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ABSTRACT – Soil erosion is a determining factor for soil degradation and can cause several changes
in the soil, which is why hydrosedimentological studies are increasingly important. Mathematical
models have been widely used to understand the dynamics of sediments in watersheds. The MGBSED is a distributed hydrosedimentological model coupled to the MGB model, which uses the MUSLE
equation to calculate sediment production on a daily time scale. In addition to MUSLE, other soil
loss equations have potential for these applications. The objective of this work was to compare the
performance of the soil loss equations MUSLE, USLE-M and MUST for use in the MGB-SED model
modeling, having the Doce River basin as a case study. Results showed that all equations are able to
represent the temporal variability of suspended sediments along the Doce River and its sediment
dynamics. Despite this, the best statistics were found when using the MUST equation.

Palavras-Chave – modelagem de sedimentos, equações de perda de solo, MGB-SED.

1 - INTRODUÇÃO
A erosão é um dos fatores determinantes para a degradação do solo (Wen, 2020). A
importância de compreender e estudar a erosão e a degradação a ela associada, se dá devido aos
seus possíveis efeitos, como o aumento do transporte de sedimentos e o assoreamento de corpos
hídricos (Durães; Mello, 2016).
A realização de estudos hidrossedimentológicos torna-se uma tarefa cada vez mais
importante no gerenciamento de bacias hidrográficas, já que as transformações no ambiente
podem acelerar a produção e o transporte dos sedimentos. Nas grandes bacias hidrográficas, os
processos envolvidos são intensificados com o aumento da área, tornando os problemas
relacionados aos sedimentos mais complexos (De Vente et al., 2007; Buarque, 2015). Com isso, os
dados de monitoramento como descarga sólida tornam-se essenciais, para um melhor
entendimento do que ocorre na bacia.
Buscando auxiliar no uso dos dados monitorados para a compreensão da dinâmica de
sedimentos em bacias hidrográficas, os modelos matemáticos têm sido bastante utilizados,
permitindo análises espaciais e temporais de modificações de uso da terra (Borges, 2017). Os
modelos hidrossedimentológicos vêm sendo uma boa alternativa para avaliar a erosão e o
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transporte de sedimentos de forma distribuída e contínua. Esses modelos possuem um módulo
hidrológico em sua estrutura e utilizam uma equação para o cálculo de perda de solo/produção de
sedimentos. Como exemplos de modelos hidrossedimentológicos tem-se o Soil Water Assessment
Tool (SWAT, Arnold et al., 1998), o Water Availability in Semi-Arid environments (WASA-SED,
Mueller et al., 2010) e o Modelo de Grandes Bacias (MGB-SED, Buarque, 2015). O MGB-SED possui
poucos parâmetros, necessita de poucos dados de entrada e teve bons resultados em aplicações
como na bacia do rio Madeira (Buarque, 2015), na bacia do rio Doce (Fagundes, 2018; Fagundes et
al., 2020) e na bacia Amazônica (Föeger et al., 2019).
A RUSLE (Renard et al., 1997), MUSLE (Williams, 1975), USLE-M (Kinnell e Risse, 1998) , MUST
(Williams, 1995) e MMF (Morgan et al., 1984) são alguns exemplos de equações utilizadas para
estimar a perda de solo/produção de sedimentos. Entre essas equações, as que podem ser utilizadas
em um passo de tempo diário, de fácil aplicação e sem a necessidade de muitos parâmetros, temse a MUSLE, utilizada em modelos como o SWAT e MGB-SED, a MUST, que pode ser utilizada pelo
modelo MGB-SED e a USLE-M, já utilizada no modelo AGNPS.
Observa-se, então, que diversas equações de perda de solo têm potencial para aplicações na
modelagem distribuída em grandes bacias (> 1000 km²), mas avaliações do uso destas equações
para modelagem nessa escala, considerando simulação contínua e com limitação de dados, podem
ser consideradas escassas. Neste sentido, este trabalho apresenta uma comparação do
desempenho das equações de perda de solo USLE-M, MUST e MUSLE para a modelagem da geração
de sedimentos em uma grande bacia com o uso do modelo MGB-SED (Buarque, 2015; Föeger, 2019).

