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RESUMO --- No presente artigo é apresentada a modelagem hidrossedimentológica de quatro 

microbacias experimentais, duas delas desmatadas, inseridas na Bacia Experimental de Sumé 

(BES), utilizando o modelo distribuído MOSEE (Modelo de Simulação do Escoamento e Erosão do 

Solo) e dados de escoamento e erosão do solo observados no período 1984-1986.  O modelo simula 

o escoamento pelo excesso de precipitação sobre a capacidade de infiltração do solo e/ou quando a 

umidade da camada superficial do solo supera a umidade de saturação, sendo posteriormente 

propagado para jusante pelos trechos de rios. Considera a variabilidade espacial da chuva e as 

características físicas da bacia. A erosão do solo e o transporte de sedimentos são determinados com 

base no potencial erosivo das chuvas e na capacidade de transporte do fluxo. A modelagem 

consistiu da calibragem do coeficiente de propagação do escoamento (C), do método Convexo, e do 

coeficiente de erosividade da chuva (Kr), com base na comparação de picos, lâminas e erosões 

simuladas e observadas. Os resultados obtidos são satisfatórios e consistentes com a condição de 

cobertura e chuva anual, demonstrando o potencial do modelo na simulação do escoamento e erosão 

do solo em microbacias localizadas no semi-árido paraibano.  

 

ABSTRACT --- This paper presents the hydrossedimentologic modeling in four experimental 

microbasins, two of which deforested, in the Sumé Experimental Basin (SEB), utilizing the 

distributed model MOSEE, a model for soil erosion estimation, and data of runoff and soil erosion 

observed in 1984-1986. The model simulates runoff based on the excess of precipitation over 

infiltration capacity and/or saturation of the top soil, which is propagated downstream through the 

river reaches. It takes into account the rainfall and catchment variability. Soil erosion and transport 

are based on the rainfall erosivity and flow transport capacity respectively. The modeling consisted 

of calibrating the propagation runoff coefficient (C) of the Convex method and the rainfall erosivity 

(Kr) by comparing peaks, and anual laminas and erosions with observed ones. The 

hydrossedimentologic results achieved are considered satisfactory and consistent with the rainfall 

and catchment cover, suggesting that the model is capable of simulating the runoff laminas and 

loads of soil erosion in microbasins in the semi-arid of the state of Paraiba. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

As intervenções antrópicas, principalmente o desmatamento desordenado e o uso 

indiscriminado do solo para fins diversos (e.g., agricultura e construções) em regiões semi-áridas, 

juntamente com a variabilidade climática e o aumento das demandas hídricas (e.g., abastecimento, 

irrigação, e geração de energia) tem afetado consideravelmente os processos hidrológicos (Tucci, 

2009), principalmente o escoamento e a erosão do solo que inicia com a desagregação, sendo depois 

transportado para partes baixas (leitos de rios e mananciais) onde geralmente os sedimentos se 

depositam. Assim sendo, os impactos sobre os processos do ciclo hidrológico se refletem na erosão 

do solo que pode ser acelerada pela sua ocupação. Segundo Marsh (1991) o crescimento 

populacional provoca a expansão urbana expondo prolongadamente o solo e elevando a sua taxa de 

erosão. Tal crescimento também aumenta a demanda hídrica para múltiplas finalidades o que tem 

criado a necessidade de um eficaz processo de gerenciamento dos recursos hídricos, tornando 

necessária a simulação e quantificação dos processos naturais, bem como a caracterização dos 

impactos ocasionados ao meio ambiente. Diante da necessidade de avaliação quantitativa e de 

impactos causados pelas variabilidades climáticas, físicas e de uso, a modelagem 

hidrossedimentológica apresenta-se com uma ferramenta útil.  No entanto, faz-se necessário que o 

modelo seja capaz de simular os processos de forma distribuída com base em parâmetros físicos, e 

que considere os efeitos da variabilidade dos fatores climáticos, como a chuva, e do uso do solo, 

como por exemplo, a retirada da cobertura vegetal. Segundo Figueiredo & Bathurst (2002), os 

modelos hidrossedimentológicos de base física apresentam essa capacidade e vêm sendo largamente 

utilizados em investigação científica. Ademais, os estudos em bacias experimentais e 

representativas, conjuntamente com a utilização desses modelos, têm contribuído para um 

entendimento mais profundo dos processos hidrossedimentológicos.  

