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RESUMO 

As simulações dos impactos cinéticos da chuva sobre uma bacia hidrográfica são 
importantes para planejamento agronômico, ambiental e regional. Este trabalho teve 
como objetivo utilizar dados e propriedades pluviométricas como: densidade das 
precipitações, direção e inclinação das chuvas, aspectos topográficos como, declividade 
e orientação das vertentes, para simular a energia cinética das chuvas sobre as encostas 
e o efeito atenuante da cobertura vegetal na redução destes impactos cinéticos. Para isso 
foram utilizados dados pluviométricos medidos na estação meteorológica da UFG, 
juntamente com dados de pluviômetros vetoriais, coletados durante os anos de 2012 e 
2013, procurando simular os efeitos na safrinha e safra, utilizando as classes de uso do 
solo na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso. Os resultados mostraram que o 
pluviômetro de PVC de 163 cm² é compatível com o pluviômetro padrão do INMET, 
cujos dados foram utilizados para o presente estudo. As análises dos resultados 
mostraram que a maioria das chuvas vem de sudeste, seguida por chuvas vindas do sul. 
A declividade e orientação das vertentes dentro da bacia favoreceram a simulação no 
sentido de evidenciar esses impactos. As maiores precipitações foram em fevereiro de 
2012 (244,3 mm) e janeiro de 2013 (252,6 mm), as maiores atenuações de impactos 
ocorreram durante os meses de abril de 2012 e janeiro de 2013, principalmente sobre as 
vertentes contrárias a direção predominante das chuvas e com declividade aproximada à 
da inclinação das chuvas. Foi observado também que o efeito atenuante da cobertura do 
solo mostrou resultados acentuados em relação à cobertura e época de cultivo e isso leva 
a concluir que a simulação adotada chegou a resultados relevantes uma vez que foi 
possível evidenciar onde ocorrem as maiores reduções. 

Palavras chave: pluviômetros vetoriais, declividade, orientação de vertentes, redução. 
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ABSTRACT 

The simulations of the kinetic impact of rain on a river basin are important for 
agronomic, environmental and regional planning. This study aimed to use data and 
rainfall characteristics such as density of precipitation, slope and direction of rainfall, as 
topographical features, inclination and orientation of the aspects to simulate the kinetic 
energy of rain on the slopes and the attenuating effect of the vegetation cover in 
reducing these kinetic effects. Were used rainfall data measured in the UFG weather 
station for this, together with data from rain gauges vector, collected during the years 
2012 and 2013, trying to simulate the effects on and off-season crop, using classes of 
land use in the catchment area of the river Paraíso. The results showed that the rain 
gauge PVC 163 cm ² is compatible with standard rain gauge INMET, whose data were 
used for this study. Analysis of the results showed that most of the rainfall comes from 
southeast, followed by coming rains from the south. The slope and orientation of the 
aspects of the terrain within the basin favored the simulation in a view to highlighting 
these impacts. The highest rainfall was in February 2012 (244.3 mm) and January 
2013 (252.6 mm), the largest attenuation of impacts occurred during the months of 
April 2012 and January 2013, mainly on the slopes contrary direction predominant 
rains and approximate slope to the inclination of the rains. It was also observed that the 
attenuating effect of ground cover showed accented results regarding coverage and 
growing season and this takes to the conclusion that the simulation reached adopted 
relevant results once it became clear where the largest reductions occur. 

Keywords: vector gauges, slope, orientation of the aspects, reducing. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

O município de Jataí, situado no sudoeste de Goiás, é caracterizado pela 

diversificação de atividades agropecuárias e agroindustriais, devido às condições 

edáficas e climáticas favoráveis. De acordo com o IBGE (2013), foram registrados, em 

2011, 152.000 hectares cultivados com milho em duas safras, resultando uma produção 

de 918.000 toneladas, assim como uma produção de 864.000 toneladas de soja obtida 

em 240.000 hectares. Também o cultivo da cana-de-açúcar no município ocupou, em 

2011, uma área de 18.000 hectares com uma produção de 1.980.000 toneladas. 

O município de Jataí também se destaca pela produção leiteira com 141.403 

litros de leite produzidos em 2011 e um rebanho efetivo de 311.869 cabeças, criado em 

uma área aproximada de 201.000 hectares de pastagens cultivadas (IMB, 2006). Todas 

estas atividades estão concentradas em bacias hidrográficas, dentre as quais se destaca a 

bacia do Ribeirão Paraíso restringidas apenas pela topografia do terreno, pelos solos 

inaptos e pelas redes de drenagem, cujas áreas são destinadas às reservas legais e 

permanentes, totalizando aproximadamente 107.000 hectares (IMB, 2006). 

Por um lado, estes dados mostram a importância da agricultura e pecuária para o 

crescimento econômico do município, por outro os dados trazem uma preocupação 

acerca do uso e ocupação do solo e recursos hídricos. De forma que, mesmo com a 

adoção de técnicas de conservação dos solos e uso da água, estes recursos naturais estão 

sujeitos a uma acelerada degradação, devido às ações erosivas das chuvas, 

principalmente nas vertentes, nas periferias urbanas e margens das redes viárias, as 

quais sofrem influência antrópica. 

O município de Jataí possui varias bacias hidrográficas relevantes (Rio Claro, 

Rio Doce) do ponto de vista da extensão, dentre as sub-bacias destaca-se a bacia do 

Ribeirão Paraíso, que possui uma maior distinção topográfica, o uso do solo é 

diversificado, apresentando áreas com soja, milho, cana-de-açúcar e reservas (matas 

ciliares e cerrado). A bacia possui intensa atividade antrópica e áreas com diferentes 

tipos de solos (areias e latossolos), possibilitando assim uma análise ampla da bacia. 

Segundo Nimer (1989), o Sudoeste do estado de Goiás está sujeita aos sistemas 

de correntes perturbadas de oeste, trazidos pelas linhas de instabilidade tropicais de 

oeste e noroeste que acarretam chuvas e trovoadas, entre o final da primavera e o início 

do outono; e aos sistemas de correntes perturbadas do sul, com a invasão do anticiclone 

polar, que provoca chuvas frontais e pré-frontais durante o verão. 
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As chuvas decorrentes das ações conjuntas destes sistemas atmosféricos, nesta 

região, podem totalizar em média 1630 mm anuais (INMET, 2013). A ação de tais 

sistemas, além de favorecer as atividades agropecuárias de uma forma geral, também 

pode intensificar o processo erosivo nos solos da região. Para as regiões com uso 

intensivo do solo, como o Centro-Oeste do Brasil, onde é possível obter duas safras 

anuais, a intensidade pluviométrica torna-se preocupante, principalmente no momento 

em que a chuva atinge o solo desprotegido. Dentro de uma relação causa-efeito, é 

possível fazer uso de modelos matemáticos que relacionam parâmetros da chuva que 

melhor expressem as perdas de solo, para as condições padrões de declividade, preparo 

do solo e cobertura vegetal. 

Considerando que os modelos matemáticos são procedimentos que simulam 

determinadas condições e permitem antever reações em resposta às ações naturais e/ou 

antrópica em um dado meio. Diante disso, torna-se necessário o uso de modelos 

matemáticos para simular os efeitos de uso dos solos na atenuação da energia cinética 

das chuvas em áreas de grandes dimensões como o município de Jataí. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi estimar a energia cinética das chuvas e 

simular o efeito da cobertura vegetal como fator atenuante do impacto pluviométrico na 

bacia hidrográfica do Ribeirão Paraíso, considerando os períodos de fevereiro a maio de 

2012 (safrinha), e outubro de 2012 a janeiro de 2013 (safra). Dessa forma os objetivos 

específicos foram: 

 Monitoramento diário da intensidade, inclinação e direção das chuvas, na 

estação meteorológica do campus Jataí/UFG, entre fevereiro de 2012 a fevereiro 

de 2013, fazendo-se o uso de uma bateria de pluviômetros vetoriais; 

 Cálculos da declividade do terreno e orientação das vertentes, com base nas 

variações topográficas do município; 

 Estimativa e distribuição espacial e temporal da energia cinética das chuvas 

sobre a bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso; 

 Regionalização da ocupação das terras, segundo o uso, na bacia hidrográfica do 

Ribeirão Paraíso; 

 Simulação temporal e espacial da energia cinética das chuvas sobre a cobertura 

do terreno de acordo com o uso; 

 Classificação do efeito atenuante da cobertura dos solos, sobre a energia cinética 

das chuvas, de acordo com o uso, na bacia hidrográfica do Ribeirão Paraíso. 
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2.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Energia Cinética das chuvas 

O potencial erosivo da chuva pode ser avaliado conhecendo-se, principalmente, 

a energia cinética transferida aos solos pelos impactos das gotas de chuva. Estudos 

relacionando a perda de solos pelo impacto, as características do tamanho das gotas e 

sua distribuição, e à velocidade terminal dessas gotas, tem demonstrado que a energia 

cinética é o parâmetro apropriado para indicar a proporção do potencial erosivo das 

chuvas (ANTÔNIO, 2009). 

Neste sentido a chuva é um dos principais agentes ativos no processo erosivo, 

visto que suas gotas ao impactarem o solo transferem parte de seu impulso para as 

partículas, que é absorvido como energia de compactação (encrostamento) e parte é 

utilizada para o fracionamento de pequenas gotas as quais são lançadas para longe dos 

locais de impacto (CARVALHO et al., 2006; ERPUL et al., 2008). O potencial erosivo 

das chuvas ou erosividade é quantificado a partir de suas características fisicas: 

distribuição, intensidade e duração.  Desse modo, a distribuição e intensidade das 

chuvas em superfícies inclinadas variam de acordo com a direção e velocidade do vento 

(ERPUL et al., 2003). 

