MODELAGEM DO ESCOAMENTO E EROSÃO DO SOLO EM BACIAS DA
REGIÃO SEMI-ÁRIDA DA PARAÍBA UTILIZANDO O MODELO MOSEE
Eduardo E. Figueiredo1; Anthony J. Parson2 & Zacarias Caetano Vieira3
RESUMO --- Um modelo distribuído de simulação do escoamento e erosão do solo (MOSEE) foi
desenvolvido durante o progama de pós-doutorado do primeiro autor na Universidade de
Sheffield/UK sob a sigla MOSESS_2D. O modelo simula, em escala de bacia, o escoamento gerado
pelo excesso de chuva sobre a capacidade de infiltração do solo e/ou pelo excesso de umidade sobre
a saturação do solo considerando a variabilidade espacial da chuva e as características físicas da
bacia, bem como a erosão do solo e a produção de sedimentos com base na capacidade de transporte
do escoamento. O modelo foi parametrizado com métodos baseados em texturas do solo observadas
na bacia representativa de Sumé no semi-árido da Paraíba, tendo sido testado em uma micro-bacia
(5200 m2) sob diferentes divisões da área e em bacias maiores (10 a 140 km2) utilizando dados de
intensidade de chuva de 1986 (micro-bacia) e 1977 (bacias maiores). As simulações do escoamento
e erosão do solo representaram bem os valores observados na micro-bacia. Nas bacias maiores os
escoamentos simulados (agregados para a escala diária) se aproximaram bem dos observados em
duas bacias. Consistentemente, as cargas de sedimentos simuladas nos exutórios das bacias
aumentaram com o aumento da área.
ABSTRACT --- A distributed model to simulate the processes of runoff and soil erosion at the
catchment scale (MOSEE) was developed during the post-doctoral programme of the first author in
the University of Sheffield/UK under the acronym MOSESS_2D. The model simulates the
processes of runoff by excess of rainfall over infiltration capacity and/or by excess of soil moisture
content over saturation taking into account the spatial variability of rainfall and catchment
characteristics, as well as the soil erosion and sediment yield based on the transport capacity by the
flow. The model was parameterized with methods based on soil texture using data observed in the
northeast semi-arid Representative basin of Sume, Paraiba/Brazil, and then applied to one microbasin (5200 m2) with different divisions of the area and to larger catchments (10 - 140 km2) using
break-point data of rainfall observed in 1986 (micro-basin) and 1977 (larger areas). The runoff and
sediment yield simulations represented well the observed values at the micro basin, although the
sediment loads were overestimated. For the larger areas, the simulated runoffs (aggregated to a
daily basis) approached well the observed ones at two catchments. Consistently, the simulated
sediment yields increased as the catchment area increased.
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1 – INTRODUÇÃO
A modelagem do escoamento e erosão do solo tem sido realizada através de diferentes
modelos de simulação. Historicamente, os modelos de simulação hidrossedimentológica do tipo
empírico ou “caixa preta” foram bastante utilizados para a quantificação da produção anual de
sedimentos durante as décadas de 60 e 70 como a USLE (Wischmeier & Smith, 1960). Os modelos
do tipo conceitual como o STANFORD IV (Crowford e Linsley, 1966) tornaram-se populares até
meados de 80. Muitos modelos conceituais ainda são utilizados até hoje, principalmente os
distribuídos, que consideram as variabilidades do sistema da bacia e da precipitação, como o
modelo NAVMO (Kleeberg et al. 1989). Os modelos conceituais utilizam equações baseadas em
conceitos ligados aos processos hidrossedimentológicos, mas contêm coeficientes que precisam, em
geral, uma boa base de dados para sua calibração. A partir de meados dos anos 80, os modelos de
base física foram se popularizando, tais como o SHETRAN (Ewen et al. 2000), bem como os
modelos orientados a eventos, que não levam em consideração as condições antecedentes, como o
WESP (Lopes, 1987). O modelo contínuo de base física “MOSESS, a model for soil erosion
prediction at small scales” (Figueiredo e Davi, 2006) foi desenvolvido para simular o escoamento e
erosão do solo de maneira concentrada. Os modelos concentrados são úteis na verificação da
parametrização estabelecida em termos das características físicas da bacia. Segundo Refsgaard et al
(1992) os parâmetros de modelos de base física podem ser estimados ou medidos. São, em
princípio, mais apropriados para a simulação de processos em bacias não monitoradas (Figueiredo e
Bathurst, 2007) e para a investigação de impactos causados nas respostas de bacias hidrográficas
decorrentes de variações ou mudanças no clima e uso do solo (Figueiredo e Bathurst, 2006), na
cobertura vegetal (Lukey et al. 1995), incerteza na simulação (Figueiredo e Bathurst, 2004), na
escala e uso do solo (Figueiredo, 1998) e modelagem em regiões semi-áridas (Figueiredo, 2008). Os
modelos de base física distribuídos consideram a bacia hidrográfica dividida conforme o clima,
solo, relevo, etc. A divisão pode ser em sub-bacias, planos e canais, podendo os parâmetros ser ou
não afetados pelo processo de divisão ou pela escala da bacia (Figueiredo e Bathurst, 2005).
A presente pesquisa apresenta o modelo distribuído de simulação do escoamento e erosão do
solo em escala de bacia, MOSEE, desenvolvido durante o projeto de pós-doutorado do primeiro
autor na Universidade de Sheffield/UK (2008-2009) sob o título “MOSESS_2D, um modelo
bidimensional distribuído para simulação do escoamento e erosão do solo em escala de bacia. A
mudança no nome decorre de uma melhor adaptação ao Português, além do que outras
modificações convenientes foram feitas no modelo que é, em concepção, na maioria dos processos
modelados, de base física, contínuo e apropriado para simular o escoamento e erosão do solo em
escala de bacia hidrográfica bem como os efeitos de escala (divisão da bacia, tamanho da área) sob
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parâmetros estabelecidos (medidos ou estimados) e processos simulados. Os detalhes do modelo
encontram-se descritos neste artigo, bem como os testes iniciais em bacias localizadas na região
semi-árida na Paraíba.
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO MODELO MOSEE
O MOdelo de Simulação do Ecoamento e Erosão do solo (MOSEE) foi concebido para
simular o escoamento em escala de bacia hidrográfica dividida em sub-bacias, sendo o escoamento
simulado em cada sub-bacia propagado através do trecho de rio inserido (Figura 1). O número de
sub-bacias está limitado em 20, porém o programa computacional poderá ser utilizado como subrotina de um programa geral (a ser desenvolvido futuramente) no caso de simulação de grandes
bacias hidrográficas. Os dados de cada sub-bacia são informados ao programa de maneira
distribuída, sendo atribuído um posto pluviográfico para cada uma, bem como os parâmetros das
manchas horizontais e do perfil vertical do solo, limitada a 3 camadas com espessuras hA, hB, hC
(cm) e condutividades hidráulicas não saturadas médias KA, KB e KC (mm/h) determinadas em
termos da umidade do solo θ (m3/m3) e da condutividade hidráulica saturada Ks (mm/h) de cada
solo. As condutividades saturadas são determinadas em termos do percentual de argila (%C) e areia
(%S) em cada camada com métodos alternativos no programa computacional do modelo.