O presente artigo apresenta a modelagem hidrossedimentológica realizada em quatro 

microbacias experimentais (duas vegetadas e duas desmatadas) inseridas na Bacia Experimental de 

Sumé (BES), com o modelo distribuído MOSEE – Modelo de Simulação do Escoamento e Erosão 

(Figueiredo, 2009). 

 

2 – O MODELO MOSEE 

 

O modelo hidrossedimentológico MOSEE – Modelo de Simulação do Escoamento e Erosão 

do Solo contém duas componentes básicas: uma de fluxo e outra de erosão do solo. O modelo é 

distribuído, contínuo, desenvolvido para simular o escoamento e a erosão do solo em escala de 

bacia, sendo esta dividida em sub-bacias (no máximo 20 sub-bacias) onde o escoamento simulado é 

propagado ao longo do trecho de rio inserido. Atribui-se para cada bacia um posto pluviográfico e 
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os parâmetros das manchas horizontais e do perfil vertical do solo, limitada a 3 camadas com 

espessuras hA, hB, hC (cm), condutividades hidráulicas não saturadas médias dependentes da 

umidade θ (m
3
/m

3
), KA(θ), KB(θ) e KC(θ) (mm/h), e condutividade hidráulica saturada KS (mm/h) 

de cada solo. As condutividades saturadas dependem do percentual de argila (%C) e areia (%S) em 

cada camada, sendo calculadas com métodos alternativos (Figueiredo, 2009). A umidade entre os 

eventos de precipitação é considerada através do cálculo da evapotranspiração real e do potencial 

mátrico. Métodos alternativos para a evapotranspiração potencial são opcionais no programa do 

modelo. As alturas das chuvas e suas respectivas durações permitem o cálculo das intensidades. A 

área coberta juntamente com a altura de intercepção, que é uma característica de cada vegetação, 

determina o volume de água interceptado. O escoamento superficial ocorre quando a intensidade da 

chuva for maior do que a capacidade de infiltração, quando a camada superficial do solo atingir a 

umidade de saturação, ou em ambos os casos. O escoamento gerado é propagado ao longo do trecho 

de rio alternativamente pelo método Convexo [Qt+Δt = CIt + (1-C).Qt, onde 0 < C < 1 é o 

coeficiente de propagação e I e Q os hidrogramas de entrada e saída do trecho (m
3
/s)] do SCS 

(McCuen, 1982). A erosão do solo pela chuva (na versão do modelo aqui utilizada, o 

desprendimento pelo escoamento não é considerado) tem por base o momento quadrado da chuva 

[Dr = Kr.Fw.(1-Cg-Cr).(Mr+Md) (kg/m².s), onde Kr é o coeficiente de erosividade da chuva, Fw é 

um fator que reduz a erosão conforme a lâmina do escoamento aumenta, e Mr,d os momentos 

quadrados da chuva direta e sob a vegetação] e o transporte de sedimentos que depende da 

capacidade de transporte pelo fluxo (e.g., Engelund & Hansen, 1967). Se a capacidade de transporte 

for maior do que a carga de sedimentos, toda a carga será transportada, caso contrário, a diferença 

será depositada. 

 

3 – ÁREA DE ESTUDO 

Para realização desse trabalho foram escolhidas quatro microbacias inseridas na Bacia 

Experimental de Sumé (BES), duas das quais desmatadas (Tabela 1). A Bacia Experimental de 

Sumé está inserida na Bacia Representativa de Sumé (BRS), localizada na propriedade Fazenda 

Nova, no município de Sumé, na parte alta do rio Paraiba (Figura 1) que apresenta solos, relevo, 

vegetação e clima semelhantes aos de outras regiões semi-áridas do Nordeste Brasileiro. 

