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RESUMO --- A erosão é uma das maiores ameaças relacionadas com a perda de solo fértil para a
produção de alimentos e com a poluição dos ecossistemas aquáticos. Nas últimas décadas foram
desenvolvidos vários modelos para melhoria dos conhecimentos sobre os processos de erosão do
solo, sendo a Equação Universal de Perdas de Solo (USLE) (Wishmeier& Smith, 1965), um dos
modelos mais usados no mundo. Este trabalho tem como objetivo realizar a digitalização de
pluviogramas da estação automática de Belém, PA, para fins de análise individual de chuvas
erosivas e determinação do índice de erosividade das chuvas, o “R” da USLE com base no período
de 2001 a 2011. Para isso, foram obtidos no Instituto de Meteorologia (INMET), no estado do Pará,
os pluviogramas supracitados. A digitalização foi realizada com uso de mesa digitalizadora e do
sistema para digitalização de pluviogramas HidroGraph 1.02. Foram analisadas, no total, 866
chuvas erosivas para o cálculo de EI30, e o ano de 2009 foi o que obteve o maior número de chuvas
erosivas, totalizando 102 chuvas. O maior valor de erosividade média anual obtido foi no ano de
2005 (100.247 MJ.mm/ha.h) e o menor valor no ano de 2002 (25.134 MJ.mm/ha.h), a erosividade
média anual resultante foi igual 49.321 MJ.mm/ha.h.
Palavras-chave: Equação Universal de Perda de Solo – USLE; Índice de Erosividade EI30; Fator
Erosividade da Chuva (R)
ABSTRACT --- Erosion is one of the biggest threats related to the loss of fertile soil for food
production and to aquatic ecosystem pollution. Over the last decades, many models have been
developed in order to improve knowledge of soil erosion process, being the Universal Soil Loss
Equation (USLE) (Wishmeier& Smith, 1965) one of most commonly used models around the
world. This paper aims to carry out a hyetograph digitalization of the Automatic weather station of
Belém, for an individual analysis of rainfall erosivity and rainfall erosivity index determination, the
“R” of USLE method from 2001 to 2011. For this, was obtained from Instituto de Meteorologia
(INMET), at state of Pará, the pluviogramas. The digitalization was carried out using tablet digitizer
and hyetograph digitalization system HidroGraph 1.02. It was analyzing, entire, 866 rainfall
erosivity to calculate the EI30, and the year 2009 was with largest number of rainfalls erosivity,
amounting 102 rainfalls. The higher annual average erosivity value obtained at 2005 (100,247
MJ.mm/ha.h) e the lower value in 2002 (25,134 MJ.mm/ha.h), and the annual average erosivity was
49,321 MJ.mm/ha.h.
Key-words: Universal Soil Loss Equation – USLE, Erosivity EI30 Index, Rainfall Erosivity Factor
(R).
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1.

INTRODUÇÃO

Entende-se por precipitação a água proveniente do vapor de água da atmosfera precipitada
na superfície terrestre sob qualquer forma como: chuva, granizo, neblina, neve, orvalho ou geada.
Nesse caso, a chuva pode ser compreendida como a força motriz da erosão hídrica, pois, juntamente
com o escoamento superficial, proporciona a desagregação e o transporte de sedimentos. Por conta
disso, diversos estudos sobre a chuva natural e artificial têm sido realizados, visando conhecer o
papel da distribuição e tamanho da gota das chuvas sobre o desprendimento das partículas do solo.
Para medição de precipitação, se expressa a quantidade de chuva pela altura de água
precipitada e acumulada sobre uma superfície plana e impermeável. Para determinação dessa
quantidade de chuva, são utilizados aparelhos denominados pluviômetros ou pluviógrafos, que
realizam medidas periódicas, que variam de minutos a horas. As grandezas características para
medições de precipitação são: altura pluviométrica, intensidade de precipitação e duração.
A altura pluviométrica representa a lâmina d’água precipitada numa dada área, expressa no
pluviômetro em mm, a intensidade de precipitação é a relação entre a altura pluviométrica e a
duração da precipitação, expressa em mm h-1 ou mm min-1, já a duração é o período desde o início
até o fim da precipitação, podendo ser em h ou min.
Os pluviogramas são os registros diários do pluviógrafo. Estes registros podem ser
digitalizados com o auxílio de um sistema para digitalização de pluviogramas o HidroGraph 1.02.
Este programa foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos do Departamento de
Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. A digitalização facilita o estudo e a
manipulação dos dados, análise das chuvas individuais e a determinação do índice de Erosividade
da chuva.

