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Resumo - O conhecimento do regime pluviométrico de uma bacia é estratégico para o planejamento 
do uso dos recursos hídricos, em particular em áreas sob escassez. Fernando de Noronha é um 
arquipélago oceânico, onde não existem nascentes, sendo o escoamento superficial fortemente 
dependente de eventos pluviométricos intensos, muito deles com elevado potencial de causar 
erosão. Avaliou-se neste estudo o índice de erosividade das precipitações, o qual define potencial 
que a chuva possui em causar erosão. Verificou-se a distribuição temporal mensal do índice de 
erosividade nos anos de 2009 a 2011, assim como o perfil hidrológico de tais eventos. Verifica-se a 
ocorrência de eventos de alto poder erosivo, com predominância do perfil hidrológico avançado. 

 

 

 

Abstract - The knowledge of rainfall regime in a watershed is strategic for planning  the use of 
water resources, particularly in areas under scarcity. Fernando de Noronha is an oceanic 
archipelago, where there are no sink, runoff is heavily dependent on heavy rainfall events, many of 
them with high potential to cause erosion. The rainfall erosivity index was evaluated in this study, 
which defines the rainfall potential to cause erosion. The time monthly distribution of erosivity 
index in the years 2009 to 2011 was verified, as well as the hydrological profile of such events. 
There is a high occurrence of erosive power, with a predominance of advanced hydrological profile. 
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1. INTRODUÇÃO 

Fernando de Noronha é um arquipélago isolado do Atlântico Equatorial, formado por uma ilha 

oceânica principal com o mesmo nome e por mais vinte ilhotas, totalizando uma área de 20 km2. A 

Ilha principal tem 17 km2, com cerca de 10 km de extensão e 3,5 km de largura máxima, com 

diversas elevações situadas na parte central e ocidental (SECTMA, 2006). Segundo Marques 

(2004), a Ilha de Fernando de Noronha é a única ilha oceânica brasileira constantemente habitada há 

mais de 500 anos, possuindo uma população flutuante de aproximadamente 2000 pessoas, 

motivadas, sobretudo pelo turismo ecológico. 

A Ilha não possui nascentes nem há cursos d´água perenes; deste modo, os escoamentos são 

gerados a partir da macrodrenagem de eventos pluviométricos relevantes (Montenegro et al., 2009). 

O Atlas de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (SECTMA, 2006) destaca os seguintes 

riachos temporários: Riacho Mulungu, o Córrego de Atalaia, o Riacho do Boldró e o Riacho 

Maceió, o que alimenta o Açude do Xaréu. O potencial hidrológico das bacias contribuintes de tais 

açudes é fortemente influenciado pela infiltrabilidade dos solos. 

O conhecimento detalhado do comportamento da precipitação na Ilha, diante deste aspecto, 

torna-se fundamental para um maior aproveitamento das águas pluviais. Dentro das características 

das precipitações, o índice de erosividade das precipitações é importante, por definir o potencial que 

a chuva possui em causar erosão. 

O índice de erosividade originalmente proposto (fator R) foi o EI30 (Wischmeier & Smith, 1978). 

O EI30 é o produto da energia cinética da chuva pela intensidade máxima ocorrida em qualquer 

período de 30 minutos consecutivos.Considera-se que esse índice representa, adequadamente, o 

efeito erosivo do impacto da gota de chuva, bem como o da enxurrada (Lal, 1988). 

Além da erosividade, outra importante característica da chuva relacionada com o processo de 

erosão hídrica do solo é o padrão hidrológico da chuva. As chuvas foram caracterizadas por Horner 

& Jens (1942) em padrões hidrológicos denominados de avançados, intermediários e atrasados, 

quando o pico de maior intensidade da chuva ocorre, respectivamente, no primeiro terço, no 

segundo terço e no terceiro terço do período de duração total da chuva. 