Como ilustrado na Figura 1, as gotas de chuva impelidas pelo vento ganham 

velocidade horizontal e atingem a superfície do solo com um determinado ângulo de 

inclinação vertical.  
Figura 1- Representação esquemática da chuva com vento com um ângulo em relação à vertical 
e incidente sobre a superfície inclinada 

 
Barlavento é o lado de onde vem o vento. Sotavanto é o lado oposto de onde vem o vento. 
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Lima (1989) esclarece que a velocidade terminal das gotas pode ser estimada em 

função do seu tamanho, cujo diâmetro máximo pode ser afetado pela velocidade do 

vento, que carrega as gotas por grandes distâncias diminuindo seu tamanho. 

A velocidade do vento também afeta a direção da chuva, o ângulo de incidência 

do impacto da gota na superfície, e a compactação do solo que contribui com o 

potencial erosivo do solo. O potencial erosivo depende principalmente dos parâmetros 

de erosividade e de erodibilidade, bem como das características das gotas da chuva, que 

variam no tempo e no espaço (GUERRA et al., 1999). Enquanto a erosividade é a 

habilidade da chuva em causar erosão (LAL & ELLIOT, 1994); a erodibilidade de um 

solo é definida como sua falta de capacidade de resistir aos processos erosivos, a qual 

não está sujeito somente às características intrínsecas do solo (VILAR & PRANDI, 

1993). 

A erosão hídrica resulta, basicamente, da erosividade da chuva e da 

erodibilidade do solo. A noção da erosividade torna-se, portanto, uma forma preciosa na 

indicação de práticas de manejo de solo que visem a reduzir a erosão hídrica (BERTOL, 

1994). De acordo com Catâneo et al.(1992) a erosividade é um índice que melhor se 

correlaciona com a perda de solo, a qual é o produto da energia cinética da chuva pela 

sua intensidade máxima em 30 minutos. 

Conceitualmente, a energia cinética, em joule (J), é a capacidade de um corpo 

em movimento de realizar trabalho. Assim, de acordo com Helming (1999), Assunção 

(2004) e Carvalho et al. (2006), a energia cinética (Ec) dada em (J.m-2), da gota de 

chuva ao tocar o solo é dada por: 

퐸 = ∙  (1) 

Onde m é a massa da gota de chuva (mm ou kg/m²); e V é a velocidade terminal das 

gotas (m.s-1), estimada por Lima (1989) e Helming (1999) como:  

푉 = 푉 + 푢  (2) 

Onde Vz é a velocidade vertical da gota (m.s-1) e u é a velocidade horizontal do vento 

(m.s-1), os quais são utilizados para a determinação do ângulo de inclinação da chuva 

(i): 

푖 = tan  (3) 
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Na ausência de medidas da velocidade terminal das gotas, Helming (1999) 

recomenda V= 6,5 m.s-1, considerando o diâmetro médio das gotas de chuva com 

aproximadamente 2 mm, conforme estudos realizados por Gunn & Kinzer (1949), e 

Dingle & Lee (1972). Estes valores não foram utilizados neste estudo, a velocidade 

terminal das gotas foi calculada, conforme mostrado nos resultados. 

 

2.1.1 Instrumentação 

As chuvas possuem direção, inclinação e intensidade, e estas podem ser 

representadas através de vetores, cujos componentes, horizontal e vertical podem ser 

medidos satisfatoriamente com pluviômetros direcionais estacionários ou moveis 

(FOURCADE, 1942; KURTIKA et al., 1953, VAN HEERDEN, 1961; CROCKFORD 

et al., 1991; ASSUNÇÃO et al., 2011). 

A direção da chuva é medida com um conjunto de quatro instrumentos similares 

instalados nas direções cardeais: Norte, Sul, Leste, Oeste, mais um quinto instrumento 

na posição normal (tipo Ville de Paris). Após uma chuva, a quantidade de água coletada 

pelo instrumento aponta a sua direção predominante. Desse modo, o conjunto de 

pluviômetros mede a intensidade das chuvas, negligenciando a possível influência da 

variabilidade do padrão de vento, em torno do pluviômetro. De acordo com a Figura 2, 

a projeção do vetor r(t), em uma linha vertical e integrada sobre uma superfície 

horizontal, descreve a precipitação no pluviômetro (PPluv) em função da inclinação da 

chuva (LIMA,1989): 

푃 = 푟(푡) ∙ 푐표푠(푖)  (4) 
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Figura 2- Esboço mostrando os diferentes ângulos 

 

N = Norte. 
ab = inclinação mais acentuada 
da superfície (vertente). 
Plano 1 contém o vetor (r). 
Plano 2 contém ab. 
= azimute da vertente do 
terreno. 
 direção da chuva (azimute). 
i = ângulo de incidência da chuva 
em relação a vertical (zênite). 
 = ângulo de declividade da 
superfície (em relação a 
horizontal) 

  

Conhecendo-se a intensidade, a direção e a inclinação de uma chuva, outros 

parâmetros inerentes à precipitação podem ser calculados, como os especificados na 

Figura 2 (Aldridge, 1975; Assunção et al., 2008). Assim, a precipitação efetiva (Pef), 

ajustada para a vertente da superfície do solo, em função do vetor chuva, é estabelecida 

por Lima (1989), como: 

푃 = 푃 ∙ [cos훼 + tan 푖 ∙ sin 훼 ∙ (cos휔 ∙ cosΩ + sin휔 ∙ sinΩ)] (5) 

Desse modo, é possível estimar a intensidade efetiva da chuva que exerce uma 

ação erosiva sobre o solo, primeiramente pelo impacto das gotas, que caem com 

velocidade e energia variáveis, dependendo do seu diâmetro; e posteriormente pelo 

escoamento superficial ou enxurrada (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1999). 

 

2.2 Suscetibilidade do solo à erosão 

A suscetibilidade à erosão diz respeito à facilidade com que o solo é removido, 

por ação do vento e/ou da água. Dentre os processos erosivos, a energia cinética das 

chuvas é responsável pelo salpicamento (splash), ou contato inicial da chuva com o 

solo. Guerra et al. (1999) conceituam a ação do splash como o estágio inicial da ação 

erosiva, dada pelo desagregamento das partículas que compõem o solo, com posterior 

transporte pelo escoamento superficial (runoff). Assim, erosão por splash varia de 

acordo com a resistência do solo e também com a própria energia cinética de impacto 
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das gotas da chuva. Alguns solos sofrem mais erosão do que outros, mesmo que as 

condições de chuva, cobertura vegetal, práticas de manejo e declividade sejam idênticas 

(PEREIRA & LOMBARDI NETO, 2004). 

Devido à sua estreita associação com processos de transporte gravitacional, tais 

como, escoamento superficial, erosão e deslizamento, a declividade do terreno é uma 

variável básica para a segmentação de áreas em praticamente todos os procedimentos de 

planejamento territorial. A declividade é definida como o ângulo de inclinação 

horizontal da superfície do terreno em relação à horizontal. Seus valores podem variar 

de 0° a 90°, embora seja mais comumente expressa em porcentagem, de zero a infinito 

(VALERIANO, 2008). 

As condições de declividade, comprimento de encostas e configuração 

superficial dos terrenos afetam as formas do relevo das áreas de ocorrência das unidades 

de solo. As distinções entre as classes de relevo são empregadas para prover informação 

sobre praticabilidade do emprego de máquinas e equipamentos agrícolas, e ainda 

facilitar inferências sobre suscetibilidade dos solos à erosão. EMBRAPA (2006) 

classifica o relevo de acordo com a declividade, conforme apresentado na Tabela 1: 
Tabela 1 - Classes de declividade e tipos de relevo  
Declividade (%) Tipo de Relevo 
0 a 3 Plano 
3 a 8 Suave ondulado 
8 a 13 Moderadamente ondulado 
13 a 20 Ondulado 
20 a 45 Forte ondulado 
> 45 Montanhoso e escarpado 

Fonte: EMBRAPA (2006) – adaptado. 

O poder erosivo da água em movimento e sua capacidade de transporte 

dependem da densidade e da velocidade de escoamento (runoff), os quais estão 

diretamente relacionados com a infiltração de água no solo. Outras variáveis também 

interferem na infiltração e consequentemente no fluxo que escoa sobre a superfície, 

como a intensidade da chuva, a proximidade do lençol freático e da camada de rochas 

impermeáveis, o grau de compactação e a porosidade do solo, além da vegetação e da 

topografia do terreno (CARVALHO et al., 2006). Este escoamento superficial promove 

a perda da camada superficial que é a mais importante para agricultura. 
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Dentro de uma relação causa e efeito, pode-se relacionar parâmetros da chuva 

que melhor expressem as perdas de solo, para condições padrões de declividade, 

preparo do solo e cobertura vegetal. 

2.2.1 Chuva x declividade 

As chuvas associadas à declividade do terreno é um dos principais fatores que 

proporcionam a aceleração da água, e consequente aumento no potencial erosivo 

(MATA et al., 2010). Esses fatores interferem diretamente na velocidade das enxurradas 

(SALOMÃO, 2010). 

Esses dois fatores associados, chuva e declividade, podem acarretar graves 

perdas para a atividade agrícola e graves danos ambientais. Sendo a declividade uma 

dos fatores utilizados por Wischmeier e Smith, (1978), na USLE (equação universal de 

perdas de solo). 

A erosão hídrica associada à declividade do terreno causa o empobrecimento do 

solo, tanto pela retirada de nutrientes e matéria orgânica de camada superficial, como 

pela remoção das partículas do solo (NASCIMENTO & CHAVES, 1996). 

Em terrenos declivosos e sem cobertura vegetal, as chuvas intensas provocam 

revolvimento nas partículas, requerendo medidas conservacionistas antes da 

implantação de sistemas produtivos (PISSARA et al., 2009; CORDEIRO & CABRAL, 

2010). 