Tabela 1– Características das microbacias (Cadier et al., 1983) 

Microbacias Área 

(ha) 

Perímetro 

(m) 

Declividade 

 Média (%) 

Cobertura Vegetal 

M1 0,62 398 7,0 Caatinga Nativa 

M2 1,07 466 6,1 Caatinga Nativa 

M3 0,52 302 7,1 Desmatada 

M4 0,48 270 6,8 Desmatada 
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Figura 1 – Localização da BRS no Estado da Paraíba (Cruz, 2004) 

 

4 – MODELAGEM E RESULTADOS 

 

4.1 – Modelagem 

 

As quatro microbacias foram divididas em 20 sub-bacias com áreas iguais, com suas 

principais características (eg., altitudes máximas e mínimas, extensões e larguras dos trechos de rios 

e a textura das camadas de solo) determinadas e informadas ao modelo em arquivos específicos. As 

proporções de cobertura vegetal e de rochas foram fixadas, respectivamente, em 0,8 (Cg), 0,05 (Cr) 

e a altura de intercepção em 0,5 mm para as microbacias vegetadas (M1 e M2). Para as áreas 

desmatadas, Cg = Cr = 0,0. As larguras de todos os trechos de rios foram fixadas em 0,50 m. Dados 

de evaporação potencial (Ep) foram observados em tanques evaporimétricos e utilizados para 

calcular a evapotranspiração real com base na tensão do solo (Saxton et al., 1986), em termos da 

textura (15,77% e 50,2% camada A, 32,5% e 50,2% camadas B e C), e no potencial mátrico. As 

espessuras das camadas de solo foram fixadas em hA = 10 cm, hB = hC = 20 cm. Todas essas 

informações foram obtidas de dados de Sumé encontrados em Cadier & Freitas (1982). 

Para o cálculo das condutividades hidráulicas saturadas e não saturadas foram utilizadas as 

equações de Saxton et al (1986), e de Brooks & Corey (1964) com η = -1/B. O valor da umidade no 

ponto de murcha foi utilizado como sendo o valor da umidade inicial e a umidade de saturação θs = 

far.ϕ, com far = 0,91 (camada A) e 0,8 (camadas B e C), sendo a porosidade ϕ determinada com base 

na textura do solo (Rawls & Brakensiek, 1989). Os parâmetros C = 7 e D = 0,8 foram obtidos da 

curva de capacidade de infiltração ajustada [f = C.
-D

] aos dados de Sumé e utilizados para estimar a 

capacidade de infiltração do solo nas microbacias. O método Convexo do SCS (McCuen, 1982) foi 

utilizado para a propagação do escoamento e a equação de Kirpich (1940) para o cálculo do tempo 

de propagação.  O coeficiente de Manning foi fixado em n = 0,03 para os canais. A capacidade de 
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transporte pelo escoamento foi determinada pelo método de Engelund-Hansen (1967) utilizando o 

diâmetro representativo, D50 = 0,4 mm, obtido de ensaios granulométricos do sedimento erodido.  

Para a calibragem dos parâmetros escolhidos (coeficiente de proparação do escoamento, C, e 

erosividade da chuva, Kr, foram utilizados os dados de lâmina escoada e erosão, observados nos 

anos de 1984, 1985 e 1986 com índices pluviométricos variando de 546,8 mm (1984) a 1247,2 mm 

(1985), para comparação com os valores simulados pelo modelo. Primeiramente foram calibrados 

os coeficientes de propagação do escoamento (C) com base na lâmina anual, por tentativa e erro. 

Posteriormente, realizou-se a calibração do coeficiente de erosividade da chuva (Kr), também por 

tentativa e erro, comparando-se erosões anuais simuladas e observadas. Em ambos os casos, foram 

utilizados como critérios de ajuste o coeficiente de determinação R
2
 e o erro percentual da 

estimativa. Posteriormente, foram comparados valores máximos anuais (lâmina e erosão) simulados 

com os observados (Vieira, 2011). 

