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Resumo: A remoção e o transporte de partículas do solo pelo escoamento da água em excesso na 
superfície do terreno e a deposição deste material constituem os principais sub-processos da erosão. 
Por ser um problema mundial causador de grandes impactos ambientais e econômicos, a 
investigação e o estudo dos fundamentos de seus mecanismos com o objetivo de melhorar a 
precisão das estimativas de perda de solo e a previsão de produção de sedimentos em bacias 
hidrográficas revelam-se ter grande relevância. Os principais modelos de erosão são construídos com 
base em fatores envolvidos no processo da erosão, no entanto, a maioria desses modelos apresenta 
limitações, pois são geralmente formulados em escalas e para regiões diferentes daquelas nas quais 
são aplicados. Com base nessas dificuldades, encontrar e verificar um modelo do processo de erosão 
que tenha embasamento em variáveis físicas mensuráveis e de fácil obtenção ligadas ao escoamento 
superficial, possibilitando assim um aumento da segurança das previsões de estimativas e de 
produção de sedimentos, constitui um dos focos da pesquisa. Para tanto, foi desenvolvida uma 
revisão da literatura onde alguns modelos foram avaliados e, entre eles, selecionado o de potência 
hidráulica de escoamento. Posteriormente, dados de simulações experimentais de chuvas de alta 
intensidade em um Latossolo foram analisados, permitindo assim a obtenção de hidrogramas locais e 
a produção de sedimento para cada evento simulado. Desses eventos, dois foram selecionados para 
a aplicação do modelo, possibilitando investigar a energia hidráulica de escoamento associada ao 
escoamento superficial e, compreender os mecanismos envolvidos no destacamento de partículas e 
transporte de sedimento pelo fluxo, levando às conclusões apresentadas no trabalho. 
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo Amorim et al. (2001), a 
erosão constitui a principal causa da 
degradação dos solos trazendo, como 
conseqüência, prejuízos ao setor agrícola e ao 
meio ambiente, com reflexos tanto 
econômicos quanto sociais. Se por um lado, 
dentro de certo limite o processo de erosão 
pode ser considerado natural, por outro, a má 
ocupação do solo, tanto na agricultura quanto 
na urbanização, acelera a erosão. Os eventos 
hidrológicos de precipitação e de escoamento 
superficial constituem os fatores fundamentais 
de disponibilidade da água na superfície do 
solo. 
Tratando-se da erosão pela água é evidente 
que em qualquer investigação ou análise do 
processo de erosão, a hidrologia e a hidráulica 
sejam a base fundamental do estudo.  
O fenômeno é complexo, pois, envolve a 
interação de diversos fatores tais como o 
volume da água escoando sobre a superfície 
do solo, a velocidade do escoamento, a 
resistência do solo ao cisalhamento, a 
capacidade de transporte do fluxo, a 

