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RESUMO  

Objetivou-se determinar a erosividade das chuvas de 2015 a 2018, mensal e anual, assim 

como avaliar os períodos críticos para a conservação do solo, nos biomas Amazonas, Cerrado, 

Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa, mediante dados de precipitação com intervalos de 

tempo curtos, inferior a 60 minutos, utilizando o pacoteRainfall ErosivityFactor. Os dados de 

precipitação com intervalos de tempo  60 minutos foram obtidos do Cemaden. Posteriormente, 

aplicou-se o pacote RainfallErosivityFactor para estimar a erosividade das chuvas. 

Considerando os diferentes Biomas, a distribuição média mensal da erosividade da chuva foi 

irregular. O bioma Amazonas foi classificado com erosividade muito forte (13.589,6 MJ mm 

ha-1 h-1 ano-1), enquanto a Caatinga com erosividade fraca (1.782,4 MJ mm ha-1 h-1 ano-1). Em 

relação ao total de precipitação, os biomas Cerrado e Caatinga apresentaram os maiores e 

menores volumes de chuvas erosivas, 89,5% e 80,2%, respectivamente. O mesmo ocorreu para 

o número de chuvas erosivas de 33,3% (Cerrado) e 20% (Caatinga). A longitude tende aumentar 

a erosividade da chuva, enquanto, a latitude a tendência é de redução. 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com uma futura escassez hídrica para consumo humano tem 

impulsionado diversos estudos, objetivando prevenir ou minimizar os impactos ambientes sobre 

os cursos d’água. Um desses impactos é o assoreamento dos cursos d’água, consequência do 

processo erosivo, com danos negativos a qualidade e a quantidade das águas. Um dos fatores 

que afetam a erosão hídrica é o efeito da erosividade das chuvas sobre a superfície do solo, 

quando desprotegido de cobertura vegetal ou quando o seu cultivo for inadequado, favorecendo 

a exportação dos sedimentos. 

Como o fator de erosividade da chuva, de acordo com Chen et al. (2020), é atualmente 

o indicador mais utilizado para quantificar o potencial da erosão hídrica. Conhecer este fator é 

essencial para o desenvolvimento sustentável da região. Estudos a nível de biomas brasileiros 

são escassos. Portanto, objetivou-se determinar a erosividade das chuvas de 2015 a 2018, 

mensal e anual, assim como avaliar os períodos críticos para a conservação do solo, nos biomas 

Amazonas, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa, mediante dados de 

precipitação com intervalos de tempo inferiores a 60 minutos, utilizando o pacoteRainfall 

ErosivityFactor. 



 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados de precipitação com intervalos de tempo curtos ( 60 minutos) foram obtidos 

do Cemaden (http://www2.cemaden.gov.br/mapainterativo/). No Brasil, as séries históricas de 

dados com intervalos de tempo curtos de precipitação são escassos, e muitas vezes, inexistente. 

O Mapa Interativo da Rede Observacional para Monitoramento de Risco de Desastres Naturais 

do Cemaden disponibiliza estes dados para um curto período de tempo, para alguns municípios. 

Obteve-se os dados disponíveis para seis municípios: Rio Maria (PA), Bela Vista (MS), 

Rio Rufino (SC), Janaúba (MG), Corumbá (MS) e Cachoeira do Sul (RS), inseridos nos biomas 

Amazonas, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa, respectivamente. 

Os horários foram convertidos, pois estes são registrados em UTC (Coordinated 

Universal Time). Posteriormente, estes dados foram estruturados no ambiente R para utilização 

do pacote RainfallErosivity Factor (Cardoso et al., 2020) disponível no CRAN deste ambiente, 

sendo assim, determinado a erosividade da chuva de acordo com Wischmeier & Smith 

(1965;1978). 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A distribuição média mensal foi irregular quando comparados os biomas Brasileiros 

(Tabela 1). Isto ocorre devido as características distintas de cada bioma, pois estes são 

classificados com base em critérios ecológicos. O potencial erosivo de maior impacto na 

conservação do solo ocorreu de setembro a abril no bioma Amazonas com variação de 486,2 

MJ mm ha-1 h-1 a 2.661,6 MJ mm ha-1 h-1 correspondendo a 93,8% (Tabela 1). Para o bioma 

Caatinga, o período crítico para a conservação do solo foi de novembro (756,6 MJ mm ha-1 h-

1) a dezembro (690,0 MJ mm ha-1 h-1), o que correspondeu a 81,2% da erosividade das chuvas 

do ano (Tabela 1). No Cerrado de novembro a fevereiro com valores variando de 800,6 MJ mm 

ha-1 h-1 a 3.000,1 MJ mm ha-1 h-1, e um período, de abril a maio (932,5 MJ mm ha-1 h-1 a 974,2 

MJ mm ha-1 h-1), esses períodos concentram 82,3% da erosividade das chuvas (Tabela 1). 