Figura 1 – Estrutura da bacia e de representação do perfil do solo no modelo
Para os momentos entre os eventos de chuva, a evapotranspiração real, Ea (mm/h), é
calculada em função da tensão do solo, ψ = ψ(θ) (kPa), e da evapotranspiração potencial, Ep (mm/h)
(Feddes e Zaradny, 1977), enquanto que durante os eventos de chuva não ocorre evapotranspiração
(Ea/Ep = 0) já que a atmosfera está saturada, sendo a quantidade de água infiltrada pela superície
determinada em função da capacidade de infiltração do solo f=f(θ) (mm/h). Métodos alternativos
para o cálculo da evapotranspiração potencial encontram-se no programa computacional do modelo.
O escoamento é gerado quando a intensidade da chuva, i (mm/h), exceder a capacidade de
infiltração do solo (i > f), quando a umidade da camada superficial exceder a umidade de saturação
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do solo (θ > θs) ou quando ambos os casos ocorrerem simultaneamente. O escoamento gerado em
cada sub-bacia é propagado através do trecho de rio inserido.
A erosão do solo é devida ao impacto da precipitação e ao escoamento, determinando,
assim, a carga total de sedimento disponível para o transporte, sendo esta comparada à capacidade
de transporte pelo escoamento que é calculada através de metodologias alternativas no programa
computacional do modelo, permitindo, desse modo, saber se ocorrerá deposição ou se toda a carga
de sedimento disponível será transportada.
3-COMPONENTE DE FLUXO DO MODELO
3. 1- Precipitação
As intensidades das precipitações são calculadas conforme a mudança de intensidade da
chuva, com as alturas das chuvas P (mm) e intervalos de tempo correspondentes Δt1, Δt2, (min). As
alturas das chuvas também podem ser determinadas, de modo a considerar um intervalo de tempo
fino (e.g. 1 minuto) mantendo-se a intensidade constante dentro do intervalo total (Figura 2), e
inseridas no arquivo de dados de chuva. Para considerar a variabilidade espacial da precipitação na
bacia, um pluviógrafo é atribuído para cada sub-bacia.

