
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1

MODELAGEM DISTRIBUÍDA DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM 
UMA BACIA HIDROGRÁFICA E SUA VALIDAÇÃO UTILIZANDO 137Cs 

Pedro Henrique Augusto Medeiros
1,4

; José Carlos de Araújo
2,4

 & Avacir Casanova Andrello
3
 

RESUMO – A modelagem hidrossedimentológica, ferramenta indispensável para gestores de 
bacias hidrográficas, não é tarefa simples, pois os processos ocorrem de maneira não-linear com a 
área, impossibilitando a extrapolação de estudos em pequena escala para grandes bacias. Além 
disso, a validação da modelagem distribuída dos fluxos de sedimento é dificultada por limitações 
tecnológicas. A literatura especializada recente apresenta como alternativa a técnica de Césio-137, 
que tem sido empregada para estimar os padrões de erosão/deposição espacialmente distribuídos de 
sedimentos. A técnica consiste na comparação de medidas do isótopo (lançado na atmosfera durante 
os testes nucleares do século passado) presente no solo, com medidas de referência. Neste trabalho 
apresenta-se a simulação hidrossedimentológica semidistribuída, no período de 1963 a 2008, da 
bacia do Benguê, Ce (meso escala, 933 km²), utilizando-se o modelo WASA-SED. A modelagem 
dos fluxos hídricos inclui balanço de água no solo, escoamento superficial e subsuperficial nas 
vertentes e propagação na densa rede de reservatórios superficiais, enquanto que para sedimento são 
simulados erosão, transporte ao longo de sua trajetória e deposição em reservatórios superficiais. De 
acordo com os resultados de Césio-137, o modelo WASA-SED conseguiu simular corretamente o 
padrão espacialmente distribuído de erosão, transporte e deposição de sedimentos na bacia do 
Benguê. 

ABSTRACT – Hydro-sedimentological modelling, an essential tool for watersheds management, is 
not a simple task, since the processes are non-linear with scale, preventing the extrapolation of 
small-scale studies to large catchments. The explicit modelling of sediment fluxes on a distributed 
manner solves this problem, but validation is problematic due to technological limitation. Recent 
specialized literature presents, as an alternative, the Cesium-137 technique, which has been used to 
estimate spatially distributed patterns of erosion and sediment deposition. The technique consists of 
a comparison of measurements of the isotope (released into the atmosphere during the nuclear tests 
in the last century) present in the soil, with measurements of reference. This work presents a semi-
distributed hydro-sedimentological simulation, within the period of 1963 to 2008, of the Benguê 
meso-scale watershed (933 km²) with the WASA-SED model. Modelling of water fluxes includes 
water balance in the soil, surface and sub-surface runoff on hillslopes and transmission through the 
dense network of surface reservoirs, while for sediment, erosion, transport along the landscape and 
deposition in surface reservoirs are simulated. According to the Cesium-137 results, the WASA-
SED model proved to correctly simulate the erosion – transport – deposition spatial pattern in the 
Benguê basin. 
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INTRODUÇÃO 

A principal dificuldade encontrada em estudos dos processos hidrossedimentológicos diz 

respeito à escassez de séries longas de dados confiáveis (Araújo e Knight, 2005), que se deve 

principalmente aos investimentos relativamente elevados necessários para implantação de uma rede 

sedimentométrica e ao tempo excessivamente longo até que se obtenham séries consistentes e 

representativas. Portanto, os modelos matemáticos que simulam os processos erosivos e de 

transporte de sedimentos ganham importância para a gestão de bacias hidrográficas. 

Além de estimar a produção de sedimentos em regiões não monitoradas, modelos 

hidrossedimentológicos têm a finalidade de simular os efeitos de modificações na bacia (uso do 

solo, por exemplo) nos processos erosivos, e estimar os padrões espaciais da produção de 

sedimentos em áreas com monitoramento restrito a poucas seções. 