Amorim et al (2001), simulando a energia cinética das chuvas em função da 

declividade do solo, concluiram que a perda total de solo aumenta com o incremento da 

energia cinética da precipitação e da declividade da superfície do solo, sendo que a 

declividade apresentou efeito menos expressivo na perda total de solo comparado ao da 

energia cinética, resultando num aumento médio de perda de solo de, aproximadamente, 

nove vezes, quando a declividade da superfície do solo aumentou de 2 para 18%. 

2.2.2 Chuva x preparo do solo 

A infiltração da chuva é influenciada pelo preparo do solo, o qual exerce um 

efeito temporário ao deixar o solo solto, aumentando a infiltração. Entretanto, se a 

superfície não estiver protegida com vegetação ou cobertura morta, a chuva e o vento, 

atuando na superfície do solo reduzem a taxa de infiltração (MACIEL, 2008). O sistema 

de preparo do solo deve ser visto também como um sistema que deverá aumentar a 

infiltração de água, de modo a reduzir a enxurrada e a erosão a um mínimo tolerável 
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(ALVARENGA et al., 2006). Perdas de solo, água, nutrientes e matéria orgânica por 

erosão hídrica são fortemente influenciadas por sistemas de preparo do solo, os quais, 

quando mal utilizados, podem acarretar a degradação de agroecossistemas (HERNANI 

et al., 1999). 

Neste sentido a adoção de técnicas de preparo do solo que reduzem os danos e 

maximizam os resultados esperados são de fundamental importância na manutenção de 

um solo com fins agrícolas. 

O sistema de plantio direto reduz as operações de preparo do solo. Como 

resultado, evita o selamento superficial, decorrente do impacto das gotas de chuva, 

consequentemente, reduz o escorrimento superficial e aumenta a infiltração, reduzindo 

drasticamente a erosão. Há maior manutenção da estabilidade de agregados, melhorando 

a estrutura do solo, evitando compactação subsuperficial. Reduz as perdas de água por 

evaporação, aumentando a disponibilidade de água para as plantas, a atividade biológica 

do solo e a manutenção da matéria orgânica do solo (CRUZ et al., 2006). 

 

2.2.3 Cobertura vegetal 

A cobertura vegetal é um fator importante na manutenção dos recursos naturais 
renováveis, uma vez que a chuva ao passar pela cobertura vegetal perde velocidade e 
poder de impacto (GARCEZ & ALVAREZ, 1988; BALBINOT et al., 2008).  

A cobertura vegetal além de exercer papel essencial na manutenção do ciclo da 

água, resguarda o solo contra impacto das gotas da chuva, aumenta a porosidade e a 

permeabilidade do solo através da ação das raízes, diminui o escoamento superficial, e 

conserva a umidade e a fertilidade do solo pela presença de matéria orgânica 

(CORDEIRO & CABRAL, 2010).  

Na região fitoecológica do Cerrado, as áreas destinadas à produção agropecuária 

sofreram alterações significativas, principalmente devido à substituição de vegetação 

nativa por extensas áreas de agricultura e pecuária (FERREIRA et al., 2007).  Isto se 

torna preocupante, pois a cobertura vegetal que protege a crosta superficial do solo 

contra o impacto direto das gotas de chuva, deixa de existir, o que compromete o 

potencial produtivo das terras, devido à exposição do solo aos processos erosivos. 

O potencial de produtividade das terras pode ser alcançado desde que haja 

adoção de agrotecnologias de redução de impactos ambientais (GUERRA et al., 1989). 

Para isso, deve-se fazer uma análise para posterior planejamento racional de uso da 
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terra, a qual está baseada em fatores condicionantes da utilização do solo relativas à 

fertilidade, textura e drenagem (PEREIRA et al.,  1989).  

Além dessa análise, a adoção do Sistema Plantio Direto reduz as operações de 

preparo do solo, promove a formação e manutenção da cobertura morta fornecendo 

proteção contra os impactos das gotas de chuva reduzindo o escorrimento superficial e 

perdas de solo (MORAIS et al., 2006). 

O uso deste sistema aliado à conservação do solo combina a rotação de culturas, 

com espécies de diferentes exigências nutricionais, alta produção de biomassa, rápido 

crescimento e de acelerada decomposição, o que facilita o controle integrado de pragas, 

doenças e plantas espontâneas, e ainda produz matéria orgânica com a cobertura 

vegetal, mantendo o solo protegido dos agentes climáticos (MORAIS et al., 2006). 

 

2.3 Uso de modelos na simulação dos processos erosivos 

A modelagem espacial de processos erosivos tem se intensificado nas últimas 

décadas, apoiada em Sistemas de Informações Geográficas (MITASOVA et al., 1996). 

Com a elaboração de modelos especialmente desenvolvidos para modelagem 

hidrológica, que visa à determinação das medidas preventivas, a possibilidade de análise 

de cenários distintos tem sido útil para uma melhor compreensão dos processos em 

função de mudanças no uso do solo (MACHADO et al., 2003). 

Ferraz et al. (2013) afirmam que o prognóstico de processos erosivos por meio 

de modelos numéricos iniciou-se em 1940, quando Zingg (1940) propôs uma equação 

que relacionava as perdas de solo com a declividade e o comprimento da vertente. Em 

seguida, foram acrescentados os fatores de influência da cobertura do solo e de práticas 

conservacionistas e, posteriormente, o fator chuva, os solos e o seu manejo (CORRÊA, 

2005).  

Wischmeier e Smith (1978) desenvolveram a Equação Universal de Perda de 

Solo (EUPS), com a qual se estimam as perdas anuais de solo pela multiplicação dos 

fatores de erosividade da chuva, erodibilidade do solo, relevo, uso do solo e práticas 

conservacionistas. Trata-se de um modelo empírico, baseado em um grande número de 

estudos nos Estados Unidos, e relatos indicando que ele é o mais utilizado para se 

prever a erosão decorrente da ação de precipitações (KINNELL, 2010). 

O SWAT também é um modelo que permite a simulação de diferentes processos 

físicos em bacias hidrográficas (FERRAZ, PEREIRA et al., 2013). E o KINEROS 
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(Kinematic Runoff and Erosion Model) é um modelo de erosão cinemático de 

escoamento, fisicamente baseado na descrição do processo de interceptação, infiltração, 

escoamento superficial, e erosão de pequenas bacias agrícolas e urbanas (WOOLHISER 

et al., 1990). 

Assunção et al. (2008), trabalhando com a simulação da energia cinética no 

município de Jataí de forma sazonal (primavera, verão, outono, inverno), concluiram 

que em termos climatológicos as chuvas apresentam inclinações entre 16° e 22º e 

entram na região pelo quadrante S e W. Os meses de inverno e primavera apresentam os 

menores valores esperados para a energia cinética das chuvas, enquanto que os meses de 

verão e outono apresentam os maiores valores para e energia cinética das chuvas. Em 

todas as situações, independente da magnitude da energia cinética, os maiores impactos 

são observados nas vertentes com face voltada para a direção da chuva, e os menores 

impactos são mostrados nas chapadas e no fundo de vales. 

 

2.4 Modelo de espacialização 

A Geoestatística é um ramo da estatística que se originou na indústria mineira 

(SILVA, 2003), de modo geral, desenvolve e aplica modelos em representações de 

fenômenos naturais cujas propriedades variam conforme a posição espacial dos pontos 

observados (BERVEGLIERI et al., 2011). A krigagem é um interpolador em que a 

variabilidade espacial dos dados condiciona a função que relaciona os pesos das 

amostras às suas distâncias, produzindo mapas visualmente atraentes, através de dados 

irregularmente espaçados (VALERIANO & ROSSETI, 2010; SURFER 11). 
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3.0 MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Localização e caracterização da área de estudo 

O presente estudo foi realizado para a bacia hidrográfica do Ribeirão Paraíso, no 

município de Jataí, na microrregião do Sudoeste de Goiás (Mapa 1), localizada entre as 

latitudes 17°15’S e 17°51’S e as longitudes de 51°39’W e 51°57’W; e altitude variando 

de 640 a 1030m. De acordo com a classificação climática de Köppen, a região do 

Cerrado é classificada como tropical de savana (Aw), com regime chuvoso entre 

outubro e abril, quando ocorrem 90% das chuvas (ASSUNÇÃO et al., 2008). Durante o 

período de estudo (fevereiro, março, abril, maio de 2012; outubro, novembro, dezembro 

de 2012 e janeiro de 2013) as precipitações totalizaram 1390 mm de chuva. 

Mapa 1 - Localização geográfica da área de estudo 

 

A bacia hidrográfica do Ribeirão Paraíso, caracterizada por relevos planos a 

ondulados (GUERRA & REGIS, 1989), é composta por uma densa rede de drenagem, 

tendo o Ribeirão Paraíso como canal principal e os córregos das Pedras, da Onça e Bom 

Sucesso, como canais secundários ou sub-bacias hidrográficas. Dentre os tipos de solos 

predominam os Latossolos, seguidos por Cambissolos, Argissolos e Gleissolos, com 

menores frequências de Neossolos Quartzarênicos e os Nitossolos (RADAMBRASIL, 
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1983; EMBRAPA, 2006). A vegetação nativa desta bacia é remanescente de distintas 

fitofisionomias do Cerrado (RIZZINI, 1979; EITEN, 1993) configuradas por cerradão, 

cerrado sentido restrito, campo sujo, campo limpo e mata de galeria; uma vez que a 

vegetação original foi substituída em grande parte por atividades agropecuárias 

(FERREIRA et al., 2007). 

3.2 Procedimentos metodológicos e análises 

Para efetivação do presente estudo, conduzido na Universidade Federal de 

Goiás, Campus Jataí, foram executados os seguintes procedimentos: monitoramento 

diário das variáveis ambientais; cálculo das variáveis topográficas; classificação do uso 

do solo; simulação espacial e temporal da energia cinética das chuvas; e classificação do 

efeito atenuante da cobertura dos solos. 

