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Eixo: Geotecnologias e modelagem aplicada aos estudos ambientais
Resumo
Erosão e consequentes empobrecimento da camada superficial do solo e assoreamento de reservatórios
são problemas centrais na sustentebilidade de ambientes semiáridos. Diversos modelos foram
desenvolvidos para possibilitar a estimativa da perda de solo devido à erosão hídrica, sendo
possivelmente o mais difundido a Universal Soil Loss Equation (Wischmeier e Smith, 1978). Não
obstante, a equação requer um grande número de variaveis que podem ser de difícil acesso. A fim de
simplificar a implementação, diversas equações baseadas em dados empiricos regionais vem sendo
propostos, dentre elas para a obtenção da erosividade de chuvas mensais. Este trabalho visa propor uma
equação para a erosividade mensal obtida a paritr de dados de pluviometria coletados ao longo de 13
anos na Bacia Experimental de Aiuaba/CE.
Palavras chave: erosão laminar; intensidade de chuva; USLE.

1. Introdução
A erosão hídrica provocada pela pluviometria é um dos principais processos de
produção de sedimentos no planeta, gerando perda de solo em sua camada mais superficial e
mais rica em nutrientes, aumento do risco ecológico, assoreamento de corpos hídricos e perda
da qualidade da água, aumentanto o custo com tratamento da água para consumo.
Diversos modelos para predizer a quantidade de perda de solo foram propostos ao
longo do último meio século, como a USLE (Universal Soil Loss Equation – WISCHMEIER;
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SMITH, 1978) RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation – RENARD et al., 1997) e
WEPP (Water Erorion Prediction Project – ASCOUGH II et al., 1994), sendo o primeiro um
dos mais utilizados até hoje dada sua simplicidade. No entanto, a USLE requer a definição de
diversos fatores que tem forte influencia local, como a intensidade da chuva a cada trinta
minutos, para a definição da variável erosividade. A erosividade representa a quantidade de
energia erosiva que a chuva possui para produção de sedimentos. Este trabalho visa
determinar uma equação simplificada de erosividade que possibilite calcular a erosão com
base em dados mensais de pluviosidade no Estado do Ceará.
2. Materiais e Método
Para a obtenção de uma equação de erosividade mensal para a bacia do Alto
Jaguaribe foram utilizados dados de precipitação diários da estação meteorológica localizada
na Bacia Experimental de Aiuaba (Figura 1). A estação conta com pluviometro de báscula
com precisão de 0,25 milímetros e resolução temporal de cinco minutos (DE FIGUEIREDO,
2016).

Figura 1 - Localização da área de estudo.
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A intensidade de chuva na bacia é monitorada desde 2004, apresentanto falha na
coleta entre abril de 2014 e dezembro de 2015. Estes meses foram descartados para este
estudo. A base de dados pluviométricos é composta, portanto, de um total de 723 dias
chuvosos distribuidos em 100 meses entre: 01/2004 – 03/2014 e 01/2016 – 12/2016 (FIGURA
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Figura 2 - Insensidade I30 (A) e total precipitado mensal (B) para o período de estudo

A erosividade de cada evento (R) é relacionada com a intensidade de 30 minutos (I30)
e a intensidade média (Ia), segundo a equação 1 proposta por Wischmeier e Smith (1978). A
erosividade mensal é, portanto, a soma da erosividade de todos os eventos de precipitação do
mês (Eq. 2).
𝑅 = (12,14 + 8,88 × log10 𝐼𝑎 ) × 𝐼30
𝑅𝑚 =

∑

𝑅𝑖

(1)
(2)

𝑖 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

A partir dos dados de erosividade mensal obtidos pelas Equações 1 e 2 foi calibrada
uma nova equação de erosividade mensal para a região, correlacionando o total precipitado
mensal (Pm) e a precipitação anual média (Pa), como indicado na equação 3.
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𝛽

(3)

𝑃2𝑚
𝑅𝑚 = 𝛼 × ( )
𝑃𝑎

Os valores α e β são parâmetros a serem calibrados. A equação acima tem a mesma
forma da equação 4 de Bertoni e Lombardi Neto (1993) amplamente utiliziada em estudos de
erosão para todo o Estado do Ceará (LOPES et al., 2011).
0,85

𝑃2𝑚
𝑅𝑚 = 67,355 × ( )
𝑃𝑎

(4)