2 - ÁREA DE ESTUDO
Para avaliar o uso de diferentes equações para estimativa da geração de sedimentos com o
modelo MGB-SED foi considera a bacia do rio Doce (Figura 1), localizada na região Sudeste do Brasil
e com área de drenagem de aproximadamente 86.715 km², sendo 86% pertencente ao Estado de
Minas Gerais e 14% ao Estado do Espírito Santo (PIRH, 2010).
O rio Doce é um dos mais importantes do país e sua bacia produz uma grande quantidade de
sedimentos. Cerca de 58% da sua área da bacia possui forte susceptibilidade a erosão e 30% uma
susceptibilidade média. Apesar de não possuir a maior área de drenagem dentre as bacias brasileiras
com grandes fluxos de sedimentos, próximo à sua foz observa-se a maior concentração média de
sedimentos em suspensão entre as grandes bacias hidrográficas brasileiras (Lima et al., 2005).

3 - MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 -

MODELO MGB-SED E APLICAÇÃO

O modelo aplicado neste trabalho foi o MGB-SED (Buarque, 2015; Föeger, 2019; Fagundes,
2018), que é um modelo de geração de transporte de sedimentos acoplado ao Modelo Hidrológico
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de Grandes Bacias (MGB) (Collischonn, 2001). O MGB é um modelo do tipo chuva-vazão distribuído
desenvolvido para grandes bacias hidrográficas, que adota a discretização da bacia em minibacias e
o conceito de Unidade de Resposta Hidrológica (Buarque, 2015). A propagação de vazões em rios
foi simulada por meio do método Inercial (Pontes et al., 2017). Este estudo adotou o mapa de URHs
da América do Sul desenvolvido por Fan et al. (2015)

Figura 1 – Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

O MGB-SED utiliza a equação da MUSLE para estimar a geração de sedimentos na bacia. Para
este estudo, foi incluída no modelo a opção de simulação da geração de sedimentos pela equação
MUST, que é uma adaptação da equação da MUSLE, e USLE-M. Para esta última, foi realizada uma
alteração no modelo MGB-SED, inserindo a equação associada a um fator SDR para o cálculo da
produção de sedimentos. As equações MUSLE e MUST podem ser escrita de forma geral como:
𝑆𝑒𝑑 = 𝛼. (𝑄𝑠𝑢𝑝 . 𝑞𝑝. 𝐴)𝛽 . 𝐾. 𝐿𝑆. 𝐶. 𝑃

(1)

onde 𝑆𝑒𝑑 [t/dia] é a carga de sedimentos resultante da erosão do solo, 𝑄𝑠𝑢𝑝 [mm/ha] é o volume
de escoamento superficial, 𝑞𝑝[m³/s] é a taxa de pico do escoamento superficial, 𝐴 [ha] é a área
superficial, e 𝐾 [0,013.t.m².ha./m³.t.cm], 𝐶 [-], 𝑃 [-] e 𝐿𝑆 [-] são os fatores erodibilidade do solo,
cobertura e manejo do solo, práticas conservacionistas e topográfico, respectivamente. A MUSLE
adota α = 11,48 e β = 0,56, enquanto a MUST considera α = 2,5 e β = 0,50. A USLE-M é dada por:
𝑆𝑒𝑑 = 𝑄𝑟 . 𝐸𝐼30 . 𝐾𝑈𝑀 . 𝐶𝑈𝑀 . 𝑃𝑈,𝑀 . 𝐿𝑆 . 𝑆𝐷𝑅
(2)
onde Kum [t.h.ha-1.MJ-1.mm-1] , Cum [-] e Pum [-] são os fatores erodibilidade do solo, cobertura e
manejo do solo e práticas conservacionistas, respectivamente, Qr [-] é o coeficiente de escoamento
dado pela relação Qe/Pe, sendo Qe [mm] o escoamento superficial e Pe [mm] a precipitação, EI30 é
o fator de Erosividade, onde E [MJ/ha], é a energia cinética da chuva e I30 [mm/h] o índice de
intensidade máxima da chuva com duração de 30 minutos.
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O módulo hidrológico foi calibrado no período entre 1990 a 2014 e validado no período de
1970 a 1989, e para analisar a eficiência na calibração foram utilizadas 3 estatísticas de desempenho
de modelo: coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe (ENS), coeficiente de eficiência de NashSutcliffe dos logaritmos (ENSLog); e erro relativo de volume total (PBIAS) dos hidrogramas. No
módulo de sedimentos não foi realizada calibração a fim de analisar qual das equações propostas
apresentaria um melhor resultado sem interferência de calibração. Para uma avaliação da eficiência
deste módulo foram considerados os parâmetros estatísticos: coeficiente de correlação de Pearson
(r), coeficiente de determinação (R²) e erro de volume (PBIAS).
3.2 -

