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 RESUMO:  A precipitação é a principal causadora de erosões no solo, que pode 

ser agravada pelas atividades humanas. De forma a quantificar a perda de solo 

ocasionada por esse processo natural, partindo da metodologia consolidada da 

Equação Universal de Perda de Solos, investigou-se o fator R (erosividade das 

chuvas). Com a obtenção de dados de precipitação provenientes do sistema 

satelitário (TRMM), verificou-se os valores desta variável para os municípios de 

Goiás no período de 20 anos. Foram calculados os valores e sua variabilidade, 

espacial e temporal, por meio da aplicação do Coeficiente de Variação. Foi 

possível constatar a baixa variabilidade espacial e temporal da erosividade, 

sendo viável a adoção de valores constantes para os municípios goianos. Por 

fim, os resultados poderão ser aplicados em estudos futuros como base de 

cálculo para monitoramentos e investigações de perda de solos. 
 

ABSTRACT: Precipitation is the main cause of soil erosion, which can be 

aggravated by human activities. In order to quantify the loss of soil, using the 

consolidated methodology of the Universal Soil Loss Equation, was 

investigated the R factor (rains erosivity). With this dataset acquired by the 

satellite system (TRMM), was verified the incidence of precipitation levels for 

the municipalities of Goiás state in the period of 20 years. Were evaluated the 

values and its variability with the application of the Coefficient of Variation, 

resulting a table with information for each area studied. Finally, the results can 

be applied in future studies as a basis for calculations for monitoring and 

investigations of soils loss. 
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1. INTRODUÇÃO 

O solo é o recurso natural que suporta grande parte das produções de alimentos do 

mundo, além de servir de apoio à construção civil, mineração e várias outras atividades econômicas 

desenvolvidas pela sociedade humana. É um elemento fundamental na preservação ambiental. 

Justamente por agregar variadas funções, torna-se um objeto de estudo complexo, mas 

extremamente relevante. Além de ser a superfície que sustenta uma importante porção da vida na 

Terra, é responsável por grande parte dos processos que garantem a ciclagem de água e nutrientes, 

componente fundamental dos ciclos biogeoquímicos, estabelecendo inúmeras relações com a 

biosfera, hidrosfera e atmosfera (ROSA, 2012). 

Os usos dos solos ocorrem em camadas mais superficiais, com o desenvolvimento de 

atividades agrícolas e pecuárias, ocupações urbanas e ambientação das atividades cotidianas; e 

continuam em camadas mais profundas, servindo de base para sistemas de transporte (metrôs), e 

ainda exploração de recursos minerais (CATEN et al, 2012). Não obstante, os solos ainda são 

utilizados no estabelecimento das mais diversas infraestruturas, sendo necessários grandes esforços 

para manipulá-lo. 

Apesar de causado por ciclos naturais, a perda de solos pode ser acelerada pelo uso 

desordenado do recurso (CASSOL et al, 2018). A retirada da cobertura vegetal nativa pode ser citada 

como um dos principais agravantes desse problema, visto que reduz drasticamente a proteção 

natural e a resistência contra carreamento de partículas, conforme afirma Mendes Jr. et al (2018). 

Ademais, a compactação e impermeabilização também têm papel importante, pois dificultam a 

infiltração da água, aumentando o escoamento superficial e a energia cinética do fluido escoante, 

portanto influenciando diretamente na capacidade de carrear as partículas de solos. 

Devido sua importância para a manutenção da vida, é preocupante as formas, muitas vezes 

inadequadas, com que esse recurso vem sendo explorado e alterado, principalmente no que tange 

suas camadas mais superficiais. No Brasil, o uso intensivo e sem planejamento dos solos pela 

agropecuária (em destaque as monoculturas e pastagens), urbanização e implantação de 

infraestruturas, aliadas às características pedológicas e climáticas do país, tornam sua superfície 

perigosamente suscetível a processos erosivos, que resultam em impactos na fauna, flora, 

hidrografia, atmosfera e na sociedade humana em geral. 

Por ser formado de partículas minúsculas de minerais, os solos sofrem gradativamente 

com o carreamento das mesmas, sendo esse efeito um processo natural, porém muito passível de 

influência antrópica. A perda de solos ocorre quando agentes externos (água da chuva, ventos, 

movimentação animal) possibilitam que os grãos vençam a inércia, por sua vez, sendo levados 

geralmente para cotas mais baixas. O principal agente erosivo é a precipitação, uma vez que a chuva 
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escoa superficialmente, atingindo as camadas superiores dos solos, e carregando quantidades 

massivas de material, chegando a escala de toneladas de solos movimentados anualmente.  

Como efeito consequente, os solos levados pela enxurrada, acaba, na maioria das vezes, 

indo parar em cursos de água e demais corpos hídricos, causando assoreamento. Lentamente, o 

deslocamento destes materiais diminui a vazão superficial de rios e o volume útil de reservatórios, 

represas, lagos e lagoas, podendo levar em casos extremos a mudança de classificação de cursos de 

água de perenes para intermitentes. A deposição de partículas nos fundos dos corpos hídricos 

ultrapassa, portanto, a barreira ambiental e torna-se também impacto social e econômico, de 

acordo com as atividades antrópicas desenvolvidas, como evidenciado por Brito, Pereira e Martins 

(2017), visto que reduz a vida útil de represamentos e geram despesas tanto para o abastecimento 

público quanto para a geração de energia em hidrelétricas.  

As ocupações urbanas, cada vez mais adensadas também representam uma fatia dos 

impactos ambientais no estado de Goiás. O crescimento das cidades goianas é significante a cada 

ano, sendo que a população atual representa 43% das pessoas da região Centro Oeste (IBGE, 2010). 