3.2.1 Monitoramento diário das variáveis ambientais 

As variáveis ambientais utilizadas referem-se às informações meteorológicas 

diárias das componentes direcionais e verticais das chuvas (mm), bem como da 

velocidade média do vento (m.s-1). 

Para obtenção das componentes direcionais das chuvas foi utilizada uma bateria 

de pluviômetros vetoriais simples (Foto 1), orientados nas direções Norte (PN), Sul (PS), 

Leste (PE) e Oeste (PW), com áreas coletoras inclinadas em 45°. A componente vertical 

(P) das chuvas foi medida com um pluviômetro normal. Estes instrumentos foram 

confeccionados em PVC, com área coletora de 163 cm² (ASSUNÇÃO et al., 2004). Os 

instrumentos foram instalados a 1,5 m de altura do solo, na estação climatológica 

principal de Jataí, no Campus da Universidade Federal de Goiás (17°55’S, 51°43’W, 

670 m). 
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Foto 1 - Bateria de pluviômetros vetoriais simples 

 

Os volumes de chuvas coletados nos pluviômetros vertical e direcionais foram 

registrados manualmente, utilizando uma proveta com capacidade para 250 cm³, e 

posteriormente foram convertidos em milímetros (mm), da seguinte forma: 

퐻 = 10  (6) 

Onde H é a lâmina de chuva atribuída às componentes direcionais (PN, PS, PE, PW) e 

vertical (P); V é o volume, em cm³, coletado diretamente nos pluviômetros; 163 é a 

constante referente à área de captação do instrumento (cm²); e 10 é uma constante de 

conversão. 

 Para fins de aferição e calibração do pluviômetro de 163 cm², as medidas da 

componente vertical das chuvas (P) foram correlacionadas com aquelas registradas pelo 

pluviômetro padrão INMET (2013). 

A direção das chuvas  e a inclinação i(°), em relação ao zênite, foram 

estimadas de acordo com Assunção et al. (2004), ou seja: 

Ω = tan ∙
∙

 (7) 

e 

푖 = tan ∙
∙ ∙

 (8) 
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Onde  é a inclinação do pluviômetro vetorial (45°); P é a componente vertical da 

chuva; PY = max(PE;PW) é o máximo valor entre as precipitações medidas nos sentidos 

Leste e Oeste; e PX = max(PN;PS) é o máximo valor entre as precipitações medidas nos 

sentidos Norte e Sul. 

 A componente da velocidade do vento foi obtida, junto à Plataforma de Coleta 

de Dados (PCD) do INMET (2013), medida na altura 10 m. Para fins de 

compatibilidade com a altura dos pluviômetros, a velocidade média do vento (u10) foi 

estimada para 2 m de altura (u2), usando a equação recomendada pelo boletim nº56 da 

FAO (ALLEN et al., 1998): 

푢 = 푢 ∙ 4,87 ln(67,8 ∙ 10 − 5,42)⁄  (9) 

 

A velocidade terminal das gotas de chuva (푉 ) foi estimada conforme a equação 

(LIMA, 2000; GUO et al., 2001), ou seja: 

푉 =  m.s-1 (10) 

 Os dados meteorológicos de precipitações direcionais e vertical, associados aos 

da velocidade do vento foram processados dia-a-dia, e integrados mensalmente a fim de 

abranger os períodos agrícolas, de safrinha (fevereiro a maio) e de safra (outubro a 

janeiro). 

3.2.2 Cálculo das variáveis topográficas 

As variáveis topográficas referem-se à declividade do terreno e a orientação das 

vertentes. Para tais cálculos, foram utilizados os dados espaciais de elevação do terreno, 

extraídos de imagens de radar SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission), e 

disponibilizado pelo projeto TOPODATA (VALERIANO, 2008), no site: 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php. 

Originalmente os dados de elevação do terreno encontravam-se em coordenadas 

geodésicas (latitude, longitude e altitude), as quais foram convertidas em coordenadas 

UTM (E, N, Z) e interpolados espacialmente em grade regular de 30 m, pela técnica 

Kriging, utilizando o software Surfer1 for Windows. 

                                                        
1 Golden Software. Inc 
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A declividade (α) e a orientação das vertentes (ω), em graus, foram derivadas do 

modelo de elevação do terreno, usando o aplicativo Surfer. Este aplicativo calcula a 

declividade (Terrain Slope), com base na fórmula de Moore et al. (1993), ou seja: 

훼 ≈ ∙ tan ∙
∙∆

+
∙∆

 (11) 

Enquanto que a orientação azimutal das vertentes (Terrain Aspect) é estimada 

pontualmente, de acordo com a equação de Moore et al. (1993), ou seja: 

휔 ≈ 270 − ∙ tan
∙∆ ∙∆

 (12) 

Onde Z é um ponto central de elevação no terreno, o qual é tomado como referência 

para a elevação dos vizinhos mais próximos ao norte (ZN), ao sul (ZS), ao leste (ZE), e ao 

oeste (ZW); Δx é a variação das coordenadas no eixo X; Δy é a variação das coordenadas 

no eixo Y. 

 As orientações das vertentes foram classificadas de acordo com os intervalos 

azimutais apresentadas na Tabela 2. Nesta etapa foram gerados, para a bacia hidrográfica 

do ribeirão Paraíso, os planos de informações da declividade e orientação das vertentes, 

necessários para o cálculo da energia cinética de acordo com a intensidade, direção e 

inclinação das chuvas. 
Tabela 2 – Classes de orientações das vertentes 

Intervalo de ω (°) Centro de ω (°) Orientação 
337,5 - 22,5 0 Norte 
22,5 - 67,5 45 Nordeste 
67,5 - 112,5 90 Leste 
112,5 - 157,5 135 Sudeste 
157,5 - 202,5 180 Sul 
202,5 - 247,5 225 Sudoeste 
247,5 - 292,5 270 Oeste 
292,5 - 337,5 315 Noroeste 
 

3.2.3 Cálculo da energia cinética da chuva 

Com base nos planos de informações das variáveis topográficas (α, ω), 

utilizando-se o aplicativo Surfer, foi calculada a precipitação interceptada (P),normal 

ao plano do terreno (Assunção et al., 2011): 
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푃 (푖,Ω) = ∙ [cos 푖 ∙ cos훼 + sin 푖 ∙ sin훼 ∙ cos	(Ω −휔)] (13) 

Onde P é a componente vertical da chuva (mm);  é a direção das chuvas ; i é a 

inclinação da chuva (°). 

Desprezando-se a presença de cobertura vegetal na área da bacia hidrográfica, 

bem como as forças contrárias envolvidas no sistema, o plano de informação atribuído à 

variável Pfoi utilizado para o cálculo da energia cinética diária das chuvas: 

퐸퐶 = 0,01 ∙ ∙ ,푀퐽.ℎ푎  (14) 

Os planos de informações diários (EC) foram utilizados para efetuar as 

simulações e classificação do efeito atenuante da cobertura vegetal dos solos durante o 

período de safrinha e de safra na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso, no município de 

Jataí (GO). 

3.2.4 Classes de uso das terras e coeficientes de atenuação da chuva 

As classes de uso das terras da bacia hidrográfica do Ribeirão Paraíso (Tabela 3) 

foram geradas no laboratório de geoinformação da UFG/Campus Jataí (fonte imagem 

Landsat 2009), às quais foram atribuídos distintos coeficientes de atenuação da chuva 

(ka) de acordo com o período agrícola (safrinha e safra). 

Os coeficiente de atenuação da energia cinética das chuvas (fcob) foram calculados, 

usando as frações de cobertura do solo compiladas dos trabalhos de Carvalho (2011) e 

Silva Júnior (2013). De acordo com a Tabela 3 os coeficientes fcob são valores 

constantes para as reservas e campos abertos, considerando que estas classes possuem 

coberturas permanentes durante o período chuvoso. Para as outras classes esses valores 

são variáveis de acordo com o desenvolvimento do cultivo. 

 Para a agricultura e pastagens foram ajustadas equações que descrevem a variação 

do coeficiente de atenuação de acordo com o desenvolvimeto das plantas, em função 

dos dias após a simulação (DAS). A simulação foi iniciada a partir do primeiro dia de 

chuva no período agrícola. 
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Tabela 3 - Classes de uso da terra, características do fator de cobertura da terra (fcob). 
Classes Características fcob Fonte 

Agricultura 
Culturas de safra (soja) e de 

safrinha (milho) 
Equações 14 e 15 Silva Júnior (2013) 

Campo aberto Solo decoberto, areais, e água 0  

Pastagem 
Pastagens cultivadas, naturais e 

campo sujo 
Equação 16 Silva Júnior (2013) 

Reservas 

Reservas de preservação 

permanente e legais (matas ciliares 

e de encostas) 

0,49 – 0,19 Carvalho (2011) 

 

Assim, para a cultura da soja, a equação ajustada aos dados compilados do trabalho 

de Silva Júnior (2013) foi: 

푓 = −0,00075 ⋅ 퐷퐴푆 + 0,0778 ⋅ 퐷퐴푆 − 0,582; 8 < 퐷퐴푆 < 96 (14) 

Da mesma forma, para o milho de safrinha a equação ajustada aos dados de Silva 
Júnior (2013) foi: 

푓 = −0,000212 ⋅ 퐷퐴푆 + 0,0362 ⋅ 퐷퐴푆 − 0,0735; 3 < 퐷퐴푆 < 160 (15) 

A equação ajustada aos dados de Silva Júnior (2013), que descreve o 
desenvolvimento das pastagens, foi: 

푓 = −0,000382 ⋅ 퐷퐴푆 + 0,06681 ⋅ 퐷퐴푆 − 0,69495; 12 < 퐷퐴푆 < 163 (16) 

Com estes coeficientes foi calculado o fator atenuante da chuva: 푓 = 푒 , 

sendo possível o recálculo da energia de impacto direto (ECuso), resultante da interação 

com a cobertura vegetal, que consequentemente reduz a energia liberada no impacto, ou 

seja: 퐸퐶 = 푓 ∙ 퐸퐶. 