2.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A cidade de Belém (PA) está situada na zona equatorial, às margens da Baía do Guajará e
Rio Guamá, distante 120 quilômetros do Oceano Atlântico no estuário do Rio Pará, com
coordenadas de latitude 01º 26’S e longitude 48º 26’W, uma área territorial de 1.059,406 km² e
1.393.399 habitantes, de acordo com o censo 2010 (IBGE, 2013).
No município, a topografia é pouco variável e baixa, atingindo 25 metros na ilha de
Mosqueiro, ponto de altitude máxima. Na área urbana da cidade de Belém, grandes áreas estão
abaixo da cota de 4 metros, sofrendo influência das marés altas e tendo dificuldade no escoamento
das águas da chuva. O clima é quente e úmido, a temperatura média é de 25°C em fevereiro e 26°C
em novembro. A cidade encontra-se na zona climática Af (classificação de Kôppen), que representa
um clima equatorial chuvoso ou de floresta equatorial, caracterizado por sua grande precipitação
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anual acumulada, em média acima de 2.000 mm, e por não ter, praticamente, um período de seca
(Cerqueira, 2006).

Figura 1: Mapa de Localização da Cidade de Belém-PA

3.

MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Equipamento e Software
Obtiveram-se no Instituto de Meteorologia (INMET), no estado do Pará, os dados de chuva

a serem estudados. Foi utilizada uma série histórica de 11 anos, de 2001 a 2011, e foram
convertidos para o formato digital, através da digitalização, com uso de mesa digitalizadora (Figura
1) e do Sistema para Digitalização de Pluviogramas HidroGraph 1.02.

Figura 2: Mesa Digitalizadora
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O equipamento consiste em dois elementos básicos: uma mesa gráfica que funciona como
área de trabalho e as ferramentas de entrada utilizadas na mesa: Grip Pen, Mouse e o Suporte para
caneta. A área central da mesa gráfica é a área de trabalho, ou ativa, da caneta ou do mouse. Onde
quer que a caneta seja colocada na área ativa da mesa gráfica, o cursor da tela desloca-se para um
ponto correspondente na tela.
Dessa maneira, é feita a digitalização dos pluviogramas na mesa digitalizadora, com o
auxílio do programa Hidro Graph 1.02. O Hidro Graph é um software projetado para operar com as
mesas digitalizadoras dos principais fabricantes, na medida em que a sua comunicação com estes
dispositivos é feita através da biblioteca WinTab, considerada uma interface de comunicação
padrão. A interface do Hidro Graph com o usuário é semelhante a dos aplicativos projetados para a
plataforma Windows 7, oferecendo, inclusive, suporte para múltiplos documentos (MDI) (Sumário
de Comandos do Software Hidro Graph versão 1.02).

Figura 3: Exemplo de pluviograma digitalizado
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3.2 Modelo de predição da erosão hídrica
Para entender como se calcula o índice de Erosividade da chuva, é importante saber mais
sobre os modelos de predição de perda de solo como a USLE – Universal Soil Loss Equation
(Equação Universal de Perda de Solo, EUPS em português) desenvolvida por Wischmeier & Smith
(1965). Esse modelo é amplamente utilizado para avaliação qualitativa de predição de perdas de
solos por erosão laminar, com o objetivo de se avaliar e identificar áreas susceptíveis à erosão, de
forma rápida e econômica. Wischmeier & Smith (1965) explicaram que a USLE (Eq.1) foi criada
para orientar na seleção de práticas de conservação para locais específicos, visando estimar a
possível redução das perdas do solo se essas práticas fossem adotadas. Os autores definiram a
seguinte equação para a estimativa de perda de solo por erosão laminar:
𝐴 =𝑅× 𝐾 ×𝐿 ×𝑆× 𝐶× 𝑃