 

4.2 – Resultados da Calibração do Coeficiente de Propagação do Escoamento (C) 

 

Os resultados para o escoamento são apresentados a seguir, sendo os valores de C encontrados 

nas Tabelas 2 a 4 obtidos com base na comparação das lâminas anuais e 5 a 7 com base na 

comparação dos picos. Comparações gráficas para as lâminas dos eventos em cada ano são 

mostradas nas Figuras 2 a 5 (1984), 6 a 9 (1986) e 10 a 13 (1986), com base na calibragem das 

lâminas anuais, e 14 a 17 (1984), 18 a 21 (1985) e 22 a 25 (1986) com base na calibragem pelos 

picos. 

Tabela 2– Calibração de C = ∆t/tc para ajuste da Lâmina Anual – 1984 (BES) 

Microbacias Lo 

 (mm) 

Ls 

(mm) 

Erro Percentual 

(%) 

Δt  

(min) 

tc  

(min) 

C(-) R² 

M1 5,14 5,08 -1,17 0,124 0,2490 0,498 0,909 

M2 18,25 18,28 0,16 0,183 0,2760 0,674 0,869 

M3 123,19 92,37 -25,02 0,214 0,2144 0,998 0,871 

M4 63,79 61,36 -3,81 0,182 0,2195 0,829 0,921 

 

 
Figura 2 -  Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual - M1 – 

1984  
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Figura 3 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual - M2 – 

1984 (BES) 

 

 
Figura 4 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual - M3 – 

1984 (BES) 

 

 
Figura 5 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual -  M4 – 

1984 (BES) 

 

Tabela 3 – Calibração de C = ∆t/tc para ajuste da Lâmina Anual – 1985 (BES) 

Microbacias Lo 

 (mm) 

Ls 

(mm) 

Erro Percentual 

(%) 

Δt  

(min) 

tc  

(min) 

C(-) R² 

M1 65,23 56,43 -13,49 0,166 0,2511 0,661 0,814 

M2 60,74 62,95 3,64 0,232 0,2713 0,855 0,084 

M3 466,13 313,27 -32,79 0,214 0,2144 0,998 0,892 

M4 417,84 314,83 -24,65 0,219 0,2194 0,998 0,877 

 

 
Figura 6 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual - M1 – 

1985 (BES) 
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Figura 7 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual - M2 – 

1985 (BES) 

 

 
Figura 8 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual -  M3 – 

1985 (BES) 

 

 
Figura 9 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual - M4 – 

1985 (BES) 

 

Tabela 4 – Calibração de C = ∆t/tc para ajuste da Lâmina Anual – 1986 (BES) 

Microbacias Lo 

 (mm) 

Ls 

(mm) 

Erro Percentual 

(%) 

Δt  

(min) 

tc  

(min) 

C(-) R² 

M1 28,41 27,98 -1,51 0,150 0,2512 0,597 0,706 

M2 58,21 57,62 -1,01 0,188 0,2713 0,693 0,696 

M3 263,16 258,00 -1,96 0,194 0,2111 0,919 0,881 

M4 269,72 267,06 -0,98 0,197 0,2144 0,905 0,882 

 

 
Figura 10 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual - M1 – 

1986 (BES) 
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Figura 11 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual - M2 – 

1986 (BES) 

 

 
Figura 12 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual - M3 – 

1986 (BES) 

 

 
Figura 13- Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste da Lâmina Anual - M4 – 

1986  

Tabela 5 – Calibração de C = ∆t/tc para ajuste dos Picos – 1984 (BES) 

Microbacias Lo(máx) 

(mm) 

Ls(máx) 

(mm) 

Erro Percentual Δt (min) tc (min) C(-) R² 

M1 4,74 4,72 -0,42% 0,140 0,2426 0,577 0,903 

M2 18,14 18,09 -0,27% 0,206 0,2711 0,760 0,863 

M3 39,40 39,16 -0,61% 0,186 0,2143 0,868 0,876 

M4 30,18 30,34 0,41% 0,176 0,2195 0,802 0,921 

 

 
Figura 14 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico - M1 – 1984 

(BES) 
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Figura 15 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico - M2 – 1984 