3.2.6 Classificação do efeito atenuante da cobertura da terra 

O efeito atenuante da cobertura vegetal do solo Ef (%) sobre a energia cinética 

das chuvas foi definido da seguinte forma: 

퐸푓(%) = ∙ 100  (17) 

Onde ECuso é a energia cinética considerando a cobertura do solo de acordo com o seu 

uso; EC é a energia cinética das chuvas, desprezando a cobertura. 
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Para fins analíticos, o efeito atenuante da cobertura vegetal do solo Ef(%) para a 

energia cinética das chuvas foi classificado de acordo com a Tabela 4, sendo definida 

pelos autores. 

Tabela 4 - Classificação do efeito atenuante da cobertura vegetal 
Intervalo de Ef(%) Classes 

0 a 5 NULO 
5 a 15 BAIXO 

15 a 35 MÉDIO 
35 a 75 ALTO 
75 a 100 MUITO ALTO 

 

3.3 Procedimentos analíticos 

De posse de todas as informações procedeu-se a análise estatística dos dados, 

onde primeiramente confrontou-se a compatibilidade entre os dados do pluviômetro 

padrão do INMET e os dados coletados pelo pluviômetro de 163 cm² de área, através da 

correlação linear entre eles e da regressão.  

Em seguida com o volume de precipitação pluviométrica para todos os meses do 

período de estudo calculou-se, as médias das direções, inclinações, o quadrante 

localizando a direção de onde vieram às chuvas, bem como a média da velocidade do 

vento a 2 metros de altura e a respectiva velocidade resultante. Além desses parâmetros 

ainda foi necessário o cálculo da declividade do terreno e orientação das vertentes. 

Utilizando as ferramentas de tabelas dinâmicas no MSEXCEL, montou-se 

tabelas relacionando dados de uso do solo com os tipos de relevo, dando uma visão do 

que existe em cada classe de declividade. Adiante se destaca as médias das energias 

cinéticas para o período de estudo, considerando os solos sem cobertura (solo nu), as 

médias considerando o solo com cobertura vegetal, a redução de energia cinética que 

ocorreu e a porcentagem de redução/atenuação, em função disso. 
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Gráfico 1 mostra a correlação linear entre a precipitação medida no 

pluviômetro padrão INMET e aquela obtida no pluviômetro de 163 cm², observados 

durante o período de estudo (Apêndice 1). A análise de regressão explica 97% da 

linearidade entre o conjunto de dados medidos pelos instrumentos, através do 

coeficiente de determinação. Em termos médios, o coeficiente linear ou de calibração é 

de 1,01, indicando um erro não significativo de 1%, nas medidas do pluviômetro de 163 

cm², o que não impede o uso destas informações para o presente estudo. A dispersão dos 

dados possivelmente está associada à velocidade do vento, a qual se torna mais evidente 

em instrumentos com menores áreas de captação (GUO et al., 2001). 

Gráfico 1– Correlação entre dados do pluviômetro normal simples e dados do INMET 

 

 A Tabela 5 sintetiza os totais mensais das componentes verticais das 

precipitações, bem como as médias mensais da direção, inclinação das chuvas e da 

velocidade do vento, durante os meses de estudo. As precipitações mensais variaram 

entre 47,4 mm (maio/2012) e 252,6 mm (janeiro/2013). Nota-se que em termos médios, 

a direção predominante das chuvas é oriunda de sudeste (4 meses), seguida por chuvas 

vindas de sul (2 meses) e no mês de maio as chuvas vieram de leste, e no mês de 

outubro vieram de sudoeste. As maiores inclinações das chuvas ocorreram nos meses de 

maio, outubro e dezembro de 2012, associadas às menores precipitações e às maiores 
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velocidades dos ventos. Assunção (2011), trabalhando com dados agrupados para a 

primavera, verão, outono e inverno, no município de Jataí, observou que a maioria das 

chuvas veio do Sudoeste, com inclinação média da chuva de 21°. 

 As velocidades médias terminais das chuvas variaram de 7,8 m.s-1 

(dezembro/2012) a 15,8 m.s-1 (outubro/2012), as quais são diretamente proporcional à 

velocidade do vento e inversamente proporcional ao seno da inclinação da chuva. Os 

dados na íntegra se encontram no apêndice 1. 
Tabela 5 - Precipitações mensais, direção média das chuvas, quadrantes, inclinação das chuvas, 
velocidade média do vento e velocidade média terminal das chuvas. 

ANO MÊS P (mm) Ω (°) Quadrante 횤 ̅(°) 푢  (m.s-1) Vr (m.s-1) 

2012 

FEV 244,3 146,7 SE 9,3 1,4 8,2 
MAR 223,5 137,4 SE 7,9 1,6 9,4 
ABR 154,6 140,7 SE 6,4 1,7 12,5 
MAI 47,4 96,5 E 10,3 1,4 10,1 
OUT 115,3 207,3 SW 11,6 2,5 15,8 
NOV 225,7 190,4 S 6,1 1,6 13 
DEZ 126,6 183,4 S 12 2,0 7,8 

2013 JAN 252,6 140,4 SE 6,2 1,5 13,7 
P- componente vertical da chuva; Ω – média da direção das chuvas; 횤 ̅– média da inclinação das chuvas; 
푢  – velocidade média do vento a 2 metros de altura; Vr – velocidade média terminal das chuvas. 

 

4.2 Distribuição espacial da declividade e orientação das vertentes 

A área total da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso, em Jataí (GO), é de 

90.329,8 ha, topograficamente distribuída de acordo com as classes de declividade, 

apresentada no Mapa 2A. Na bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso, predominam os 

relevos planos (48,3%) e suaves ondulados (38,8%), principalmente nas chapadas e 

fundos de vales. Observa-se também que em apenas 12,9% da área da bacia ocorrem 

classes de relevo variando de moderada (8 a 13%) a fortemente ondulado (20 a 45%), 

principalmente nas transições das chapadas planas com as nascentes dos cursos d’água. 

Mesmo ocorrendo em baixas frequências, estas classes ainda que cultivadas 

esporadicamente, merecem uma atenção especial quanto ao manejo do solo, uma vez 

que, conforme Ferreira et al. (1985), declives de aproximadamente 20% mostraram 

menos erosão do que encostas com 10% a 11% de declividade, para a mesma 

quantidade de escoamento. Tais fatos foram atribuídos à orientação dos campos com 

relação à direção predominante das chuvas. A perda da superfície do solo através da 
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água acarreta a diminuição da fertilidade do solo e também reduz a capacidade dos rios 

por causa da sedimentação (LIMA, 1989). 

O Mapa 2B apresenta a distribuição das orientações das vertentes na bacia 

hidrográfica do ribeirão Paraíso. Com exceção das vertentes sul (9,8%) e sudoeste 

(9,5%), pode-se notar que as demais vertentes se distribuem uniformemente, variando 

de 12,6% (N) a 14,6% (E) de frequência. As menores frequências das vertentes norte e 

nordeste são explicadas pelas redes de drenagem dendríticas (CHRISTOFOLETTI, 

1980) orientadas longitudinalmente, com águas superficiais fluindo do norte, nordeste e 

noroeste da bacia, em direção ao sul (Rio Claro). 

Assim, conclui-se que 87,1% da superfície da bacia hidrográfica do ribeirão 

Paraíso possui declividade abaixo de 8%, distribuída sobre uma rampa norte-sul de 

aproximadamente 62 km, entre a nascente e a foz. 

Mapa 2 - A) classes de declividade; B) orientação das vertentes da bacia hidrográfica do Ribeirão Paraíso 

 

4.3 Distribuição das classes de uso da terra na bacia do Ribeirão Paraíso 

A Tabela 6 apresenta a distribuição de uso da terra em função do relevo na bacia 

hidrográfica do ribeirão Paraíso. Nota-se pelo Mapa 3 que nesta bacia 100% da 
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agricultura são exploradas em solos de relevos planos (63,5%) e suaves ondulados 

(36,5%), pois a agricultura mecanizada é agronomicamente indicada para áreas de baixa 

declividade.  

De acordo com a Tabela 6 e o Mapa 3, as pastagens são observadas em todas as 

classes de relevo, predominando em relevos suaves ondulados (56,2%), seguidas por 

relevos planos (28,9%), moderadamente ondulados (10,5%), ondulados (3,2%) e 

fortemente ondulados (1,2%). A configuração atual das pastagens provavelmente está 

ligada à substituição destas pela agricultura, principalmente em áreas de relevo planos. 

As pastagens existentes nas classes de relevo ondulada e fortemente ondulado 

possivelmente são remanescentes de pastagens nativas, uma vez que estas classes de 

relevo são recomendadas para uso como reservas legais e permanentes. 

As reservas estão presentes em todas as classes de relevo (Tabela 6 e o Mapa 3). 

No relevo plano estas totalizam 43,3%, correspondendo às áreas planas das cabeceiras 

da rede de drenagem, bem como áreas planas com afloramento rochoso ou cascalhenta, 

impróprias para agricultura. As reservas representadas pelas matas ciliares encontram-se 

distribuídas sobre o relevo suave ondulado com 36,6% de frequência. As reservas como 

matas de encostas são encontradas nas bordas das chapadas, sobre relevos moderados 

e/ou fortemente ondulados, totalizando 20,1%. 

Observando o Mapa 3, pode-se notar que os campos abertos podem ser 

encontrados em áreas de topografia acidentada, solos arenosos expostos, corpos d’água 

e ainda, em solos expostos como afloramento de rochas ou cascalhos. Pela Tabela 6, as 

suas frequências correspondem aos relevos moderadamente ondulado (72,5%), 

ondulado (20,9%) e fortemente ondulado (6,6%).  