DADOS UTILIZADOS

O MDE utilizado para a discretização da bacia foi o do SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission), disponibilizado pelo Grupo Consultivo sobre Pesquisa Agrícola Internacional, com
resolução espacial de 90 metros. Para a simulação hidrológica foram utilizados dados diários de
chuva e vazão da base de dados da Agência Nacional de Águas (ANA), sendo 101 estações
pluviométricas e 62 fluviométricas com dados no período de 1970 a 2014. Também foram utilizados
dados de clima de 9 estações provenientes do INMET (normais climatológicas) no período de 1970
a 2014. Para a modelagem de sedimentos, foram utilizadas 26 estações (Figura 1) de
monitoramento de concentração de sedimentos em suspensão (CSS) da ANA, possuindo média de
quatro medições anuais com dados no período de 1990 a 2014, e a estação Fazenda Ouro Fino
(Figura 1), cujos dados foram fornecidos pela Companhia de Energia de Minas Gerais (CEMIG),
contendo uma medição diária durante a estação chuvosa e de quatro a dez medições nos meses da
estação seca e com dados no período de 1990 a 2012.
Os valores de porcentagens de argila, silte, areia e carbono orgânico utilizados para calcular o
parâmetro K, bem como os valores dos parâmetros P e C da MUSLE e MUST foram os mesmos
adotado por Fagundes et al., 2020. Os parâmetros 𝐾𝑈𝑀 e 𝐶𝑈𝑀 da USLE-M foram estimados seguindo
proposta de Kinnell e Risse (1998). Como o modelo trabalha com passo de tempo diário, a
erosividade diária da chuva foi estimada seguindo metodologia proposta por Richardson et al.
(1983) a partir de dados de chuva da ANA, e o SDR conforme proposto por Lenhart et al. (2005).

4 - RESULTADOS
Os resultados do módulo hidrológico mostraram um comportamento similar entre dados
observados e simulados e valores altos dos coeficientes estatísticos, considerando-os como
satisfatórios. Foram gerados resultados diários de concentrações de sólidos suspensos (CSS) e
descargas sólidas (DS) obtidos com as equações MUSLE, MUST e USLE-M, para as 27 estações
selecionadas. Na análise estatística, para os coeficientes de correlação de Pearson (r) e o coeficiente
de determinação (R²), foram considerados satisfatórios os ajustes com valores acima de 0,50. Para
o PBIAS, foram considerados satisfatórios as estações com erro menor que 60,0.
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Na simulação com a equação da MUSLE, 33,3% das estações obteve R² acima de 0,50 para CSS
e para as DS esse percentual foi de 66,7%. Com a MUST esse percentual foi de 26,0% para CSS e de
70,4% para DS, enquanto que com a USLE-M, foi 29,6% para CSS e 59,3% para DS. As estatísticas do
coeficiente de Pearson apresentaram resultados melhores. Tanto para a MUSLE, como para a MUST,
63,0 % das estações apresentaram ajustes satisfatórios para CSS. Para a DS, os percentuais foram
de 77,8% com a MUST e de 67% com a MUSLE. Com a USLE-M, cerca de 55,6 % das estações
apresentaram resultados satisfatórios para CSS e 70,4 % para DS.
A avaliação dos resultados para o coeficiente PBIAS mostrou que, na MUSLE, ao analisar CSS,
quase 52% das estações apresentaram ajustes satisfatórios e, para as DS, 44,4%. Com a MUST, 74,1
% das estações com valores de ajustes considerados satisfatórios para as duas variáveis. Com USLEM apenas 18,52 % das estações com valores satisfatórios para o ajuste de CSS e 26,00% para a DS.
Como exemplo, nas Figura 2 e Figura 3 são apresentados os valores de CSS observadas e
simuladas pelo modelo MGB-SED. Verifica-se que os resultados das DS simuladas apresentaram um
melhor ajuste dos resultados do modelo com os dados observados do que os resultados de CSS, o
que pode ser explicado pela diluição da desta com a vazão. Os resultados obtidos com a equação da
MUSLE apresentaram valores maiores que os dados observados. Já a USLE-M tendeu a subestimar
os valores observados. A MUST não apresentou um comportamento padrão.