Figura 2 – Intensidades de chuvas em intervalos de tempos variáveis e constantes
3.2-Intercepção
Uma função explícita para a intercepção não foi programada no modelo haja vista a baixa
capacidade de armazenamento da folhagem em áreas semi-áridas, da ordem de 0,5 mm (Figueiredo,
1998) para as quais o modelo é mais apropriado. No entanto, dois fatores de cobertura foram
introduzidos no modelo, um para representar a proporção de vegetação rasteira (0 < Cg < 1) e outro
para representar a proporção de rochas na superfície do solo (0 < Cr < 1). Essas proporções de
cobertura não apresentam efeito interceptivo à chuva, porém apresentam efeito no processo de
erosão do solo (ver item 4), sendo fatores de proteção contra a erosão causada pela chuva e pelo
escoamento. A drenagem através da vegetação também pode ser considerada na erosão.
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3.3-Evapotranspiração potencial (Ep) e real (Ea)
No programa computacional do modelo foram programados os métodos de cálculo da
evaporação potencial de Blaney-Criddle (ver descrição em Shaw, 1994), os métodos da radiação,
aerodinâmico e de Penman (ver descrição em Chow et al., 1998), assim como a leitura de dados
observados (e.g., tanque evaporimétrico). Em todos os casos, um fator de cultura constante e
unitário foi utilizado para transformar a evaporação potencial em evapotranspiração potencial já que
em escala de bacia hidrográfica os fatores de cultura para a diversidade de vegetação são raros. O
método de Penman (1948) modificado por Monteith (1965) foi inicialmente programado, mas
depois descartado pela falta de informações sobre a resistência estomatal e aerodinâmica de
vegetações diversas em escala de bacia hidrográfica. Para o caso particular da leitura de dados
observados em tanque evaporimétrico, os dados de evaporação potencial do tanque são corrigidos
do coeficiente do tanque (0,6 < kt < 1,0) e informados ao programa.
A evapotranspiração real Ea (mm/h) é calculada observando-se os momentos em que
ocorrem precipitações (P > 0) e os momentos sem precipitações (P = 0). Quando P > 0 então Ea = 0,
já que o ar está saturado. Quando P = 0 então Ea (mm/h) é determinado em função da tensão do
solo,  (kPa), que depende da umidade do solo  (m3/m3). Segundo Feddes et al (1976), quando a
tensão do solo for igual ao valor do ponto de murcha ( = 1500 kPa) não há umidade suficiente
para ocorrer evapotranspiração sendo Ea = 0 e quando a tensão do solo for igual ao valor da
capacidade de campo ( = 33,3 kPa), a evapotranspiração ocorre na taxa potencial, ou seja Ea = Ep
(mm/h). Entre essas tensões Feddes e Zaradny (1977) assumiram uma função do tipo linear. No
presente estudo a função exponencial abaixo foi fixada, sendo α um fator local.
  ( ) 33, 3 

 .

Ea
 e  150033,3 
Ep

33,3    1500 kPa

(1)

3.3.1-Tensão do solo
A tensão do solo é calculada através da equação abaixo (Saxton et al., 1986), onde os termos
A e B são associados ao tipo de solo e textura (%C, %S) e  a umidade do solo (m3/m3).

 ( )  A B

(kPa)

(2)

A umidade volumétrica  é calculada para as camadas do solo, para os intervalos em que
ocorrem precipitações (P > 0) e entre os eventos de chuva (P = 0). Os procedimentos são discutidos
a seguir.
3.3.2-Umidade Volumétrica
Entre os eventos de chuva (P = 0), a umidade do solo diminui pela evapotranspiração real,
sendo a variação de umidade no tempo, calculada em termos da evaporação e da condutividade
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hidráulica das camadas. A variação de umidade no perfil do solo resulta da equação da conservação
da massa  / t  q / z  S[ ( )] combinada com a equação de Darcy para fluxo vertical

q / z   K ( )


[ ( )  z ] , nas quais z é a distância vertical a partir da superfície, S[()] é a
z

perda de água para a atmosfera por evapotranspiração, K() é a condutividade hidráulica não
saturada e t o tempo (ver Feddes & Zaradny, 1977).

 

K ( )
 [ K ( )  ( )] 
 S[ ( )]
t z
z
z

(3)

Assumindo não ocorrer histerese, a equação abaixo é uma simplificação da equação
diferencial parcial acima válida para camadas de pequena espessura (para camadas muito espessas o
perfil do solo deve ser dividido) com valores médios de K e .