Tabela 6 – Distribuição de uso do solo em função do relevo 

TIPO DE RELEVO 
USO DO SOLO (%) 

AGRICULTURA PASTAGEM RESERVAS CAMPO ABERTO 

Plano 63,5 28,9 43,3 0 
Suave ondulado 36,5 56,2 36,6 0 
Moderadamente ondulado 0 10,5 14,2 72,5 
Ondulado 0 3,2 4,2 20,9 
Forte ondulado 0 1,2 1,7 6,6 
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Mapa 3 – Distribuição do uso da terra na bacia do ribeirão Paraíso, classificada com base na 
imagem Landsat 2009. 

 

 

4.4 Médias mensais simuladas para a energia cinética das chuvas 

A Tabela 7 apresenta as médias mensais da energia cinética das chuvas simulada 

para a bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso, considerando os efeitos atenuantes da 

cobertura do solo de acordo com o uso, durante os meses de fevereiro a maio e outubro 

a dezembro de 2012, bem como de janeiro de 2013. A média espacial da energia 
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cinética das chuvas (EC) simuladas variaram de 16,9 MJ.ha-1 (maio/2012) a 688,3MJ.ha-1 

(abril/2012), sugerindo que os maiores impactos estão associados a intensidade, 

duração, inclinação e direção das chuvas e ainda as variações topográficas da bacia 

(declividade e orientação das vertentes). 

Tabela 7 - Médias espaciais mensais da energia cinética simulada para a bacia hidrográfica do 
ribeirão Paraíso 

 ANO MÊS 푬푪 푬푪uso 푬푪− 푬푪풖풔풐 Ef  
MJ.ha-1.mês-1 (%) 

2012 

Fev 141,4 96,3 45,1 31,9 
Mar 380,1 321,1 59,0 15,5 
Abr 688,3 590,7 97,6 14,2 
Maio 16,9 14,4 2,5 14,8 
Out 227,5 101,2 126,3 55,5 
Nov 508,6 183,1 325,5 64,0 
Dez 92,9 29,5 63,4 68,2 

2013 Jan 561,2 214,1 347,1 61,8 
퐸퐶: média da energia cinética simulada; 퐸퐶 : média da energia cinética simulada sobre a 
cobertura do solo de acordo com o uso; Ef: efeito da cobertura do solo na redução da energia 
cinética. 

Ainda com base na Tabela 7, verifica-se que a energia cinética das chuvas 

simulada sob as condições de uso do solo (ECuso) apresenta a mesma tendência da 

simulação anterior, porém com menor magnitude, resultando em um maior efeito 

dispersivo dos dados principalmente quando ocorreram os maiores valores de EC. As 

diferenças de magnitude entre as duas energias cinéticas simuladas (EC-ECuso) são 

refletidas pelo efeito atenuante da cobertura do solo (Ef), reduzindo os impactos das 

chuvas na superfície da bacia. Para o período entre fevereiro e maio/2012 (safrinha), a 

cobertura do solo teve um efeito redutor na energia cinética das chuvas, variando de 

14,2% (abril/2012) a 31,9% (fevereiro/2012). Para o período de outubro/2012 a 

janeiro/2013 (safra), o efeito atenuante sobre a energia cinética da chuva variou de 

55,5% (outubro/2012) a 68,2% (dezembro/2012). Os maiores efeitos atenuantes sobre a 

energia cinética das chuvas simulada durante o período da safra, provavelmente estão 

associados aos fatores de cobertura (fcob), os quais são diretamente proporcionais à 

cobertura do solo, maiores no período chuvoso. 
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4.5 Efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia cinética simulada – 

safrinha 2012 

O Mapa 4A ilustra o efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia 

cinética das chuvas durante o mês de fevereiro de 2012. A precipitação acumulada neste 

mês foi de 244,3mm, com inclinação média de 9,3° predominantemente de SE, 

resultando em uma velocidade terminal da chuva de 8,2 m.s-¹. Com estes parâmetros, a 

simulação do efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia cinética das chuvas 

discriminou as classes MÉDIA (57%) e ALTA (43%). Nota-se no Mapa 4A que a classe 

mais frequente do efeito atenuante ocorre sobre as vertentes e fundos de vales, 

dominados por reservas e pastagens, enquanto que a outra classe do efeito atenuante 

ocorre sobre as chapadas dominadas pela agricultura, dentro da área da bacia 

hidrográfica do ribeirão Paraíso (Foto 2). 

 O Mapa 4B mostra o efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia 

cinética durante o mês de março de 2012. A precipitação acumulada foi de 223,5 mm, 

vindas de SE, com uma inclinação média de 7,9°, resultando em uma velocidade 

terminal da chuva de 9.4 m.s-1. Com estes parâmetros, a simulação do efeito atenuante 

da cobertura do solo sobre a energia cinética das chuvas discriminou as classes BAIXA 

(43%), MÉDIA (53,3%) e ALTA (3,7%). Nota-se no Mapa 4B que a classe mais 

frequente do efeito atenuante ocorre nas áreas consideradas de reserva, tanto em zonas 

de chapadas e áreas de matas ciliares. As áreas classificadas como de BAIXA 

atenuação, abrangiam áreas onde as culturas ainda estavam no início do 

desenvolvimento. E finalmente as áreas com atenuação ALTA, englobam áreas 

diversificadas com declividade acentuada e voltadas para a direção das chuvas (Fotos 3 

e 4). 
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Mapa 4 - Classes do efeito atenuante (Ef) da cobertura do solo sobre a energia cinética das 
chuvas simulada para a bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso: A) mês de Fevereiro/2012; B) 
mês de Março/2012 

Foto 2 - Soja com reserva ao fundo (N= 8050895.7 m; E= 408901.3 m). 
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Foto 3 - Relevo forte ondulado (N=8056752 m; E=415569.5 m). 

 

Foto 4 - Afloramento de rocha, topografia acidentada (N=8056752 m; E=415569.5 m). 

 

 O Mapa 5A ilustra o efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia 

cinética das chuvas durante o mês de abril de 2012. A precipitação acumulada neste mês 

foi de 154,6 mm, com uma inclinação de 6,4°, as chuvas vieram de SE, resultando em 

uma velocidade terminal da chuva de 12,5 m.s-1. Com estes parâmetros, a simulação do 

efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia cinética das chuvas discriminou as 

classes BAIXA (43%), MÉDIA (53,3%) e MUITO ALTA (3,7%). Nota-se no Mapa 5A 

que a classe mais frequente do efeito atenuante ocorre sobre áreas de reservas e 
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agricultura, enquanto que a classe considerada de BAIXA atenuação abrangiam áreas 

onde as culturas ainda estavam em desenvolvimento. Por fim as áreas onde houve 

atenuação ALTA se concentram em reservas de matas ciliares e faces do terreno voltada 

para a direção das chuvas. 

 O Mapa 5B ilustra o efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia 

cinética das chuvas durante o mês de maio de 2012. A precipitação acumulada neste 

mês foi de 47,4 mm, com uma inclinação de 10,3°, predominantemente vindas de E, 

resultando em uma velocidade terminal da chuva de 10,1 m.s-1. Com estes parâmetros, a 

simulação do efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia cinética das chuvas 

discriminou as classes BAIXA (45,8%), MÉDIA (50,8%) e MUITO ALTA (3,7%). 

Nota-se no Mapa 5B que a classe mais frequente do efeito atenuante ocorre sobre áreas 

de reservas, campos abertos e pastagens, enquanto que a classe considerada de BAIXA 

atenuação ocorrem em  áreas de agricultura, já indicando o período final da safrinha. 

Nas as áreas onde se teve atenuação ALTA se concentram em reservas de matas ciliares 

e faces do terreno contrárias a direção das chuvas com topografia acidentada. 

 Durante os meses de safrinha a precipitação acumulada foi de 669,8 mm de 

chuva (Tabela 5), percebe-se que as maiores reduções de impactos cinéticos foram nos 

meses de fevereiro com média de 45,1 MJ.ha-1 e março com média de 59 MJ.ha-1 de 

redução, (Tabela 7), nos outros dois meses as reduções foram proporcionalmente 

menores, vale ressaltar que nestes períodos os solos estão cobertos pelas lavouras, o que 

minimiza os efeitos da erosão justamente nas áreas mais afetadas pelo impacto das 

chuvas. 
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Mapa 5 - Classes do efeito atenuante (Ef) da cobertura do solo sobre a energia cinética das 
chuvas simulada para a bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso: A) mês de Abril/2012; B) mês de 
Maio/2012 
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4.6 Efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia cinética simulada – safra 
2012/2013 

 O Mapa 6A ilustra o efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia 

cinética das chuvas durante o mês de outubro de 2012. A precipitação acumulada neste 

mês foi de 115,3 mm de chuvas, com uma inclinação média de 11,6°, 

predominantemente vindas de SW, resultando em uma velocidade terminal da chuva de 

15,8 m.s-1. Com estes parâmetros, a simulação do efeito atenuante da cobertura do solo 

sobre a energia cinética das chuvas discriminou as classes MÉDIA (3,7%), ALTA 

(53,3%) e MUITO ALTA (43%). Nota-se no Mapa 6A que a classe mais frequente do 

efeito atenuante ocorre em áreas de reservas, pastagens e agricultura. Como as chuvas 

mudaram de direção neste mês, os impactos afetaram a área de forma diferente, 

classificando estas áreas com de MÉDIA atenuação, estes lugares provavelmente 

estavam com a orientação das vertentes voltadas para a direção das chuvas. Finalmente 

nas áreas com atenuação MUITO ALTA, principalmente em áreas usadas para 

agricultura. A Foto 5 apresenta uma área com pastagem e reserva. 