No entanto, a modelagem hidrossedimentológica não é tarefa simples, visto que: 

- Os processos ocorrem de maneira não linear com a escala espacial, impossibilitando a 

extrapolação de estudos em pequena escala para bacias hidrográficas; 

- Variáveis sedimentológicas (erosão, produção de sedimentos) apresentam variabilidade 

de várias ordens de grandeza, dificultando a avaliação de resultados de modelos; 

- Há escassez de bancos de dados com séries suficientemente longas para validação de 

simulações. 

Além desses fatores, estimativas dos fluxos hídricos na bacia hidrográfica são necessárias 

para simulações de erosão e transporte de sedimentos, uma vez que a água é o meio de transporte 

para os sedimentos erodidos. Em geral, o escoamento é determinado também através de 

modelagem, sendo que os resultados de modelos hidrológicos são utilizados como dados entrada de 

modelos de erosão e transporte de sedimentos, aumentando as incertezas nos resultados destes 

últimos (Aksoy e Kavvas, 2005). 

Nesse contexto, a modelagem dos processos sedimentológicos em bacias hidrográficas 

enfrenta um dilema que consiste na escolha entre abordagens bastante distintas, com resultados 

também diferenciados: I. Modelos simples (em geral empíricos, concentrados) capazes de indicar a 

produção de sedimentos total na escala de bacia, porém inadequados para a determinação de sua 

distribuição espacial; II. Modelos mais complexos (bases físicas, distribuídos) que permitem a 

previsão do padrão espacial da produção de sedimentos, simulando explicitamente as condições de 

transporte, mas que requerem uma grande quantidade de dados de entrada e apresentam incertezas 

quanto à simulação conjunta de diferentes processos e suas interações (Merrit et al., 2003). 

Geralmente, a solução adotada por modelistas e gestores de bacias hidrográficas tem sido o 

uso de modelos que combinam as duas abordagens, ou seja, modelos semi-distribuídos com 

equações empíricas que simulam isoladamente os processos de erosão, transporte e deposição, 
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como, por exemplo, o modelo WASA-SED. Essa alternativa tem permitido a descrição dos fluxos 

de sedimentos com esforços relativamente pequenos, possibilitando identificar: 

- Principais áreas produtoras de sedimentos e regiões onde predominam processos de 

deposição (por exemplo, de Vente et al., 2008; Medeiros et al., 2008); 

- Condições limitantes para a produção de sedimentos: disponibilidade de sedimentos 

(controle por erosão) ou energia (controle por condições de transporte); 

- Efeitos de barreiras geomorfológicas sobre a conectividade (Verstraeten et al., 2007; 

Medeiros et al., submetido). 

No entanto, a já mencionada escassez de dados medidos dos fluxos de sedimentos dificulta 

sobremaneira a validação das estimativas de modelos. Para solucionar esse problema, autores têm 

quantificado de maneira indireta os processos de erosão e deposição de sedimentos através de 

isótopos radioativos, com destaque para o Césio-137 (137Cs) (por exemplo, Walling et al., 2003; 

Warren et al., 2005). Lançado na atmosfera durante os testes nucleares pós II Guerra Mundial, o 
137Cs se espalhou por toda a superfície terrestre, precipitando no solo e sendo adsorvido às 

partículas mais finas. Para estimativa da erosão com base na ocorrência do isótopo admite-se que o 

mesmo foi depositado de maneira uniforme na área de estudo. Comparando amostras em locais 

selecionados com aquelas obtidas em locais de referência, onde se admite não ter havido erosão ou 

deposição, é possível estimar a redistribuição de solo com base na perda (erosão) ou ganho 

(deposição) do traçador. 

Zapata (2003) afirma que o uso de radionuclídeos, em especial do 137Cs, é uma técnica eficaz 

para estudos de erosão, apontando como principal vantagem do método a obtenção de informação 

retrospectiva de médio prazo (30-40 anos) sobre os padrões espaciais de erosão/deposição sem a 

necessidade de programas intensivos de monitoramento. Apesar de sua comprovada aplicabilidade a 

estudos de erosão e das vantagens associadas ao seu uso, a técnica tem sido pouco empregada no 

Brasil, destacando-se estudos isolados realizados em Piracicaba (Bacchi, et al., 2003), Londrina 

(Andrello, 2004) e Campinas (Correchel et al., 2006). 

