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RESUMO --- No presente trabalho, foi realizada a modelagem hidrossedimentológica das micro-
bacias da Bacia experimental de São João do Cariri, utilizando o modelo KINEROS2 em duas parcelas 
de 100 m² e em três micro-bacias de 0,16 a 1,63 ha. Foram utilizados 60 eventos com dados coletados 
de vazão e erosão. Para aplicação do modelo, procedeu-se a discretização da bacia em planos e canais. 
Os processos de modelagem utilizados nestes estudos envolvem diversas etapas, tais como: (1) 
Preparação dos arquivos de dados; (2) calibração de parâmetros do modelo; e (3) Validação dos 
parâmetros e (4) Teste de aplicação. Os parâmetros calibrados foram, o parâmetro relacionado à 
saturação inicial relativa do solo (Si), o parâmetro (cf) e a coesão do solo (co),  os quais são relativos ao 
cálculo da erosão por impacto das gotas de chuva e pelo fluxo. Os parâmetros calibrados foram 
validados na própria unidade experimental e foi realizada uma aplicação de teste do modelo através da 
utilização dos parâmetros calibrados em uma micro-bacia numa outra e vice versa. Os resultados 
mostram que o modelo KINEROS2 pode ser aplicado na região semi-árida paraibana satisfatoriamente. 

 
ABSTRACT --- The present work is an attempt in modeling runoff and erosion processes in the micro-
basins of the Experimental Basin of  São João de Cariri, using the model KINEROS2. Data collected in 
two100 m² erosion plots and three microbasins of 0.16 to 1.63 ha. were utilized for the application of 
the model. 60 events were selected for the modeling process that involved essentially four steps: (1) 
Preparation of the entry files of data; (2) Calibration of the parameters of the model; e (3) Validation of 
the parameters and (4) Test of application. The calibrated parameters are, initial saturation of the soil 
(Si), the parameter (cf), related with the calculation of the erosion by impact of the rain drops and the 
parameter related to the cohesion of the soil (co). The calibrated parameters were validated in each of 
the experimental units. An application of test of the model was carried out in two micro-bacias by using 
the interchanged values of the parameters in each other. The results show that the model works 
satisfactorily for the semi-arid region of Paraiba. 
 
Palavras-chave: modelo hidrossedimentológico; calibração e validação. 

                                                 
1Aluna do PPGECA – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental – AERH/DEC/CCT/UFCG – fernandamlpaiva@yahoo.com.br 
2 Professor do curso de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental –Universidade – AERH/DEC/CCT/UFCG. Fone: 0XX 83 3310-1156 - Caixa 

Postal, 505 – CEP: 580100-970 – Campina Grande, PB – vajapeya@dec.ufcg.edu.br 
3  Professor, Universidade Federal da Paraíba – UFPB/DEC/CT, 58051-900, João Pessoa-PB, Telefax: 0XX 83 3216-7684 – celso@ct.ufpb.br 
4 Aluna de iniciação científica – AERH/DEC/CCT/UFCG – itamaramary@gmail.com 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 
2 

1 – INTRODUÇÃO  
 

A partir de meados da década de 1960 com o avanço cada vez maior da capacidade de 

processamento de informações em microcomputadores e o desenvolvimento de estudos sob erosão, os 

modelos matemáticos hidrológicos e hidrossedimentológicos, vêm sendo utilizados numa escala 

crescente para diversos tipos de aplicação. 

Modelos hidrossedimentológicos distribuídos de base física têm sido cada vez mais utilizados 

em estudos de análise e do acompanhamento de sistemas de aproveitamento e controle dos recursos 

naturais. De um modo geral, os modelos distribuídos requerem em primeiro lugar uma discretização da 

bacia, seja pela sua divisão em quadrículas, planos e canais ou em sub-bacias. Em segundo lugar, uma 

estimativa dos parâmetros, que pode ser feita através da medição direta, quando esses forem 

mensuráveis ou calibrados quando não sejam possíveis de medição direta e são fatores que controlam 

os processos modelados. Independentemente do caso, uma etapa crucial na fase de simulação em outras 

áreas onde não se dispõe as estimativas dos parâmetros, é saber como eles variam com o tamanho da 

bacia, ou a chamada o efeito da escala, para diminuir as incertezas nas simulações [Furtunato et al. 

(2005)]. Em geral, quanto maior a área de uma bacia, maior será a heterogeneidade de suas 

características físicas, como clima, solo e suas condições de uso, ocupação do terreno, relevo, e 

alterações antrópicas que influenciam diretamente nos processos hidrológicos e conseqüentemente nos 

valores dos parâmetros [Cerdan et al. (2004)]. 

A utilização de modelos hidrossedimentológicos é particularmente importante devido ao fato 

da escassez de dados hidrológicos e sedimentológicos em períodos contínuos e de extensão temporal 

suficiente para os estudos de planejamento e gestão dos recursos naturais das bacias do semi-árido do 

nordeste. Esses modelos devidamente calibrados e validados a partir de série de dados observados de 

escoamento superficial e erosão constituem-se numa importante fonte de conhecimento, que permitam 

a simulação da variação das vazões e da produção de sedimentos, ao longo do tempo, em bacias 

hidrográficas [Santos et al. (2005)]. 

O presente trabalho tem como objetivo principal realizar a modelagem hidrossedimentológica 

das micro-bacias da Bacia Experimental de São João do Cariri (BESJC), utilizando o modelo 

KINEROS2, e verificar sua aplicabilidade para obter estimativas de escoamento superficial e da erosão 

em bacias semelhantes, mas, sem a disponibilidade de dados medidos.  
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2 – BACIA EXPERIMENTAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI 

Em contraponto a problemática da falta de dados observados de precipitação, vazão e erosão 

no semi-árido da Paraíba, em 1997, foi instalada nessa região a BESJC, localizada na Mesorregião da 

Borborema. Essa bacia faz parte da bacia hidrográfica do rio Taperoá. A instalação das parcelas de 

erosão de 100 m2  e micro-bacias experimentais para medir o escoamento superficial e a erosão tinham 

o objetivo principal de dar continuidade às pesquisas iniciadas na Bacia Experimental de Sumé, que foi 

desativada pela falta de permissão de acesso ao local [Srinivasan e Galvão (2003)]. 