(1)

Onde “A” é a perda de solo, em ton/ha.ano; “R” é o fator Erosividade da chuva, em
MJ.mm/(ha.h); “K” é o fator erodibilidade do solo, em t.h/(MJ.mm), “L” é o fator comprimento de
rampa (-); “S” é o fator declividade, baseado em % de declividade; “C” é o fator uso e manejo do
solo (-) e “P” é o fator de práticas conservacionistas(-).
A USLE é uma equação empírica e deve ser normalmente considerada válida apenas dentro
do intervalo das condições experimentais para a qual foi derivada. Entretanto, para que a equação
represente os principais fatores erosivos em diferentes locais ao redor do mundo, é necessária a
determinação de valores apropriados para estes, de maneira que se adequem às diferentes
características de cada local.
No presente trabalho, os critérios adotados para individualização das chuvas erosivas foram
baseados naqueles propostos por Wischmeier & Smith (1965) e modificados por Cabeda (1976). De
posse dos pluviogramas dos anos digitalizados (2001 a 2011), consideraram-se chuvas erosivas
aquelas que apresentaram altura total precipitada igual ou superior a 10 mm. Para totais precipitados
inferiores a 10 mm, as chuvas foram consideradas erosivas apenas quando a lâmina precipitada em
15min foi de 6 mm ou mais. Considerou-se chuva individual, ou não erosiva, aquela separada da
anterior e da posterior por um período mínimo de 6h sem chuva ou com menos de 1,0 mm.
Os dados das chuvas foram registrados manualmente em planilha eletrônica, na qual se
anotaram as horas e os minutos do dia em que se deu a variação de intensidade e a chuva acumulada
até aquele momento. Foram analisadas apenas as chuvas erosivas, determinando-se para cada
intervalo de chuva, a energia cinética unitária que de acordo com a Equação 2 (Wischmeier &
Smith, 1965), em unidade do sistema internacional, é dada por:
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EC = 0,119 + 0,0873 logi

(2)

Onde: “EC” (Eq. 3) é a energia cinética unitária (MJ ha -1 mm-1) e “i” é a intensidade (mm h1

) do intervalo de chuva. O valor obtido na equação é multiplicado pela quantidade de chuva, ou

lâmina d’água h (mm), no respectivo intervalo uniforme para expressar a energia cinética total
nesse intervalo, em MJ ha-1:
ECt = EC x h

(3)

Somando-se a energia cinética de todos os intervalos uniformes de chuva obtêm-se a energia
cinética total da chuva (ECt – Eq. 4).
A Erosividade da chuva é dada pelo índice EI30, pela seguinte expressão:
EI30 = ECt x I30

(4)

Onde: “EI30” é o índice de erosividade da chuva individual, em MJ mm ha-1 h-1; “I30” é a
intensidade máxima da chuva em um período contínuo de 30min (mm h-1), ou seja, a quantidade
máxima de chuva em 30 minutos multiplicada por 2, definida a partir de dados levantados do
pluviograma. Somando-se os índices EI30 de todas as chuvas erosivas de cada mês, obteve-se a
erosividade mensal das chuvas em todos os meses da série analisada. Somando-se os índices EI30
mensais de cada ano, obteve-se a erosividade anual das chuvas de todos os anos da série analisada.
Desta maneira, fazendo-se a média da erosividade anual das chuvas no período obtém-se o valor do
“R” da USLE.
A Tabela 1 é um exemplo de como foram calculados os índices de erosividade de cada
chuva, os dados pluviométricos são do dia 22 de Maio de 2011.
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Tabela 1. Informações de cada intervalo do pluviograma de para o cálculo de EI30
Inicio do intervalo
Hora
Min
18
53
19
2
19
14
19
33
19
55
20
5
20
22
20
32
20
51
21
2
21
13
21
22
21
43
22
22
22
44
23
30