Neste artigo é apresentada a simulação sedimentológica distribuída da bacia hidrográfica do 

Benguê, no Estado do Ceará, no período de 1963 a 2008. Para fins de validação das estimativas do 

modelo, as mesmas são comparadas com os resultados da aplicação da técnica de 137Cs para 

identificar os padrões espaciais de erosão e deposição de sedimentos em vertentes específicas da 

bacia estudada. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

A simulação de produção de sedimentos foi realizada na bacia hidrográfica do Benguê, 

inserida na bacia do Alto Jaguaribe, Estado do Ceará (Figura 1). A bacia do Benguê drena uma área 
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de 933 km² e é delimitada pelo açude de mesmo nome, com capacidade de acumulação de 19,6 hm³. 

A água armazenada no açude é utilizada para abastecimento da sede do município de Aiuaba, onde 

o açude está localizado, e perenização de um trecho do rio Umbuzeiro a jusante da barragem. 

 

Figura 1. Mapa de localização da bacia hidrográfica do açude Benguê (Projeção UTM, Zona 24) 

Conforme descrito por Araújo e Piedra (2009, ver também Medeiros et al., 2009), o clima na 

região é semi-árido, com precipitação média anual de 560 mm e evaporação potencial de 

aproximadamente 2.500 mm.ano-1. O regime pluviométrico apresenta forte variabilidade intra-anual 

com um período chuvoso bem definido (de janeiro a maio), responsável por mais de 80% da 

precipitação anual. As chuvas têm caráter convectivo, sendo concentradas em poucos eventos de 

elevada intensidade, e o processo de geração de escoamento predominante é o Hortoniano. O 

coeficiente de escoamento médio da bacia é de aproximadamente 2%, bastante inferior à média do 

Nordeste semi-árido, que é de 7%. As perdas hídricas excessivas se devem, em parte, à infiltração 

profunda devido às características geológicas da bacia: parte da área encontra-se sobre 

embasamento sedimentar e parte sobre a zona de contato entre este e o embasamento cristalino, que 

apresenta elevado fraturamento na região. A temperatura média anual é 26°C com pequena faixa de 
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variação (24°C em junho a 28°C em novembro) e a umidade relativa do ar apresenta média anual de 

62%. 

Com relação à ocupação, a área da bacia é predominantemente rural, sendo a densidade 

populacional do município de Aiuaba, onde a mesma está localizada, da ordem de 6,4 habitantes 

por km². As principais atividades econômicas são a agricultura de sequeiro, destacando-se as 

culturas de feijão e milho, e a criação de caprinos. A bacia do Benguê apresenta extensas áreas não 

exploradas e áreas de vegetação preservada, como na Estação Ecológica de Aiuaba, administrada 

pelo IBAMA (Figura 1). A vegetação predominante é do tipo Caatinga arbórea-arbustiva, uma 

mistura de árvores, arbustos e cactáceas composta de espécies xerófilas com alturas de até 7 metros. 

Na bacia ocorre também vegetação de tabuleiro ou carrasco, que representa a transição do bioma 

Caatinga para o bioma Cerrado, e é constituída tanto de espécies decíduas quanto de espécies que 

mantêm suas folhas durante todo o ano. Nesta, o estrato arbóreo pode atingir 10 m de altura. 

Apesar do bom estado de conservação em que se encontra a bacia do Benguê (vista geral da 

Estação Ecológica de Aiuaba na Figura 2a), observam-se pequenas áreas com processos erosivos 

avançados mesmo na Estação Ecológica (ESEC) de Aiuaba, como ilustra a Figura 2b. Isso 

demonstra a vulnerabilidade do Bioma Caatinga à degradação, tendo em vista que a Estação 

Ecológica foi instalada em 1978. 