Tal expansão urbana desordenada resulta em problemas ambientais e sociais tanto em curto quanto 

a longo prazo, uma vez que o poder público não tem capacidade de atender a demanda de 

fiscalização e manutenção de empreendimentos (SANTOS e SILVA, 2016). 

A pluviometria que ocorre no cerrado pode ser descrita com bem definida, visto que 

apresenta períodos de estio e de chuva, além de serem de fundamental relevância para as atividades 

econômicas e sociais desenvolvidas nestas regiões. Os índices pluviométricos são pouco variáveis, no 

período chuvoso, de outubro a março, e de seca, de maio a setembro, (MARCUZZO, CARDOSO, e 

FARIA, 2012). As fortes precipitações são resultado da movimentação da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCI) em direção ao trópico de capricórnio, ocasionando pancadas de chuva em toda a 

região central brasileira durante o verão. 

A junção dos aspectos antrópicos e naturais podem servir de ponte de alteração nas 

características climáticas de uma região, principalmente quando não existe controle. Inicialmente, 

observa-se em escala menor as elevações de temperatura nos microclimas urbanos, resultados das 

ilhas de calor. Porém, ao se observar uma escala macroscópica, é possível perceber também 

alterações nos regimes de chuva, com intensificação tanto das cheias quanto das secas. Em resumo, 

chuvas intensas, contrastando com períodos mais prolongados de estiagem, comprometendo 

aspectos físicos dos solos e mananciais (ASSIS, LACERDA e SOBRAL, 2012). 

1.1. PROBLEMÁTICA  

Considerando o exposto, é perceptível a relevância de estudos que auxiliem em uma 

melhor compreensão e mensuração dos processos de transporte e deposição de solos com intuito 
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de favorecer medidas mitigadoras para os impactos ambientais que tendem a crescer se os padrões 

atuais forem mantidos. 

Ao combinar os fatores climáticos e pedológicos com usos sem planejamento prévio para 

produção agropecuária, os problemas de erosão e assoreamento agravam-se muito no território 

goiano. Quando se verifica também a falta de práticas conservacionistas de grande parte dos 

produtores rurais e a intensiva retirada de vegetação nativa, evidencia-se que metodologias de 

monitoramento precisam ser desenvolvidas para evitar piores impactos socioambientais. 

Para um processo de investigação mais incisivo, utilizando-se fatores relevantes na 

interferência de perda de solo de uma determinada área, é amplamente utilizada a Equação 

Universal de Perda de Solos (Universal Soil Loss Equation - USLE). Idealizada pelo Departamento de 

Agricultura dos EUA na década de 1950, com o objetivo de desenvolver um modelo empírico para 

prever processos erosivos decorrentes dos aspectos naturais em vulnerabilidade de uma região 

(WISCHMEIER e SMITH, 1978). Relacionando a mensuração de fatores como a erosividade das 

chuvas, erodibilidade dos solos, topografia dos terrenos, uso e cobertura dos solos e de práticas 

conservacionistas. 

A utilização desta equação requer um oneroso banco de dados, geograficamente 

referenciados, o qual fornece as variáveis necessárias para uma avaliação mais verídica de processos 

erosivos na área de estudo. O uso de programas computacionais de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs) provê as ferramentas para facilitar o estudo da perda de solos (Aplicação da 

Equação Universal de Perda do Solo [EUPS] em Softwares Livres). Contando com os dados fornecidos 

por imagens de satélite e/ou dados de coleta em campo, pluviômetros por exemplo, no qual é 

trabalhado facilmente em diferentes escalas de análise, fornecendo eficientes resultados em novos 

produtos cartográficos. Dentro dos sistemas satelitários que detectam os índices pluviométricos, as 

imagens comumente utilizadas para esta verificação provêm do TRMM (Tropical Rainfall Measuring 

Mission) (BOWMAN, 2010). 

Por anos as análises de séries temporais pluviométricas foram realizadas a partir de dados 

de estações pluviométricas, que por sua vez gerava bancos de dados, muitas vezes insatisfatórios 

devido as necessidades físicas de obtenção e manutenção do sistema (WANDERLEY, AMORIM e 

CARVALHO, 2014). 

Em busca de uma fonte com maior consistência e continuidade, desde 1998 dados do 

TRMM auxiliam para uma análise mais criteriosa além de poder ser utilizada de forma comparativa 

com as de estações pluviométricas (ANJOS, CANDEIAS e NÓBREGA, 2016). O satélite produz dados 

de precipitação com detalhamento espacial de 30 km x 30 km, sendo satisfatório para trabalhos com 

chuvas intensas e em grandes áreas (BRITO, 2017). 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

De acordo com Benatto, Gomes e Merten (2006), somente nos estados de São Paulo, Santa 

Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, estudos utilizando a EUPS já produziram mais de uma centena 

de trabalhos conclusivos, o que facilitou a tomada de decisão no âmbito conservacionista. No 

entanto, mesmo existindo diversas pesquisas no Brasil, a região Centro-Oeste do país ainda carece 

de mais estudos sobre estimativas de perdas de solo em bacias hidrográficas, principalmente em 

bacias de mananciais de captação de abastecimento. Estudos esses que são importantes em uma 

região, como o estado de Goiás, no qual a agricultura e pecuária são as principais formas de uso 

antrópico do solo, abrangendo mais de 60% de seu território (GOIÁS, 2011). Comprometendo deste 

modo, os recursos hídricos e os ecossistemas locais. 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi verificar se a erosividade das chuvas mensuradas pelo sistema 

satelitário (TRMM) podem ser consideradas constantes nos municípios goianos, no intervalo 

temporal entre 1998 e 2017, obtendo um valor de confiança para a variável R. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

Até meados de 1950, pouco havia se explorado da região central brasileira em relação à 

produção agrícola, porém com a mudança da capital do país para Brasília, ocorreu também uma 

crescente ocupação do cerrado. Devido a acidez do solo e da baixa disponibilidade de nutrientes, era 

dispendioso para os agricultores estabelecer culturas no Centro-Oeste, todavia com o aumento da 

infraestrutura, impulsionada pela construção de Brasília (1960), houve também grande progresso na 

indústria agropecuária.  

