
 
TESTE E VALIDAÇÃO DO MODELO MODFIPE DE SIMULAÇÃO 

HIDROSSEDIMENTOLÓGICA NO SEMIÁRIDO PARAIBANO 

Eduardo Eneas de Figueiredo1 & Gustavo de Sousa2  

RESUMO --- O modelo MODFIPE foi desenvolvido para simular o escoamento e erosão do 
solo em planos e canais de maneira distribuída, tendo sido considerados no seu desenvolvimento as 
variabilidades da chuva, dos solos da bacia e suas características, a propagação do escoamento 
superficial em duas direções, de plano para plano, e unidirecional na fase canal, bem como a 
distribuição do tamanho de sedimentos na determinação da capacidade de transporte do fluxo. O 
desenvolvimento do modelo teve por base o modelo concentrado MOFIPE que foi desenvolvido de 
maneira concentrada, sendo apropriado para a simulação dos processos em pequenas escalas. 
Apresenta-se neste artigo uma descrição do modelo MODFIPE e suas formulações matemáticas, 
bem como aplicações do mesmo na simulação dos processos em duas micro-bacias desmatadas da 
Bacia Experimental de Sumé (BES), na região semi-árida do cariri paraibano, sendo uma utilizada 
para teste do modelo e a outra para validação. Os resultados das simulações, obtidos sem calibração, 
mostraram-se razoáveis nas duas bacias, bem como quando comparados com os resultados de 
outros modelos que foram aplicados nas mesmas áreas.  

ABSTRACT --- The model namely MODFIPE is distributed and was designed to simulate the 
processes of runoff and soil erosion at planes and channels considering the spatial variability of the 
rainfall, catchment soils and their characteristics, the surface runoff routing in two directions, from 
plane to plane, and in one direction in the channel reaches. Also, the model considers the sediment 
size distribution to calculate the flow transport capacity. It is based on the model MOFIPE, which 
was designed to simulate the processes globally at small scales. In this article MODFIPE and its 
equations are presented and also applications of the model to simulate the processes at two micro-
basins of the Experimental Basin of Sumé, in the semiarid region of the cariri paraibano, one for 
testing the model and another for validation. The results showed that the processes, simulated 
without calibration, were reasonable at both micro-basins, and compared well with the results from 
other models applied to the same areas. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Modelos matemáticos de simulação hidrossedimentológica são cada vez mais freqüentes na 

literatura, com diferentes características e aplicações. Desde a USLE, que é um modelo empírico 

para a estimativa da taxa de erosão anual do solo, apresentada nos Estados Unidos por Wischmeier 

(1960), vários modelos com diferentes características foram desenvolvidos, como por exemplo os 

modelos de base física WESP (Lopes, 1987) e Kineros2 (Smith et al., 1995), os quais são 

distribuídos e orientados a eventos, e o modelo de base física SHETRAN totalmente distribuído 

(Ewen at al., 2000). Aplicações dos modelos WESP e Kineros2 podem ser encontradas em Aragão 

(2000) e Lopes (2003), que reportam o processo de calibração dos mesmos, evento a evento. Davi 

(2004) apresentou o modelo MOFIPE, desenvolvido em planilha EXCEL®, como produto de 

projeto de pesquisa com apoio do programa CT-HIDRO bolsa de 2002, sendo de base física, 

concentrado e apropriado para pequenas escalas. Aplicações do MOFIPE foram feitas, sem 

calibração de parâmetros, por Figueiredo e Davi (2006) que demonstraram sua versatilidade. O 

modelo é limitado, por não levar em consideração as variabilidades do clima e da bacia, nem a fase 

canal. Nesse sentido, modificações foram feitas no que resultou no modelo MODFIPE, 

desenvolvido em DELPHI®, tendo a sua componente de fluxo sido apresentada preliminarmente 

por Sousa e Figueiredo (2006), como produto de projeto de pesquisa com apoio do programa CT-

HIDRO bolsa de 2005 (Sousa, 2007). Neste artigo a estruturação e equações do modelo são 

apresentadas, bem como aplicações de teste e validação do mesmo.  

2 – O MODELO MODFIPE 

2.1 – Descrição geral do modelo 

O modelo MODFIPE foi desenvolvido para simular o escoamento e erosão do solo de maneira 

contínua, com intervalo de tempo definido na modelagem (e.g. 1 minuto, 1 hora, etc), levando em 

consideração a evapotranspiração, em termos do potencial mátrico do solo, entre os eventos de 

chuva e escoamento, o que permite determinar a umidade do solo que antecede cada evento dentro 

de um período especificado pelo usuário. Durante os eventos chuvosos, não há evapotranspiração 

porque o ar já está saturado. Métodos alternativos para o cálculo da evapotranspiração são possíveis 

no modelo. A infiltração de água na superfície depende da capacidade e infiltração do solo e pode 

percolar para a camada sub superficial. O escoamento é gerado por excesso de precipitação sobre a 

capacidade de infiltração do solo, por saturação da camada superficial ou ambos. Os escoamentos 

sub superficial e subterrâneo não são considerados nesta versão do modelo. A carga total de solo 

erodido, disponível para transporte, é devida ao impacto das gotas de chuva e ao escoamento, sendo 

transportada na sua totalidade se a capacidade de transporte do escoamento exceder a carga total. 
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Caso contrário, o sedimento transportado corresponde à capacidade de transporte, sendo a diferença 

a deposição de sedimentos. Métodos alternativos para a capacidade de transporte são possíveis no 

modelo, sendo que um deles considera a distribuição do tamanho dos sedimentos erodidos.  