 

 

a) Vista geral da ESEC de Aiuaba na bacia do 
Benguê 

 

b) Processo avançado de erosão em pequena 
área no interior da ESEC de Aiuaba 

Figura 2. Aspectos da vegetação na bacia do Benguê 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A modelagem da produção de sedimentos na bacia hidrográfica do Benguê foi realizada com 

o modelo WASA-SED para os anos de 1963 a 2008. O período simulado corresponde àquele desde 

o pico de precipitação de 137Cs a partir da atmosfera até o ano de coleta das amostras. Com isso, foi 
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possível uma comparação direta entre as produções de sedimentos modelada e estimada pela técnica 

de 137Cs. A seguir são apresentados detalhes dos dois métodos utilizados. 

Modelo hidrossedimentológico WASA-SED 

WASA-SED (Model of Water Availability in Semi-Arid Environments with Sediment 

Dynamics Component) (Güntner, 2002; Güntner e Bronstert, 2004; Güntner et al., 2004; Bronstert 

et al., 2007; Mamede, 2008; Mueller et al., 2008; Francke et al., 2008; Medeiros et al., submetido) 

é um modelo determinístico, semi-distribuído, de simulação contínua de processos hidrológicos e 

sedimentológicos. Para representar a variabilidade espacial das características da bacia (tais como 

topografia, tipo de solo e cobertura vegetal) e sua influência na geração de escoamento, é adotada 

uma discretização espacial hierarquizada da área de estudo em cinco níveis de escala (Güntner e 

Bronstert, 2004): 

- Sub-bacia: unidade básica, delimitada de acordo com a localização de reservatórios e 

postos fluviométricos. Os processos de transporte em rios e balanço hídrico em 

reservatórios são calculados nesta escala; 

- Unidade Hidrológica (landscape unit – LU): associação de vertentes com seqüência 

semelhante de litologia, solo e vegetação ao longo da encosta. Admitem-se similaridades 

nos fluxos verticais e horizontais de água entre vertentes de uma mesma LU; 

- Componente de Terreno (terrain component – TC): sub-área de uma LU com mesma 

posição na encosta e características semelhantes de declividade, solo e vegetação. Nesta 

unidade é simulada a transferência lateral de fluxo superficial e sub-superficial entre TCs 

de diferentes posições topográficas; 

- Componente de Solo e Vegetação (soil-vegetation component – SVC): consiste em uma 

combinação específica de solo e cobertura vegetal em um TC, sendo representado por 

seu percentual de área dentro do respectivo TC. Também nesta escala é considerada 

redistribuição lateral de escoamento superficial e sub-superficial entre SVCs; 

- Perfil: menor componente espacial da hierarquia. É nesta escala onde são especificados os 

horizontes de solos em cada SVC e onde é calculado o balanço hídrico, considerando 

processos verticais e horizontais. 

No modelo WASA-SED, o balanço hídrico é iniciado na escala de perfil de solo e as 

transferências de fluxo e agregação do escoamento são computadas até a escala de sub-bacia. Os 

processos contemplados na modelagem hidrológica são: interceptação (balanço simplificado - 

Güntner, 2002); evapotranspiração (modelo de duas camadas - Shuttleworth e Wallace, 1985); 

evaporação de reservatórios superficiais (Penman, 1948; Monteith, 1965); infiltração (Green e 

Ampt, 1911); percolação entre horizontes de solo (Arnold et al., 1990); escoamento sub-superficial 
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(relação simplificada para fluxo saturado baseada na equação de Darcy); armazenamento 

subterrâneo (modelagem simplificada com base em um modelo linear de armazenamento). A 

descrição completa dos processos hidrológicos simulados no modelo WASA-SED é apresentada 

por Güntner (2002). 

Após o cômputo de todo o escoamento gerado em uma sub-bacia, o mesmo é propagado na 

rede de drenagem utilizando-se o método de Muskingum e então transferido aos reservatórios 

superficiais. No que diz respeito aos açudes, a simulação do balanço hídrico em pequenos 

reservatórios é realizada no modelo WASA-SED considerando-se agrupamento destes em classes 

de acordo com suas capacidades de armazenamento. Assim, o balanço é calculado para um 

reservatório hipotético com características representativas de cada classe, sendo a transferência de 

água entre as classes de reservatórios realizada através de um método de cascata, no qual os 

reservatórios de ordem inferior contribuem com fluxo para os reservatórios de ordem superior 

(Güntner et al., 2004). Para os reservatórios estratégicos, o balanço hídrico é calculado 

explicitamente, sendo necessária a devida caracterização de cada reservatório (localização, 

dimensões do vertedouro, curva cota-área-volume, liberação de vazões a jusante). 