Técnicas mais aprimoradas e mais baratas de manejo de solos permitiram a expansão de 

culturas, contribuindo para a supressão da vegetação nativa. A aplicação de alcalinizantes, como o 

calcário, em associação com fertilizantes e agrotóxicos, tornaram economicamente viável a 

exploração das áreas de cerrado, ignorando por outro lado as questões ambientais. O uso 

indiscriminado dos solos para a geração de vastas áreas de pastagem, monoculturas 

(majoritariamente soja e cana-de-açúcar) e o uso de pivôs de irrigação tornou-se uma prática 

comum na região, ameaçando a qualidade e quantidade de água e de solo disponível (FERREIRA, 

2008; EVANGELISTA e SILVA, 2016). 

O estado de Goiás, situado na porção central do território brasileiro, onde predomina o 

bioma Cerrado, de acordo com a classificação de Köppen-Geiger, possui clima Aw ou seja, clima 

tropical de inverno seco e com verão chuvoso (KOTTEK et al., 2006).  
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De acordo com as normais climatológicas de 1961 a 1990, a precipitação acumulada anual 

na área de estudo é de 1590,2 mm (INMET, 2009), uma vez que nos meses de verão, a pluviometria 

acumulada pode chegar a ser superior a 280 mm, enquanto que nos meses de inverno seco, a 

pluviometria acumulada é inferior a 10 mm. A Figura 1 ilustra o comportamento da precipitação 

anual na capital do estado, sendo possível visualizar o padrão sazonal da precipitação durante o ano. 

 

FIGURA 1: Pluviometria mensal no estado de Goiás. 

FONTE: INMET (2016). 

 

Nos períodos de outono e inverno, a Zona de Convergência Intertropical, principal 

responsável pelas intensas chuvas no estado, desloca-se para o norte, as precipitações na região de 

cerrado tornam-se extremamente baixas, modificando o regime hídrico das bacias. Durante o 

período de estiagem, com a redução das vazões dos mananciais, a qualidade da água é alterada 

devido ao aumento da concentração de poluentes, provenientes dos sistemas de esgotamento e 

processos industriais. Ocorre também uma drástica diminuição na quantidade de água disponível 

para abastecimento público, podendo se tornar um problema social e de saúde para a população de 

grandes centros urbanos, como é o caso da região metropolitana de Goiânia (MARCUZZO, ROMERO 

e CARDOSO, 2014). Portanto, é de fundamental importância realizar o monitoramento pluviométrico 

no estado. 

O relevo do estado possui predominantemente áreas planas e levemente onduladas, com 

algumas poucas regiões com maiores declividades, porém ainda assim, com altitudes não muito 

elevadas. Situado no centro do país e distante de falhas geológicas, a região é conhecida por 

apresentar planícies e planaltos de grandes extensões, favorecendo o represamento da chuva e 

consequentemente a sua infiltração, que resulta no abastecimento de aquíferos e cursos superficiais 

de água. Além deste fator, as raízes profundas da vegetação auxiliam na fragmentação das rochas, 

favorecendo a percolação e corroborando para a fama do cerrado como berço das águas (NEARING, 

OLIVEIRA e WENDLAND, 2015). 
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Com área superficial superior a 340 mil km2, localizado no bioma cerrado, na porção 

central do Brasil, o estado de Goiás possui uma economia expressivamente influenciada pela 

agricultura e pecuária, com um emergente setor industrial, além de importante setor de serviços, 

resultando em expansão de áreas urbanizadas na Região Metropolitana de Goiânia e na região do 

entorno do Distrito Federal. O estado de Goiás possui 246 municípios, sendo alguns desses com 

importante densidade demográfica, onde residem 6.610.681 habitantes, sendo que 88% dessa 

população reside em áreas urbanizadas (IBGE, 2015). 

Atualmente, 39,97% da área do estado é ocupada por pastagens, 35,21% do estado está 

coberto por vegetação nativa, 22,20% do estado está ocupado por áreas agrícolas, 0,87% da 

superfície do estado são de áreas urbanizadas. O restante é composto por áreas de mineração e 

massas de água (Figura 2). 

 
FIGURA 2: Uso do solo no estado de Goiás. 

FONTE: Souza, Ferreira e Formiga (2016). 

As características socioeconômicas e climáticas de Goiás, tornam o monitoramento da 

precipitação uma atividade de grande relevância para o Estado, pois dele dependem as atividades de 

agropecuária, indústria, serviços, obras de infraestrutura e o abastecimento público dos municípios. 

3.2. O SISTEMA TRMM 
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O desenvolvimento e operação do Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) foi 

estabelecido em parceria entre Estados Unidos e Japão, na figura de suas respectivas agências 

espaciais, NASA e JAXA, com o intuito de realizar o monitoramento da precipitação tropical e 

subtropical no planeta, cobrindo a faixa latitudinal entre 50o Norte e 50o Sul, em um detalhamento 

espacial de aproximadamente 30 km (LIU et al, 2015). O TRMM produz dados em alta resolução 

temporal, como pode ser observado na Figura 3. Encontra-se em pleno funcionamento, porém 

atualmente, existem novos sensores com detalhamento espacial de maior precisão. 

 
FIGURA 3: Exemplo de imagem global de chuvas para período de 30 dias. 

FONTE: https://trmm.gsfc.nasa.gov/images_dir/images.html. 