A BESJC possui uma área de aproximadamente 15 km2. Na bacia são coletadas séries de 

dados hidro-climatológicos dos mais diversos, com destaque especial para o monitoramento do 

escoamento superficial e da erosão medidos em parcelas e em micro-bacias para cada evento de chuva. 

As parcelas e as micro-bacias estão inseridas dentro da BESJC. Na BESJC, também se encontra 

instalada uma estação meteorológica completa, totalmente instrumentada para a coleta de dados 

meteorológicos dos mais diversos.  

A caracterização física da região onde se encontra a BESJC apresenta clima seco semi-árido, 

solos rasos, pouco porosos e predominantemente plásticos, subsolo derivado do embasamento 

cristalino, vegetação do tipo caatinga, relevo ondulado e altitude variando entre 450 m a 550 m. O 

curso d’água mais importante da bacia é o Riacho Namorados, ao longo do qual estão localizados 

alguns açudes particulares. Com tudo, esta alternativa da instalação das bacias experimentais pode ser 

umas das alternativas para um melhor conhecimento dos processos hidrossedimentológicos da região 

semi-árida do Estado da Paraíba. 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS  

Neste trabalho foram utilizados dados provenientes de duas parcelas de erosão e três micro-

bacias da Bacia Experimental de São João do Cariri.  Foram obtidos nestas instalações, os dados 

referentes a lâmina escoada e peso total de sedimentos produzidos em cada uma das unidades 

experimentais. 

Foi utilizado também o banco de dados coletados através do projeto IBESA – Instalação de 

Bacias Experimentais no Semi-árido [Srinivasan et al. (2004)], em São João do Cariri, principalmente 

no caso das precipitações. No período de 1999 a 2006, foram coletados dados referentes aos 179 

eventos. Desse total, foram selecionados 60 eventos mais representativos que possuíam leituras 

confiáveis e com dados de vazão e erosão (Tabela 1). Os critérios utilizados para a escolha de dados 

foram: dados sem falhas, confiáveis e não estando concentrados num único período ou tendo eventos 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 
4 

de magnitude muito semelhantes. Foram descartados também valores que indicavam algum problema 

durante a coleta. Antes da utilização dos dados disponíveis, foram efetuadas uma verificação e análise 

de consistência para que os dados reflitam o que de fato ocorreu durante os eventos de precipitação. A 

ocorrência de um grande número de pequeno porte foi também, uma das razões da não seleção de todos 

os eventos. 

Tabela 1 – Relação dos Eventos da Precipitação Selecionados 

Evento Data 
Chuva 
(mm) Evento Data 

Chuva 
(mm) Evento Data 

Chuva 
(mm) 

64 12/08/2001 4,3 90 26/5/2002 7,6 116 27/1/2004 4,0 
65 22/08/2001 6,8 92 7/6/2002 12,0 117 28/1/2004 14,8 
68 29/12/2001 9,4 93 26/7/2002 9,0 119 30/1/2004 11,5 
69 01/01/2002 17,8 95 19/1/2003 63,6 120 31/1/2004 12,1 
70 02/01/2002 28,2 96 24/1/2003 3,2 122 4/2/2004 61,0 
71 04/01/2002 40,0 97 31/1/2003 8,7 123 6/2/2004 29,2 
73 10/01/2002 7,2 99 12/2/2003 12,0 124 12/2/2004 24,7 
75 22/01/2002 4,3 100 31/3/2003 29,0 126 28/2/2004 6,4 
76 03/02/2002 72,0 101 21/4/2003 6,0 127 7/3/2004 58,8 
77 05/02/2002 5,4 102 22/4/2003 3,8 128 15/3/2004 5,9 
78 10/02/2002 12,2 103 1/5/2003 3,8 129 22/3/2004 3,5 
80 12/02/2002 31,0 103 1/5/2003 9,8 130 4/7/2004 18,9 
81 13/02/2002 6,0 104 2/5/2003 6,9 131 15/7/2004 45,7 
82 15/02/2002 66,0 105 5/6/2003 4,4 132 16/7/2004 5,0 
83 04/03/2002 17,0 106 14/6/2003 82,6 133 15/7/2004 14,6 
84 06/03/2002 52,0 107 16/8/2003 26,1 134 16/7/2004 0,9 
85 08/03/2002 4,0 109 14/1/2004 20,3 135 25/1/2005 1,0 
86 18/03/2002 7,0 111 16/1/2004 75,6 136 10/2/2005 19,6 
88 06/05/2002 80,0 113 22/1/2004 33,4 137 17/2/2005 1,0 
89 10/05/2002 3,0 114 25/1/2004 61,6 138 19/3/2005 38,9 

3.1 – As parcelas de erosão 

Em julho de 1998, com o objetivo da caracterização hidrossedimentológica dos solos da região 

através dos estudos de erosão superficial provocada pelas chuvas, instalaram-se duas parcelas 

experimentais seguindo as normas pré-estabelecidas por Wischmeier, com área de 100 m2 (4,5 × 22,2 

m) cada uma (figuras 1a e 1b). Uma parcela está mantida desmatada com solo nu, da declividade de 

3,8%. A outra, da declividade 3,9% foi mantida com vegetação rasteira até o evento 62 e depois, 

mantida a solo nu nas mesmas condições da outra parcela [Srinivasan et al. (2004)]. 

3.2 – As micro-bacias 

Em junho de 2000, foi instalada uma micro-bacia, a primeira na bacia representativa, com área 

de 0,17 ha e em julho de 2001, foram instaladas duas novas micro-bacias, uma com 0,16 ha e a outra 
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com aproximadamente 1,63 ha, sendo que a micro-bacia 2 estava inserida dentro da micro-bacia 3 

(Tabela 2) [Srinivasan et al. (2004)]. 

 
1a) Vista das Parcelas 1 e 2. 

 
 1b) Tanques de medição de sedimentos. 

Figura 1 – Parcelas 1 e 2 da bacia experimental. 