 A (t t )   A (t )  

t K A ( ) A ( ) t
t
[
]
K A ( ) 
Ea [ ( )]
hA
hA
hA
hA

(4)

Para as camadas B e C do solo, uma abordagem mais simples para o cálculo da variação de
umidade, quando não se tem precipitações, foi programada considerando: (a) que a umidade pode
aumentar se houver percolação da camada acima para a camada inferior, sendo, neste caso,
necessário que a umidade da camada acima seja maior ou igual a um valor mínimo (tomado como a
umidade correspondente a tensão de entrada de ar no solo, (10), calculada em termos da textura
do solo conforme Saxton et al, 1986) e que a percolação é determinada com a menor das
condutividades entre as camadas adjacentes; (b) que a umidade diminui por evapotranspiração
quando a umidade da camada acima for menor ou igual a umidade mínima. Essas condições são
representadas pelas equações abaixo, onde Km = KA se KA < KB ou Km = KB (camada B) ou Km =
KB se KB < KC ou Km = KC caso contrário (camada C).
 B (t  t )   B (t )

 K m  t
 h

B

(
E
 a )  t

hB


 C (t  t )   C (t )

 K m  t
 h
 C

 ( E a )  t

hC


if  A   A min

(5)

if  A   A min
if  B   B min

(6)

if  B   B min

Durante os eventos de precipitação (P > 0) Ea = 0, logo a umidade do solo aumenta por causa
da infiltração da água pela superfície e pela percolação no perfil vertical do solo, sendo a variação
da umidade volumétrica calculada com base nas equações abaixo (camadas A, B e C), onde i é a
intensidade da chuva e f a capacidade de infiltração média do solo (mm/h) no intervalo t. O efeito
da declividade na lâmina d´água infiltrada é considerado pelo cosseno do ângulo equivalente.
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

6

 f .t
 h

A
 A (t  t )   A (t )  
 i  t
 hA
 K A  t
 h

B
 B (t t )   B (t )  
 K B  t

hB
 K B  t
 h

C
 C (t t )   C (t )  
 K C  t

hC

se i  f
(7)

se i  f
se K A  K B
(8)

se K B  K B
se K B  K C
(9)

se K B  K C

3.3.3-Condutividade hidráulica não saturada
A condutividade hidráulica não saturada pode ser calculada com métodos alternativos (e.g.,
Brooks & Corey, 1964; Campbel, 1974; Saxton et al, 1986 e Van Genuchten, 1980) todos
dependentes da condutividade hidráulica saturada Ks que também pode ser calculada com métodos
alternativos (e.g. Saxton et al., 1986; Rawls et al., 1998, Brakensiek et al., 1984 e Cosby et al.,
1984) em termos do percentual de areia (%S) e de argila (%C) na camada. A condutividade não
saturada tem forma geral abaixo.

K ( )  K s (Se )

(10)

onde  é o expoente da saturação relativa, Se = (-r)/(s-r), s = far. é a umidade de saturação
determinada em termos da porosidade  = (2.65-DS)/2.65 (DS é a densidade do solo), sendo far um
fator que considera o aprisionamento de ar, ou com a equação de Saxton et al (1986) em termos da
textura do solo; r é a umidade residual calculada em termos da textura do solo com a equação
apresentada em Rawls & Brakensiek (1989).
Na equação de Brooks & Corey (1964)  = 3-2/, onde  = -1/B (B é uma constante que varia
com a textura). Averjanov (1950) sugeriu  = 3.5, enquanto Mualem (1978) apresentou uma faixa
maior de valores de . Já Campbel (1974) apresenta expoente semelhante ao de Brooks & Corey,
porém desconsidera a umidade residual. No presente estudo, também foi considerado o expoente 
= -1/B. Em todos os casos B é determinado conforme equação sugerida por Saxton et al (1986) .
No caso da condutividade hidráulica saturada, valores obtidos em tabelas na literatura (e.g.,
Chow et al, 1988) podem ser informados ao programa, sendo uma alternativa ao uso de equações.
Apresenta-se abaixo, como exemplo, a equação para a condutividade hidráulica saturada de Cosby
et al (1984) conforme vista em Wagner et al (2001).