O arquipélago de Fernando de Noronha pertence à região semiárida, região caracterizada por 

chuvas de altas intensidades, ocasionando a erosão hídrica de maneira bastante severa, tornando-se, 

pois, necessário estudar as características das chuvas, seus parâmetros básicos e como eles 

contribuem para a desagregação, transporte e deposição do solo. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi de avaliar o comportamento da precipitação no 

Arquipélago de Fernando de Noronha. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de Estudo 

O presente o estudo foi conduzido no Arquipélago de Fernando de Noronha, que se localiza 

entre as coordenadas 3° 50’e 3° 52’ de Latitude Sul, e 32° 24’ e 32° 28’ de Longitude Oeste de 

Greenwich. Particularmente, parcela experimental automatizada foi instalada na Bacia Hidrográfica 

do Xaréu, que é a principal bacia da Ilha, apresentando maior comprimento do talvegue principal e 

possuindo um elevado potencial hídrico. A partir da Bacia do Xaréu se realiza o abastecimento 

público pela concessionária de água do Estado (COMPESA). 

 

2.2 Potencial hidrológico da Ilha de Fernando de Noronha 

Para a avaliação do potencial hidrológico, Montenegro et al. (2005) delimitaram as principais 

bacias hidrográficas do arquipélago, destacando o tipo de solo e avaliados os seus potenciais de 

geração de escoamento superficial por meio de modelagem hidrológica. Para algumas bacias, 

aprofundaram-se estudos topográficos, com eqüidistância de 1m entre curvas de nível. 

Adicionalmente, estudos cartográficos foram conduzidos com o objetivo de verificar a 

possibilidade da expansão das áreas de captação de água na Bacia do Xaréu. Com efeito, verificou-

se a possibilidade de interligação de bacias, tendo-se constatado a sua viabilidade, do ponto de vista 

hidrológico. 

Nos últimos anos, os principais açudes da Ilha vêm sendo monitorados, quanto à qualidade de 

água, bem quando ao nível de assoreamento, além de estudos voltados para o aproveitamento da 

macrodrenagem para fins de geração de escoamento superficial. 

 

2.3 Determinação da erosividade e caracterização dos padrões hidrológicos da precipitação: 

Para registrar a precipitação, pluviômetro automático Campbell TB-4 foi instalado (Figura 1). 
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Figura 1. Pluviômetro automático instalado na Ilha de Fernando de Noronha para medições 

hidrológicas. 

 

Os dados provenientes deste estudo pertencem ao período de abril de 2009 a abril de 2011. 

As alturas de chuvas foram divididas por sua duração e, assim, obteve-se a intensidade, dada em 

mm h-1, conforme Foster et al. (1981). Para determinação do índice de erosividade (EI30), fez-se 

necessária a multiplicação de dois parâmetros específicos das precipitações erosivas: energia 

cinética total da chuva (Ec), em MJ mm (ha h) -1, e intensidade máxima em 30 min (I30), em mm h -

1. De acordo com Wischmeier & Smith (1978), e expresso nas unidades do Sistema Internacional, 

conforme Foster et al. (1981), foi considerada a seguinte equação (Eq. 1) de cálculo da energia 

cinética por milímetro de chuva, amplamente utilizada na literatura, como por Bazzano et al. 

(2010), Carvalho et al. (2009), Cassol et al. (2008), Machado et al. (2008), Mello et al. (2007):  

Ec = 0,119 + 0,0873logI, quando I  76 mm h-1                                                        (1a) 

e Ec=0,283, quando I  76 mm h-1                                                                                (1b) 

em que: Ec - Energia cinética em MJ (ha. mm)-1; I - Intensidade da chuva em mm h-1 

A energia cinética por incremento de chuva foi então determinada como (Eq. 2): 

Eci = EcVol                                                                                                                    (2) 

em que: Vol - Quantidade de chuva do incremento (lâmina precipitada em mm); Eci - Energia 

cinética do incremento (MJ ha-1). 