Tabela 2 – Característica das micro-bacias 

Micro-bacias 
Área 
(ha) Declividade (%) 

1 0,17 9,00 
2 0,16 9,50 
3 1,63 6,75 

 

Para modelarmos os processos de escoamento superficial e produção de sedimentos em micro-

bacias, é necessário uma discretização dessas micro-bacias em elementos de modelagem como planos e 

canais. Este processo de discretização não é necessário nas parcelas devido ao fato que estas 

representam um único elemento do tipo plano, com declividade e cobertura vegetal uniformes. A forma 

da discretização da bacia depende do modelo utilizado, e no presente estudo a utilização do 

KINEROS2 necessita da representação das bacias em elementos de planos e canais. Desta forma, a 

micro-bacia 1 foi representada em 29 planos e 14 canais, a micro-bacia 2 em 3 planos e  2 canais,  e a 

micro-bacia 3 em 35 planos e 14 canais.  

Assim, para aplicação do modelo, procedeu-se a discretização da bacia numa cascata de 

planos e canais, a partir do levantamento topográfico e das características de solo e vegetação. A micro-

bacia foi representada num conjunto de elementos planos e canais, levando-se em consideração a 

topografia e os canais de fluxo da mesma, tornando cada elemento, plano ou canal, e um elemento 

homogêneo possível. Com base nos levantamentos realizados no local, procurou-se preservar 
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principalmente a área total da bacia com os elementos representados e os comprimentos das linhas de 

fluxo.  

3.3 – O modelo hidrossedimentológico 

O modelo KINEROS2 é um modelo vazão-erosão que utiliza a aproximação da onda 

cinemática para modelar o fluxo, o modelo é do tipo distribuído de base física, que usa uma rede de 

planos e canais que representam os cursos d’água na bacia. O modelo simula continuamente nos 

eventos múltiplos seguidos ou simula um evento individual. No primeiro caso, o modelo acompanha a 

variação da umidade no solo nos intervalos sem chuva e no segundo caso, a simulação se encerra no 

fim do escoamento e cada evento necessita da calibração da saturação inicial.  O modelo descreve os 

processos de interceptação, infiltração, vazão e erosão de pequenas bacias e as equações diferenciais 

descrevendo o escoamento, em planos e canais são resolvidos pela técnica de diferenças finitas. A 

erosão e deposição de sedimentos são acompanhadas pelas equações da continuidade, da capacidade de 

fluxo para transporte e dos processos erosivos de impacto de chuva e do escoamento. 

 Processos de modelagem utilizados nestes estudos envolvem diversas etapas, tais como: (1) 

Preparação dos arquivos de dados; (2) calibração de parâmetros do modelo; e (3) Validação dos 

parâmetros e (4) Teste de aplicação. Estas etapas serão detalhadas posteriormente. 

 O modelo KINEROS2 utiliza um conjunto de parâmetros de entrada que pode ser dividido em 

três grandes grupos: (a) parâmetros que podem ser determinados com base nas informações disponíveis 

na literatura, como por exemplo, o coeficiente de rugosidade de Manning (n) e de Chezy; (b) 

parâmetros cujos valores podem ser medidos em campo ou no laboratório, como por exemplo, valor 

efetivo do potencial de capilaridade (G) e porosidade (φ); (c) parâmetros cujos valores devem ser 

determinados pela calibração do modelo, como por exemplo, a saturação inicial relativa do solo (Si), o 

coeficiente de impacto das gotas de chuva (cf), condutividade hidráulica saturada efetiva (Ks) e 

coeficiente de coesão do solo (co). 

3.3.1 – Modelo de infiltração 

O modelo de infiltração utilizado em KINEROS2 permite uma redistribuição de água no solo, 

incluindo a recuperação da capacidade de infiltração durante os intervalos secos entre as chuvas, 

determinando as taxas de infiltração durante e após esse intervalo sem chuva. A taxa de infiltração fc é 

função da lâmina acumulada de infiltração I e de alguns parâmetros básicos que descrevem as 

propriedades de infiltração no solo: condutividade hidráulica saturada efetiva Ks (m/s), valor efetivo do 
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potencial de capilaridade G (m), porosidade do solo φ, e o índice de distribuição dos tamanhos dos 

poros λ. Há também um parâmetro opcional Cv que descreve a variação aleatória espacial da 

condutividade hidráulica saturada do solo, assim como um parâmetro que representa a porcentagem de 

rochas, Ro. Existe também uma variável, que depende do evento de precipitação anterior, a saturação 

relativa inicial do solo Si (m3/m3). O cálculo da taxa de infiltração fc (m/s) é feito pela equação de 

infiltração de Smith e Parlange [Parlange et al. (1982)]: 








−
α+= α 1

1
BIsc

e
Kf      (1) 

onde B = (G + h)(θs – θi), combinando os efeitos do potencial efetivo de capilaridade, G, profundidade 

do fluxo, h (m), e da capacidade de armazenamento de água do solo, ��∆θ = (θs – θi), onde θs é o 

umidade de saturação do solo (m3/m3). O parâmetro α representa o tipo de solo; α se aproxima de zero 

para uma areia, e neste caso, a Equação (1) aproxima-se à equação de Green-Ampt; α aproxima-se de 1 

para um solo franco bem uniforme, neste caso a Equação (1) representa a equação de infiltração de 

Smith e Parlange. A maioria dos tipos de solo é melhor representada por um valor de α igual a 0,85, 

sendo este o valor adotado no modelo [Lopes (2002)]. 

O valor efetivo do potencial de capilaridade G é dado pela seguinte expressão: 

( )
∫ ∞−

ΨΨ=
0

d
K

K
G

s

      (2) 

onde Ψ é o potencial matricial do solo (m). 

O modelo de infiltração também leva em consideração a recuperação da capacidade de 

infiltração do solo, a qual ocorre em períodos em que não há precipitação, ou em períodos em que a 

precipitação não produz escoamento, geralmente quando a intensidade de precipitação é inferior à 

permeabilidade do solo. A equação utilizada no modelo para o cálculo da variação da umidade do solo 

nestes períodos é: 
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onde ii θ−θ=θ∆ 00  é a diferença de umidade do solo acima e abaixo da frente de molhamento; I é a 

lâmina de infiltração acumulada (m); r é a taxa de entrada de água na superfície do solo durante a 

redistribuição de água no solo, a qual pode ser menor do que a permeabilidade Ks, negativa (devido à 

evaporação) ou zero; p é um fator efetivo de profundidade (p = 2 para r = 0; p = 1,5 para 0 < r < Ks; p = 
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3 para r < 0); G(θi, θ0) é o valor efetivo do potencial de capilaridade na frente de redistribuição de água 

(m); e o fator de forma β é dado pela equação: 

( ) ( ) 85,0
1

0
0

=θ−θ
θ−θ

=β ∫
Z

i
i

dz
Z

          (4) 

onde Z é a profundidade da frente de molhamento; 

Nestes períodos, onde a umidade do solo está abaixo da umidade de saturação, a equação 

utilizada para calcular a condutividade hidráulica do solo: 

( )
λ+










θ−θ
θ−θ

=θ
23

rs

rKK            (5) 

onde θ é a umidade do solo no período de redistribuição de água ; Ks é a permeabilidade efetiva do solo 

(m/s); θr é a umidade residual do solo; θs é a umidade do solo na saturação; λ é o parâmetro de 

distribuição do tamanho dos poros. Maiores detalhes, sobre a forma de redistribuição de água no solo, 

utilizado no modelo KINEROS2, podem ser obtidos em [Lopes (2002)]. 