Com relação aos processos sedimentológicos, erosão hídrica e transporte de sedimentos são 

simulados na escala de componente de terreno em um intervalo diário. O modelo admite um 

esquema em que a quantidade de sedimento disponível, representada pela erosão bruta (E) somada 

ao sedimento proveniente de montante (SEDin), é comparada com a capacidade de transporte 

(TCap), e a produção de sedimentos (SY) do respectivo TC é dada por: 

( )TCapSEDESY in ;min +=  (1) 

A capacidade de transporte é calculada pela equação proposta por Everaert (1991) para 

escoamento laminar (Equações 2a e 2b). 

se D50 ≤ 150 µm: WDTCap
47,0

50
07,151050,1 Ω⋅= −  (2a) 

se D50 > 150 µm: WDTCap
56,0

50
75,161097,3 −− Ω⋅=  (2b) 

em que: TCap é a descarga sólida (t.dia-1); Ω é a potência de corrente efetiva (g1,5.s-4,5.cm-2/3) 

calculada internamente no modelo WASA-SED; D50 é o diâmetro mediano das partículas (µm), 

estimado da distribuição granulométrica dos solos erodidos; e W é a largura do componente do 

terreno (m). A potência de corrente efetiva é calculada pela expressão: 

( ) 325,1
dgqsρ=Ω  (3) 

em que: ρ é a massa específica da água (g.m-3); g é a aceleração da gravidade (m.s-2); q é a vazão 

escoada superficialmente por unidade de largura (m3.s-1.m-1); s é a declividade do terreno (m.m-1);e 

d é a lâmina de água escoada (cm). 
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Uma vez estimada a produção de sedimentos nas vertentes, a propagação na rede de drenagem 

é simulada considerando processos de arraste de fundo e transporte de material em suspensão. O 

arraste de fundo é simulado utilizando-se uma das seguintes equações (escolhida pelo usuário): 

Meyer-Peter e Müller (1948); Schoklitsch (1950); Smart e Jaeggi (1983); Bagnold (1956); e 

Rickenmann (1991; 2001). Para o cálculo do material transportado em suspensão utiliza-se o 

conceito de capacidade de transporte, calculada em função da velocidade de pico do fluxo. 

Nos pequenos reservatórios, o balanço de sedimentos é realizado aplicando-se o conceito de 

taxa de vertimento (Haan et al., 1994), admitindo-se um reservatório retangular sem ressuspensão 

de sedimento. A velocidade crítica de queda de uma partícula é admitida igual à razão entre a vazão 

vertida e a área da bacia hidráulica. De acordo com o método, partículas com velocidade de queda 

superior à crítica ficam retidas no reservatório. Para os reservatórios estratégicos é possível também 

realizar um balanço de sedimentos detalhado, o qual requer maiores informações quanto às 

características geométricas do açude e propriedades físicas do sedimento depositado (Mamede, 

2008). Para uma descrição completa dos módulos de simulação dos processos erosivos e de 

transporte de sedimentos nas vertentes, rios e reservatórios, ver Mueller et al. (2008). 

A parametrização da bacia do Benguê para a simulação da produção de sedimentos com o 

modelo WASA-SED está descrita em detalhes no trabalho de Medeiros et al. (submetido). 

Técnica de 137Cs para avaliação dos padrões de erosão, transporte e deposição de sedimentos 

A técnica que utiliza 137Cs como traçador para avaliar os padrões de erosão, transporte e 

deposição de sedimentos consiste na comparação do inventário do isótopo em locais pré-

selecionados da bacia com o inventário medido em áreas de referência, nas quais se admite não 

haver erosão ou deposição ou que a movimentação de solo seja insignificante. Conforme descrito 

por Andrello (2004), admite-se que o padrão de deposição de 137Cs a partir da atmosfera ocorreu de 

maneira uniforme sobre a área de estudo e que o material foi completamente adsorvido às partículas 

de solo. Assim, o padrão de redistribuição de 137Cs reflete o padrão de redistribuição de solo, sendo 

que em áreas com perda de 137Cs predominam processos erosivos enquanto que regiões que 

apresentam ganho relativo do isótopo representam áreas de deposição de sedimentos. 