3.3. PERDA DE SOLOS 

3.3.1. Processo de perda de solos 

Vários são os fatores que influenciam na perda de solos, de acordo com Wischmeier e 

Smith (1978), podem ser resumidos em 6 principais pontos, todos apresentados na Equação 

Universal da Perda de Solos (Universal Soil Loss Equation – USLE), Equação 1. A aceitação desta 

formulação ainda é discutida entre os estudiosos, por exemplo, como destacado por Nearing, 

Oliveira e Wendland (2015), os fatores que compõe a equação aparentam ter o mesmo grau de 

influência no resultado final, sendo que alguns deveriam ser mais relevantes do que outros. Porém, 

ainda é uma boa aproximação das diferentes realidades encontradas, e é utilizada em grande 

quantidade dos estudos relacionados a erosões. 

                                       Eq. [1] 

Em que: 

 A = total de solo perdido; 

 R = erosividade das precipitações; 

 K = erodibilidade do solo; 

 L = comprimento da encosta; 

 S = declividade; 

 C = tipo de ocupação e manejo; 

 P = práticas conservacionistas. 
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Primeiramente, o fator R, relacionado às características, e principalmente à precipitação do 

local, sendo quantificada em perda de solo por unidade de área, considerando esta área sob chuva 

com intensidade constante e desprovida de cobertura vegetal (NETO e MOLDENHAUER, 1992). Este 

aspecto será abordado mais profundamente a frente, por ser foco de estudo do presente trabalho. 

O segundo dos supracitados fatores está relacionado a erodibilidade do solo (fator K na 

USLE), resume as caraterísticas físicas e químicas das partículas de solo que, de acordo com Esmaeili, 

Kumar e Shabani (2014), contribuem para sua capacidade de resistir às ações externas e serem 

carreadas. Logo, expressa quão propenso a sofrer erosões o material em questão se encontra 

(ROOSE, 1976). 

Os próximos dois tópicos abordados descrevem a topografia do terreno (ROOSE, 1976), 

sendo L o comprimento da encosta e S o grau declividade desta. De acordo com os estudos de Zhang 

et al. (2017), os efeitos da declividade na perda de solo já são evidentes. Porém, quando associados 

com determinadas características do material (como comportamentos cársticos), podem ser 

potencializados. 

O componente C representa a ocupação e o manejo do solo, sendo considerado por 

Nearing, Oliveira e Wendland (2015) um dos fatores mais influentes no resultado final de perda de 

solo. É esperado, como afirma Panagos et al. (2015), que solos com menor cobertura vegetal nativa 

ou com extensas pastagens estejam mais suscetíveis a sofrerem maiores impactos com as 

precipitações e consequentemente, perderem mais partículas. Portanto, é um fator que sofre 

alterações diretas conforme as atividades antrópicas alteram o uso do solo (GABRIELS et al., 2003). 

O último dos fatores corresponde às práticas conservacionistas aplicadas para barrar a 

perda de solo. De acordo com Albuquerque et al. (2005), são valores aplicados para reduzir a 

quantidade de solo carreada pelos efeitos externos, podendo apresentar valores muito diferentes 

dependendo da metodologia de conservação utilizada. Também é um fator diretamente ligado as 

atividades e a conscientização dos seres humanos que utilizam a área. 

3.3.2. FATOR DE EROSIVIDADE (R) 

Segundo Wischmeier e Smith (1978), a perda de solos induzida pela chuva, mantendo os 

demais parâmetros constantes em uma unidade de área sem vegetação de proteção, estará 

relacionada ao produto das características de energia cinética pelo máximo período de 30 minutos 

de intensidade pluviométrica. 

Devido à falta de uma rede pluviométrica significativa, ou até a existência de uma, só que 

escassa de manutenção e coleta de dados adequada, faz com que a análise deste parâmetro venha a 

ser comprometida. Contudo, o uso de dados orbitais de satélites de alta resolução temporal e 
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espacial em plataformas de Sistema de Informações Geográficas SIG torna viável uma análise mais 

significativa (ROCHA, 2005). 

Neto e Moldenhauer (1992) elaboraram um método de cálculo para análise da Erosividade 

da Chuva (R) em Campinas-SP, outros autores também relatam uso desse método e a satisfação com 

o produto final. 

Assim como Ferreira (2017) utilizou a equação para estimar a erosividade da chuva no 

Distrito Federal, e Ferreira (2008) realizou como estimativa do Fator R no cálculo de perda de solo 

em sub-bacias na alta bacia do rio Araguaia. Trabalhos desenvolvidos em regiões de características 

semelhantes à análise no estado de Goiás. 

4. METODOLOGIA 

Na realização do trabalho foram seguidas as seguintes etapas: obtenção dos dados 

(provenientes do TRMM); tratamento dos dados (uso de ferramentas SIG); análise do produto 

(aplicação de métodos matemáticos para a geração final de produtos da erosividade da 

pluviometria, espacial e temporalmente); e interpretação dos resultados.  

Para a produção do trabalho, foi organizada uma grande base de dados de precipitação do 

estado de Goiás, composta por dados pluviométricos mensais, entre janeiro de 1998 e dezembro de 

2017, adquiridos pelos sensores instalados a bordo do satélite Tropical Rainfall Measuring Mission 

(TRMM). 

A obtenção de dados foi realizada por meio da utilização da plataforma Google Earth 

Engine. Onde os dados pluviométricos mensais foram selecionados e gravados em dispositivos de 

armazenamento externo, em formato de imagem TIF, possibilitando as primeiras visualizações. A 

base de dados pluviométricos satelitários de Goiás foi formada por 260 imagens, sendo uma para 

cada mês e mais uma média para cada um dos vinte anos analisados. 

Em seguida, deu-se início a etapa de tratamento dos dados, iniciando pelo pré-

processamento de todos os elementos. Cuja primeira parte compreendeu a elaboração de um 

programa computacional, desenvolvido em linguagem Python, capaz de realizar o recorte espacial 

de dados, por meio do programa computacional ArcGIS 10. A programação utilizou as ferramentas 

para recortar as informações referentes a cada um dos municípios de Goiás, proveniente da 

interpretação do código binário das imagens TIF. 