A energia cinética total foi obtida pelo somatório da energia cinética de cada incremento, 

segundo a Eq. (3): 

퐸푐푡 = ∑Eci                                                                                                                     (3) 

Logo, o EI30 foi calculado pela Eq. (4): 

EI = Ect I                                                                                                                  (4) 
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Cada chuva foi segmentada em intervalo de 5 minutos, e identificada a maior lâmina de chuva 

precipitada em um intervalo contínuo de 30 minutos, com a qual se obteve a intensidade máxima de 

chuva observada nessa duração (I30). Desta forma, foi calculado para cada precipitação, o índice 

EI30 em MJ mm (ha h)-1. 

Somando-se os índices EI
30 

de todas as chuvas individuais e erosivas de cada mês, obteve-se a 

erosividade mensal das chuvas. Somando-se os índices EI
30 

mensais, obteve-se então a erosividade 

anual das chuvas.  

Foram determinados os padrões hidrológicos de cada chuva erosiva analisada, seguindo a 

classificação proposta por Horner & Jens (1942), que classificam as chuvas em padrões 

hidrológicos avançado, intermediário e atrasado. Com base no padrão hidrológico de cada chuva, 

foi calculada a percentagem do total das chuvas que representa cada padrão hidrológico. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o ano de 2009 ocorreu um total de 104 eventos de precipitação. Destes, 83 foram 

consideradas chuvas não erosivas, enquanto que 21 eventos foram considerados erosivos. O total 

pluviométrico foi de 925,60 mm. 

Na Tabela 1 encontram-se as características da precipitação e da erosividade da precipitação para 

o ano de 2009. Observa-se que as maiores precipitações ocorreram nos meses de maio e junho, os 

quais também apresentaram maiores valores de erosividade. O mês de junho foi o que apresentou o 

maior índice de erosividade, representado 57,51% do total anual. De uma forma geral, verifica-se 

que os eventos pluviométricos concentram-se no primeiro semestre do ano, que mais de 80% dos 

eventos ocorreram até o mês de junho. 

A erosividade anual de 4.628,59 MJ mm ha-1 h-1 pode ser classificada como moderada, segundo 

classificação proposta por Carvalho (2008). 

 
Tabela 1. Totais mensais e anual da precipitação pluvial e índice de erosividade (EI30) para 
a Bacia do Xaréu, ano de 2009. 

Mês Precipitação (mm)  %  EI30 mensal (MJ.mm ha-1.h-1) %  

JANEIRO - - - - 

FEVEREIRO - - - - 
MARÇO  - - - - 

ABRIL 44,10 4,76 214,97 4,64 
MAIO 342,60 37,01 1751,91 37,85 

JUNHO 442,00 47,75 2661,71 57,51 
JULHO 40,40 4,36 0,00 0,00 

AGOSTO 36,80 3,98 0,00 0,00 
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SETEMBRO 5,30 0,57 0,00 0,00 

OUTUBRO 7,10 0,77 0,00 0,00 

NOVEMBRO 4,30 0,46 0,00 0,00 
DEZEMBRO 3,00 0,32 0,00 0,00 

Total anual 925,60 100 4.628,59 100 

Média 77,13   385,72   

D.P. 149,66 
 

874,63 
 C.V. 1,94   2,27   

 

Na Figura 2 abaixo se encontra a distribuição do número de chuvas erosivas mensal por perfil 

hidrológico. Verifica-se que o maior número das precipitações erosivas, no ano de 2009, foi 

classificado como de perfil hidrológico avançado, seguido do intermediário e atrasado. 

 

 

Figura 2. Número de chuvas erosivas por perfil hidrológico, em Fernando de Noronha, em 2009. 

 

Para o ano de 2010, ocorreu um total de 133 eventos de precipitação, sendo 102 não erosivas e 

31 erosivas, gerando um total pluviométrico de 1.222,70 mm. Para este ano, o mês de julho foi o de 

maior índice pluviométrico, com 380 mm, apresentando também maior índice de erosividade, com 

valor de 1841,27 MJ mm ha-1 h-1, representando 35,51% do total anual de erosividade. Assim como 

em 2009, o primeiro semestre apresentou os maiores índices de precipitação, representado mais de 

80% do total anual pluviométrico. 