A quantificação da erosão ou deposição de sedimentos no local estudado é realizada 

utilizando-se modelos que relacionam a redistribuição de solo com a perda ou ganho de 137Cs em 

relação ao inventário de referência. Além de modelos empíricos desenvolvidos para condições 

específicas, Andrello (2004) destaca seis modelos teóricos indicados pela Agência Internacional de 

Energia Atômica (International Atomic Energy Agency – IAEA) para cálculo da erosão com base 

em medidas de 137Cs, quais sejam: modelo proporcional; modelo de balanço de massa simplificado; 

modelo de balanço de massa refinado; modelo de balanço de massa incorporando o movimento de 
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solo pelo cultivo; modelo de distribuição de perfil e modelo de difusão e migração. Neste trabalho 

foram utilizados dois modelos de acordo com a distribuição vertical de 137Cs no solo da região 

estudada. 

O modelo de distribuição de perfil foi empregado para estimativa de erosão e deposição de 

sedimentos em regiões com solos não perturbados, ou seja, aquelas em que há uma tendência de 

redução do inventário do isótopo com a profundidade. Segundo esse modelo, a distribuição vertical 

de 137Cs no solo e a taxa média anual de erosão são expressas pelas Equações 4 e 5, 

respectivamente, conforme descrito por Walling e He (1999). 

( ) ( )01' hx

ref eAxA −−=  (4) 

0
100

1ln
10

0

h
X

tt
Y ⋅








−

−
=  (5) 

em que: A’(x) é o inventário de 137Cs acima da profundidade x (Bq.m-2); Aref é o inventário de 137Cs 

de referência (Bq.m-2); x é um indicador da profundidade a partir da superfície do solo (kg.m-2); h0 

é o coeficiente que descreve a forma do perfil (kg.m-2); Y é a taxa média de erosão (t.ha-1.ano-1); t é 

o ano de coleta da amostra; t0 é o ano de pico do fallout de 137Cs (ano de 1963, segundo Walling e 

He, 1999); X é o percentual de redução do inventário de 137Cs em relação ao inventário de 

referência. 

Em áreas onde se identificou um revolvimento das camadas superficiais de solo, resultando 

em uma distribuição vertical uniforme de 137Cs, utilizou-se o modelo proporcional. Nesse modelo 

admite-se que há mistura completa do 137Cs nas camadas superficiais do solo, e que a redistribuição 

lateral de solo é diretamente proporcional à distribuição do isótopo. Conforme apresentado por 

Walling e He (1999), no modelo proporcional a erosão é estimada pela seguinte equação: 

( )0100
10

tt

XdB
Y

−

⋅⋅
=  (6) 

em que: B é a densidade aparente seca do solo (kg.m-3) e d é a profundidade de revolvimento do 

solo (m). 

A coleta de amostras de solo para análise do inventário de 137Cs foi realizada em duas etapas 

utilizando-se métodos distintos em casa uma delas. Na primeira etapa do trabalho, realizou-se uma 

“amostragem individualizada”, ou seja, cada amostra de solo (cilíndrica, com diâmetro de 10 cm e 

profundidade de 25 cm) foi coletada e analisada individualmente. Nesta etapa, apenas dois pontos 

foram amostrados em cada uma das dez unidades de modelagem (Componente de Terreno, no 

modelo WASA-SED) estudadas, totalizando 20 amostras de solo. Na segunda etapa do trabalho, 

realizou-se uma “amostragem composta”, na qual seis amostras de solo (de dimensões semelhantes 