Os seguintes aspectos (não abordados na versão concentrada) foram considerados no 

desenvolvimento do MODFIPE: 

a) Modelagem da bacia em planos com dimensões X e Y e em canais  

b) Variabilidade das características da bacia (solos, relevo e condições de cobertura)  

c) Propagação do escoamento em duas direções entre planos e em uma direção entre canais 

A modelagem da área em planos e canais é feita com base na rede de drenagem e relevo da 

bacia. Cada plano é caracterizado pelas suas dimensões (LX, LY), pelo tipo de solo, representado 

pela textura tanto da camada superficial quanto sub superficial e condições de superfície (e.g., 

rugosidade, parâmetros de infiltração), pelo relevo (e.g., altitudes dos centros dos planos e 

declividades), enquanto que, os canais, que correm na borda dos planos, são caracterizados pelos 

seus comprimentos e declividades calculadas pelas altitudes dos centros dos canais e comprimentos. 

A Figura 1 mostra um exemplo de modelagem de uma bacia hipotética. 

 
Figura 1 – Modelagem em planos e canais de uma bacia hipotética  

O procedimento de cálculo dos processos é estruturado em três etapas. Na primeira, o 

escoamento superficial é calculado para cada plano de maneira concentrada. Em seguida, na 

segunda etapa, o escoamento gerado em um plano é propagado do seu centro ao centro do plano 

vizinho, em uma direção apenas (X ou Y) quando não houver plano contíguo numa ou noutra 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 3



direção. Quando houver planos contíguos nas duas direções, metade da vazão gerada no plano é 

propagada para a direção X e a outra metade para Y. Quando for de plano para trecho de rio o 

escoamento percorre metade do trecho (Lx/2 ou Ly/2). À vazão do plano receptor soma-se a vazão 

a ele propagada dando continuidade ao processo até a entrega no trecho de rio. Nesta etapa, a erosão 

total nos planos (pela chuva e escoamento) é determinada e comparada com a capacidade de 

transporte, sendo o sedimento transportado com o escoamento propagado até a sua entrega no 

trecho de rio. Finalmente, a última etapa consiste na propagação do escoamento nos canais, apenas 

na direção do fluxo (X ou Y). À vazão do canal receptor, proveniente do(s) plano(s), soma-se a 

vazão a ele propagada. A erosão total nos canais (carga de sedimento que chega ao trecho de rio 

mais a erosão pela vazão fluvial) é determinada e comparada com a capacidade de transporte e o 

sedimento transportado devidamente calculado.  

O modelo MODFIPE foi desenvolvido em DELPHI®, porém uma versão limitada em número 

de planos (4) e canais (4) foi desenvolvida também em FORTRAN g77® e em EXCEL® para 

checagem geral (dos resultados obtidos com o código em DELPHI e com a versão concentrada do 

modelo, o MOFIPE). A geração de hidrogramas, gráficos de lâminas totais escoadas, sedigramas, 

cargas transportadas pelo fluxo, bem como a geração de arquivos com os cálculos de cada plano e 

canal são produzidos pelo modelo.  

2.2 – Componente de fluxo do modelo 

2.2.1 Precipitação 

No modelo concentrado (Davi, 2004), que é a base para o modelo distribuído ora proposto, 

apropriado para simulação em pequenas áreas, a intensidade da precipitação foi estabelecida 

utilizando dados de um posto apenas, de acordo com as ocorrências das chuvas e suas durações 

naturais, enquanto que o intervalo de tempo de 1 minuto foi adotado para o cálculo da 

evapotranspiração entre os eventos de chuva. No MODFIPE, as intensidades das precipitações são 

calculadas para um intervalo de tempo previamente fixado (ou interpoladas), compatível com o 

tempo de concentração dos trechos de rios, que deve ser constante conforme os procedimentos de 

propagação do escoamento possíveis no modelo. Ademais, para levar em consideração a 

variabilidade espacial da precipitação na bacia, considera a influência de vários postos de 

precipitação definindo-se, interativamente, quais postos são utilizados em cada plano da bacia.  

2.2.2 Evapotranspiração potecial (Ep) 

Alternativamente, a evapotranspiração pode ser calculada com base nos métodos de Blaney-

Criddle, Thornthwaite, Penman-Monteith (ver métodos em Chow et al, 1998; Tucci, 2001) ou 

utilizando dados de evaporação de tanque classe A com a equação abaixo.  
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0.. EKKE tcp =             (1) 

onde Kc = coeficiente de cultura (para a escala de bacia hidrográfica, toma-se geralmente Kc = 1); Kt 

= coeficiente do tanque classe A (0,6 < Kt < 1) e E0 = evaporação medida no tanque [mm/dia]. 