 O Mapa 6B ilustra o efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia 

cinética das chuvas durante o mês de novembro de 2012. A precipitação acumulada foi 

de 225,7 mm de chuva, predominantemente vindas do S, a inclinação média das chuvas 

foi de 6,1°, resultando em uma velocidade terminal da chuva de 13 m.s-1. Com estes 

parâmetros, a simulação do efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia 

cinética das chuvas distinguiu as classes ALTA (57%) e MUITO ALTA (43%). Nota-se 

no Mapa 6B que a classe mais frequente do efeito atenuante ocorre sobre as vertentes e 

fundos de vales, dominados por reservas, pastagens e agricultura, enquanto que a outra 

classe do efeito atenuante ocorre sobre as chapadas dominadas pela agricultura, dentro 

da área da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso. 
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Mapa 6 - Classes do efeito atenuante (Ef) da cobertura do solo sobre a energia cinética das 
chuvas simulada para a bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso: A) mês de Outubro/2012; B) mês 
de Novembro/2012 

Foto 5 - Pastagem com reserva ao fundo N= 8060676.8 m, E= 406515.9 m. 
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 O Mapa 7A ilustra o efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia cinética 

das chuvas durante o mês de dezembro de 2012. A precipitação acumulada neste mês 

foi de 126,6 mm de chuvas, com uma inclinação média de 12°, predominantemente 

vindas de S, resultando em uma velocidade terminal da chuva de 7,8 m.s-1. Com estes 

parâmetros, a simulação do efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia 

cinética das chuvas discriminou as classes ALTA (53,3%) e MUITO ALTA (46,7%). 

Nota-se no Mapa 7A que a classe mais frequente do efeito atenuante ocorre em áreas de 

reservas, pastagens e agricultura, classificando esta como ALTA atenuação, estes 

lugares possuem a orientação das vertentes contrárias a direção das chuvas. Finalmente 

áreas onde ocorreu atenuação MUITO ALTA principalmente em áreas de agricultura.  

 O Mapa 7B ilustra o efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia cinética 

das chuvas durante o mês de janeiro de 2013. A precipitação acumulada neste mês foi 

de 252,6 mm, com uma inclinação de 6,2°, predominantemente vindas de SE, 

resultando em uma velocidade terminal da chuva de 13,7 m.s-1. Com estes parâmetros, a 

simulação do efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia cinética das chuvas 

discriminou as classes MÉDIA (3,7%), ALTA (53,3%) e MUITO ALTA (43%). Nota-

se no Mapa 7B que a classe mais frequente do efeito atenuante ocorre sobre áreas de 

reservas, e agricultura, enquanto que a classe considerada de BAIXA atenuação ocorreu 

em áreas de encostas onde a vegetação esta menos densa. Nas as áreas onde se teve 

atenuação MUITO ALTA se concentram nas chapadas de topografia plana com intensa 

atividade agrícola. 
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Mapa 7 - Classes do efeito atenuante (Ef) da cobertura do solo sobre a energia cinética das 
chuvas simulada para a bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso: A) mês de Dezembro/2012; B) 
mês de Janeiro/2013 
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5.0 CONCLUSÕES 
 

 Mediante aos resultados obtidos através de simulações conclui-se que: 

 Os dados medidos pelos pluviômetros de PVC de 163 cm² são compatíveis com 

os dados medidos pelo pluviômetro padrão do INMET, comprovada pela análise 

de regressão, que atesta 97% da linearidade entre os dados; 

 Foram medidas e calculadas, as precipitações acumuladas para os meses de 

estudo: fevereiro (244,3 mm), março (223,5 mm), abril (154,6 mm) e maio (47,4 

mm) de 2012 referentes a safrinha e de outubro (115,3 mm), novembro (225,7 

mm), dezembro (126,6 mm) de 2012, e janeiro (252,6 mm) de 2013 referentes a 

safra, a direção média do vento, o quadrante correspondente, a inclinação média 

da chuva, a velocidade do vento a 2 metros de altura, e a respectiva velocidade 

resultante; 

 Distribuição espacial da declividade e orientação das vertentes, observando que 

87,1% da superfície da bacia hidrográfica do ribeirão Paraíso possui declividade 

abaixo de 8%, distribuída sobre uma rampa norte-sul de aproximadamente 62 

km, entre a nascente e a foz, as maiores porcentagens de orientação das vertentes 

se encontram para o oeste (14,6%) e seguida de noroeste (13,8%);  

 Foram compiladas utilizando dados da declividade do terreno e da classificação 

do uso da terra, as respectivas porcentagens entre os tipos de relevo e uso da 

terra, no relevo plano e suave ondulado encontram-se toda agricultura do 

município, sendo no plano 63,5% da agricultura, 28,9% das pastagens e 43,3% 

das reservas, no relevo suave ondulado 36,5% são de agricultura, 56,2% são de 

pastagens, 36,6% são de reservas. 

 Médias espaciais mensais da energia cinética simulada (푬푪), fevereiro (141,4 

MJ.ha-1.mês-1), março (380,1 MJ.ha-1.mês-1), abril (688,3 MJ.ha-1.mês-1) e maio 

(16,9 MJ.ha-1.mês-1) de 2012 referentes a safrinha e de outubro (227,5 MJ.ha-

1.mês-1), novembro (508,6 MJ.ha-1.mês-1), dezembro (92,9 MJ.ha-1.mês-1) de 

2012, e janeiro (561,2 MJ.ha-1.mês-1) de 2013 referentes a safra média da energia 

cinética simulada sobre a cobertura do solo de acordo com o uso (푬푪풖풔풐); efeito 

da cobertura do solo na redução da energia cinética (Ef). 

 Mapas do efeito atenuante da cobertura do solo sobre a energia cinética 

simulada, para o período de estudo. 
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 A atenuação do impacto cinético da chuva para os meses de safra e safrinha na 
bacia do Ribeirão Paraíso no município de Jataí, mostram que as chuvas possuem 
inclinações medias entre 6,1° e 11,6° e penetram no município pelos quadrantes SE e S. 
Os meses com maiores atenuações de impactos cinéticos foram os meses de fevereiro 
com 31,9%, e o mês de março com 15,5% de redução, isto para os meses de safrinha, já 
para os meses de safra as maiores reduções ocorreram nos meses de novembro, com 
64%, e dezembro com 68,2%. Os impactos das gotas de chuva concentram-se nos 
chapadões e fundos de vales planos, justamente em áreas onde o uso da terra é mais 
intenso, tornando os solos mais suscetíveis à erosão pelas chuvas. A orientação das 
vertentes tem distribuição uniforme, a maior parte do município tem declividade de 
plano a ondulado suave, com algumas partes escarpadas nas transições entre os 
chapadões e áreas mais baixas de nascentes. Tendo em vista que o solo não é um 
recurso inesgotável, é de vital importância sua manutenção para que continue sempre 
produzindo e que sejam respeitados seus limites. 
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ÍNTEGRA DOS DADOS DOS DIAS EM QUE HOUVE CHUVA: u2 – velocidade do 
vento a 2 metros do solo; P(V) INMET – pluviômetro padrão; P(V) normal – pluviômetro 
simples vertical; P(N,W,S,E) – pluviômetros nas direções cardeais; Ω (°) – direção da chuva; 
i(°) – inclinação da chuva. 

ANO MÊS DIA U2 
(m/s) 

P(V) 
INMET 

(mm) 

P (V) 
normal 

(mm) 
P(N) P(W) P(S) P(E) Ω (°) i (°) Rumo 

2012 2 9 1,4 0,6 0,6 6,6 7,6 16,2 13,6 140,0 262,5 SE 
2012 2 11 1,3 93,2 94,4 59,9 54,0 72,8 78,9 116,4 2,7 SE 
2012 2 12 1,3 14,2 14,4 15,0 13,3 16,3 18,6 126,1 13,5 SE 
2012 2 15 1,5 2,2 2,2 0,9 0,2 0,5 0,4 59,3 44,3 NE 
2012 2 16 0,8 1,8 1,8 0,5 0,2 0,5 0,4 47,1 44,0 NE 
2012 2 19 1,6 19,8 20,0 11,2 16,4 22,6 19,3 148,7 6,9 SE 
2012 2 21 1,5 71,8 72,7 68,0 44,5 35,3 54,2 9,5 1,7 N 
2012 2 22 0,7 18,4 18,6 16,1 14,4 10,3 10,0 338,2 5,8 N 
2012 2 24 0,7 1,2 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 230,2 57,3 SW 
2012 2 25 2,5 6,2 6,3 3,9 3,1 2,7 3,7 55,9 10,9 NE 
2012 2 27 0,7 24,0 24,3 9,4 26,4 32,2 12,9 211,5 5,9 SW 
2012 2 28 3,0 24,6 24,9 25,6 12,9 8,9 19,5 13,3 4,8 N 
2012 3 3 3,5 4,6 4,7 2,9 1,2 1,4 1,8 76,5 25,0 E 
2012 3 5 1,3 5,8 5,9 2,8 2,6 2,9 3,1 139,5 16,4 SE 
2012 3 7 2,2 1,8 1,8 0,1 0,3 1,3 0,6 90,0 30,0 E 
2012 3 13 1,9 11,0 11,1 8,8 4,9 4,4 8,0 6,0 5,6 N 
2012 3 14 1,2 15,6 15,8 11,7 13,3 9,1 6,6 283,2 10,2 W 
2012 3 15 1,7 12,4 12,6 11,2 5,4 3,2 7,7 26,6 8,4 NE 
2012 3 16 1,2 65,6 66,4 36,7 71,4 71,0 36,9 225,4 2,7 SW 
2012 3 17 1,0 12,4 12,6 9,7 7,9 6,5 7,2 308,5 7,1 NW 
2012 3 18 1,3 10,6 10,7 15,3 6,8 3,7 10,3 19,3 11,5 N 
2012 3 22 1,1 1,4 1,4 0,1 0,2 0,4 0,2 230,0 50,3 SW 
2012 3 24 0,6 9,2 9,3 5,6 4,5 4,9 5,3 54,3 11,3 NE 
2012 3 26 1,8 57,8 58,5 61,0 29,6 26,6 53,5 31,7 2,5 NE 
2012 3 29 1,4 7,2 7,3 3,4 0,9 1,0 2,8 53,6 19,6 NE 
2012 3 30 2,8 6,8 6,9 6,0 0,9 1,6 1,7 70,0 29,4 E 
2012 4 1 1,6 40,4 40,9 29,0 26,1 25,8 27,0 89,0 3,8 E 
2012 4 7 2,6 11,4 11,5 9,9 2,9 4,3 12,9 69,4 21,1 E 
2012 4 13 1,8 4,0 4,1 1,7 1,0 1,2 1,1 56,9 31,3 NE 
2012 4 14 0,9 1,2 1,2 0,7 1,0 1,1 0,7 206,5 17,9 SW 
2012 4 19 1,7 74,6 75,5 44,5 48,6 58,4 54,4 169,3 1,5 S 
2012 4 21 1,8 11,2 11,3 3,4 8,2 11,9 6,9 183,0 9,4 S 
2012 4 25 2,2 2,4 2,4 0,6 0,2 0,5 0,6 45,0 39,4 NE 
2012 4 26 2,1 2,2 2,2 0,7 0,4 0,4 0,4 308,2 43,2 NW 
2012 4 27 1,3 26,8 27,1 13,7 16,1 24,0 22,4 146,6 4,9 SE 
2012 4 28 0,8 1,6 1,6 0,5 0,2 0,4 0,4 47,6 43,0 NE 
2012 5 11 2,2 4,6 4,7 24,7 3,8 5,2 4,3 2,7 26,5 N 
2012 5 13 1,1 31,2 31,6 7,4 10,9 19,6 14,1 108,2 10,0 E 
2012 5 14 0,7 7,6 7,7 4,2 4,8 5,3 5,1 106,6 3,8 E 
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…continuando… 