3.3.2 – Fluxo nos planos e canais 

A equação da continuidade para um canal com entrada lateral de escoamento é: 

),( txq
x

Q

t

A
c=

∂
∂+

∂
∂

                          (6) 

no qual A é a área da seção transversal (m²), Q é a vazão no canal (m³/s), e o qc(x, t) é o fluxo lateral 

por unidade de comprimento do canal (m²/s). A aproximação cinemática está incorporada na relação 

entre a vazão no canal e a área de sua seção transversal sendo dada por: 

AaRQ m 1−=                            (7) 

onde R é o raio hidráulico (m), a = S1/2/n e m = 5/3, onde S é a declividade e n é o coeficiente de 

rugosidade de Manning. 

As equações cinemáticas de fluxo para os canais são resolvidas por uma técnica implícita 

definida em quatro pontos, similar àquela para o fluxo nos planos, com a diferença que a incógnita 

agora é a área A e não a profundidade do fluxo h, e que as mudanças geométricas devido à variação da 

profundidade devem ser consideradas. 

3.3.3 – Modelagem da erosão nos planos e canais 

A equação geral que descreve a dinâmica dos sedimentos dentro do fluxo é a equação de 

balanço de massa, expressa com: 
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( ) ( )
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onde Cs é a concentração de sedimento no fluxo (m³/m³), Q é a vazão hidráulica (m³/s), A é área da 

seção transversal do plano ou canal (m²), e é a taxa de erosão do solo (m²/s) e qs é taxa de entrada 

lateral de sedimento no fluxo nos canais (m³/s/m). 

Nos planos, a erosão é modelada como sendo composta por dois componentes principais: a 

erosão provocada pelo impacto das gotas de chuva no solo, e pela erosão (ou deposição) hidráulica, 

resultado da interação entre a força de cisalhamento do fluxo e a tendência das partículas de solo no 

fluxo se depositar sob efeito da força da gravidade. A erosão resultante é o somatório da taxa da erosão 

provocada pelo impacto das gotas de chuva es e da erosão hidráulica eh: 

hs eee +=                            (9) 

A erosão por impacto das gotas de chuva é estimada pela seguinte expressão: 

2iece hc
fs

h−=                            (10) 

na qual i é a intensidade da precipitação (m/s), o cf é um coeficiente a ser determinado 

experimentalmente ou por calibração, que está relacionado às propriedades do solo e da superfície, e 

hche−  é um fator que representa a redução na erosão por impacto das gotas de chuva devido ao aumento 

da lâmina d’água. O parâmetro ch representa a efetividade do amortecimento da superfície da água, 

fixado no modelo como sendo igual a 656 [Santos et al. (2004)]. Dada por: 

( )ACCce smgh −=                      (11) 

onde Cm é a concentração de equilíbrio na capacidade de transporte, Cs = Cs(x,t) é a concentração real 

de sedimentos no fluxo, e cg é um coeficiente da taxa de transferência de sedimentos medido em 

segundos, e é calculado por: 

h

v
cc S

og =     se   Cs ≤ Cm (erosão)    ou    
h

v
c S

g =        se  Cs > Cm (deposição)                 (12) 

onde co é um coeficiente que reflete à coesão do solo, o qual foi um dos parâmetros calibrados. E vs é a 

velocidade de queda da partícula (m/s). 

 

4 – PARAMETRIZAÇÃO DO MODELO KINEROS2 

4.1 – Preparação dos arquivos de dados 
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O modelo KINEROS2 necessita-se de dois tipos de arquivos de entrada: um arquivo com os 

dados da chuva ao longo do tempo que ocorre o evento e o arquivo de parâmetros. Os parâmetros se 

dividem em três tipos: parâmetros globais, parâmetros dos planos e parâmetros dos canais.  

Vários parâmetros foram fixados de acordo com as características físicas da bacia e foram 

atribuídos os seguintes valores: porosidade (φ) igual a 0,35 e o coeficiente de variação da 

condutividade hidráulica saturada efetiva (Cv) igual a 1, que variam de acordo com o tipo de solo, (que 

no nosso caso foi considerado como (franco-argilo) e baseados nos valores fornecidos por [Woolhiser 

et al. (1990)]. Outros parâmetros foram fixados de acordo com as características das parcelas, como o 

coeficiente de Manning igual a 0,02. Baseada na granulométria das amostras dos sedimentos o tamanho 

médio D50 de sedimentos de cada micro-bacia foi determinado. A fração de rochas Ro foi considerado 

igual a 0,1, baseado nas observações no campo.Os parâmetros relacionados a microtopografia (relevo e 

espaçamento) não alteram muitos os resultados, e por este motivo, o parâmetro relevo foi assumido 

como sendo igual a 2 mm e o espaçamento como sendo 0,3 m para as duas parcelas. 

Os parâmetros que foram ajustados numa fase preliminar ou foram calibrados em cada evento 

foram: a condutividade hidráulica saturada efetiva (Ks), valor efetivo do potencial de capilaridade (G), 

coeficiente de coesão do solo (co), foram os parâmetros calibrados através da estimativa de valores. E 

saturação inicial relativa do solo (Si) e o coeficiente de impacto das gotas de chuva (cf). 

4.2 – Calibração dos parâmetros físicos da bacia 

 Os modelos sejam eles empíricos ou baseados em conceitos físicos, quando bem calibrados, 

poderão fornecer respostas para muitas indagações sobre o comportamento de uma determinada bacia 

[Lopes (2002)]. 