Ainda dentro do tratamento de dados, foram selecionados os aspectos de interesse, 

conforme o recorte temporal. Por último, as informações foram convertidas em planilhas mensais de 

precipitação de acordo com os municípios do estado, gerando valores de precipitação média ( ) por 

município e seus respectivos desvios padrão ( ). Para o cálculo da média foram tomados os valores e 

aplicados da Equação 2. Enquanto a equação 3 corresponde ao cálculo do desvio padrão.  
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                                                  Eq.[2] 

                                                      Eq.[3] 

Em que:  

 = média da precipitação;  

x = precipitação; 

n = número de observações; 

 = desvio padrão. 

Para análise dos dados resultantes, foram organizadas planilhas referentes aos meses e 

uma geral com todas as informações. Foi investigado primeiramente a variação de precipitação 

mensal e anual nos municípios, calculando o coeficiente de variação (CV), conforme a equação 4, 

que diz respeito ao nível de constância encontrado. Como recomendado por Gomes (1987), 

considera-se ótima constância CVs menores ou iguais a 0,1 e médios entre 0,1 e 0,2. 

                                                           Eq.[4] 

Em que:  

CV = coeficiente de variação; 

 = média da precipitação;  

 = desvio padrão. 

Em seguida, os dados mensais de chuva do sistema satelitário foram inseridos no método 

de cálculo de erosividade da chuva, um dos parâmetros responsáveis pelo cálculo de perda de solo a 

partir da Equação Universal de Perda de Solo (USLE). 

O valor da Erosividade da Precipitação (R) para a área estudada foi calculado utilizando 

registros contínuos da série histórica de precipitação pluviométrica (acumulado mensal em 

milímetros) disponibilizadas pelo TRMM, entre 1998 até 2017. O qual, de acordo com Nóbrega, 

Souza e Galvíncio (2008) é satisfatório com relação ao grau de confiabilidade. Apresentando-se 

aplicável em estudos direcionados para fins hidrológicos, principalmente no Brasil (COLLISCHON et 

al, 2007; NÓBREGA, SOUZA e GALVÍNCIO, 2008). A erosividade é obtida a partir da aplicação da 

Equação 5, que por sua vez, utiliza-se do valor de EI30 apresentado na Equação 6. 

                                          Eq. [5] 

 

                                         Eq. [6] 
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Em que: 

EI30 = média mensal do índice de erosividade; 

r = média mensal da precipitação; 

p = média anual da precipitação; 

i = índice de meses; 

R = erosividade. 

Foram obtidos valores para o índice de erosividade (R) das chuvas para cada município em 

cada um dos meses e anos estudados e estes também foram verificados quanto a sua variação. A 

análise estatística realizou-se de forma a comparar as dimensões espacial (municípios entre si) e 

temporal (comparando as diferenças de valores de uma determinada localidade dentro do intervalo 

de tempo estipulado). Para esta análise foi utilizado o método já descrito anteriormente, onde 

foram feitos cálculos de média aritmética e desvio padrão, posteriormente utilizados para o cálculo 

do coeficiente de variação (CV) com intuito de delimitar as flutuações dos resultados obtidos.  

A última etapa consistiu em interpretar os resultados encontrados, procedimento que foi 

facilitado graças a produção de mapas e tabelas. Com os valores médios de precipitação foram 

produzidos gráficos e um mapa do estado, identificando as características pluviométricas de cada 

município. Com os índices de erosividade produziu-se uma tabela relacionando os municípios com 

seus respectivos Rs. E para fins de conferência e verificação da confiabilidade dos valores, para o 

coeficiente de variação, estudou-se um mapa dos municípios goianos. 

5. RESULTADOS 

Durante a obtenção de dados, cinco municípios de Goiás não apresentaram nenhuma 

resposta após o recorte espacial. Consequentemente, estes precisaram ser desconsiderados nesta 

pesquisa. As localidades em questão foram Cabeceiras, Caçu, Catalão, Gouvelândia, Novo Planalto. 

Acredita-se que o problema ocorreu na etapa de recorte espacial, justaposto que, por exclusão, não 

pode ter havido problemas na leitura do sensor, uma vez que não foi obtido nenhum dado de média 

ou desvio padrão para nenhum dos meses dentro do período analisado, invalidando qualquer 

alternativa de interferência externa. 

A localização dos municípios também descarta as influências de região geográfica, uma vez 

que não são próximos. Ao buscar uma relação que explicasse o motivo deste percalço, poucos 

aspectos puderam ser observados em comum, sendo que, o fato de todos os cinco municípios serem 

fronteiras com outros estados é a principal hipótese. Todavia, como esta investigação não 

contribuiria com os objetivos da pesquisa, o tópico não profundamente examinado. 

Com a obtenção de todos os dados da série histórica, foi classificado o que seria necessário 

para realizar as devidas análises estatísticas. Com os valores referentes a média e desvio padrão, foi 

calculado os coeficientes de variação de cada município para cada mês e ano de toda série, gerando 
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um coeficiente de variação médio para o estado a cada mês do ano. A organização destes valores em 

forma gráfica vem apresentada na Figura 4. Apesar da grande quantidade de informação e de alguns 

pontos discrepantes, como julho de 2013, é facilmente observável uma tendência, onde 

aproximadamente entre abril e setembro os valores de CV se afastam consideravelmente dos limites 

estipulados (0,10 ótimo e até 0,2 aceitável). 

 

Figura 4: Apresentação dos Coeficientes de Variação médios. 

FONTE: Elaborado pelos autores. 