Para avaliação do desempenho da equação obtida, foi ainda esta foi aplicada para a
Bacia Experimental de Aiuaba e para a Bacia do Benguê em que utilizou-se a USLE
(Universal Soil Loss Equation) para a estimativa do total assoreado nos respectivos
reservatórios. A USLE, expressa pela Equação 5 de Williams (1975), tem como termos: E que
é a perda de solo em t (ou Mg).ha-1; R o fator energia cinética da chuva ou fator de
escoamento (MJ mm ano-1 ha-1), K é erodibilidade do solo (Mg h MJ-1 mm-1), LS é o fator
topográfico (adimensional), C é o fator de cobertura do solo (adimensional) e P é o fator de
práticas conservacionistas (adimensional). Os parâmetros da USLE foram determinados para
a área de estudo, sendo aplicáveis na avaliação de perdas de solo das bacias e, assim, no
estudo do assoreamento nos pontos de exultório dessas bacias.
𝐸 = 𝑅 × 𝐾 × 𝐿𝑆 × 𝐶 × 𝑃

(5)

A erodibilidade solos foi determinada com base na classificação dos tipos de solo
presentes na bacia, tomando como base os valores apresentados por Silva (1978) presentes no
trabalho de Lopes et al. (2011). Assim, utilizando os tipos de solos da bacia, a erodibilidade
do solo foi determinada
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O fator LS foi determinado pela Equação 2 proposta por Bertoni e Lombardi Neto
(1993) utilizando dados obtidos em medições em campo.
LS = 0,00984 × 𝐿𝑅 0,63 × 𝐷 1,18

(6)

Sendo LR o comprimento de rampa (m) e D a declividade (%). Os dados de
comprimento de rampa (25,75 m) e área da parcela (51,50 m²) foram obtidos com trena. A
declividade foi determinada por diferença de nível com o auxílio de uma mira topográfica. As
medições foram realizadas em três pontos no início da parcela e em três pontos no final da
parcela (Figura 2).

𝐿𝑟 = √(𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙)2 + [

𝐷
∗ (𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑢çã𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙)2 ]
100

(7)

Os valores de C foram obtidos a partir de Pham et al. (2018) em função do IVDN
(Índice de Vegetação da Diferença Normalizada), em especial para a região da BEA obteve-se
um parâmetro C em torno de 0.04, devido ao caráter preservado da vegetação e serrapilheira
(WISHMEIER; SMITH, 1978). Ao fator P foi atribuido o valor 1, uma vez que práticas
preventivas e conservacionistas não são tomadas na região (LIMA, 2010)
Pzara o estimar da quantidade de sedimentos que atingiu o reservatório foi calculado
o SDR (Razão de Aporte de Sedimentos) dado pela equação 8 (DE ARAÚJO, 2003). Lm é o
comprimento da bacia e Ft a diferença entre a cota do exultório e a cota média do divisor de
águas.

log(𝑆𝐷𝑅%) = 2,943 − 0,824 × log

𝐿𝑚
𝐹𝑡

(8)

3. Resultados e discussão
A equação obtida após a calibração e validação é apresentada abaixo:
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0,42

(9)

𝑃2𝑚
𝑅𝑚 = 565 × ( )
𝑃𝑎

A equação obtida apresenta melhores avaliadores de desempenho que a
equação de Bertoni e Lombardi Neto (1993 – Eq. 4), como apresentado na Tabela I. Na
Figura 3 podemos observar a dispersão de valores de erosividade obtidos pela equação
de Wischmeier e Smith (EWS) bem como pelas equações de Bertoni e Lombardi (EBL)
e a equação para o Alto Jaguaribe (EAJ).
Tabela I - Avaliadores de desempenho das equações

Rm (MJ.mm.h-1.ha-1)

NSE
R2
RMSE

Eq. 4
Eq. 5
0.546857 0.583942
0.676909 0.814483
1047.653 675.7629
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Figura 3 - Dispersão dos valores de erosividade mensal pelas diversas equações. EBL = Equação de Bertoni e
Lombardi, EAJ = Equação do Alto Jaguaribe. EWS = Equação de Wischmeier e Smith.