K s  7.05556.106.10[ 0.60.0126(% S )0.0064(%C )]
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3.3.4-Capacidade de infiltração da superfície
A infiltração na superfície do solo será calculada com base na capacidade de infiltração em
termos da umidade. São possíveis as equações abaixo, onde C, D, f0, fc e k são parâmetros que
podem ser obtidos por experimentação ou ajustados na simulação do escoamento. Em ambos os
casos, observa-se a condição que quando o solo estiver saturado ( = s) a capacidade de infiltração
é mínima, i.e., f=fc. A segunda alternativa é uma forma da equação de Horton, porém expressa em
termos da umidade e não do tempo. Caso o tempo fosse considerado explicitamente, então a
capacidade de infiltração atingiria rapidamente o valor mínimo em simulações longas.
f ()  C.  D

(mm/h)

(12)

f ( )  f c  ( f 0  f c )e  k ( )

(mm/h)

(13)

Para a aplicação das equações acima apresentadas se faz necessário determinar a umidade do
solo. A umidade atual [t+t = t ± ] do solo é determinada conhecendo-se a umidade antecedente
e a variação de umidade no intervalo de tempo calculada com as equações (4) a (9) conforme seja a
condição de chuva e a camada de solo. No tempo inicial da simulação atribui-se um valor para a
umidade inicial do solo, para a qual a evapotranspiração (equação 1), a tensão do solo (equação 2),
a condutividade hidráulica não saturada (equação 10 ou outra alternativa programada) e a
capacidade de infiltração (equação 12 ou 13) são calculadas.
3.4-Escoamento Superficial
O escoamento superficial ocorre pelo excesso de precipitação i sobre a capacidade de infiltração f
(quando i > f), pela saturação da camada superficial do solo (quando A> s e i < f ) ou em ambos
os casos (quando A > s e i > f). Essas condições estão na equação abaixo, com I em l/s, Ab em km2,
i e f (médios em t) em mm/h, hA em cm e t em minutos. O efeito da declividade na lâmina
d´água escoada é considerado pelo cosseno do ângulo equivalente.


3 (i  f )
 Ab .10 3,6

10hA

I   Ab .106 (   s )
t * 60

10hA

3 (i  f )
6
 Ab .10 3,6  Ab .10 (   s ) t * 60


if

  s

(14)

i  f e   s

3.5-Escoamento sub-superficial
O escoamento sub-superficial é determinado quando a umidade da camada superficial do
solo for maior que a umidade da capacidade de campo cc, determinada com o método de Saxton et
al (1986) em termos da textura do solo. O método considera a equação de Darcy com carga a
montante dada pela lâmina d’água correspondente a umidade do solo, carga a jusante igual a zero (é
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assumido que a lâmina d’água diminui e descarrega na atmosfera na encosta do declive) e
condutividade hidráulica saturada. Assim, para condições não confinadas, isotrópicas e
considerando a extensão do rio (L) e a largura média da bacia, Ab/L (Ab é a área da bacia), a
equação abaixo é válida, onde h() é a lâmina correspondente a umidade , para  > cc.
q sb 

K s h( ) 2 Ab
2
L2

   cc

(15)

3.6-Escoamento total
O escoamento total é a soma dos escoamentos superficial, por excesso de precipitação sobre
a capaciade de infiltração, por saturação da camada superficial ou ambos, mais o escoamento subsuperficial (equação 15). Na presente versão do modelo, o escoamento subterrâneo não foi
considerado.
3.7-Propagação do escoamento
O método de propagação do escoamento de Muskingum (Chow et al. 1998) e o método
Convexo do Serviço de Conservação do Solo (SCS) dos Estados Unidos (MacCuen, 1982) foram
programados conforme as equações abaixo, onde I é o escoamento na entrada do trecho de rio
(equação 14) e Q é o escoamento na saída do trecho de rio. Em ambos os casos deve ser atribuído
um valor para Qt por ser desconhecido (ver discussão em McCuen, 1982).
Qt  t  C1 I t  t  C 2 I t  C 3Qt

(16)

Qt  t  CI t  ( 1  C ).Qt

(17)

onde C = t/K, K é o tempo de translação do hidrograma tomado igual ao tempo de concentração
do trecho de rio, C1 = (C-2X)/(2(1-X)+C), C2 = (C+2X)/(2(1-X)+C), C3 = (2(1-X)-C)/(2(1-X)+C),
sendo X o fator de forma de Muskingum;
No programa, a condição 2KX < t < tc (tc é o tempo de concentração) é verificada de modo
que 0 < C < 1, C1 > 0 e C3 > 0.
O tempo de concentração pode ser calculado por dois métodos alternativos, o de Kirpich
(1940) e o de Kerby (1959). O método de Kirpich é dado abaixo, sendo tc em minutos, L (extensão
do trecho) em pés e S (declividade do trecho) em m/m.
 L0,77 
t c  K  0,0078. 0,385 
S


(18)

4-COMPONENTE DE EROSÃO DO MODELO
No cálculo da erosão do solo, a erosão total disponível para transporte é devida ao impacto das
gotas de chuva e ao escoamento. Também é considerada a diminuição do desprendimento
provocado pelo impacto das gotas de chuva, que ocorre à medida que a lâmina escoada aumenta. O
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transporte da carga total disponível depende da capacidade de transporte do fluxo que é calculada
através de métodos alternativos.
4.1-Erosão pela chuva e pelo escoamento
A erosão do solo decorre do desprendimento pelo impacto das gotas de chuva e pelo
escoamento, formando assim a carga total de sedimentos disponível para transporte.
A parcela de erosão causada pela chuva é calculada com a equação abaixo.

