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SUMARJO 

Entre os diversos processos hidroJogicos 0 processo erosive e, certamen-

te, um dos qu: maiores dificuJdades apresenta de compreensao, analise, descri~ao, 

modeJa~ao, si mula~ao e controle. 

Neste relatorio procede-se a caractar i za~ao dos processos hidrologicos 

em geral e do processo erosive em especial, mostrando-se 0 seu caracter simulta-

neamente determinrstico e aleatorio, e apontando-se um caminho possrvel, que se 

julga promissor, para a modela~ao matematica do processo erosive considerado 

com um processo estocastico. 
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Para os dois primeiros casos-tipo e possrvel desenvolver-se modelos esto-

casticos conceptuais, ainda que introduzindo importantes simplifica~oes. 

Para 0 terceiro caso-tipo a complexidade do problema tornou impossrvel,por 

enquanto, este tipo de abordagem, propondo-se, no entanto, caminhos de alterna-

tiva. 

Os modelos estocasticos apresentados requerem, na sua aplica~ao pratica a 

determina~ao dos parametros das fun~oes de distribui~ao de certas variaveis hi-

drologicas consideradas determinantes no processo de produ~ao de sedimentos. 

Para isso torna-se necessario recorrer a dados experimentais de observa~ao 

da natureza e, a partir destes dados, a estima~ao daqueles parametros. 

o presente relatorio descreve as principais tecnicas estatistico-matemati 

cas que permitem a determina~ao destes parametros. 

A avalia~ao concreta da adequabilidade a realidade dos modelos estocasti-

cos apresentados devera ser posta atraves da sua apl ica~ao aos dados de observa 

~ao da natureza que se puderem compilar. 

Verificada essa adequabilidade e generaliza~ao da aplica~ao destes mode 

los pressupoe a defini~ao de campanhas racionais e sistematicas de observa~ao de 

dados da natureza e a regional iza~ao dos parametros das distribui~oes das varia-

veis hidrologicas determinantes do processo de produ~ao de sedimentos. 
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