2.2.3 Evapotranspiração real (Ea) 

A evapotranspiração real é calculada no modelo 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 = f(ψ), onde ψ é a tensão do solo que depende da 

umidade, tendo sido utilizada a relação abaixo (Davi, 2004): 
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ψψ
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e          (2) 

Segundo Feddes (1986), quando ψ = 1500 kPa (tensão do solo no ponto de murcha ψ1500), não 

há umidade suficiente para ocorrer evapotranspiração sendo Ea = 0 e quando ψ = 33,3 kPa (tensão 

do solo na capacidade de campo ψ33,3), a umidade do solo é tal que a evapotranspiração ocorre na 

taxa potencial, ou seja Ea = Ep. A equação 2 e essas condições de contorno são usadas no modelo. 

2.2.4 Tensão do solo 

A tensão do solo é calculada em termos da umidade volumétrica, em kPa, através da equação 

de Saxton et al. (1986): 

BAθψ .=              (3) 

sendo 

[ ))².(%.(%)².(%).(%exp CSdScCbaA +++= ]        (4) 

))².(%.(%)².(% CSgCfeB ++=           (5) 

onde A é um coeficiente que depende dos percentuais de argila e areia; B é um expoente relativo a 

distribuição do tamanho dos poros, ambos associados aos percentuais de argila (%C) e areia (%S); θ  

é a umidade volumétrica do solo; a = - 4,396; b = 0,0715; c = - 4,880 x 10-4; d = - 4,285 x 10-5; e = - 

3,140; f = 2,22 x 10-3; g = - 3,484 x 10-5. 

2.2.5 Umidade volumétrica 

A umidade volumétrica é calculada para as camadas superficial e sub superficial do solo, para 

os intervalos em que ocorrem precipitações (P > 0) e entre os eventos de chuva (P = 0).  

Entre os eventos de chuva (P = 0), a umidade do solo diminui devido a evapotranspiração 

real, sendo a variação de umidade calculada com as equações 6 (horizonte A) e 7 (horizonte B). 
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onde Δθ é a variação da umidade volumétrica do solo no intervalo de tempo [m³/m³]; θA é a 

umidade da camada de solo A [m³/m³]; θmin,A é a umidade mínima para que a camada A ceda água 

para a camada inferior (B) [m³/m³]; Δt é o intervalo de tempo decorrido [h]; hA e hB  são as 

profundidades das camadas de solo A e B [mm]; K

B

A, KBB são as condutividades hidráulicas das 

camadas A e B [mm/h] que dependem de θA e  θB.; EB a é a taxa de evaporação real [mm/h]. 

Durante os eventos de precipitação (P > 0), não há evapotranspiração (Ea = 0), logo, a 

umidade do solo aumenta por causa da infiltração (camada superficial) e percolação (camada sub 

superficial), sendo a variação da umidade volumétrica do solo calculada com base nas equações 8 

(horizonte A) e 9 (horizonte B). 
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onde i é a intensidade da chuva [mm/h]; f é a capacidade de infiltração do solo [m/h]; Δt  é o 

intervalo de tempo decorrido [h]; hA, hB são as profundidades das camadas de solo A e B, 

respectivamente [mm]; K

B

A, KBB são as condutividades hidráulicas das camadas A e B, 

respectivamente [mm/h] dependentes de θA  e θB. B

2.2.6 Umidade de saturação do solo 

A umidade de saturação é um parâmetro de entrada do modelo, calculada com a equação: 

ηθ .asat f=            (10) 

onde fa é o fator de aprisionamento de ar no solo que varia entre 0,85 e 0,95 [-]; η é a porosidade do 

solo [m³/m³] calculada com a equação abaixo (Saxton et al., 1986) em termos da textura: 
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)log(%.1276,0).(%10.251,7332,0 4 CS +−= −η       (11) 

2.2.7 Condutividade hidráulica 

A condutividade hidráulica é calculada pelo método de Brooks e Corey (1964) abaixo: 

λ

θθ
θθθ

/23
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+
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⎛
−
−

=
ressat

res
satKK          (12) 

onde Ksat é a condutividade hidráulica saturada estimada segundo Saxton et al. (1986) pela equação: 

[ ]
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⎫

⎩
⎨
⎧

+++++=
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sat CnCmSljSihK
θ

1.)².().(%).(%).(%exp.10     (12) 

θsat é a umidade de saturação do solo (m³/m³) e θres (m3/m3) é a umidade residual calculada segundo 

Rawls e Brakensiek (1989) por: 

²)..(%)²..(%²)²..(%
)..(%).(%.).(%)(%,

ηηη
ηηθ

CxCvCu
StCsrCqSpores

++
++++++=

     (13) 

λ = 1/B (onde B é o expoente da Equação 3) é um fator associado à distribuição do tamanho dos 

poros e os demais termos constantes com valores: h = 12,012; n = 8,7546.10-4; s = 1,5395.10-4; i = -

7,55.10-2; o = 1,82482.10-2;  t = 1,0827.10-3; j = -3,895; p = 8,7269.10-4; u = 1,8233.10-4; k = 

3,671.10-2; q = 5,13488.10-3; v = 3,0703.10-4; m = -0,1103; r = 2,939286.10-2; x = 2,3548.10-3. 