Neste trabalho, os parâmetros da Condutividade hidráulica saturada efetiva [Woolhiser et al. 

(1990)], e o valor efetivo do potencial de capilaridade (G), são parâmetros principais que desses 

parâmetros influenciarem bastante o escoamento superficial, ou seja, a lâmina escoada. Estes 

parâmetros representam as características físicas do solo e, portanto devem ter valores fixos para cada 

elemento ou unidade experimental da modelagem. Com base nas outros estados na região como na 

Bacia Experimental de Sumé [Lopes (2002); Srinivasan et al. (2004)], bem como os volumes 

indicativos [Woolhiser et al. (1990)], os volumes iniciais mais prováveis destes parâmetros foram 

escolhidos. Entretanto, numa fase preliminar utilizando todos os dados de duas parcelas de erosão, 

foram realizadas várias simulações em que fixando o valor do parâmetro G, o parâmetro Ks foi 

otimizado em cada evento. Repetindo o processo para os outros valores de G, fixando os melhores 
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valores escolhidos dos parâmetros G e Ks. O último sendo a média dos valores de todos os eventos 

associados com o melhor valor de G. Uma vez encontrado estes valores nas parcelas, eles foram 

mantidos fixos em todas as unidades experimentais. 

Na segunda etapa de calibração os parâmetros restantes foram estimados. A saturação relativa 

inicial do solo (Si), cujo valor é dado por θi /φ, (θi é a umidade inicial relativa do solo, e (φ) é a 

porosidade do solo) varia de evento a evento e foi determinado por calibração, ajustando-o até que 

lâmina escoada calculada se igualasse a lâmina escoada observada. 

Da mesma forma, foram determinados os parâmetros cf, relativo ao cálculo da erosão por impacto 

das gotas de chuva e (co) o parâmetro da coesão do solo. Esses parâmetros foram calibrados, em que o 

valor da produção de sedimentos calculados aproximasse o melhor possível o valor observado. 

 Alguns estudos anteriores [Lopes (2002); Srinivasan et al. (2004)] realizados demonstraram que 

a escala da bacia hidrográfica realmente afeta os parâmetros relativos aos processos hidrológicos 

[Lopes (2002)]. A alteração destes parâmetros se dá pela influência de vários fatores geomorfológicos e 

ambientais, relevo, hidrografia, condições dos planos e canais, vegetação e do uso e tipo de solo. Por 

este motivo, decidiu-se calibrar os modelos de KINEROS2 para cada unidade experimental (parcelas 

de erosão e micro-bacias) e validar os parâmetros na mesma unidade com outros eventos não utilizados 

na calibração. 

4.3 – Validação do modelo 

 Dos dados de 60 eventos ocorridos em todas as unidades e selecionadas, os eventos foram 

divididos aleatoriamente em dois grupos de 35 e 25 eventos, sendo a primeira utilizada para calibração 

de parâmetros e a segunda para validação dos mesmos. A validação foi realizada utilizando os valores 

médios de parâmetros calibrados evento a evento, e simulando o escoamento superficial e a erosão nos 

eventos separados para validação. Comparando os valores de lâmina e erosão observadas com os 

calculados, a validação seria considerada como satisfatória ou não. Uma vez validados os valores dos 

parâmetros em cada unidade experimental, a variação destes entre as unidades daria a primeira 

indicação do efeito da escala sobre cada um deles. 

4.4 – Teste de aplicação 

  Depois de feita a validação dos parâmetros obtidos, foi realizada um teste de aplicação, com o 

intuito de se observar se os valores dos parâmetros validados também valeriam para outras áreas 

semelhantes. Usando um procedimento que também pode ser chamada de validação cruzada, foram 

simulados os eventos da micro-bacia 1 com os parâmetros da micro-bacia 2 e vice-versa. As duas 
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micro-bacias têm praticamente a mesma área e pertencem a mesma região. Portanto, a qualidade de 

resultados destas simulações daria a primeira indicação da variabilidade espacial dos parâmetros dentro 

da Bacia Experimental de São João do Cariri. 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme os procedimentos descritos na seção anterior, os melhores valores encontrados para 

os parâmetros da condutividade hidráulica e potencial efetivo de capilaridade foram de Ks igual a 4,0 

mm/h e de G igual a 330. O coeficiente de coesão do solo (co) foi determinado pelo seu melhor valor 

sendo igual a 0,01 para os planos e 0,0001 para os canais. 

 A saturação relativa inicial do solo (Si) e o parâmetro de erosão pelo impacto das gotas de chuva 

(cf), foram ajustados evento a evento, de modo em que para cada evento de calibração a lâmina escoada 

(mm) e erosão (kg/ha) obtida pelo modelo aproximariam o melhor possível os valores medidos na 

unidade experimental. Os valores calibrados para estes dois parâmetros estão dispostos na Tabela 3. 

 No presente estudo, o parâmetro de saturação efetiva do solo (Si) variou de aproximadamente 

0,44 a 0,95 e para o coeficiente de impacto das gotas de chuva no solo (cf) foram obtidos valores entre 

1 e 106 para a parcela 1. Para a parcela 2 o (Si) variou de 0,49 a 0,95 e para o (cf) entre 1 e 4,6 � 106. 

Enquanto a variação da saturação inicial (Si) está como o esperado, as grandes variações nos valores de 

(cf) não eram esperados. O parâmetro desta forma se mostra muito insensível nas parcelas, e o processo 

de erosão é principalmente por impacto das gotas da chuva.  O transporte de resíduos de um evento 

pode ter sido responsável para a larga variação observada deste parâmetro.  

 No caso das micro-bacias, a variação dos parâmetros Si e cf foram semelhantes à das parcelas. 

As micro-bacias 1 e 2 têm áreas praticamente iguais com diferenças de topografia e a cobertura vegetal 

superficial é esporádica. Ainda, a micro-bacia 2 está inserida dentro da micro-bacia 3 e desta forma, 

será natural esperar que o efeito de escala se for perceptível neste nível, seria possível detectar pela 

variação nos valores de parâmetros entre micro-bacias 2 e 3. Por este mesmo raciocínio, os valores dos 

parâmetros das micro-bacias 1 e 2 devem ser próximos.  