Tabela 1. Valores médios mensais e anual de erosividade da chuva (EI30, MJ mm ha-1 h-1) para 

os biomas Brasileiros, obtidos de 2015 a 2018. 

Meses Amazonas  Meses Caatinga  Meses Cerrado 

 EI30 Perc   EI30 Perc   EI30 Perc 

Janeiro 1.978,6 14,6  Janeiro 26,7 1,5  Janeiro 3.000,1 28,2 

Fevereiro 2.588,0 19,0  Fevereiro 168,1 9,4  Fevereiro 800,6 7,5 

Março 2.661,6 19,6  Março 82,7 4,6  Março 358,8 3,4 

Abril 1.196,2 8,8  Abril 0,0 0,0  Abril 932,5 8,8 

Maio 337,0 2,5  Maio 0,0 0,0  Maio 974,2 9,1 

Junho 87,3 0,6  Junho 0,0 0,0  Junho 259,7 2,4 

Julho 0,0 0,0  Julho    Julho 158,7 1,5 



 

 

 

Agosto 419,7 3,1  Agosto 0,0 0,0  Agosto 132,9 1,2 

Setembro 1.052,8 7,7  Setembro 0,0 0,0  Setembro 494,7 4,6 

Outubro 486,2 3,6  Outubro 58,3 3,3  Outubro 475,9 4,5 

Novembro 1.323,0 9,7  Novembro 756,6 42,5  Novembro 2.041,1 19,2 

Dezembro 1.459,4 10,7  Dezembro 690,0 38,7  Dezembro 1.017,8 9,6 

Total 13.589,6 100,0  Total 1.782,4 100,0  Total 10.647,0 100,0 

Meses Mata Atlântica  Meses Pampa  Meses Pantanal 

 EI30 Perc   EI30 Perc   EI30 Perc 

Janeiro 704,8 9,8  Janeiro 1.256,6 18,3  Janeiro 3.548,4 41,5 

Fevereiro 566,5 7,9  Fevereiro 672,0 9,8  Fevereiro 1.397,0 16,3 

Março 875,7 12,2  Março 327,0 4,8  Março 457,9 5,4 

Abril 391,5 5,4  Abril 272,7 4,0  Abril 172,4 2,0 

Maio 498,9 6,9  Maio 239,0 3,5  Maio 355,3 4,2 

Junho 456,5 6,3  Junho 99,4 1,4  Junho 115,4 1,3 

Julho 487,0 6,8  Julho 735,5 10,7  Julho 0,0 0,0 

Agosto 291,3 4,0  Agosto 284,8 4,1  Agosto 37,5 0,4 

Setembro 435,1 6,0  Setembro 495,4 7,2  Setembro 3.42,3 4,0 

Outubro 865,4 12,0  Outubro 1.157,4 16,8  Outubro 463,6 5,4 

Novembro 588,8 8,2  Novembro 576,7 8,4  Novembro 723,3 8,5 

Dezembro 1.039,8 14,4  Dezembro 766,8 11,1  Dezembro 941,4 11,0 

Total 7.201,3 100,0  Total 6.883,2 100,0  Total 8.554,5 100,0 

 

Assim, como no bioma Amazonas, a Mata Atlântica teve uma distribuição regular de 

outubro a março com variação de 588,8 MJ mm ha-1 h-1 a 1.039,8 MJ mm ha-1 h-1, 

correspondendo a 64,4% (Tabela 1). No bioma Pampa, o período considerado crítico com 

elevados valores de erosividade foi de outubro a fevereiro com uma variação de 576,7 MJ mm 

ha-1 h-1 a 1.256,6 MJ mm ha-1 h-1 (Tabela 1). Também ocorreu um mês crítico (julho), com 

735,5 MJ mm ha-1 h-1 correspondente a 12,1%. Para o Pantanal esse período foi de novembro a 

fevereiro, representando 77,3% em relação a erosividade total das chuvas, sendo os valores 

mínimo de 723,3 MJ mm ha-1 h-1 e máximo de 3.548,4 MJ mm ha-1 h-1 (Tabela 1). Nesses 

períodos considerados críticos a erosividade das chuvas foram superiores ao valor encontrado 

por Rufino et al. (1985) de 500 MJ mm ha-1 h-1, considerada de erosividade elevada. 

