = 100 ∗
∑ pi

212
i=1

(∑ 𝑝𝑖)12
i=1

2                                                                              (4) 

A classificação e interpretação dos índices ICP consta na Tabelas 2. 

Tabela 2 - Classificação do índice de concentração da chuva. 

ICP Concentração sazonal 

<10 Uniforme 

 11 - 15 Moderadamente sazonal 

 16 - 20 Sazonal 

>20 Fortemente sazonal 

O índice de erosividade de chuvas EI30 foi calculado a partir das chuvas mensais com 

a equação ajustadas com base nos dados pluviográficos de Urussanga por  Valvassori e Back 

(2014), que tem a seguinte expressão: 

𝐸𝐼30 = 45,10 
(𝑃𝑖)2

𝑃
− 127,0                                                                                    (5) 

Em que: EI30 = Índice de erosividade EI30 (MJ mm ha
−1

h
−1

); pi = precipitação média mensal 

(mm);P = precipitação média anual (mm) 

 Na Tabela 3 constam os valores limites para interpretação das classes de erosividade 

EIT e EI30. 

 

 



 

 

 

Tabela 3. Classificação dos valores de índice de erosividade Total (IET) e EI30 

IET EI30 MJ mm ha
−1

h
−1

 ano
-1

 Classificação 

- <2500 Muito baixa 

< 1500 2500 -5000 Baixa 

1501 – 2500 5000 -7000 Moderada 

2501 – 5000 7000-10000 Alto 

5000 >10000 Muito Alta 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A precipitação média mensal variou de 72,5 mm (no mês de junho) a 212,0 mm (em 

fevereiro), com total anual de 1512,5 mm (Tabela 4). O índice de Founier para as médias 

mensais foi de 29,5 mm, classificado como “Baixo (Tabela 1). O IF tem deficiências como 

estimador do fator erosividade da chuva. Como pequenas quantidades de precipitação mensal 

podem também ter poder erosivo, um aumento na precipitação total poderia resultar em um 

aumento na erosividade. Se a precipitação máxima mensal permanece a mesma, com o 

aumento da precipitação média anual, não seria lógico que se espere, a partir daí, um 

decréscimo no IF.   

Tabela 4. Valores médios dos índices de agressividade erosividade de chuvas de Grão Pará, 

Santa Catarina 

Período 

Precipitação  

(mm) 

IFM 

(mm) 

ICP 

 

IET 

(mm) 

EI30 

MJ mm ha
−1

h
−1

 ano
-1

 

Janeiro 201,5 26,7 1,75 46,8 1076,3 

Fevereiro 212,0 29,5* 1,94 57,4 1205,6 

Março 164,7 17,8 1,17 20,9 677,4 

Abril 88,2 5,1 0,34 1,7 103,5 

Maio 94,7 5,9 0,39 2,3 138,8 

Junho 72,5 3,5 0,23 0,8 29,0 

Julho 93,0 5,7 0,37 2,1 129,6 

Agosto 94,0 5,8 0,38 2,2 134,8 

Setembro 122,4 9,8 0,65 6,4 317,1 

Outubro 118,4 9,2 0,61 5,6 288,7 

Novembro 117,1 9,0 0,59 5,3 279,5 

Dezembro 142,9 8,2 0,88 7,3 478,5 

Anual 1521,6 136,3 9,3 1268,2 4858,8 
*
IF 

O IFM anual foi de 136,3 mm, classificado como “Alto”. Os valores mensais mostram 

que no trimestre de janeiro à março ocorrem 54,3% do IFM.  Este resultado está de acordo 

com os resultados obtidos Back et al. (2019), que analisando dados de 181 estações 

pluviométricas do Sul do Brasil, constataram variação zonal significativa do IFM, com 



 

 

 

maiores valores no verão. Essa informação é importante para alertar que neste período há 

maior risco de eventos erosivos e assim deve-se indicar medidas de conservação do solo e 

controle de erosão especialmente neste época do ano. 

O ICP apresentou valor anual de 9,3, indicando que a chuva apresenta distribuição 

“Uniforme”, isto é sem concentração sazonal. Seu uso é recomendado, pois fornece 

informações sobre variabilidade total de longo prazo na quantidade de precipitação recebida 

(MICHIELS et al., 1992). Também Back et al. (2020) analisando dados de 208 estações 

pluviométricas da região sul do Brasil constaram que os valores de ICP variaram de 8,4 a 

10,0, o que indica distribuição sazonal uniforme. 