 A saturação inicial para cada evento em cada unidade experimental depende da unidade 

experimental antecedente e as condições físicas de superfície, portanto sua variação entre os eventos 

nas diversas unidades foi bem dentro da faixa esperada. Apenas para fins da comparação entre as 

micro-bacias, o valor médio de Si para os eventos calibrados foi calculado e está apresentado na Tabela 

4, o que mostra também os valores médios do parâmetro cf para as unidades experimentais analisadas.  

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 
13 

 

Tabela 4 – Valores calibrados dos parâmetros Si  e cf 

Parcela 1 Parcela 2 Micro-bacia 1 Micro-bacia 2 Micro-bacia 3 
Evento 

Si cf Si cf Si cf Si cf Si cf 
65 0,89 9,50 x 102 0,89 7,43 x 102 0,90 7,52 x 105 0,90 1,00 x 100 0,80 1,00 x 100 
68 0,58 1,52 x 102 0,49 1,00 x 100 0,18 9,85 x 103 0,20 1,00 x 100 0,25 9,59 x 103 
70 0,80 9,47 x 102 0,75 2,80 x 102 0,61 7,12 x 103 2,00 6,52 x 104 0,36 6,87 x 103 
73 0,89 4,04 x 102 0,94 1,00 x 100 0,48 1,59 x 102 0,54 1,02 x 102 0,64 1,07 x 103 
75 0,24 1,00 x 10 0,79 7,15 x 102 0,69 5,60 x 105 0,52 7,50 x 104 0,58 5,21 x 105 
77 0,89 1,00 x 105 0,95 1,00 x 107 0,87 3,54 x 105 0,76 1,00 x 102 0,80 1,00 x 100 
78 0,54 5,88 x 102 0,49 5,88 x 102 0,07 1,68 x 104 0,45 1,00 x 102 0,54 1,00 x 102 
81 0,95 1,00 x 100 0,95 4,20 x 103 0,94 5,21 x 105 0,89 1,00 x 104 0,88 1,00 x 104 
82 0,55 3,00 x 100 0,57 1,00 x 100 0,18 2,19 x 104 0,42 1,00 x 105 0,46 1,50 x 105 
83 0,53 2,00 x 10 0,65 3,80 x 103 0,04 9,42 x 102 0,46 1,00 x 102 0,76 1,00 x 100 
84 0,24 1,00 x 100 0,47 3,51 x 103 0,47 2,27 x 104 0,10 1,00 x 105 0,10 1,00 x 100 
85 0,80 1,00 x 100 0,95 1,68 x 103 0,36 8,97 x 104 0,20 1,00 x 100 0,20 1,00 x 100 
86 0,75 3,40 x 10 0,80 9,60 x 10 0,46 4,58 x 103 0,30 1,00 x 100 0,38 1,00 x 100 
89 0,90 1,00 x 100 0,94 1,60 x 10 0,95 1,24 x 104 0,89 1,00 x 104 0,89 1,00 x 104 
90 0,88 8,56 x 106 0,91 3,40 x 10 0,33 8,58 x 104 0,62 1,00 x 105 1,00 2,50 x 105 
92 0,92 1,00 x 100 0,94 3,95 x 102 0,89 1,00 x 104 0,94 8,00 x 105 0,98 8,87 x 105 
95 0,94 1,00 x 103 0,79 4,85 x 105 0,01 1,99 x 104 0,35 1,00 x 102 0,40 1,00 x 100 
96 0,83 9,88 x 104 0,49 7,51 x 105 0,71 9,56 x 105 0,25 1,00 x 10 0,48 1,00 x 10 
97 0,53 1,00 x 104 0,41 3,93 x 103 0,80 1,00 x 100 0,58 1,00 x 103 0,58 1,00 x 103 
99 0,84 1,00 x 100 0,89 5,54 x 103 0,86 4,25 x 104 0,69 1,00 x 105 0,67 1,00 x 105 
100 0,82 1,00 x 104 0,87 4,57 x 107 0,21 8,79 x 105 0,39 1,00 x 105 0,72 1,00 x 105 
101 0,80 8,00 x 103 0,79 6,15 x 102 0,68 1,88 x 104 0,23 2,00 x 102 0,44 5,79 x 106 
102 0,80 7,95 x 105 0,86 4,00 x 102 0,82 7,10 x 106 0,81 1,00 x 102 0,89 1,00 x 104 
104 0,95 1,00 x 107 0,95 9,35 x 102 0,77 0,82 x 100 0,91 7,50 x 106 0,81 7,90 x 106 
106 0,95 9,50 x 105 0,95 1,39 x 103 0,44 7,81 x 105 0,78 9,00 x 105 0,80 9,80 x 104 
111 0,91 2,31 x 105 0,69 9,00 x 104 0,44 4,58 x 105 0,18 1,00 x 105 0,60 5,00 x 106 
117 0,98 4,89 x 106 0,57 9,90 x 105 0,41 6,28 x 106 0,49 1,80 x 102 0,79 1,00 x 107 
123 0,44 6,67 x 107 0,42 4,38 x 105 0,26 2,51 x 106 0,40 1,50 x 105 0,70 1,50 x 106 
125 0,84 2,35 x 103 0,79 5,60 x 104 0,49 1,11 x 107 0,13 5,82 x 105 0,41 1,71 x 105 
131 0,63 5,01 x 105 0,68 1,40 x 105 0,68 3,09 x 104 0,45 1,53 x 106 0,55 1,00 x 105 
132 0,60 6,25 x 105 0,46 3,54 x 105 0,76 3,77 x 105 0,47 3,94 x 106 0,47 2,74 x 106 
134 0,85 1,00 x 103 0,51 2,00 x 102 0,85 4,87 x 102 0,36 9,89 x 106 0,61 1,22 x 106 
137 0,69 6,85 x 106 0,89 6,85 x 104 0,76 9,50 x 102 0,15 4,77 x 106 0,24 3,82 x 104 
138 0,85 7,82 x 104 0,54 4,70 x 105 0,25 7,80 x 105 0,41 1,14 x 106 0,56 1,00 x 102 

 

Tabela 4 – Valores médios dos parâmetros físicos Si e cf 
Parcela 1 Parcela 2 Micro-bacia 1 Micro-bacia 2 Micro-bacia 3 

Si cf  x 10-6 Si cf x 10-6 Si cf  x 10-6 Si cf  x 10-6 Si cf x 10-6 
0,756 1,48 0,698 1,11 0,516 0,72 0,531 0,69 0,609 0,83 
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 Apesar a tendência geral da diminuição dos parâmetros com a área, esta influência da escala 

ainda não está clara e precisa ser confirmada com dados de mais eventos e outras unidades das áreas 

maiores como sub-bacias. 