Dr  K r .Fw .(1  C g  Cr ).(M r  M d )

(19)

onde Dr é a erosão pelo impacto da chuva (kg/m².s); Kr é o coeficiente de erosividade da chuva
(s²/kg.m²); Fw é o fator de redução da erosão pelo incremento da lâmina do escoamento (-), sendo
Fw = e(1

– h/dm)

se h > dm ou Fw = 1 se h < dm, onde h é a profundidade do fluxo (m); dm =

0,00124.i0.182 é o diâmetro representativo da gota de chuva (m) com a intensidade da chuva i em
mm/h; Cg e Cr são as proporções de cobertura do solo pela vegetação rasteira e rochas; Mr é o
momento quadrado da chuva por unidade de área e de tempo [(kg.m/s)² m-2s-¹] dado por Mr = α.iβ (α
e β são parâmetros que dependem da intensidade da chuva i, tabelados em Wicks, 1998); Md é o
momento quadrado da gota de chuva que cai da vegetação [(kg.m/s)² m -2s-¹], Md =
(2d3/6).V2.Ld.Drg ( = 1000 kg/m3 é a massa específica da água,  = 3,1416, d é o diâmetro da
gota que cai da vegetação (m), Ld é a proporção da drenagem (Drg) que cai das folhas e V é a
velocidade de queda das gotas que caem da vegetação, com V = [(M/β)g(1-e-2Xβ)] 1/2 onde M/β e X
variam com o diâmetro da gota de chuva d (Wicks, 1998) e g = 9,806 m/s2.
A parcela da erosão causada pelo escoamento é calculada pela equação abaixo



(20)
D f  K f .(1  C g  Cr ).  1
 c 
onde Df é o desprendimento de solo pelo escoamento (kg/m².s); Kf é o coeficiente de erosividade
do fluxo (kg/m².s); Cg e Cr já foram definidos antes,  e c são as tensões de cisalhamento do fluxo
e crítica do sedimento (N/m²) conforme Shields (Vanoni, 1975), dadas por  = .h.S e c = (s ).D.a.R*b com R* = max[0,03; D50.(/)/],  é o peso específico da água (9806 N/m³), S é a
declividade da bacia (m/m), h é a lâmina do escoamento (m), s é a massa específica do sedimento
(2650 kg/m³),  é a massa específica da água, D é o diâmetro representativo dos sedimentos (m), a e
b são coeficientes (-), R* é o número de Reynolds da partícula, D50 é o diâmetro mediano do
sedimento (m) e é a viscosidade cinemática do fluido (8,94 x 10-7 N.s/m²).
A concentração de sedimentos disponível para transporte é, portanto, a carga total de
sedimentos dividida pela vazão, ou seja, CS = (Dr + Df)/Q onde Q é calculado pelo modelo
(equação 16 ou 17). O transporte de sedimentos depende da capacidade do fluxo em transportar a
carga total disponível.
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4.2-Transporte/deposição de sedimentos
Para avaliar a capacidade de transporte, foram selecionadas as equações de EngelundHansen (1967), Yalin (1963) e Laursen (1958). A fórmula de Laursen (1958) considera a
distribuição de sedimentos, conforme vista em Vanoni (1975) e Simons e Şentürk (1992), sendo
válida tanto para a carga do leito quanto em suspensão e total. A capacidade de transporte proposta
por Yalin (1963) é para a carga do leito e o método de Engelund-Hansen (1967) para o cálculo da
capacidade de transporte total, sendo esta dada conforme equação abaixo onde Ct é a concentração
de sedimentos na capacidade de transporte (m³/m³), g é a aceleração da gravidade (m/s²), S é a
declividade da linha de energia (m/m), Ss é a densidade do sedimento, igual a 2,65, d é o diâmetro
do sedimento (m), hc é a profundidade de fluxo no canal (m) determinada com a equação de
Manning em termos da vazão, u (m/s) é a velocidade média do fluxo (u = Q/Ac, onde Ac = hc.Cw é a
área molhada do canal e Cw a largura do canal.
S .hc
0,05
.
.u.S
(21)
2
g
d .( S s  1)
A carga total de sedimentos será totalmente transportada se a capacidade de transporte,
Ct 