Figura 2 – Comparação entre as CSS observadas e simuladas na estação da CEMIG.
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Figura 3 – Comparação entre as CSS observadas e simuladas na estação da 56539000 (Cachoeira dos Óculos
Montante).

Da Figura 4-a a Figura 6-a são representadas as distribuições espaciais das Sed específicas
(t/ano/km²) geradas em cada minibacia e lançada à rede de drenagem, enquanto que da Figura 4-b
a Figura 6-b são apresentadas as distribuições espaciais das DSS transportadas pelos rios.

a)

b)

Figura 4 – Simulação com a MUSLE: (a) Sed média anual específica por minibacia (b) DSS média anual
específica por trecho de rio

a)

b)

Figura 5 – Simulação com a MUST: a) Sed média anual específica por minibacia (b) DSS média anual
específica por trecho de rio

a)

b)

Figura 6 – Simulação com a USLE-M: a) Sed média anual específica por minibacia (b) DSS média anual
específica por trecho de rio
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Os resultados nas estações avaliadas indicaram uma boa concordância entre as simulações e
as observações de CSS com as equações avaliadas, mostrando potencial para representar a dinâmica
temporal dos sedimentos. Porém, no período seco o modelo tende a não manter uma concentração
residual nos rios (ver Figuras 3 e 4), as quais são devidos a processos como ressuspensão, erosão de
margens e outros não representados nesta modelagem.
Apesar da diferença de valores, o comportamento dos resultados do modelo com as três
equações foi similar, geralmente com os mesmos locais de maior produção de sedimentos, como
na região próxima ao rio Caratinga. Esses resultados encontrados foram semelhantes aos apresentados
por Fagundes et al. (2020), onde os maiores valores de produção de sedimentos específica ocorreram
predominantemente nas bacias do rio Piracicaba, Caratinga e Suaçuí Grande. No entanto, uma
calibração do módulo de sedimentos com as equações testadas permitirá uma melhor avaliação dos
resultados, especialmente de forma distribuída na bacia.

5 - CONCLUSÃO
Os resultados mostraram que a MUSLE tende a superestimar a produção de sedimentos, a
USLE-M a subestimar os mesmos, e a MUST não apresentou um padrão definido, ora subestimando,
ora superestimando esses valores. A USLE-M subestimou principalmente os valores mais baixos,
estimando-os próximos de zero.
Numa avaliação global, baseada nos indicadores estatísticos estudados, os resultados
encontrados pela MUST apresentaram melhor desempenho quando comparado aos modelos
MUSLE e USLE-M. Apesar dessa diferença entre as equações, todas elas foram capazes de
representar a variabilidade temporal dos sedimentos em suspensão ao longo do rio Doce e a sua
dinâmica de sedimentos. No entanto, considerando que a diferença entre a MUSLE e a MUST está
nos valores dos parâmetros α e β, uma calibração destes parâmetros (Fagundes et al., 2020) poderá
melhorar os resultados, bem como calibração do SDR da USLE-M, o será a próxima etapa deste
estudo.
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