2.2.8 Capacidade de infiltração 

A infiltração na superfície do solo é calculada com base na capacidade de infiltração do solo 

em termos da umidade pela equação seguinte, a qual pode ser estabelecida com base em 

experimentação ou ajustada através do modelo.  

D

1.C)(f
θ

=θ            (14) 

onde C e D são parâmetros que podem ser obtidos por experimentação ou ajustados. 

A capacidade de infiltração (f) é calculada em função da umidade real do solo, observando-se 

duas condições: 

a) f = fmin quando a umidade (θ) do solo for máxima, ou seja, θ = θsat; 

b) f = f(θ) quando θ < θsat. 

2.2.9 Lâmina do Escoamento superficial (q) 

A geração do escoamento é devida ao excesso de intensidade de precipitação (i) sobre a 

capacidade de infiltração (f) e/ou saturação da camada superficial do solo, ou seja: 
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tfiq Δ−= ).(    quando i > f       (15) 

Asat h).(q θ−θ=   quando θ >θ sat  e i < f      (16) 

t).fi(h).(q Asat Δ−+θ−θ=  quando θ >θ sat  e i > f      (17) 

2.2.10 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 para utilização alternativa no modelo, com o tempo de translação do hidrograma 

tomado como o tempo de concentração do trecho de rio e calculado ou pelo método de Kirpich ou 

pela velocidade média do escoamento estabelecida com a equação de Manning (onda cinemática). 

A vazão de saída do trecho de rio pelo método de Muskingum é dada pela equação: 

tttttt QCICICQ 321 ++= Δ+Δ+          (18) 

onde It+Δt e It são as vazões de entrada no trecho de rio nos tempos atual e antecedente, Qt é a vazão 

de saída no tempo antecedente (adotada) e C1, C2 e C3 são os coeficientes de propagação do 

escoamento assim calculados: 

tXK
XKtC
Δ+−

−Δ
=

)1.(.2
..2

1           (19) 

tXK
XKtC
Δ+−

+Δ
=

)1.(.2
..2

2          (20) 

tXK
tXKC

Δ+−
Δ+−

=
)1.(.2
)1.(.2

3          (21) 

onde K é o tempo de translação do hidrograma no trecho de rio [minuto ou hora]; X é o fator de 

forma (X < 0,5 para rios); Δt é o intervalo de tempo [minuto ou hora].  

O método convexo do SCS (MacCuen, 1982) determina a vazão de saída com a equação: 

tttt QCCIQ ).1( −+=Δ+          (22) 

onde It e Qt são as vazões antecedentes de entrada e saída (adotada) no trecho de rio; Δt é o 

intervalo de tempo e C é o coeficiente de propagação dado por: 

K
tC Δ

=            (23) 

O tempo de translação do hidrograma, em minutos, pode ser calculado pelo método de 

Kirpich (Chow et al., 1988) abaixo, com L (comprimento) em pés e S (declividade) em fração:  
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Pode-se também determinar K através da velocidade média do escoamento com a equação: 

 
60
1.

V
LK =            (25) 

onde K é em minutos, L é o comprimento do trecho [m]; V é a velocidade de fluxo no trecho [m/s]  

determinada pela equação de Manning (Chow, 1959): 

2/13/2 ..1 SR
n

V h=           (26) 

sendo n o coeficiente de rugosidade de Manning [m-1/3.s]; Rh é o raio hidráulico [m], em geral 

tomado igual à profundidade de fluxo e S é a declividade [m/m] da linha de energia (fazendo S igual 

à declividade do fundo do canal (ou plano) resulta no método da onda cinemática conforme 

discussão em Chow et al., 1988). 

2.3 – Componente de erosão do modelo 

No cálculo da erosão do solo, seja para planos ou canais, 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 transporte da carga total ou parcial (quando ocorre deposição) 

depende da capacidade de transporte do fluxo que pode ser calculada alternativamente com os 

métodos de Yalin (1963), Laursen (1958) ou Engelund-Hansen (1967). A distribuição do tamanho 

dos sedimentos também é contemplada através do método de Laursen.  

2.3.1 Erosão pelo impacto da gota de chuva 

O cálculo da parcela de erosão causada pelo impacto da gota de chuva é calculado, segundo a 

equação (Wicks, 1988): 

)).(1.(. drrgwrr MMCCFKD +−−=        (27) 

onde Dr  é a erosão pelo impacto da chuva [kg/m².s]; Kr  é o coeficiente de erosividade [s²/kg.m²]; 

Fw é o fator de redução da erosão pelo incremento da lâmina do escoamento [-], dado por: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<

>
−

=
mdhse        1
mdhse      )md/h1(e

wF         (28) 

h é a profundidade do fluxo [m];  dm é o diâmetro representativo da gota de chuva [m] dado pela 

equação abaixo, com a intensidade da chuva i em mm/h: 
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182,0.00124,0 id m =           (29) 

Cg é o fator de cobertura do solo pela vegetação [-]; Cr é o fator de cobertura do solo pelas rochas [-

]; Mr é o momento quadrado da chuva que cai diretamente no solo [(kg.m/s)² m-2s-¹], Mr = α.i.β (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 = 

(ρ2πd3/6).V2.Ld.Drg (ρ é a massa específica da água, π = 3,1416, d é o diâmetro da gota que cai da 

vegetação, Ld é a proporção da drenagem Drg que cai das folhas e V é a velocidade de queda das 

gotas que caem das folhas da vegetação, V = [(M/β)g(1-e-2Xβ)]1/2, onde M/β e X variam com o 

diâmetro da gota de chuva d, tabelados em Wicks, 1998) e g é a aceleração da gravidade [m/s2].  