(BES) 

 
Figura 16- Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico -  M3 – 1984 

(BES) 

 

 
Figura 17 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico -  M4 – 1984 

(BES) 

 

Tabela 6 – Calibração de C = ∆t/tc para ajuste dos Picos – 1985 (BES) 

Microbacias Lo(máx) 

(mm) 

Ls(máx) 

(mm) 

Erro Percentual Δt (min) tc (min) C(-) R² 

M1 41,11 40,92 -0,46% 0,195 0,2513 0,776 0,795 

M2 27,53 28,05 1,88% 0,220 0,2713 0,811 0,092 

M3 85,52 85,87 0,41% 0,191 0,2144 0,891 0,892 

M4 100, 54 108,93 8,34% 0,219 0,2194 0,998 0,877 

 

 
Figura 18 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico -  M1 – 1985 

(BES) 
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Figura 19 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico - M2 – 1985 

(BES) 

 
Figura 20 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico -  M3 – 1985 

(BES) 

 
Figura 21 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico - M4 – 1985 

(BES) 

 

Tabela 7 – Calibração de C = ∆t/tc para ajuste dos Picos – 1986 (BES) 

Microbacias Lo(máx) 

(mm) 

Ls(máx) 

(mm) 

Erro Percentual Δt (min) tc (min) C(-) R² 

M1 25,53 25,72 0,74% 0,184 0,2512 0,732 0,698 

M2 51,71 51,62 -0,17% 0.237 0,2713 0,874 0,683 

M3 94,24 94,54 0,32% 0,211 0,2145 0,984 0,881 

M4 76,56 78,84 2,98% 0,197 0,2194 0,897 0,882 

 

 
Figura 22 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico - M1 – 1986 

(BES) 
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Figura 23 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico - M2 – 1986 

(BES) 

 
Figura 24 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico - M3 – 1986 

(BES) 

 
Figura 25 - Lâminas observadas e simuladas com C calibrado para ajuste do Pico - M4 – 1986 

(BES) 

 

4.3 – Resultados da Calibração do Coeficiente de Erosividade da Chuva (Kr) 

 

Os resultados para a erosão do solo são apresentados a seguir, sendo os valores de Kr 

encontrados nas Tabelas 8 a 10, obtidos com base na comparação das erosões totais anuais, e 11 a 

13 com base na comparação das erosões máximas anuais. Comparações gráficas dos eventos em 

cada ano são mostradas nas Figuras 26 a 29 (1984), 30 a 33 (1986) e 34 a 37 (1986), com base na 

calibragem das erosões totais anuais, e 38 a 41 (1984), 42 a 45 (1985) e 46 a 49 (1986) com base 

nas erosões máximas anuais. 

Tabela 8 – Calibração de Kr  para ajuste da Produção Anual de Sedimentos  – 1984  (BES) 

Microbacias Eo(t) Ec(t) Erro Percentual 

(%) 

Kr 

(s²/kg,m²) 

R² 

M1 0,0038 0,0039 2,63 0,0365 0,669 

M2 0,0007 0,0007 0,00 0,0033 0,597 

M3 2,3818 2,3854 1,98 7,7980 0,009 

M4 0,3069 0,3083 0,45 0,6875 0,435 
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Figura 26- Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da produção anual de 

sedimentos - M1  -1984 (BES) 

 

 
Figura 27- Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da produção  anual de 

sedimentos - M2  -1984 (BES) 

 

 
Figura 28 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da 

produção  anual de sedimentos - M3 - 1984 (BES) 

 

 
Figura 29 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da 

produção  anual de sedimentos - M4 - 1984 (BES) 

Tabela 9 – Calibração de Kr  para ajuste da Produção Anual de Sedimentos  – 1985  (BES) 

Microbacias Eo(t) Ec(t) Erro Percentual 

(%) 

Kr 

(s²/kg,m²) 