Final do intervalo
Hora
Min
19
2
19
14
19
33
19
54
20
5
20
22
20
32
20
51
21
2
21
13
21
22
21
43
22
22
22
44
23
30
23
42
Total

H
(mm)
0,7
4,15
1,19
3,91
1,56
1,38
1,75
0,67
0,03
0,12
0,35
0,14
0,03
0,17
0,01
0,1
16,26

I
(mm h-1)
4,67
20,75
3,76
11,17
9,36
4,87
10,50
2,12
0,16
0,65
2,33
0,40
0,05
0,46
0,01
0,50

Ec
Eq.2
0,1774
0,2340
0,1692
0,2105
0,2038
0,1790
0,2081
0,1474
0,0504
0,1029
0,1511
0,0843
0,0024
0,0899
-0,0455
0,0927

EI30

Ect
Eq.3
0,1242
0,9710
0,2013
0,8231
0,3179
0,2471
0,3643
0,0988
0,0015
0,0124
0,0529
0,0118
0,0001
0,0153
-0,0005
0,0093
3,2503
67,4436008

Analisando essa tabela, pode-se observar que a lâmina máxima precipitada foi de 16,26 mm,
resultando em uma intensidade máxima de 20,75 mm h-1 (I30).
Com os registros pluviográficos obtidos da série de dados de 11 anos, em Belém-PA,
objetiva-se estabelecer uma relação linear (Eq. 5) ou potencial (Eq. 6) entre a erosividade das
chuvas calculada pelo índice EI30 de todos os anos, e o coeficiente de chuvas, conforme proposto
por Lombardi Neto (1977).
EI30 = a + b Rc

(5)

EI30 = a Rcb

(6)

Onde, “a” e “b” são coeficientes de ajuste e “Rc” é o coeficiente de chuva em mm, dado pela
seguinte relação: Rc = Pm2Pa-1 (Lombardi Neto, 1990; Renard e Freimund, 1993), sendo Pm
precipitação pluvial média mensal de todos os anos, em mm; e Pa a precipitação pluvial média
anual, em mm.
Quando, em determinada região, são escassos os dados de chuva obtidos a partir de
pluviógrafos, o cálculo do índice de erosividade pode ser feito por correlações e uso de equações de
regressão entre os índices de erosividade e dados pluviométricos (Carvalho, 1987).
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Uma maneira de utilizar as características pluviométricas é a correlação das precipitações
médias mensais com os índices de erosividade médios mensais. A outra é por meio do coeficiente
de chuva (Rc), determinado com base em valores de precipitação mensal média e precipitação anual
média.
Carvalho (1987), correlacionando o índice de erosividade EI30 mensal médio de Mococa
(SP) e o coeficiente de chuva, obteve um coeficiente de correlação altamente significativo (r =
0,99).
De acordo com Silva et al. (1997), os coeficientes de correlação indicaram que os
parâmetros precipitação média mensal e o coeficiente de chuva permitem estimar a erosividade da
chuva na ausência de dados pluviográficos na região de Goiânia (GO). Quando foi utilizada a
precipitação média mensal em vez do coeficiente de chuva para estimar a erosividade, obtiveram-se
coeficientes de determinação maiores, possibilitando maior segurança na estimativa. Estes autores
alertaram que o uso das equações para estimativa da erosividade está limitado a regiões que
apresentam a magnitude dos parâmetros de chuva semelhante à de estudos em Goiânia.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período de 2001 a 2011, em Belém, PA, a precipitação pluvial média anual foi de 271,28

mm. Foram analisadas 3011 chuvas, e destas 866 foram consideradas erosivas. Observa-se na
Tabela 2 que o ano de 2006 foi o de maior pluviosidade, com uma média mensal de 305,32 mm,
enquanto o ano de menor pluviosidade foi 2003, com média mensal de 230,78 mm. Os meses com
maior precipitação estão entre Janeiro e Junho, característica do “inverno paraense”, o período que
mais chove no ano, e os meses com menor precipitação estão entre Julho e Dezembro, o período de
estiagem, época do ano que chove menos.
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Tabela 2: Precipitação Média Mensal (mm) em Belém, PA, período 2001 a 2011
Anos