2.2.2 Erosão pelo fluxo 

A erosão causada pelo escoamento é calculada segundo a equação abaixo: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−= 1).1.(

c
rff CKD

τ
τ          (30) 

onde Df  é a erosão [kg/m².s]; Kf  é o coeficiente de erosividade do fluxo [kg.m².s]; Cr  é o fator de 

cobertura do solo (rochas e vegetação) [-]; τ  é a tensão de cisalhamento do fluxo [N/m²] e τc  é a 

tensão de cisalhamento crítica [N/m²] de Shields (Vanoni, 1875), dadas por: 

hS..γτ =            (31) 

b
sc RaD *..).( ρρτ −=           (32) 

])/(D;03,0max[R
5,0

50* ν
ρτ

=         (33) 

em que γ  é o peso específico da água [9806 N/m³]; S é a declividade da bacia [m/m]; h é a lâmina 

de escoamento no plano ou no canal [m]; ρs  é a massa específica do sedimento [kg/m³]; ρ é a massa 

específica da água [kg/m³]; 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]; ρ  é a massa específica [kg/m³]; ν é a viscosidade cinemática do fluido [N.s/m²]. 

2.2.3 Capacidade de transporte pelo fluxo 

A fórmula de Laursen (1958), conforme vista em Vanoni (1975) e Simons e Şentürk (1992), é 

indicada para sedimentos naturais com densidade do sedimento igual a 2,65 e diâmetros entre 0,011 

mm e 4,08 mm (Vanoni, 1975), considera a distribuição do tamanho dos sedimentos e é válida tanto 

para a carga do leito quanto em suspensão e total, dependendo de f(U*/wi) na função abaixo.  
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onde C é a capacidade de transporte em peso por unidade de volume [N/m3]; γ = ρg é o peso 

específico da água [N/m³]; Pi  é a porcentagem do diâmetro do sedimento Di [%] (para um só 

diâmetro Pi = 100%); Di é o diâmetro do sedimento [mm] com porcentagem Pi; d é a profundidade 

do fluxo [m]; τ0  é a tensão de cisalhamento de Laursen devido à resistência do grão,  é a tensão 

de cisalhamento crítica; U

cτ

*  é a velocidade de cisalhamento [m/s]; wi é a velocidade de queda de 

Rubey (Simons e Şentürk, 1992); ν é a viscosidade cinemática do fluído; qT  é a taxa de transporte 

de sedimentos [N/s] e Q  é a vazão volumétrica [m³/s]. 

A capacidade de transporte proposta por Yalin (1963) é para a carga do leito e tem a seguinte 

apresentação:  

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +
−=

δα
δαδ

ρ
τ

.
.1ln1.....635,0

50dL
Q

Ct        (41) 

50
4,0 ..).1(

.45,2
dgSS s

c

s ρ
τ

α
−

=          (42) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= 1,0

c

máx
τ
τδ           (43) 

onde Ct é a capacidade de transporte dos sedimentos [m³/m³]; L é a largura do canal [m]; D50 é o 

diâmetro mediano dos sedimentos [m]; Ss é a densidade dos sedimentos [-]; g é a aceleração da 

gravidade [m/s²].  

Engelund-Hansen (1967) apresentaram a fórmula abaixo para o cálculo da capacidade de 

transporte total. Segundo Vanoni (1975), o método de Engelund-Hansen não é apropriado para 

sedimentos com diâmetro médio inferior a 0,15 mm. 
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onde Cm 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 relativa do 

sedimento, igual a 2,65; d  é o diâmetro do sedimento [m]; h  é a profundidade do fluxo [m]; u  é a 

velocidade média do fluxo [m/s]. 

3 – TESTE E VALIDAÇÃO DO MODELO 

O MODFIPE foi testado e validado com dados das micro-bacias M3 e M4 (desmatadas) da 

Bacia Experimental de Sumé (Cadier et al., 1983), localizada no Estado da Paraíba, que faz parte da 

Bacia Representativa de Sumé (Cadier e Freitas, 1982) com baixos índices pluviométricos, sendo a 

precipitação média anual da ordem de 600 mm e alta taxa de evaporação, da ordem de 2000 

mm/ano. O solo predominante nessa região é o Bruno não cálcico, constituindo 85% da superfície 

da BES, sendo os outros 15% do tipo Bruno não cálcico modal, associados à rara ocorrência de 

vertissolos. A escolha dessas unidades se deu pela disponibilidade dos dados de precipitação, 

escoamento e erosão do solo e por também terem sido utilizados em outros estudos com outros 

modelos como o MOFIPE (Figueiredo e Davi, 2006), Wesp (Aragão, 2000) e Kineros2 (Lopes, 

2003), cujos resultados servirão de comparação no processo de validação.  