calculada pela equação acima (ou uma alternativa) for maior, sendo a diferença a deposição de
sedimentos. Caso contrário, a carga total será transportada e não ocorrerá deposição.
5-TESTE DO MODELO
5.1-Região de Estudo
Na Paraíba, o domínio semi-árido conta com diferentes sub-regiões, dentre as quais o Cariri.
A região do Cariri abrange as áreas drenadas pelo alto curso do rio Paraíba e pelo rio Taperoá,
estando inserida nela as bacias representativa de Sumé – BRS e suas sub-bacias (Cadier e Freitas,
1982), que contam com dados diários de 6 anos (1982-1988) e de 9 hidrogramas de eventos de
chuva, a bacia experimental de Sumé – BES (Cadier et al. 1983), que conta com dados de chuva,
escoamento e erosão em parcelas de 100 m2 e micro-bacias variando de 5000 a 10000 m2 e
diferentes condições de relevo e cobertura, e a bacia experimental de São João do Cariri – BESJC
que conta com parcelas de 100 m2, micro-bacias variando de 1600 m2 até 16300 m2 e sub-bacias de
0,13 a 0,59 km2, com dados de escoamento e erosão do solo de vários eventos a partir de 2000.
No presente trabalho, o teste do modelo foi feito para a micro-bacia M3 (5200 m2) da BES
com dados do ano de 1986 e para as bacias de Jatobá (26,8 km2), Umburana (10.7 km2) e Gangorra
(137.4 km2), que constituem a BRS, com dados de intensidades de chuvas observadas em Jatobá em
1977, utilizados para desagregar dados diários de chuva nas outras bacias, Gangorra e Umburana
(Figueiredo, 1998). A Figura 3 mostra a região semi-árida do Nordeste do Brasil e a localização das
bacias utilizadas para teste do modelo.
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5.2-Modelagem
As bacias maiores foram modeladas em 20 sub-bacias com áreas iguais e características
(altitudes e extensões dos trechos de rios da bacia e sub-bacias, textura dos solos, etc) informadas
em arquivos específicos. As proporções de cobertura rasteira foram fixadas em 0,3 para Gangorra e
Umburana e 0,10 para Jatobá (sem considerar a drenagem para o solo). As larguras dos trechos de
rios das bacias foram fixadas em 30 (Gangorra), 20 m (Jatobá e Umburana) e 0,3 m para a microbacia. Para investigação do efeito de divisão da área sobre os processos em pequenas bacias, a
micro-bacia M3 foi simulada de maneira concentrada e também dividida em 4 e 20 sub-bacias.

Figura 3 – Região semi-árida do NE e localização das áreas de estudo
Para a evapotranspiração potencial (Ep) foram lidos dados de tanque evaporimétrico
enquanto que para a evapotranspiração real (Ea) α foi fixado em 10 na equação (1) e a tensão do
solo calculada com a equação (2), com A e B em termos dos percentuais de argila e areia (Saxton et
al, 1986) das camadas do solo (15.77% e 50.2% camada A, 32.5% e 50.2% camadas B e C) cujas
espessuras foram fixadas em hA = 10 cm, hB = hC = 20 cm (Cadier & Freitas, 1982), exceto em
Jatobá (hA = 50 cm e hB = hC = 65 cm). Na micro-bacia foram usadas a equação de Saxton et al.
(1986) e a equação (10) com  = -1/B no cálculo das condutividades saturada e não saturada. Para
as bacias maiores, foram usadas a equação de Saxton et al (1986) e Cosby (1984). A umidade
inicial foi tomada igual ao valor do ponto de murcha (eq. 2) e a umidade de saturação s=far., com
far = 0,91 (camada A) e 0,8 (camadas B e C) e a porosidade com base na textura dos solos (Rawls &
Brakensiek, 1989). A capacidade de infiltração (eq. 12) foi estimada com os parâmetros C = 7 e D =
-0.8 (em Jatobá 2.5 e -1.5) ajustados a partir da curva de capacidade de infiltração experimental
(Figura 4) obtida com dados em Cadier & Freitas (1982).
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O método Convexo (17) do SCS (McCuen, 1982) foi utilizado como procedimento para
propagação do escoamento com tempo de concentração determinado pelo método de Kirpich (eq.
18). Nos canais das bacias o coeficiente de Manning foi fixado em n = 0,030 e as declividades
extraídas dos relevos das bacias (Cadier & Freitas, 1982). Na micro-bacia (descoberta), n = 0.020
(Wicks, 1988). As declividades dos canais foram fixadas em 0,03 (Umburana e Jatoba), 0,01
(Gangorra) e 0,007 (micro-bacia). Os intervalos de tempo no cálculo da propagação do escoamento
foram menores do que tc para evitar vazões negativas e fixados para melhor ajuste do escoamento.
No cálculo da carga total de sedimentos, os coeficientes de erosividade da chuva (eq. 19) e
do escoamento (eq. 20) foram fixados em 18 s2/kg.m2 (em Jatoba 18 s2/kg.m2) e 0,000006 kg/m2s
(Figueiredo, 2008). Para a capacidade de transporte de sedimentos pelo escoamento, foi escolhido o
método de Engelund-Hansen (eq. 21) com o diâmetro representativo, D50 = 0,5 mm, obtido de
ensaios granulométricos (Figura 5) do sedimento erodido.