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Precipitação
Média
Mensal (mm)
275,35
238,00
230,78
245,02
294,04
305,32
273,85
278,30
288,63
255,44
299,35

De acordo com a Figura 4, a erosividade mensal das chuvas, avaliada pelo índice EI30,
apresentou valor mínimo de 285,12 MJ mm ha-1 h-1 no mês de Novembro e o máximo de 891,73 MJ
mm ha-1 h-1 no mês de Abril.

1000
900

EI30 (MJ.mm/ha.h.mês)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

MÊS (2001 a 20011)

Figura 4: Erosividade Média Mensal das chuvas de Belém-PA, no período de 2001 a 2011,
determinada pelo índice EI30
Os maiores valores médios mensais do índice EI30 concentram-se de Janeiro a Junho, entre
386,57 e 891,73 MJ mm ha-1 h-1 mês -1, já os menores valores do índice EI30 concentram-se nos
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meses de Julho a Agosto, respectivamente, com valores de 369,63 e 884, 97 MJ mm ha-1 h-1 mês -1
(Figura 4). Desta forma, observa-se que os meses de inverno apresentam valores mais altos de
erosividade média das chuvas, enquanto os meses de verão têm valores mais baixos de erosividade
média das chuvas.
A erosividade anual das chuvas no período do estudo, em Belém, variou de 25.133,65 (em
2002) a 100.246,87 MJ mm ha-1 h-1 ano -1 (em 2005), sendo o valor médio obtido de 49.321,22 MJ
mm ha-1 h-1ano -1. Esse valor médio é o “R” da USLE, que representa a erosividade média anual das
chuvas no local, com base no período de 11 anos de série levantada (2001 a 2011); este valor pode
ser usado com segurança para localidades próximas, no entorno de Belém, PA, com características
climáticas semelhantes (Figura 5).

120000

EI30 (MJ.mm/ha.h.ano)

100000

80000

60000

40000

20000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ANO

Figura 5: Erosividade Anual das chuvas de Belém - PA, no período de 2001 a 2011, determinada
pelo índice EI30
As Figuras 6 e 7 apresentam as curvas e as equações de regressão entre o índice EI30 anual e
o coeficiente de chuva Rc.
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EI30 = 38,254Rc - 111035
R² = 0,7534
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Figura 6: Correlação linear entre o índice de erosividade anual (EI30) e o coeficiente de chuva (Rc)
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Figura 7: Correlação potencial entre o índice de erosividade anual (EI30) e o coeficiente de chuva
(Rc)

Analisando-se as Figuras 6 e 7, pode-se observar que dentre as equações de regressão
determinadas, a relação de potência obteve melhor coeficiente de regressão (r = 0,86), sendo esta
então a melhor equação para ser utilizada na determinação da erosividade mensal e anual das
chuvas, em locais com características climáticas similares à Belém.
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5.

CONCLUSÕES
1. O valor “R” da Equação Universal de Perdas de Solo (USLE) é de 49.321 MJ mm ha-1 h1

ano -1, caracterizando alto potencial erosivo das chuvas na cidade de Belém, PA.

2. Obtiveram-se as relações linear e de potência entre o coeficiente de chuvas (Rc) e a
erosividade das chuvas anuais, expressa pelo índice EI30. A melhor relação, com maior
coeficiente de regressão foi a potencial.
3. O período de Janeiro a Junho é o mais crítico em relação ao potencial erosivo das
chuvas, e o período de Julho a Dezembro é o menos crítico, coincidindo com o clima da
região, onde o primeiro semestre é mais úmido; e o segundo é menos úmido.
4. A equação de regressão do tipo potência é a melhor para se determinar a erosividade
mensal e anual das chuvas, em locais com características climáticas semelhantes à
Belém.
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