3.1 – Teste do Modelo  

O teste do modelo foi feito com dados da micro-bacia M3 submetida a diferentes 

configurações de planos e canais. De acordo com a topografia do terreno, cada elemento foi 

analisado e o sentido de propagação do escoamento verificado. A Figura 3 mostra a modelagem da 

área em 8 planos e 4 canais e as Tabelas 1 e 2 mostram os dados dos planos e dos trechos de rios 

(Sousa, 2007). Como a micro-bacia M3 tem área de 5200 m2 e as características do solo não variam 

de forma significativa, foram adotados os mesmos parâmetros de solo para todos os seus elementos 

(planos) e dados de lâminas escoadas, de precipitação de apenas um posto, de 1986, e evaporação 

média mensal do tanque em Cadier e Freitas (1982). Para o horizonte A: hA = 10 cm; %C = 15,8%; 

%S = 50,2%; C = 17 e D = 0,197; coeficiente de rugosidade de Manning n = 0,02 para os planos e n 

= 0,035 para os canais; fa = 0,91, umidade inicial = 0,2473.θsat; θmin = 0,2976 (igual a umidade para 

a tensão do solo de 10 kPa) e distribuição de sedimentos conforme mostrado na Tabela 3. Para o 

horizonte B: hB = 40 cm;  %C = 32,5%; %S = 50,2; fa = 0,8; umidade inicial = 0,381.θsat. Outros 

dados são: o intervalo de tempo Δt = 1 minuto; X = 0,2; vazão antecedente de saída Qt = 0; Kr = 18 
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s2/kg.m2; Kf = 0,000006 kg/m2.s; Cg = 0; Cr = 0; Ss = 2,65; Ld = 0 (ou Drg = 0);  temperatura da água 

igual a 25°C, para a qual γ = 9779 N/m³ e ν = 8,94 x 10-7 m²/s.  
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Figura 3 – Modelagem da micro-bacia M3 

Tabela 1 – Dados dos planos na modelagem da micro-bacia M3  

Direção Declividade 
(m/m) Plano Largura 

(m) 
Comprimento

(m) X Y X Y 
1 15 15 - Plano 3 0,0667 0,0667 
2 15 30 Canal 1 Canal 2 0,1667 0,0833 
3 15 30 Canal 1 Plano 6 0,1333 0,0667 
4 30 15 Plano 2 Plano 5 0,0600 0,1200 
5 30 45 Canal 3 Plano 7 0,1000 0,0667 
6 30 45 Canal 3 Plano 8 0,1000 0,0667 
7 15 30 Canal 4 - 0,1333 0,0667 
8 15 30 Canal 4 - 0,1333 0,0667 

Tabela 2 – Dados dos trechos de rios na modelagem da micro-bacia M3  

Canal Comprimento 
(m) 

Coeficiente de 
Manning 

Declividade 
(m/m) 

1 30 0,035 0,0667 
2 15 0,035 0,0333 
3 45 0,035 0,0777 
4 30 0,035 0,0333 

Tabela 3 – Porcentagens Pi dos diâmetros Di do solo erodido (Figueiredo, 1998) 
 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

Di (mm) 0,002 0,063 0,100 0,200 0,630 1,000 2,000 6,300 10,000 0,000
Pi (%) 5,34 5,06 13,56 40,71 14,44 13,81 6,15 0,58 0,35 0,00 

 A Figura 4 compara as lâminas calculadas (MODFIPE) com as observadas (Obs), enquanto 

que a Figura 5 compara os hidrogramas observados (Qobs) com os simulados (Qcalc, s4), com a 

bacia dividida em 4 planos e 4 canais. As lâminas simuladas são dos eventos de 1986, enquanto os 

hidrogramas são do evento 126 (a escala de tempo nos hidrogramas está em minutos desde 

1/1/1986). A Tabela 4 mostra uma comparação das cargas de sedimentos observadas com as 
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simuladas utilizando os três métodos de cálculo da capacidade de transporte (não há sedigramas, 

i.e., a distribuição das erosões no tempo, observados para comparação). 
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Figura 4 – Comparação de lâminas simuladas e observadas na micro-bacia M3 
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Figura 5 – Comparação de hidrogramas observados e simulados na micro-bacia M3 

3.2 – Validação do Modelo  

 Os dados da micro-bacia M4 (4800 m2), vizinha da M3 e com mesmas características de 

superfície (desmatada) foram utilizados para a validação do modelo, seguindo um dos testes de 

validação estabelecidos por Klemeš (1986) e discutido em profundidade por Ewen e Parkin (1996), 

o da bacia vizinha homogênea. Ademais, a comparação com os resultados de outros modelos, 

quando aplicados nas mesmas áreas, tem também sido sugerido na literatura (ver Green e 