R² 

M1 0,0464 0,0465 0,22 0,0785 0,680 

M2 0,1244 0,1250 0,48 0,3110 0,147 

M3 22,9026 22,9025 0,00 13,4040 0,388 

M4 22,2731 22,2816 0,04 15,7500 0,332 
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Figura 30 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da produção  anual de 

sedimentos -  M1 - 1985 (BES) 

 

 
Figura 31 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da produção  anual de 

sedimentos - M2 -1985 (BES) 

 

 
Figura 32 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da produção  anual de 

sedimentos - M3 - 1985 (BES) 

 

 
Figura 33 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da produção  anual de 

sedimentos - M4 -1985 (BES) 

Tabela 10 – Calibração de Kr  para ajuste da Produção Anual de Sedimentos  – 1986  (BES) 

Microbacias Eo(t) Ec(t) Erro Percentual 

(%) 

Kr 

(s²/kg,m²) 

R² 

M1 0,5635 0,5604 -0,55 1,2325 0,436 

M2 0,9896 0,9892 -0,04 1,1765 0,423 

M3 17,6139 17,4912 -0,70 8,6665 0,486 

M4 10,8557 10,9396 0,77 4,8230 0,405 
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Figura 34 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da produção  anual de 

sedimentos - M1 - 1986 (BES) 

 

 
Figura 35 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da produção  anual de 

sedimentos - M2 - 1986 (BES) 

 

 
Figura 36 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da produção anual de 

sedimentos - M3 -1986 (BES) 

  
Figura 37 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da produção anual de 

sedimentos – M4 -1986 (BES) 

 

Tabela 11 – Calibração de Kr  para ajuste da Erosão Máxima  – 1984  (BES) 

Microbacias Eo(máx) 

(t) 

Ec(máx) 

(t) 

Erro Percentual 

(%) 

Kr 

(s²/kg,m²) 

R² 

M1 0,0024 0,0024 0,00 0,0482 0,673 

M2 0,0004 0,0004 0,00 0,0045 0,598 

M3 0,7041 0,7041 0,00 5,1752 0,009 

M4 0,2424 0,2423 -0,04 0,6878 0,434 
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Figura 38 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima - M1- 

1984 (BES) 

  
Figura 39 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima - M2- 

1984 (BES) 

 

  
Figura 40 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima - M3 - 

1984 (BES) 

 

 
Figura 41 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima -  M4 - 

1984 (BES) 

 

Tabela 12 – Calibração de Kr  para ajuste da Erosão Máxima  – 1985  (BES) 

Microbacias Eo(máx) 

(t) 

Ec(máx) 

(t) 

Erro Percentual 

(%) 

Kr 

(s²/kg,m²) 

R² 

M1 0,0203 0,0203 0,00 0,1692 0,682 

M2 0,0741 0,0740 -0,13 0,6163 0,145 

M3 4,9267 4,9135 -0,26 18,5743 0,399 

M4 5,8847 5,8891 0,07 24,3000 0,341 
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Figura 42- Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima - M1 - 

1985 (BES) 

 
Figura 43- Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima - M2 - 

1985 (BES) 

 

 
Figura 44 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima - M3 - 

1985 (BES) 

 

 
Figura 45 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima - M4 - 

1985 (BES) 

 

Tabela 13 – Calibração de Kr  para ajuste da Erosão Máxima  – 1986  (BES) 

Microbacias Eo(máx) 

(t) 

Ec(máx) 

(t) 

Erro Percentual 

(%) 

Kr 

(s²/kg,m²) 

R² 

M1 0,5164 0,5161 -0,05 5,2275 0,431 

M2 0,7073 0,7073 0,00 4,0345 0,434 

M3 6,5005 6,5005 0,00 18,1060 0,467 

M4 3,4407 3,4406 0,00 10,1550 0,410 
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Figura 46 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima -  M1 - 

1986 (BES) 

  
Figura 47 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima -  M2 - 

1986 (BES) 

 

  
Figura 48 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima - M3 - 

1986 (BES) 

 

  
Figura 49 - Erosões observadas e simuladas com Kr calibrado para ajuste da erosão máxima - M4 - 

1986 (BES) 

 

