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Apresentação
 
 

 

Desde 2012, a Embrapa Agrossilvipastoril realiza a Jornada Científica da 

Embrapa Agrossilvipasotril (JCEA) para a divulgação de resultados científicos de 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e estudantes da Embrapa, de 

instituições de ensino e empresas de Mato Grosso. O evento promove o intercâmbio 

de conhecimento entre pesquisadores, estudantes e profissionais de instituições e 

empresas do estado, colocando em discussão temas relevantes para a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no setor agropecuário. Em sua nona edição, realizada 

em 14 de outubro de 2020, a IX JCEA promoveu palestras de pesquisadores que 

abordaram temas importantes para a complementação na formação científica e 

acadêmica de futuros profissionais: a experimentação e a ética na rotina do 

pesquisador e inovação na pesquisa agropecuária. Na presente edição do 

evento em formato online, realizada juntamente com o IV Encontro de Ciências e 

Tecnologias Agrossustentáveis, foram apresentados 49 trabalhos, nas áreas de 

Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Ciências Ambientais. Cabe destacar o 

esforço e dedicação do Comitê de Iniciação Científica (CIC) que, com o apoio de 

vários colegas e setores da Unidade, realizou a IX JCEA e IV ECTA com adaptações 

por conta da pandemia da Covid-19. 
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ÍNDICE DE EROSIVIDADE PARA O MUNICÍPIO DE SORRISO, MATO GROSSO 
 

Daniela Castagna1*, Laurimar Gonçalves Vendrusculo2, Adilson Pacheco de Souza3 

 
1*UFMT, Sinop, MT, danicastagna1991@hotmail.com; 
2Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT, laurimar.vendrusculo@embrapa.br; 
3UFMT, Sinop, MT, pachecoufmt@gmail.com. 
 
O índice de erosividade é componente da Equação Universal da Perda de Solo (USLE) e se 
refere à capacidade da precipitação pluvial causar erosão na condição de solo exposto 
representado pela letra R da Equação. As gotas de chuva são responsáveis pela 
desagregação do solo, iniciando a erosão laminar no processo de salpicamento. 
Este trabalho tem por objetivo estimar e analisar o índice de erosividade da chuva em 
Sorriso-MT. Para tal foram utilizados dados pluviométricos do banco de dados HidroWeb 
com informações da Rede Hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas, para estação 
pluviométrica nº 1255001, nomeada de Teles Pires, localizada no município de Sorriso-MT. 
Com base em bibliografias publicadas, foi utilizada a fórmula de índice de erosividade 
mensal (EI30m), calibrada para a região de Vera-MT, dada por 399,54 vezes o coeficiente de 
chuva mensal (Rcm) e elevado a potência de 0,459. O Rcm é a precipitação mensal média ao 
quadrado dividida pela precipitação média anual. As médias foram feitas com os dados de 
precipitação nos períodos de 1998 a 2014 e 2017 à 2019, não considerando os anos de 
2015 e 2016 devido irregularidade de dados para estes anos. Ao somar os EI30m calcula-se o 
índice de erosividade anual, expressa em MJ mm ha-1 h-1. Para Sorriso, o valor da 
erosividade anual foi de 14.624,7 MJ mm ha-1 h-1, com o período de máximas ocorrendo 
entre dezembro e fevereiro o qual responsável por 49% da erosividade anual. Esse período 
coincide com ápice do volume das precipitações. Nos meses de junho, julho e agosto se 
verifica os menores índices de erosividade, assumindo 0,9% das ocorrências, o que é 
justificado pela baixa pluviometria. A semeadura e o eventual revolvimento do solo, na 
região estudada, ocorre em outubro e novembro, não sendo esses os meses do pico de 
erosividade, porém nos meses subsequentes as plantas ainda têm pequeno porte, portanto 
o dossel não recobre todo o solo, o que favorece o impacto direto das gotas de chuva no 
solo, justificando a necessidade de palhada para a proteção. A erosão laminar compromete 
a qualidade da produção, consequência da perda de nutrientes, além de danos ambientais, 

contaminação dos manaciais hídricos. Este trabalho visa contribuir para o conhecimento das 
características pluviométricas locais e os períodos de maior potencial à erosão para melhor 
planejamento do uso da terra.  
 
Palavras-chave: erosão laminar, pluviometria, conservação do solo. 
 
  