O Índice de Erosividade Total (IET)  foi de 1268,2 mm classificada como “Baixa”.  O 

índice de erosividade da chuva EI30 apresentou valor anual de 4858,8 MJ mm ha
−1

h
−1

 ano
-1

, 

sendo classificado como “Moderada”.  

Analisando a série de dados anuais de IF (Figura 1) observa-se que somente um ano 

(1,3%) teve IF classificado como “Muito baixo”, enquanto que em 21,3% dos anos o IF foi 

classificado como “Baixo”, e na maioria dos anos (38,7%) o IF foi classificado como “Médio. 

As classes “Alta” e “Muito alta” tiverem somente 8% dos anos. O ano de 1974 foi registrado 

um valor de IF de 171,6 mm, discrepante com os demais anos. Este valor é devido a grande 

precipitação que ocorre no mês de março de 1974, que causou a inundação catastrófica na 

bacia do Rio Tubarão, com alto registro de vitimas fatais. 

 

Figura 1. Variação anual do Índice de Fournier (IF) de Grão Pará, Santa Catarina 

 

Nos valores anuais de IFM (Figura 2) observa-se que 8% dos anos foram classificados 

com “Moderado”, 32% como “Alto” e 60% como “Muito alto”. Não foram registados anos 

com IFM classificados como “Muito Baixo” e “Baixo”. 
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Figura 2. Variação anual do Índice de Fournier  Modificado (IFM) de Grão Pará, Santa 

Catarina 

Os valores anuais de ICP  (Figura 3) mostraram que a maioria (92%) dos anos o ICP 

foi classificado como concentração “Moderadamente sazonal” e apenas um ano (1974) teve 

distribuição “Sazonal”. Ainda constata-se que em 6,7% dos anos a concentração foi 

classificada como “Uniforme”, no entanto os valore estão próximos do limite da classe (10). 

 

Figura 3. Variação anual do Índice de Concentração da Precipitação (ICP)  de Grão Pará, 

Santa Catarina 
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Com a pequena variação do ICP verifica-se que o  Índice de Erosividade Total (IET) é 

mais influenciado pelo IFM, com 17,3% dos anos classificados como “Baixa”, 64,0%  na 

classe “Moderada” e 18,7% na classe “Alta” (Figura 4). 

 

Figura 4. Variação anual do Índice de Erosividade Total (IET) de Grão Pará, Santa Catarina 

O EI30 anual (figura 5) variou de 3.213 MJ mm ha
−1

h
−1

 ano
-1

 a 11.137 MJ mm ha
−1

h
−1

 

ano
-1

, com respectivamente 20,0%, 38,7%, 36,0% e 5,3% dos anos as classes de erosividade 

“Baixa”, “Moderada”, “Alta “e “Muito alta”. Essa variação anual da erosividade também foi 

observada em vários estudos com dados de pluviógrafo. Back e Poleto (2017) analisando a 

erosividade e chuvas de Florianópolis observaram que o EI30 anual variou de 816 MJ mm 

ha
−1

h
−1

 a 16.034 MJ mm ha
−1

h
−1

, ressaltando que alguns eventos extremos de chuva geraram 

valores mensais de EI30 de 10.962 MJ mm ha
−1

h
−1

. 
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Figura 5. Variação anual do Índice de Erosividade Total de Grão Pará, Santa Catarina 

 

CONCLUSÕES 

Com base em dados de 75 anos de observação de Grão Pará, pode-se obter as seguintes 

conclusões: 

 O Índice de Fournier é de 29,5, classificado como Baixa agressividade. 

 O Índice de Fournier Modificado foi de  136,3 classificado com Alta Agressividade 

 O Índice de Erosividade  Total é de 1268,2 mm classificado com Baixa 

 O índice de erosividade EI30 é de 4858 MJ mm ha
−1

h
−1

 ano
-1

, classificado como 

Moderada. 

 A variação anual da chuva determina valores de erosividade da chuva variando de  3.213 

MJ mm ha
−1

h
−1

 ano
-1

 a 11.137 MJ mm ha
−1

h
−1

 ano
-1

. 

 Ocorre maior agressividade e erosividade das chuvas no trimestre de janeiro a março e 

dessa forma deve-se reforças as práticas de  manejo do solo e controle de erosão nesta época 

do ano. 
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