Para entender este resultado prévio, verificou-se o que poderia influenciar a aquisição de 

dados pelo sensor e se isso invalidaria o estudo. Portanto, a comparação mais evidente seria com o 

acumulado de precipitação durante os anos estudados. Relacionando, então, com a Figura 5 os 

dados médios de precipitações intensas no período, dispostos da mesma forma que foram 

apresentados os CVs, fica claro que durante os mesmos meses (de abril a setembro), já conhecidos 

como período de seca no estado, a constância nas leituras foi bem menor. 

Concluiu-se que durante a estiagem, apesar de se esperar uma leitura de valores baixos, as 

poucas chuvas interferiram consideravelmente na interpretação dos dados, visto que impactam na 

constância detectada pelo sensor. Isto posto, infere-se que a sensibilidade do sistema satelitário, por 

não detectar precipitações de baixa intensidade, não traça com precisão o real comportamento 

climatológico nestes períodos. Porém o método é válido para facilitar investigações e traçar 

características de precipitação com praticidade, uma vez que as chuvas intensas, que são 

responsáveis pela maior parte da erosividade, são detectadas sem problemas. 
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Figura 5: Gráfico das médias de precipitação acumulada no estado de Goiás. 

FONTE: Elaborado pelos autores. 

Para padronizar a apresentação dos resultados de precipitação e facilitar a interpretação, 

produziu-se um hidrograma para o período estudado, retratado na Figura 6. Para obter estes 

valores, foram consideradas as médias anuais de cada um dos doze meses para os municípios do 

estado. 

 

Figura 6: Hidrograma construído com os dados encontrados. 

FONTE: Elaborado pelos autores. 

Por fim, a última análise em relação as precipitações, produziu a Figura 7. Um mapa do 

estado de Goiás classificando os municípios de acordo com as suas médias de precipitação 

acumuladas em um ano. Para resultar nestes valores, utilizou-se todos os dados de precipitação da 

série histórica, encontrando um valor médio anual. Em análise, verifica-se que os municípios do 

nordeste goiano recebem menor volume de chuvas durante o ano, ao contrário daqueles no 

sudoeste, centro e noroeste do estado que apresentam maiores níveis de precipitação. 



 

 

 

 

N. C. FERREIRA;     T. M. DANTAS;     Y. C. R. LIMA;                  REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  (2018) 

 

 
Figura 7: Mapa de precipitações médias anuais dos municípios goianos, analisados entre 1998 e 2017. 

FONTE: Elaborado pelos autores. 

Com os dados de precipitação em mãos, devidamente organizados, foram calculados os 

valores de erosividade da chuva (R) que por sua vez, produziram o mapa apresentado na Figura 10. 

Todas as entradas de precipitação obtidas geraram um valor de R utilizado para o cálculo da média, 

porém, os municípios citados anteriormente (os quais não houve leitura) não foi possível proceder 

com o método. 

Contrapondo a Figura 7 com a Figura 8, observa-se clara relação entre estas. Novamente o 

nordeste goiano é um ponto de destaque, posto que como recebe menor volume médio de chuva, 

esta apresenta menor erosividade. Os municípios com tons mais escuros de azul no mapa anterior, 

nem sempre apresentam os maiores valores de capacidade de retirada de solo pela chuva. Apesar 

de não ser possível afirmar que os maiores valores de perda de solo por erosão da chuva 

correspondem exatamente aos municípios com maior pluviosidade média, visto que a observação 

não é completamente verdadeira, as manchas de distribuição do R seguem praticamente o mesmo 

padrão do que se encontra no mapa anterior. 

As variações que ocorrem na classe extrema do resultado de R podem ser explicadas pela 

diferença entre o significado da média e dos valores reais de precipitação. Deste modo, uma chuva 

de maior intensidade tem muito mais capacidade de erodir o solo quando comparada às 
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precipitações de menor intensidade (PAULA et al, 2010; BERTOL et al, 2014; SCHICK et al, 2014). 

Uma vez que, de forma mensal, a análise considera uma série histórica de 20 anos, as pancadas de 

chuva mais intensas diluem-se no tempo para a obtenção do volume acumulado, todavia, quando se 

trata das verificações de R, essas têm grande impacto em seu valor. 

 
Figura 8: Mapa de erosividade das chuvas nos municípios goianos. 

FONTE: Elaborado pelos autores. 

De forma a garantir a aplicabilidade e confiabilidade dos valores de R encontrados, com a 

realização da análise estatística do Coeficiente de Variação, produziu-se o mapa evidenciado na 

Figura 9. Neste mapa, são identificados em verde, os municípios goianos cuja erosividade é 

praticamente constante, compreendendo grande maioria do território, principalmente na região 

central, oeste e sudoeste do estado. Em amarelo encontram-se os locais onde não se pode afirmar 

com certeza que existe constância, pois classifica-se como média a dispersão de resultados, mas 

ainda entra no intervalo de confiança para utilização em estudos vindouros. Por último, não foram 

identificadas áreas com grande variação nos valores de R, onde não se recomendaria o uso dos 

valores listados. 
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Figura 9: Mapa do coeficiente de variação de R nos municípios goianos. 

FONTE: Elaborado pelos autores. 

Contrapondo os três mapas produzidos pode-se delinear algumas observações. Por 

exemplo, valores extremos nos dois primeiros, como nas áreas nordeste e noroeste, indicaram 

menor confiabilidade, podendo ser explicado pela ocorrência de precipitações muito variadas nestas 

regiões, principalmente considerando pancadas de chuva intensa que causam picos na leitura do 

sensor. Outra observação é o ótimo resultado em importantes localidades como Jataí e Niquelândia, 

até mesmo na capital do estado, Goiânia. E de forma geral, o bom resultado para alguns municípios 

destacando-se Cristalina e Rio Verde, dois dos maiores produtores agrícolas do estado. 