A exposição da superfície do solo ao impacto da gota de chuva nesse período crítico, 

contribuirá para os aumentos nas perdas de solo, água, nutrientes e matéria orgânica. Portanto, 

a adoção de práticas conservacionistas nessas áreas é essencial para prevenir ou minimizar tais 

perdas. Os valores de erosividade das chuvas de acordo com Oliveira (2013) e Silva (2004) 

foram semelhantes aos encontrados para os diferentes biomas. A diferença pode ser explicada 

pelo fato que Oliveira (2013) e Silva (2004) utilizaram dados estimados de erosividade das 

chuvas e distribuição espacial da erosividade de acordo com classificação climática, ao passo 



 

 

 

que, nesse estudo a divisão das áreas foi a nível de biomas com a determinação da erosividade 

das chuvas. 

Os volumes de chuvas erosivas foram superiores a 80% (Figura 1). Pela Figura 1 

verifica-se que o percentual de chuvas erosivas não superou 50%, mesmo para os biomas 

Amazonas e Cerrado classificados com uma erosividade muito forte. Em relação ao total de 

precipitação, os biomas Cerrado e Caatinga apresentaram os maiores e menores volumes de 

chuvas erosivas, 89,5% e 80,2%, respectivamente. O mesmo ocorreu para o número de chuvas 

erosivas de 33,3% (Cerrado) e 20% (Caatinga). Estes menores valores no bioma Caatinga 

explica a erosividade das chuvas classificação como fraca. 

 

 

Figura 1. As porcentagens do volume de chuvas erosivas (a) e o número de chuvas erosiva para 

o período de 2015 a 2018 para o diferentes Biomas brasileiros. 

 

A longitude e latitude influenciam na erosividade da chuva (Figura 2). Embora, Oliveira 

et al. (2013) não encontraram uma correlação entre a erosividade da chuva e a latitude, nesse 

estudo, observou-se uma tendência de redução da erosividade em relação ao aumento da latitude 

(Figura 2). Enquanto para o aumento da longitude, a tendência observada foi de um aumento 

da erosividade das chuvas, fato também verificado por Oliveira et al. (2013). 

 



 

 

 

 

Figura 2. A tendência dos valores de erosividade da chuva em relação a longitude e latitude. 

 

Os biomas Amazonas e Cerrado, Figura 2, classificados com uma erosividade muito 

forte de 13.589,6 MJ mm ha-1 h-1 ano-1 e de 10.647,0 MJ mm ha-1 h-1 ano-1, respectivamente. 

No caso, do bioma Pantanal (8.554,5 MJ mm ha-1 h-1 ano-1) uma erosividade classificada como 

forte. São consideradas de alto potencial erosivo, portanto, nessas áreas é essencial práticas 

conservacionista na produção agrícola. Com uma erosividade das chuvas considerada moderada 

a forte (Figura 2), Mata Atlântica (7.201,3 MJ mm ha-1 h-1 ano-1) e o Pampa (6.883,2 MJ mm 

ha-1 h-1 ano-1). E a Caatinga (Figura 2) com uma erosividade considerada fraca (1.782,4 MJ mm 

ha-1 h-1 ano-1). Estas classificações foram baseadas em Carvalho (1994). 

Constata-se que a preservação ambiental e aplicação de práticas conservacionistas é 

importante independente do bioma. No entanto, observa-se pela Figura 2, que a erosividade das 

chuvas foi superior no bioma Amazonas em relação aos demais, com a sequência: Amazonas 

> Cerrado > Pantanal > Mata Atlântica > Pampa > Caatinga. 

A alternativa para redução do processo erosivo é minimizar o impacto da gota de chuva 

sobre a superfície do solo, mediante adoção de práticas conservacionistas, como sistema plantio 

direto ou integração lavoura-pecuária, visando a redução das perdas de solo e água, e 

consequentemente, o assoreamento dos cursos de água. 

 

CONCLUSÕES 



 

 

 

O único bioma com erosividade classificada como fraca foi a Caatinga. Enquanto, os 

biomas Amazonas e Cerrado foram classificados como muito forte. Os demais biomas, foram 

classificados com uma erosividade forte e moderada a forte. 

Embora, o bioma Amazonas tem uma erosividade muito forte, as porcentagens do 

volume e do número de chuvas erosivas que contribuem com este valor de 13.589,6 MJ mm ha-

1 h-1 ano-1 foram 81,7% e 27,2%, respectivamente. 

A longitude tende aumentar a erosividade da chuva, enquanto, a latitude a tendência é 

de redução. 

A erosividade das chuvas é um fator ativo no processo erosivo, passível de ser 

controlado o seu efeito sobre a superfície do solo, mediante restauração florestal e 

implementação de práticas conservacionistas. 
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