topografia do terreno, a umidade do solo antes 
do evento hidrológico, a infiltração, a 
existência de cobertura vegetal e o uso do 
solo.  
A determinação dos parâmetros fundamentais 
que desencadeiam e sustentam o processo de 
erosão, além das suas inter-relações, é de 
grande importância para uma previsão mais 
acurada da magnitude da ocorrência da 
erosão e, conseqüentemente possibilitar a 
antecipação da tomada de decisões quanto ao 
planejamento e ao controle dos danos que 
vierem a ocorrer.  
A formulação de modelos de erosão é 
extremamente útil para a avaliação do 
processo em diferentes condições, através de 
simulações de escoamentos em regimes 
diversos.  
Wu, Hall e Bonta (1993) observaram que os 
erros nas estimativas de erosão surgem 
devido à excessiva simplificação das 
equações geralmente empregadas no cálculo 
da carga de sedimentos, o que não representa 
toda a complexidade do mecanismo. Logo, 
conclui-se que a complexidade do processo de 
erosão exige maiores esforços no sentido de 
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avançar na compreensão de cada sub-
processo, de determinar parâmetros 
fundamentais, tanto relativos ao solo quanto 
ao escoamento, e de estudar suas inter-
relações a fim de estender o modelo resultante 
às condições de solo mais abrangentes.  
Portanto, para o aprofundamento dos 
conhecimentos sobre os mecanismos de 
erosão pelo deflúvio superficial raso, é 
essencial investigar e estabelecer variáveis 
físicas mensuráveis e de fácil obtenção 
associadas ao escoamento e que possam 
contribuir para aumentar a acuidade dos 
modelos de erosão na previsão de estimativas 
e de produção de sedimentos.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 A partir de dados experimentais de 
eventos de chuva simulada selecionados, 
foram obtidos hidrogramas locais dos pontos 
monitorados pelos sensores do escoamento, 
e, através do modelo de potência hidráulica de 
escoamento, obteu-se também as curvas 
correspondentes à potência de escoamento, 
variável que pode explicar o destacamento e o 
transporte do sedimento pelo fluxo. 
Verificou-se que a concentração de fluxo é 
bem mais acentuada nas seções finais do 
domínio, o que reflete os fundamentos 
hidrológicos de área de contribuição em um 
domínio ou bacia hidrográfica, próximo à sua 
saída, devido à influência da declividade. 
O efeito da dinâmica do microrrelevo foi 
também manifestado através da concentração 
de fluxo em caminhos preferenciais, fato 
observado em alguns dos hidrogramas 
obtidos.  
A aplicação do modelo de potência de 
escoamento aos dados de registro da 
profundidade de escoamento no domínio 
revelou um padrão de comportamento 
idêntico, em termos de dinâmica, 
acompanhando a tendência de rugosidade das 
alturas de escoamento registradas nos pontos 
de monitoramento. 
 

CONCLUSÃO 
 
 Os hidrogramas locais obtidos das 
simulações experimentais mostraram que a 
formação do microrrelevo do leito de 
escoamento é um processo dinâmico 
traduzido pela rugosidade turbulenta 
apresentada. No caso de solo coeso com alto 
teor de argila, como foi o caso dos 
experimentos, a produção de sedimento por 
evento revelou-se baixo, caracterizando que a 
formação e consolidação de microcanais de 
escoamento concentrado é um processo lento. 

Com a evolução do microrrelevo devido ao 
processo de remoção-deposição-remoção, a 
rede de microcanais sofre constantes ajustes 
devido à dinâmica de remoção, condicionando 
a concentração do escoamento. Essa 
evolução possui uma forte influência sobre a 
rugosidade turbulenta. 
A aplicação do modelo de potência de 
escoamento demonstrou a mesma tendência 
de rugosidade turbulenta observada nos 
hidrogramas locais, e demonstra a capacidade 
de ser uma variável capaz de descrever o 
processo de destacamento e transporte de 
sedimentos em escoamentos rasos. 
A grande dificuldade que ainda persiste na 
aplicação de modelos de embasamento físico 
com variáveis características mensuráveis do 
escoamento consiste na determinação das 
condições dinâmicas do leito de escoamento 
em tempo real concomitantemente ao 
monitoramento da profundidade de lâmina. 
Neste ponto, ainda é preciso desenvolver 
técnicas específicas que incorporem a 
variabilidade temporal e espacial que possam 
fornecer a evolução do microrrelevo do leito. 
As análises realizadas com base nos dados 
experimentais indicam que é possível utilizar a 
variável potência de escoamento para modelar 
a remoção e transporte de sedimentos, mas 
isso requer maiores informações de registro 
de dados de lâminas de escoamento em 
tempo real e da dinâmica do leito de 
escoamento, mas principalmente o 
mapeamento rigoroso da rede de microcanais 
de drenagem. Isso possibilita a 
individualização do aporte de sedimentos 
permitindo uma correlação e maior acuidade 
nas estimativas de perda de solo e da 
capacidade de previsão do modelo.   
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