Por fim, para possibilitar a utilização dos valores exatos de R em cada local, produziu-se a 

Tabela 1, relacionando o nome do município com seu respectivo valor de erosividade da chuva. 

 

 

 

 



 

 

 

 

N. C. FERREIRA;     T. M. DANTAS;     Y. C. R. LIMA;                  REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  (2018) 

 

TABELA 1: Valor R médio encontrado para os municípios goianos. 

Municípios Rmédio Municípios Rmédio Municípios Rmédio Municípios Rmédio 

Abadia de Goiás 75850,74 Cezarina 74288,62 Itumbiara 70227,73 Pires do Rio 75930,61 

Abadiânia 72836,79 Chapadão do Céu 72532,24 Ivolândia 71464,83 Planaltina 67869,19 

Acreúna 70213,58 Cidade Ocidental 71201,45 Jandaia 69511,93 Pontalina 74810,03 

Adelândia 74232,32 
Cocalzinho de 

Goiás 
71830,24 Jaraguá 73919,48 Porangatu 76345,23 

Água Fria de Goiás 67624,53 Colinas do Sul 69197,22 Jataí 72074,86 Porteirão 69966,25 

Água Limpa 71268,71 Córrego do Ouro 74157,15 Jaupaci 74623,62 Portelândia 72001,75 

Águas Lindas de Goiás 70254,51 Corumbá de Goiás 72898,65 Jesúpolis 73732,51 Posse 63903,79 

Alexânia 72421,51 Corumbaíba 71749,97 Joviânia 73973,17 Professor Jamil 77080,22 

Aloândia 74761,26 Cristalina 72542,48 Jussara 75443,60 Quirinópolis 71447,87 

Alto Horizonte 76769,71 Cristianópolis 76572,81 Lagoa Santa 76471,03 Rialma 74915,43 

Alto Paraíso de Goiás 67571,55 Crixás 78008,61 Leopoldo de Bulhões 74278,09 Rianápolis 74004,10 

Alvorada do Norte 63069,08 Cromínia 76920,35 Luziânia 72286,18 Rio Quente 74204,05 

Amaralina 78465,39 Cumari 70739,31 Mairipotaba 75952,23 Rio Verde 70627,76 

Americano do Brasil 74508,98 Damianópolis 62697,79 Mambaí 61688,07 Rubiataba 78600,05 

Amorinópolis 71719,59 Damolândia 74861,06 Mara Rosa 77119,05 Sanclerlândia 75076,88 

Anápolis 73556,35 Davinópolis 73875,20 Marzagão 73004,76 
Santa Bárbara de 

Goiás 
74902,17 

Anhanguera 70534,74 Diorama 75125,87 Matrinchã 78619,62 Santa Cruz de Goiás 76361,38 

Anicuns 74111,33 Doverlândia 72771,44 Maurilândia 71279,82 Santa Fé de Goiás 75858,21 

Aparecida de Goiânia 75874,67 Edealina 73778,21 Mimoso de Goiás 70223,72 Santa Helena de Goiás 71865,79 

Aparecida do Rio Doce 74416,69 Edéia 70912,19 Minaçu 72948,11 Santa Isabel 73970,75 

Aporé 74568,10 Estrela do Norte 77405,74 Mineiros 70981,49 
Santa Rita do 

Araguaia 
72439,17 

Araçu 74842,59 Faina 79691,56 Moiporá 72660,29 
Santa Rita do Novo 

Destino 
72805,72 

Aragarças 75793,25 Fazenda Nova 74812,48 
Monte Alegre de 

Goiás 
68382,95 Santa Rosa de Goiás 74563,24 

Aragoiânia 76347,61 Firminópolis 72841,49 
Montes Claros de 

Goiás 
75269,85 Santa Tereza de Goiás 76864,60 

Araguapaz 79436,93 Flores de Goiás 64132,46 Montividiu 68273,33 
Santa Terezinha de 

Goiás 
78050,12 

Arenópolis 74505,15 Formosa 67910,50 Montividiu do Norte 74297,53 
Santo Antônio da 

Barra 
70680,06 

Aruanã 76875,76 Formoso 76776,23 Morrinhos 74306,94 
Santo Antônio de 

Goiás 
75053,96 

Aurilândia 71528,53 
Gameleira de 

Goiás 
72848,22 

Morro Agudo de 
Goiás 

79473,69 
Santo Antônio do 

Descoberto 
71777,64 

Avelinópolis 74116,66 
Divinópolis de 

Goiás 
68709,84 Mossâmedes 75628,21 São Domingos 65327,39 

Baliza 74020,41 Goianápolis 74805,21 Mozarlândia 78020,86 
São Francisco de 

Goiás 
73834,74 

Barro Alto 73058,07 Goiandira 72498,01 Mundo Novo 80382,72 São João d'Aliança 66545,45 

Bela Vista de Goiás 75964,68 Goianésia 73430,95 Mutunópolis 78448,05 São João da Paraúna 71128,87 

Bom Jardim de Goiás 74637,06 Goiânia 75358,37 Nazário 73619,88 
São Luís de Montes 

Belos 
73646,64 

Bom Jesus de Goiás 70584,37 Goianira 75103,50 Nerópolis 74228,19 São Luíz do Norte 72272,42 

Bonfinópolis 74929,83 Goiás 77621,58 Niquelândia 70650,43 
São Miguel do 

Araguaia 
80760,89 
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Bonópolis 78498,78 Goiatuba 71671,61 Nova América 78946,12 
São Miguel do Passa 

Quatro 
75992,71 

Brazabrantes 75000,36 Gouvelândia - Nova Aurora 73288,86 São Patrício 77659,22 

Britânia 76010,60 Guapó 75422,86 Nova Crixás 78612,12 São Simão 70923,85 

Buriti Alegre 70649,01 Guaraíta 79368,92 Nova Glória 74471,16 Senador Canedo 75306,52 