Figura 4 – Curvas de capacidade de infiltração em Sumé
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Figura 5 – Granulometria do solo erodido na Micro-Bacia M3
6 – RESULTADOS DA MODELAGEM E DISCUSSÃO
Os resultados da modelagem do escoamento e erosão do solo são mostrados nas Figuras 7 a
9 (micro-bacia M3) e 10 a 12 (bacias de Jatobá, Umburana e Gangorra).
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Para a micro-bacia M3, pode-se notar que os hidrogramas simulados representaram bem os
observados em diferentes momentos do ano de 1986, em todas as divisões da micro-bacia. Os
escoamentos simulados aproximaram-se mais dos observados com a bacia dividida em sub-áreas do
que concentrada. A lâmina anual observada (270,2 mm) na micro-bacia foi bem representada com a
área dividida em 4 (269,9 mm) e em 20 divisões (271,4 mm) com os coeficientes de determinação
iguais (R2 = 0,8909), mas foi superestimada com a bacia concentrada (323,5 mm; R2 = 0,806) em
razão de nao se ter o efeito de retenção considerado. Isso sugere que mesmo em pequenas bacias
hidrográficas o efeito de retenção durante a propagação do escoamento pode ser determinante. Os
resultados das erosões também foram bons em todos os casos (~15, 12 e 21 t) e se aproximaram
razoavelmente bem do valor observado (17,6 t), mas variaram com o aumento de divisões da bacia
em razão da relação entre carga de sedimento disponível e capacidade de transporte. Em termos do
coeficiente de determinaçao as simulaçoes da erosao anual indicaram um melhor valor com a bacia
divida em 4 áreas (R2 = 0,5047) do que nos outros casos (R2 = 0,3698 e 0,4509).
Para as bacias maiores, pode-se observar que o modelo conseguiu representar de maneira
razoável os hidrogramas diários observados em Jatobá e em Gangorra, mas não representou bem o
hidrograma em Umburana haja vista a discrepância de um dia no tempo do pico do escoamento,
possivelmente em decorrência dos dados de chuva, além do que subestimou o pico do escoamento.
A Tabela 1 adiante resume os resultados das simulações.

Figura 7 – Hidrogramas observados na micro-bacia M3 em 1986 e simulados com diferentes
divisões da área (concentrada: acima; 4 e 20 sub-bacias: abaixo)
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Figura 8 – Lâminas observadas na micro-bacia M3 em 1986 e simuladas com a bacia concentrada
(acima) e com 4 e 20 divisões (abaixo)

Figura 9 – Cargas de sedimento observadas na micro-bacia M3 em 1986 e simuladas com a bacia
concentrada (acima) e com 4 e 20 divisões (abaixo)
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Figura 10 – Comparação de hidrogramas diários simulado e observado (acima) e de lâminas diárias
(abaixo) em Jatobá em 1977

Figura 11 – Comparação de hidrogramas diários simulado e observado (acima) e de lâminas diárias
(abaixo) em Umburana em 1977
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Figura 12 – Comparação de hidrogramas diários simulado e observado (acima) e de lâminas diárias
(abaixo) em Gangorra em 1977
Tabela 1 – Resumo dos resultados da modelagem

Bacia

Ano

2

Laminas

Picos

Sedimento

(mm)
Obs
Sim

(m3/s)
Obs
Sim

(t)
Obs

Sim

17,6

21

M3 (0,0052 km )

1986

270

271

0,129

0,193

Umburana (10,7 km2)

1977

97

91

9.4

7.9

35858

1977

20

11.6

1,5

1.7

72223

1977

69

70

34

56

320824

2

Jatoba (26,8 km )
2

Gangorra (137,4 km )
7 – CONCLUSÕES

Com base nos resultados pode-se concluir que: (a) O modelo representou bem os processos
observados (hidrogramas, lâminas e cargas de sedimento) na micro-bacia; (b) Nas bacias maiores,
os hidrogramas simulados, agregados em escala de tempo diária, se aproximaram bem dos
hidrogramas observados em Jatobá e em Gangorra, porém subestimou o escoamento na bacia de
Umburana; (c) As cargas de sedimentos aumentaram consistentemente com o aumento da área.
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