5 – ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Os resultados indicados nas tabelas anteriormente apresentadas mostram que o modelo, de forma 

geral, representou bem as lâminas e os picos dos escoamentos anuais em todas as micro-bacias, com 

valores médios dos coeficientes de determinação R
2
 = 0,79 (geral) e erros percentuais, em valores 

absolutos, de 9,2% (lâminas) e 1,4% (picos). Para a erosão do solo, os ajustes resultaram em R
2
 = 
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0,42 (geral) e erro percentual < 0,7%. Esses valores são bem representativos haja vista que as 

calibrações do coeficiente de propagação (C) e do coeficiente de erosividade da chuva (Kr) foram 

feitas com base na comparação dos valores anuais. Ademais, os gráficos comparativos dos valores 

de lâminas e erosões simulados e observados em cada ano mostram boas aproximações. 

Particularmente no caso dos picos de escoamento e erosão anuais, os resultados são muito próximos 

com erros percentuais baixos (exceto para a bacia M3 em 1984), sugerindo que se o modelo fosse 

calibrado evento a evento os resultados seriam ainda melhores. Os valores calibrados tanto do 

coeficiente de proparação (C) quanto do coeficiente de erosividade da chuva (Kr) mostram-se 

consistentes, com valores de 0,5 < C < 0,87 (bacias vegetadas) e 0,8 < C < 0,99 (bacias desmatadas) 

e de 0,03 < Kr < 1,25 (bacias vegetadas) e 0,65 < Kr < 25 (bacias desmatadas), dependendo do 

índice pluviométrico anual. Algumas unidades experimentais apresentam resultados ruins, com alto 

erro percentual ou baixo valor do coeficiente de determinação (r²). Para o escoamento superficial 

alguns valores simulados (lâminas ou picos de escoamento), isoladamente, não puderam ser mais 

aproximados dos valores observados por que os valores do coeficiente de propagação do 

escoamento (0 < C < 1) já alcançara o seu limite superior, resultando em altos erros percentuais (M3 

(Tabela 2); M3 e M4 (Tabela 3), mesmo com outros valores simulados de picos ou lâminas anuais 

de escoamento próximos dos valores observados (M2 (Tabela 3); M2(Tabela 6). Para a produção de 

sedimentos os baixos valores do coeficiente de determinação foram causados pela discrepância, 

isoladamente, entre alguns valores observados e simulados, mesmo estando os últimos consistentes 

com os dados de chuva no modelo (M3 (Tabela 8); M2 (Tabela 9) e M3(Tabela 11)). É fato que o 

transporte de sedimentos depende do escoamento e o efeito de certos eventos, isoladamente, 

demonstra que o modelo simulou satisfatoriamente os processos, com suas respostas decorrentes 

dos dados de entrada (e.g., chuva, condições iniciais do potencial mátrico do solo, intercepção), 

consistentes com os valores observados de lâminas e erosões. 

 

6 – CONCLUSÕES 

 

Conforme os resultados pode-se concluir que: a) a modelagem do escoamento e erosão do 

solo foi realizada com êxito utilizando-se o modelo hidrossedimentológico distribuído MOSEE e 

dados de chuvas, lâminas e erosões observados em microbacias experimentais localizadas na Bacia 

Experimental de Sumé (BES); b) os parâmetros calibrados com base em totais anuais apresentaram 

valores consistentes, 0,5 < C < 0,87 (bacias vegetadas) e 0,8 < C < 0,99 (bacias desmatadas) e de 

0,03 < Kr < 1,25 (bacias vegetadas) e 0,65 < Kr < 25 (bacias desmatadas), dependendo do índice 

pluviométrico anual; c) o modelo simulou satisfatoriamente (R
2
 = 0,79 e erros percentuais, em 

valores absolutos, de 9,2% (lâminas) e 1,4% (picos) e R
2
 = 0,42 e erro percentual < 0,7% (erosão); 
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d) as simulações de picos e erosões máximas apresentaram erros percentuais muito baixos, que 

sugere que, se o modelo fosse calibrado evento a evento os resultados seriam ainda melhores.  
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