A erosividade anual de 5.184,53 MJ mm ha-1 h-1 pode ser classificada como de erosividade 

moderada a forte, segundo classificação proposta por Carvalho (2008). 
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Tabela 2. Totais mensais e anual da precipitação pluvial e índice de erosividade (EI30) para a 
Bacia do Xaréu, ano de 2010. 

Mês Precipitação (mm) %  EI30 mensal (Mj.mm ha-1.h-1) %  
JANEIRO 4,70 0,37 0,00 0,00 
FEVEREIRO 12,80 1,01 0,00 0,00 
MARÇO  99,70 7,88 613,31 11,83 
ABRIL 316,60 25,02 1386,31 26,74 
MAIO 158,40 12,52 836,81 16,14 
JUNHO 132,70 10,49 428,76 8,27 
JULHO 380,00 30,03 1841,27 35,51 
AGOSTO  56,20 4,44 15,25 0,29 
SETEMBRO 58,70 4,64 62,81 1,21 
OUTUBRO 2,00 0,16 0,00 0,00 
NOVEMBRO 12,20 0,96 0,00 0,00 
DEZEMBRO 31,40 2,48 0,00 0,00 

Total anual 1265,40 100 5184,53 100 
Média 105,45   432,04   
D.P. 124,96 627,88 
C.V. 1,19   1,45   

Observando-se a Figura 3 verifica-se que, assim como em 2009, o perfil hidrológico avançado 

apresentou-se em maior quantidade nos meses de março, abril, maio, agosto e setembro, enquanto 

que o perfil intermediário apresentou-se em maior quantidade nos meses de junho e julho. O perfil 

hidrológico atrasado ocorreu nos meses de maio, junho e julho em menor quantidade em relação aos 

demais perfis. 

 

Figura 3. Número de chuvas erosivas por perfil hidrológico, em Fernando de Noronha, em 2010. 
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Tabela 3. Totais mensais e anual da precipitação pluvial e índice de erosividade (EI30) para a 
Bacia do Xaréu, ano de 2011. 

Mês Precipitação    EI30 mensal   
  mm % (MJ.mm/ha.h) % 

JANEIRO 283,10 67,55 1649,06 75,10 
FEVEREIRO 135,80 32,40 546,71 24,90 
MARÇO  0,20 0,05 0,00 0,00 
ABRIL 0,00 0,00 0,00 0,00 
MAIO - - - - 
JUNHO - - - - 
JULHO - - - - 
AGOSTO - - - - 
SETEMBRO - - - - 
OUTUBRO - - - - 
 NOVEMBRO - - - - 
DEZEMBRO - - - - 

Total anual 419,10 100 2195,77 100 
Média 34,93   182,98   
D.P. 87,36 487,71 
C.V. 2,50   2,67   

 

 
Figura 4. Número de chuvas erosivas por perfil hidrológico, em Fernando de Noronha, em 2011. 

Observando-se a Figura 5, verifica-se a distribuição de frequência da intensidade de precipitação, 

segundo os padrões hidrológicos avançado, intermediário e atrasado. No padrão avançado, 50% dos 

valores são maiores que 46,8 mm h-1, chegando a valores de até 91,2 mm h-1. No padrão 

intermediário, 50% dos valores são maiores que 36 mm h-1, chegando a 75,6 mm h-1, enquanto que 

no perfil atrasado 50% dos valores são maiores que 56,4 mm h-1, e o máximo foi de 72 mm h-1. 

Pode-se concluir que o perfil hidrológico avançado possui os maiores valores de intensidade de 

precipitação. 
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Figura 5. Distribuição de frequência acumulada da intensidade de precipitação em Fernando de 
Noronha. 

 

4. CONCLUSÕES 

Verificou-se a predominância de perfis hidrológicos avançados para as precipitações erosivas de 

2009 a 2011, para a Bacia do Xaréu, Em Fernando de Noronha; 

Além disso, constata-se que as maiores intensidades de precipitação ocorrem sob perfil 

avançado; 

Índices de erosividade de até 2661 MJ.mm/ha.h foram encontrados para o Arquipélago, para o 

período de 2009 a 2011. 
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