ANO MÊS DIA U2 
(m/s) 

P(V) 
INMET 

(mm) 

P (V) 
normal 

(mm) 
P(N) P(W) P(S) P(E) Ω (°) i (°) Rumo 

2012 5 15 1,7 3,4 3,4 1,6 1,8 2,5 2,2 95,0 5,3 E 
2012 6 4 1,6 20,8 21,1 17,7 16,8 9,9 10,1 325,9 5,7 NW 
2012 6 5 1,8 1,6 1,6 0,4 0,8 0,8 0,5 225,0 23,7 SW 
2012 6 6 1,0 17,8 18,0 9,8 11,2 14,8 13,4 163,3 5,3 S 
2012 6 21 1,3 10,0 10,1 4,4 8,1 8,6 3,4 213,3 9,2 SW 
2012 7 12 1,9 3,0 3,0 0,6 1,7 1,7 0,2 221,2 16,2 SW 
2012 9 15 2,2 1,2 1,2 0,1 0,1 0,5 0,4 126,9 39,2 SE 
2012 9 19 1,2 2,8 2,8 1,3 2,1 1,0 1,0 352,9 16,7 N 
2012 9 21 0,8 1,4 1,4 0,2 0,2 0,4 0,2 130,0 50,3 SE 
2012 9 25 3,1 65,4 70,7 10,3 40,4 102,5 66,3 162,8 1,9 S 
2012 10 11 1,7 11,8 10,4 7,3 7,0 6,0 5,5 281,0 3,0 W 
2012 10 15 2,3 9,0 11,7 6,4 8,9 9,7 6,4 204,2 7,4 SW 
2012 10 16 1,6 3,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 123,1 92,4 SE 
2012 10 19 3,4 9,6 8,2 2,6 4,0 7,8 6,9 151,4 12,6 SE 
2012 10 23 3,9 15,4 16,0 9,3 9,9 16,3 12,5 166,2 7,2 S 
2012 10 25 2,8 1,6 0,7 0,2 0,2 0,2 0,3 142,2 37,4 SE 
2012 10 26 1,4 20,4 21,1 16,4 8,7 12,6 22,5 78,6 19,2 E 
2012 10 31 3,1 39,2 36,9 31,7 24,5 20,4 27,7 16,1 3,2 N 
2012 11 3 0,7 29,6 30,1 18,8 18,1 19,4 18,8 127,0 4,8 SE 
2012 11 4 1,0 5,2 4,3 1,3 3,1 3,7 1,2 182,7 10,8 S 
2012 11 6 1,8 24,0 22,4 11,7 12,0 19,1 20,7 124,0 8,3 SE 
2012 11 7 1,0 26,6 25,3 19,8 15,7 16,9 20,9 57,8 6,5 NE 
2012 11 8 2,0 38,6 38,3 31,9 33,4 24,5 21,5 307,5 4,8 NW 
2012 11 9 1,8 55,8 49,7 33,4 36,2 44,9 42,3 143,6 3,0 SE 
2012 11 13 1,8 4,0 3,2 2,0 2,2 2,0 1,5 189,2 7,3 S 
2012 11 15 1,3 5,6 5,3 1,3 1,2 4,7 4,9 128,4 18,6 SE 
2012 11 21 1,6 6,0 6,5 6,2 4,7 2,4 3,9 356,2 12,9 N 
2012 11 22 4,0 9,2 6,7 6,5 4,5 2,3 4,2 350,3 12,8 N 
2012 11 23 1,6 25,4 25,6 21,5 20,9 14,1 14,0 320,8 5,2 NW 
2012 11 25 1,4 8,4 7,6 4,0 3,8 5,8 5,9 127,2 6,5 SE 
2012 11 30 0,7 1,8 0,7 0,1 0,2 0,3 0,2 127,8 37,8 SE 
2012 12 1 1,5 40,6 41,5 27,0 27,1 29,2 29,1 116,6 0,5 SE 
2012 12 4 3,3 5,2 4,4 3,2 1,1 0,7 3,7 79,6 11,3 E 
2012 12 6 2,4 9,4 7,9 6,3 1,0 2,2 9,1 78,7 32,3 E 
2012 12 9 0,8 1,0 1,0 0,2 0,9 0,1 0,1 333,3 39,0 NW 
2012 12 10 0,8 15,4 9,3 9,3 10,4 11,5 9,8 217,8 15,2 SW 
2012 12 11 1,9 1,6 1,2 0,4 0,1 0,4 0,6 24,8 32,8 NE 
2012 12 12 2,1 4,0 6,1 4,1 3,7 3,1 3,4 286,7 8,5 W 
2012 12 13 1,1 11,0 6,5 5,5 4,0 3,1 4,7 7,7 9,4 N 
2012 12 14 1,4 15,6 9,6 18,3 16,0 3,8 4,8 321,4 16,1 NW 
2012 12 15 1,3 24,4 18,2 22,7 19,1 10,0 13,0 327,4 7,8 NW 
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…continuando… 

ANO MÊS DIA U2 
(m/s) 

P(V) 
INMET 

(mm) 

P (V) 
normal 

(mm) 
P(N) P(W) P(S) P(E) Ω (°) i (°) Rumo 

2012 12 18 1,7 10,8 11,8 6,3 12,2 10,2 2,9 244,7 17,1 SW 
2012 12 19 1,5 2,2 1,8 0,4 0,2 0,6 0,6 135,0 37,5 SE 
2012 12 25 1,1 6,2 5,5 3,4 3,3 2,1 2,3 308,4 10,4 NW 
2012 12 29 6,6 3,0 1,8 0,7 1,4 2,1 0,3 187,4 31,2 S 
2013 1 1 0,8 8,0 7,4 1,6 2,8 1,4 1,2 325,9 17,3 NW 
2013 1 4 1,5 35,2 35,8 22,3 22,2 27,4 27,5 133,3 3,7 SE 
2013 1 5 2,3 29,4 28,8 28,3 14,7 11,8 23,3 20,2 4,3 N 
2013 1 6 1,2 0,4 2,6 2,3 1,3 1,2 1,8 4,8 14,9 N 
2013 1 9 1,1 14,2 15,3 9,7 10,7 11,3 8,9 201,0 2,4 S 
2013 1 10 1,0 26,4 24,9 15,2 16,2 18,7 16,6 134,7 3,7 SE 
2013 1 11 2,0 9,0 8,3 6,7 5,2 3,9 5,5 20,6 7,6 N 
2013 1 12 2,7 20,6 19,1 21,7 12,4 4,9 13,8 1,9 6,1 N 
2013 1 14 1,8 4,6 3,2 3,2 2,7 1,5 1,2 334,6 21,1 NW 
2013 1 15 1,7 14,6 13,1 11,4 9,2 6,0 8,2 357,8 7,0 N 
2013 1 16 1,5 6,8 7,4 4,3 4,7 4,9 3,7 238,3 6,1 SW 
2013 1 21 2,4 26,0 24,7 22,5 13,3 11,8 16,3 12,4 4,6 N 
2013 1 24 0,9 4,8 5,0 3,1 3,7 2,5 2,1 343,0 6,7 N 
2013 1 25 1,3 9,4 9,0 7,8 5,9 4,5 5,2 342,7 9,2 N 
2013 1 26 1,3 1,4 1,2 0,6 0,3 0,4 0,5 50,8 29,2 NE 
2013 1 27 0,9 31,4 31,0 18,5 16,1 22,3 24,4 98,8 6,2 E 
2013 1 28 1,0 1,4 1,5 1,4 1,4 0,5 0,6 315,0 24,6 NW 
2013 1 29 1,5 2,4 1,3 1,3 1,5 1,3 1,1 307,1 43,1 NW 
2013 1 30 2,2 13,2 13,0 10,6 8,7 5,5 7,2 339,7 6,1 N 
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