  
 

Tabela 5 – Validação dos parâmetros das parcelas 
Parcela 1 Parcela 2 Evento 

Lo Lc  Eo  Ec  Lo Lc  Eo  Ec  
65 1,41 1,36 4,65 3,79 0,13 0,38 4,55 3,02 
75 1,28 0,63 44,20 44,24 0,75 0,87 16,43 25,04 
77 1,35 0,02 39,96 24,29 1,24 1,19 21,67 26,47 
81 0,90 5,01 27,00 25,41 0,83 0,91 17,48 15,47 
84 32,37 34,96 1276,00 364,54 28,13 27,01 737,44 739,93 
86 2,73 1,87 129,47 70,01 2,31 2,39 35,81 52,45 
89 0,02 - 0,16 - 0,02 - 0,09 - 
92 2,15 3,41 51,13 59,90 1,25 1,89 8,32 9,39 
94 0,02 0,50 1,43 0,06 0,01 0,01 0,16 0,14 
99 3,15 0,25 248,10 247,03 1,95 1,87 65,52 64,87 
102 1,50 0,63 58,00 62,33 1,35 1,12 16,88 17,95 
104 5,55 1,81 88,81 79,05 5,53 5,98 57,68 58,03 
106 0,15 26,00 33,80 89,78 0,09 0,06 1,98 1,97 
116 1,35 1,48 44,55 68,70 0,45 0,59 7,11 6,15 
120 3,75 3,39 10,32 56,93 3,60 3,78 11,36 10,78 
121 5,40 0,01 84,08 2,22 7,26 7,01 63,30 64,98 
122 35,07 39,56 1131,66 40,02 24,30 26,08 443,25 446,89 
124 0,45 0,44 6,60 8,45 17,55 16,23 508,64 509,45 
126 1,41 1,32 4,65 4,01 3,15 3,46 74,18 78,45 
127 4,80 22,74 77,85 78,25 7,88 7,56 180,96 183,89 
128 24,27 23,98 522,15 715,00 0,75 0,58 66,83 66,74 
130 4,95 4,79 57,92 58,05 1,05 1,02 33,95 33,36 
133 17,22 5,48 52,16 54,19 17,93 16,98 49,24 48,78 
135 1,19 0,50 0,00 12,97 0,00 1,20 0,00 46,30 
136 18,49 3,44 0,00 0,72 0,00 0,00 0,42 0,87 

 

Realizadas as calibrações, em seguida, foram feitos os testes de validações em cada unidade 

experimental, isto é, nas parcelas de erosão, e nas três micro-bacias como foi descrito anteriormente. 

As tabelas 5 e 6 mostram os valores observados de escoamento superficial (Lo) e sedimentos erodidos 

(Eo), bem como os valores dos mesmos calculados utilizando os parâmetros médios calibrados (Lc e 

Ec).Os valores das tabelas 5 e 6 indicam que as lâminas escoadas calculadas são bem  mais próximas às 

observadas do que as erosões calculadas em relação aos valores observadas. Devido à diversas fontes 

de erro inerentes nas medições de erosão, a divergência entre a erosão simulada pelo modelo em 
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diversas unidades e o valor observado  sempre tende ser maior do que a divergência entre o escoamento 

simulado e observado. Sendo assim, as validações podem ser consideradas como bastante satisfatórios.  

 

Tabela 6 – Validação dos parâmetros das micro-bacias 
Micro-bacia 1 Micro-bacia 2 Micro-bacia 3 Evento 

Lo Lc Eo Ec Lo Lc Eo Ec Lo Lc Eo Ec 
65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,18 0,00 0,08 0,00 0,01 
75 0,06 0,02 2,32 2,89 0,06 0,07 0,00 0,26 0,00 0,06 0,00 0,05 
77 0,03 0,01 0,40 0,00 0,03 0,05 0,16 0,21 0,00 0,00 0,01 0,02 
81 0,05 0,07 0,73 0,65 0,05 0,05 0,05 0,12 0,00 0,01 0,00 0,00 
84 22,78 25,68 149,76 144,02 22,78 22,01 5,63 6,89 0,46 0,52 1,23 1,28 
86 0,04 0,09 0,71 0,84 0,04 0,01 0,00 0,05 0,00 0,23 0,00 0,01 
89 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 
92 0,00 0,05 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 
94 0,00 0,01 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,04 
99 0,44 0,48 14,46 14,78 0,44 0,49 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
102 0,46 0,87 7,20 8,12 0,46 0,51 9,23 12,45 0,17 0,23 1,48 1,55 
104 0,82 0,97 11,15 11,89 0,82 0,84 2,20 3,15 0,13 0,15 1,48 1,62 
106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 17,56 0,00 0,01 0,00 0,04 
116 20,73 19,78 4,66 4,98 0,12 0,15 1,65 1,87 0,47 0,49 2,44 2,49 
120 0,90 0,66 0,35 0,41 0,23 0,27 1,14 2,02 0,35 0,39 5,72 5,84 
121 43,84 45,87 0,79 0,78 0,04 0,08 0,27 0,42 0,79 0,82 1,24 1,32 
122 46,61 44,58 31,15 32,36 15,82 16,01 25,42 28,69 31,15 32,05 45,66 45,98 
124 0,00 0,00 3,12 3,89 0,14 0,17 3,62 4,01 0,64 0,71 3,62 2,98 
126 10,90 11,98 0,95 0,87 0,03 0,05 6,15 6,89 0,15 0,18 6,15 6,79 
127 42,17 45,23 5,31 5,45 2,42 2,57 12,60 13,48 2,46 2,45 12,60 13,03 
128 1,36 1,15 0,08 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,89 0,00 23,58 
130 0,00 0,89 0,00 7,96 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,00 0,01 
133 0,00 0,30 1,33 1,39 0,21 0,59 1,49 1,87 1,33 1,36 4,95 5,01 
135 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,69 0,00 0,02 0,00 0,05 
136 0,42 0,46 0,00 0,00 0,19 0,27 1,86 1,54 0,42 0,51 2,35 2,47 

 
  