Stephenson, 1986) como uma boa técnica de validação. A utilização de parâmetros físicos, 

estabelecidos por medição, direta ou indireta, sem calibração, testados satisfatoriamente numa área, 

quando transpostos para a simulação de uma bacia vizinha enaltece não apenas a validação do 

modelo, mas também a validação dos dados. Sendo assim, o modelo MODFIPE foi aplicado na 

micro-bacia M4 com os mesmos parâmetros utilizados na micro-bacia M3, exceto a modelagem da 

bacia conforme é visto na Figura 6 e nos dados das Tabelas 5 e 6 (Sousa, 2007).  
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Figura 6 – Modelagem da micro-bacia 4 (0,48 hectare) em 6 planos e 3 canais 

 

Tabela 4 – Erosões calculadas e observadas na micro-bacia M3. 
Erosão Total 

(kg/ha) Sedimentos Transportados (kg/ha) Evento Ano Mês Dia 
Etotal,disp. Eobs EEngelung-Hansen EYalin ELaursen

113 1986 2 5 617 279,0 558,9 8,3 558,9
114 1986 2 6 417 210,0 182,3 12,4 382,6
115 1986 2 7 213 57,0 183,8 0,0 193,8
116 1986 2 12 7.418 6.557 5.307,3 2.978,8 6.818,1
117 1986 2 13 1.303 1.317 603,6 9,3 599,8
118 1986 2 26 2.392 279 1.557,4 72,6 1.703,9
119 1986 2 28 3.513 1.102 2.646,5 436,3 2.588,5
120 1986 3 2 1.020 64 766,3 20,4 766,3
121 1986 3 3 204 132 0 0 0
122 1986 3 4 1.345 309 1.058,5 109,9 161,3
123 1986 3 5 1.120 420 816,8 144,7 916,8
124 1986 3 8 2.601 1.117 2.323,2 893,4 2.063,5
126 1986 3 21 11.224 12.501 9.750,6 6.446,4 10.818,8
131 1986 4 8 303 11 113,9 0,5 209,4
132 1986 4 9 2.215 2.479 1.882,4 511,2 2.193,3
133 1986 4 13 2.001 257 774,5 2 1.030,4
134 1986 4 14 0 51 0 0 0
135 1986 4 15 580 126 106,1 0 579,4
136 1986 4 21 2.346 6.003 2.182,8 644,6 1.806,1
137 1986 4 22 640 660 552,4 89,4 514,6
139 1986 5 6 960 29 165,7 0 273,4
141 1986 7 16 921 42 800,5 22,7 806,3
142 1986 7 20 636 126 166,8 0 396,4

Total 43.989 34.128 32.500,2 12.403 35.381,6
 
 
 
 
 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 15



Tabela 5 – Modelagem dos planos na micro-bacia 4  
Direção Declividade (m/m) Plano Largura 

(m) 
Comprimento

(m) X Y X Y 
1 20 40 Canal 1 Plano 4 0,200 0,100 
2 20 40 Canal 1 Canal 2 0,140 0,070 
3 20 20 Plano 2 Plano 6 0,110 0,110 
4 20 20 Plano 5 - 0,075 0,075 
5 20 60 Canal 3 - 0,160 0,053 
6 20 60 Canal 3 - 0,125 0,042 

 
Tabela 6  – Modelagem dos canais na micro-bacia 4  

Canal Largura média 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Coeficiente de  
Manning 

Declividade 
(m/m) 

1 1,00 40 0,035 0,0450 
2 1,00 20 0,035 0,0100 
3 1,00 60 0,035 0,0633 

 

 O gráfico da Figura 7 mostra a comparação das lâminas simuladas (MODFIPE) com as 

observadas (Obs) na bacia em 1986. A Figura 8 mostra a comparação das lâminas simuladas com as 

obtidas com os modelos MOFIPE (Davi, 2004), Wesp (Aragão) e Kineros2 (Lopes, 2003). A 

Tabela 7 mostra a comparação das cargas de sedimentos simuladas com as observadas, bem como 

com as obtidas com os modelos acima referidos.  
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Figura 7 – Comparação de lâminas simuladas e observadas na micro-bacia M4 
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Figura 8 – Comparação de lâminas simuladas e observadas na micro-bacia M4 
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Tabela 7 - Comparações das erosões calculadas com as observadas na micro-bacia M4  
e com as erosões calculadas por outros modelos 

Data Erosão (Kg/ha) 
Cheia Ano Mês Dia EcModfipe 

a EcMofipe 
b EcKineros2 

c EcWesp 
d EObs 

e

114 1986 2 6 352,4 385,0 274,0 190,0 275,0 
116 1986 2 12 6.427,4 6.160,0 7.150,0 - 7.168,0 
117 1986 2 13 2.196,8 2.420,0 1.085,0 1.113,0 1.077,0 
118 1986 2 26 937,0 2.329,0 285,0 - 286,0 
119 1986 3 1 1.907,0 1.724,0 909,0 - 909,0 
122 1986 3 4 1.375,4 1.297,0 339,0 46,0 338,0 
123 1986 3 5 855,2 9.49,0 292,0 - 295,0 
124 1986 3 28 2.096,5 2.299,0 1.131,0 - 1.127,0 
125 1986 3 13 2.418,9 3.971,0 4.417,0 - 4.417,0 
126 1986 3 21 10.094,2 9.698,0 2.776,0 - 2.780,0 
130 1986 3 7 1.792,8 2.810,0 26,,0 - 263,0 
132 1986 4 9 1.832,4 1.741,0 560,0 - 559,0 
136 1986 4 21 2.072,2 2.152,0 2.692,0 2.089,0 2.678,0 
137 1986 4 22 392,5 502,0 302,0 3.500,0 302,0 