Buriti de Goiás 76259,16 Guarani de Goiás 64925,42 Nova Iguaçu de Goiás 76131,07 Serranópolis 72673,90 

Buritinópolis 62966,04 Guarinos 77808,29 Nova Roma 64715,32 Silvânia 73910,12 

Cabeceiras - Heitoraí 76152,28 Nova Veneza 74995,99 Simolândia 62926,40 

Cachoeira Alta 74105,54 Hidrolândia 76607,59 Novo Brasil 76012,99 Sítio d'Abadia 63021,99 

Cachoeira de Goiás 71226,65 Hidrolina 75721,91 Novo Gama 71491,11 Taquaral de Goiás 74498,56 

Cachoeira Dourada 70122,58 Iaciara 63951,25 Novo Planalto - Teresina de Goiás 66562,43 

Caçu - Inaciolândia 69296,04 Orizona 74972,41 Terezópolis de Goiás 74123,98 

Caiapônia 70403,14 Indiara 71014,33 Ouro Verde de Goiás 74146,19 Três Ranchos 71777,96 

Caldas Novas 74938,85 Inhumas 74813,64 Ouvidor 72510,92 Trindade 75072,51 

Caldazinha 75103,31 Ipameri 74528,92 Padre Bernardo 69189,99 Trombas 76045,97 

Campestre de Goiás 74619,04 Ipiranga de Goiás 75513,53 Palestina de Goiás 72192,37 Turvânia 73065,38 

Campinaçu 71823,36 Iporá 73695,71 Palmeiras de Goiás 72369,19 Turvelândia 70916,54 

Campinorte 75225,70 Israelândia 73885,67 Palmelo 76364,14 Uirapuru 77617,81 

Campo Alegre de Goiás 75140,83 Itaberaí 74935,58 Palminópolis 71347,79 Uruaçu 73814,11 

Campo Limpo de Goiás 73954,79 Itaguari 75129,66 Panamá 71759,03 Uruana 74951,18 

Campos Belos 72033,39 Itaguaru 74991,12 Paranaiguara 71232,04 Urutaí 75334,32 

Campos Verdes 77787,21 Itajá 75608,16 Paraúna 69235,05 Valparaíso de Goiás 71302,24 

Carmo do Rio Verde 76510,03 Itapaci 75956,70 Perolândia 69806,87 Varjão 75833,42 

Castelândia 71072,88 Itapirapuã 77050,03 Petrolina de Goiás 74633,66 Vianópolis 74740,64 

Catalão - Itapuranga 77972,18 Pilar de Goiás 76844,46 Vicentinópolis 72396,14 

Caturaí 74972,84 Itarumã 74380,26 Piracanjuba 76656,80 Vila Boa 66076,35 

Cavalcante 69536,51 Itauçu 74510,92 Piranhas 74586,67 Vila Propício 72090,59 

Ceres 75295,55 - - Pirenópolis 73956,17 - - 

FONTE: Autoria Própria 

6. CONCLUSÃO 

De acordo com as análises pluviométricas, é visível que, durante a série histórica não 

houve uma variação significativa no acumulo médio de chuvas anuais, caracterizando uma 

constância ao longo dos anos. O que fica evidente para a análise direta de erosividade é referente a 

intensidade de chuvas ao longo dos meses, sendo provado pela sazonalidade característica do 

estado, em que os valores de Ei30 de cada município nos períodos de estiagem são menores que nos 

de chuva. 

De acordo com a metodologia utilizada para fornecimento de dados pluviométricos, vale 

ressaltar que os valores obtidos são de um sensor TRMM com resolução de 30x30 Km, que se 

mostrou como forma de investigação mais satisfatória, dado o volume de dados na série histórica e 

a constância de leituras. As leituras apresentam valores de Coeficiente de Variação condizentes com 

a realidade de precipitação acumulada mensal para cada município. Ao analisar os dados anuais 

durante a série histórica, os valores de CV se mostram satisfatórios tanto em relação aos dados 
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pluviométricos quanto aos de erosividade, exibindo valores significativos menores que 0,1 e 0,2, 

portanto com confiabilidade nos valores encontrados. 

Os resultados de perda de solo por precipitação para cada município do estado de Goiás, 

relacionado com todas análises estatísticas anteriores, se apresentam suficientes e efetivos para 

aplicação em trabalhos futuros. Reafirma-se, portanto, que este estudo agrega dados referentes a 

erosividade que supre a carência dos mesmos para o estado. Apesar disso, os cinco municípios que 

não entraram no recorte espacial necessitam ser observados utilizando uma metodologia 

diferenciada e específica para que dados semelhantes sejam gerados. 

Ademais, os resultados finais podem ainda sofrer alterações futuras, isso devido ao avanço 

tecnológico de sensores, ou a utilização de outros tipos de fontes de dados. Para o qual refinamento 

de leituras de precipitações para o cálculo de erosividade indica-se o uso de forma individual ou 

interpolada ao que foi estudado com o TRMM, como no caso do Global Precipitation Measurement 

(GPM), que possui uma resolução espacial mais precisa, todavia, fornece dados apenas a partir do 

ano de 2015. Outro ponto seria a aplicação de metodologias de estudos pontuais usando dados de 

estações pluviométricas, que devidamente conservada e em uso pode apresentar dados históricos 

temporal de grande relevância. 

Por fim, conclui-se que a metodologia disponível foi satisfatoriamente precisa e é capaz de 

alcançar dados de boa qualidade, suficientes para auxiliar na elaboração de estudos e 

monitoramento de aspectos ambientais no futuro. É ressaltada a necessidade de aprofundar as 

pesquisas no assunto de forma local, fornecendo bases cada vez mais precisas. E indica-se a 

aplicação dos valores de R encontrados para produções técnico-cientificas nos municípios goianos. 
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