Observa-se da figura que, para a equação calibrada para a região do Alto
Jaguaribe, meses com pluviosidades menores que 270 mm (cerca de 98% dos meses) a
erosividade é maior que a obtida pela equação de Bertoni e Lombardi (EBL). O
resultado é compatível com o regime e tipos de chuva da região, com predominância de
precipitações orográficas e convectivas, que produzem chuvas de curta duração e alta
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intensidade, ao passo que chuvas na região sudeste comumente tem forma ciclônica,
produzindo chuvas longas e pouco intensas, logo menos erosivas.
A fim de validar a equação obtida para o Alto Jaguaribe dois reservatórios
foram selecionados, Benguê (exultório da Bacia do Benguê) e Boqueirão (exultório da
Bacia Experimental de Aiuaba). Ambos os reservaórios possuem curvas de cota-áreavolume obtidas em datas distintas permitindo a determinação do volume assoreado no
periodo, conforme indicado na Tabela II.
Tabela II – Capacidade de armazenamento de reservatórios estudados, ano da obtenção das CAV e volume
assoreado no período.

Ano
2003
2009

1º CAV
2º CAV
Total Assoreado

Aiuaba
Volume (m³)
59,700(1)
59,453(1)
247 m³

Benguê
Ano
Volume (m³)
2000
33,940,000(2)
2012
32,300,000(3)
1,640,000 m³

Fonte: 1- Lima (2010); 2- Mamede (2008); 3- COGERH (2019).

Para a obtenção da massa de sedimentos assoreado o volume foi multiplicado
pela massa específica aparente seca do sedimento depositado nos reservatórios, sendo
1,3 g.cm-3 no reservatório Boqueirão (LIMA, 2010) e 1,60 g.cm-3 para o reservatório
Benguê (MAMEDE, 2008).
Os valores de erosividade acumulados no período estão apresentados na
Tabela III. Observa-se uma grande aproximação entre os valores obtidos por EAJ e
EWS, como esperado de acordo com a Figura 3.
Tabela III - Valores de erosividade acumulada para o período de assoreamento em cada bacia.

Erosividade acumulada
(MJ.mm.ha-1.ano-1)
EAJ
EBL
EWS
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Aiuaba
2003-2009
87,108
57,456
94,260

Benguê
2000-2012
140,703
81,330
132,676
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Para a obtensão do total assoreado a USLE (Equação 5) foi utilizado o
software de sistema de informação geográfica e álgebra de mapas. O valor obtido foi
multiplicado pelo SDR de cada bacia. Para a Bacia Experimental de Aiuaba este valor é
de 3,6% (DE ARAÚJO, 2007) e para o Benguê 25% (MEDEIROS, 2009). Os valores
de assoreamento (em massa) obtidos a partir do modelo USLE-SDR estão apresentados
na Tabela IV.
Tabela IV - Assoreamento nos reservatórios Benguê e Boqueirão (em toneladas) obtidos a partir do
modelo USLE-SDR e as diversas equações de erosividades (EAJ: Equação do Alto Jaguaribe; EBL:
Equação de Bertoni e Lombardi; EWS: Equação de Wischmeier e Smith)

Benguê
Boqueirão

Assoreamento
Erro relativo (%)
Assoreamento
Erro relativo (%)

EAJ
1,320,847
49.7%

EBL
763,484
70.9%

EWS
1,245,494
52.5%

276
14.0%

182
43.3%

299
7.0%

Medido
2,624,000
321
-

Observa-se um ganho significativo da qualidade do modelo quando tomada a
erosividade obtida a partir de dados coletados na região por 12 anos. Para o açude
Benguê a redução do erro foi da ordem da ordem de 42 % e para o Boqueirão o erro foi
três vezes menor. Nota-se ainda a proximidade dos valores obtidos pela equação
calibrada e a equação da USLE, indicando que mesmo em baicas sem dados de
assoreamento para validação a equação proposta deve ser aplicada em detrimento da
EBL.
5. Conclusão
Concluimos que a equação calibrada neste trabalho (Equação de Erosividade
para o Alto Jaguaribe – EAJ) reduziu de forma signficativa o erro e, portanto, deve ser
aplicada em estudos para a região do Alto Jaguaribe, bem como outras localidades do
semiárido brasileiro, quando na ausência de dados locais. A preferencia pela nova
equação se dá pelo tratamento local dado a erosividade, intimamente ligada a o tipo de
precipitação ocorrente na região.
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