Total 34.750,5 38.436,0 22.475,0 6.938,0 22.474,0 
(a) presente estudo; (b) Davi (2004); (c) Lopes (2003); (d) Aragão (2004); (e) observada 

4 – ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Analisando as simulações do escoamento realizadas em M3 e M4, os resultados mostraram-

se aceitáveis de um modo geral, tanto em termos das lâminas escoadas, obtidas da integração das 

áreas dos hidrogramas, quanto dos hidrogramas propriamente, quando comparados com os valores 

observados, conforme pode ser visto nas Figuras 4 e 5. Os coeficientes de determinação ficaram na 

faixa de 0,82 a 0,94. Os valores de r² provenientes da comparação das lâminas observadas com as 

calculadas pelos modelos MODFIPE, Kineros2, Wesp e MOFIPE mostraram que os melhores 

resultados foram obtidos com o modelo Kineros2, cujos parâmetros foram calibrados para cada 

evento. As comparações das lâminas calculadas com os modelos MODFIPE (distribuído) e 

MOFIPE (concentrado), para as micro-bacias M3 e M4, mostraram valores e r2 de 0,9992 e 0,9355 

respectivamente. Foi possível notar o efeito da propagação do escoamento nessas comparações das 

versões concentrada e distribuída, embora pequeno por causa das pequenas dimensões dos planos e 

canais. O efeito de retenção no modelo poderá ser mais bem evidenciado em simulações em grandes 

bacias, nas quais os tempos de concentrações dos trechos de rios influenciam de maneira 

significativa os processos de retenção e translação do escoamento.  Usando o coeficiente de 

eficiência de Nash e Sutcliffe (1970) [
∑
∑

−

−
−=

2
observadoobservado

2
observadocalculado

)XX(
)XX(

1NSE ] para comparar as lâminas 

calculadas pelo modelo MODFIPE com as do modelo MOFIPE, comprova-se a melhoria obtida 

pelo uso do modelo distribuído, já que para a micro-bacia M4, NSE = 0,809 com o MOFIPE e NSE 

= 0,821 para o MODFIPE. Foi possível perceber em alguns eventos, que o erro relativo foi alto, 
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variando de 30 a 40 % em alguns eventos, podendo chegar até a 300 % em eventos extremos. Em 

termos da propagação, os melhores resultados foram com o método de Muskingun e tempo de 

translação com base em Manning (onda cinemática), embora seja necessária a aplicação do modelo 

em bacias maiores para uma avaliação melhor. 

Analisando as simulações da erosão do solo, observa-se um desempenho inferior quando 

comparado com aqueles obtidos para os escoamentos. Embora as comparações das erosões 

simuladas com as observadas na micro-bacia M3 tenham sido boas, com um bom coeficiente de 

determinação (r2 = 0,84), as comparações das simulações desse processo na micro-bacia M4 

tiveram qualidade inferior, evidenciado com o valor de r2 = 0,394. Conforme pode ser visto na 

Tabela 7, os resultados do modelo superestimaram a erosão quando comparados aos valores 

observados, mas foram melhores do que aqueles obtidos com a versão concentrada (MOFIPE). 

Tanto a versão concentrada quanto a distribuída simularam melhor com a metodologia de Laursen 

(1958), seguida do método de Engelund-Hansen (1967) e Yalin (1963). Os melhores resultados 

foram obtidos com o modelo Kineros2 por ter sido calibrado evento a evento como discutido 

anteriormente. 

5 – CONCLUSÕES 

As análises e discussões apresentadas acima evidenciaram os resultados tanto na fase de 

teste do modelo na micro-bacia M3, quanto na sua validação com base na micro-bacia M4 e nos 

resultados de outros modelos orientados a eventos que precisam de calibração. Foi possível concluir 

que: 

a) Os resultados dos processos de escoamento e erosão do solo, simulados de forma continua, 

sem calibração e com parâmetros avaliados com base na textura do solo e dados da região, 

mostraram-se razoáveis quando comparados com os valores observados e calculados por 

outros modelos; 

b) Os escoamentos foram mais bem representados pelo modelo de fluxo do que as cargas de 

sedimento pelo modelo de erosão do solo; 

c) A simulação do escoamento apresentou resultados aceitáveis com a transposição dos 

parâmetros da micro-bacia M3 para a M4; 

d) O efeito da retenção na propagação do escoamento teve pouca influência nas micro-bacias, 

com os melhores resultados obtidos com o método de Muskingum e tempo de concentração 

com base na velocidade média do escoamento calculado pelo método de Manning; 

e) Uma análise da eficiência do modelo pelo método de Nash e Sutcliffe mostrou que o 

modelo distribuído proposto, o MODFIPE, melhorou os resultados em relação ao modelo 

concentrado MOFIPE. 
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