 A Tabela 7 apresenta os resultados dos testes de aplicação ou das validações cruzadas, em que 

os parâmetros médios calibrados na micro-bacia 1 foram aplicados na 2  para simular os eventos e vice-

versa. Todos os eventos foram simulados e para avaliar os resultados da simulação em cada micro-

bacia, foram calculadas as razões entre os valores simulados e observados, tanto para escoamentos 

(Lc/Lo) e quanto para a erosão (Ec/Eo). Nos eventos em que o valor observado foi nulo, a razão foi 

desconsiderada. Desta forma quanto mais próximos ao valor de 1, tanto melhor seriam os resultados da 

simulação de eventos individuais. 
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Tabela 7 – Validação cruzada das micro-bacias 

Micro-bacia 1 Micro-bacia 2 Micro-bacia 1 Micro-bacia 2 
Evento Lc/Lo Ec/Eo Lc/Lo Ec/Eo Evento Lc/Lo Ec/Eo Lc/Lo Ec/Eo 

64 1,39 1,98 1,08 0,99 105 0,86 0,99 0,78 0,46 
65 1,57 1,26 1,21 1,12 106 - - 0,72 0,69 
68 1,12 1,45 1,03 0,83 107 1,13 1,01 - - 
70 1,21 1,31 1,05 1,14 109 1,19 1,07 1,06 0,86 
71 0,97 1,09 0,85 1,07 111 1,35 1,11 1,1 0,86 
73 0,84 1,05 0,71 0,98 112 0,94 1,68 1,18 0,55 
75 1,57 1,32 7,14 1,11 113 0,63 1,23 1,81 0,51 
76 1,31 1,23 1,19 1,21 114 1,23 1 0,46 1,14 
77 2,4 1,45 0,3 0,31 116 1,03 1,22 1,13 0,47 
78 1,11 1,69 1,01 0,18 117 0,97 0,85 0,51 0,55 
80 1,32 1,09 1,22 1,15 119 1,36 1,38 0,82 0,56 
81 2,4 1,02 0,2 0,22 120 1,21 1,59 1,19 0,24 
82 0,87 1,36 0,64 0,87 122 1,05 1,11 0,61 0,74 
83 1,25 1,01 1,14 0,57 123 1,07 1,19 0,73 0,84 
84 1,32 1,02 0,92 0,58 124 0,87 1,29 1,01 0,65 
85 0,79 1,34 0,67 1,16 125 1,22 0,87 0,64 0,69 
86 2,88 1,13 0,24 2,51 126 1,13 1,43 1,08 0,44 
88 0,67 1,35 0,55 0,28 127 1,12 1,1 0 0,51 
89 - - - - 128 1,04 1,11 0,57 0,81 
90 1,23 1,12 1,09 1,06 129 1,35 1,48 0,87 0,91 
92 - - - - 130 - - 1,18 0,21 
95 1,47 1,26 1,36 1,19 131 0,89 1,41 - - 
96 0,99 1,31 0,82 0,24 132 1,13 1,95 0,68 1,15 
97 1 1,14 0,64 1,08 133 0,78 1,11 1,97 0,52 
99 1,27 0,11 0,73 1,02 134 1,14 1,77 0,07 0,05 
100 1,09 0,96 1,01 0,78 135 - - 1,01 1,55 
101 1,36 1,34 1,11 1,29 136 1,28 1,32 - - 
102 2,13 1,29 0,67 0,71 137 0,88 0,98 0,16 0,37 
103 1,52 1,21 1,36 0,11 138 0,79 1,83 0,79 0,76 

Médias:           1,384 1,43 0,85 0,658 
Desvio      

 Padrão:           0,075 0,08 0,09 0,088 
 

 A Tabela 7 mostra que apesar de uma variação notável entre o mínimo e o máximo destes 

valores, a maioria destes valores, se situa próximo a 1 e desta forma, os parâmetros podem ser 

considerados como sendo possível de transposição entre áreas semelhantes dentro da Bacia 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 
17 

Experimental. Entretanto, nota-se que em geral, a aplicação dos parâmetros de micro-bacia 2 em 1 

tende a superestimar os valores enquanto a utilização dos parâmetros da micro-bacia 1 em 2 tende a 

subestimar. Isto leva a crer que para bacias sem dados de medição de escoamento e erosão, o valor 

médio dos parâmetros das duas micro-bacias pode fornecer resultados satisfatórios nas estimativas de 

escoamento e erosão em outras bacias semelhantes. Os valores médios e o desvio padrão das razões de 

(Lc/Lo) e (Ec/Eo) para as duas micro-bacias também reforçam estas observações.  

 O processo de calibração adotado permitiu a estimativa dos parâmetros adequadamente e o 

processo de validação demonstrou que os parâmetros estimados em cada unidade experimental como as 

duas parcelas de erosão e três micro-bacias podem fornecer resultados bastante satisfatórios na previsão 

do escoamento e erosão em eventos individuais. 

 O efeito de escala, apenas identificável na tendência geral dos parâmetros diminuindo com a 

área da bacia, não pode ser considerado como um efeito quantificável ainda. Seriam necessários mais 

dados nas unidades estudadas e outros dados em unidades de áreas maiores. Uma estimativa segura dos 

parâmetros deve ser baseada num número razoavelmente grande e de vários anos de dados observados. 

 

6 – CONCLUSÕES 

 

Os resultados mostraram que o modelo KINEROS2 é bastante satisfatório para modelagem 

hidrossedimentológica nas micro-bacias da Bacia Experimental de São João do cariri. O processo de 

calibração adotado permitiu a estimativa dos parâmetros adequadamente e o processo de validação 

demonstrou que os parâmetros estimados para cada unidade experimental, como as duas parcelas de 

erosão e três micro-bacias, podem fornecer resultados bastante satisfatórios na previsão do escoamento 

e erosão em eventos individuais. 

O efeito de escala, apesar de ser identificável na tendência geral de parâmetros diminuírem 

com a área, não pode ser considerado como um efeito quantificável ainda. Seriam necessários mais 

dados nas unidades estudadas e outros dados em unidades com áreas maiores.  

O teste de aplicação ou a validação cruzada indica que os parâmetros podem ser utilizados em 

outras áreas semelhantes para fins de estimativa do escoamento e erosão. Evidentemente, um maior 

número de eventos permitiria uma estimativa melhor dos parâmetros antes de serem exportados para 

outras áreas. 
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