às anteriormente citadas) localizadas em uma mesma unidade de modelagem foram misturadas e 

analisadas como uma amostra única. Nesta etapa, uma única vertente com cinco unidades de 
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modelagem foi estudada, totalizando cinco amostras compostas analisadas. Para identificação da 

distribuição vertical de 137Cs no solo, três amostras foram coletadas em incrementos de 2 a 10 cm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A simulação hidrossedimentológica da bacia hidrográfica do Benguê para o período de 1963 a 

2008 indicou uma produção de sedimentos média anual de 9,5 t.km-2.ano-1. Do total de sedimentos 

erodidos (37,1 t.km-2.ano-1), 64% ficaram retidos ao longo da topografia, e 11% foram depositados 

em reservatórios superficiais, resultando em uma razão de aporte de sedimentos (ou Sediment 

Delivery Ratio – SDR) de 25%. Para o período de 2003 a 2008, em que dados medidos indicam 

produção de sedimentos de 13,6 t.km-2.ano-1 a montante do açude Benguê, o modelo WASA-SED 

estimou um aporte de 14,5 t.km-2.ano-1 de sedimentos ao reservatório (diferença de 7% em relação 

ao medido), indicando a boa capacidade de previsão na escala de bacia hidrográfica. A baixa 

produção de sedimentos na bacia do Benguê (Araújo et al., 2003, estimaram uma produção de 

sedimentos de 124,3 t.km-2.ano-1 em uma bacia com características fisiográficas e climáticas 

semelhantes à do Benguê) é atribuída a dois fatores: 1) a bacia do Benguê apresenta baixo 

coeficiente de escoamento médio anual (2% contra média de 7% no Nordeste Brasileiro), resultando 

em uma redução da capacidade de transporte de sedimentos; 2) a área é pouco explorada, 

apresentando bom estado de conservação da vegetação (Medeiros et al., 2009; Araújo e Piedra, 

2009). 

O padrão espacial da produção de sedimentos, apresentado na Figura 3, indica relação direta 

entre a intensidade dos processos erosivos e o tipo de solo, conforme destacado por Medeiros et al. 

(submetido) e Medeiros et al. (2008). Nos extremos oeste e sul da bacia e nas proximidades do 

exutório, onde predominam solos relativamente profundos (2 m em média, enquanto que no restante 

da bacia os solos têm profundidade média de 0,6 m), o modelo estima baixa produção de 

sedimentos. Nessas áreas observam-se altas taxas de infiltração, que reduzem o coeficiente de 

escoamento superficial e, consequentemente, a capacidade de transporte de sedimentos. Observa-se 

também que o modelo tende a estimar deposição de sedimentos nas proximidades da rede de 

drenagem, onde as declividades são geralmente menores e, portanto, o escoamento tem menor 

capacidade de transportar os sedimentos erodidos a montante. 
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Figura 3. Produção de sedimentos entre 1963 e 2008 simulada, em passo diário, com o modelo 
WASA-SED na bacia do Benguê, Ce 

Para validar de maneira espacialmente distribuída os resultados do modelo WASA-SED 

foram utilizadas medidas do inventário de 137Cs nas cinco vertentes indicadas na Figura 3. A 

comparação entre os resultados do modelo e aqueles indicados pela técnica de 137Cs foi realizada 

qualitativamente, ou seja, admitindo-se compatibilidade entre os métodos quando ambos indicaram 

a predominância do mesmo processo, de erosão ou deposição. 

O modelo utilizado para cálculo de erosão/deposição a partir do inventário de 137Cs foi 

escolhido de acordo com o perfil vertical da amostra mais próxima de cada vertente. A Figura 4 

apresenta a distribuição vertical de 137Cs em solo não perturbado (Figura 4a) e em solo revolvido 

(Figura 4b). 
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Figura 4. Perfis verticais do inventário medido e modelado de 137Cs. As amostras foram coletadas 
na bacia do Benguê, Ce, no ano de 2008. Os modelos aqui mencionados referem-se à distribuição 

vertical do inventário de Césio-137 no solo (Walling e He, 1999) 

Nas vertentes V1, V2 e V4, para as quais se utilizou a amostragem individualizada, o 

percentual de compatibilidade entre os resultados do modelo WASA-SED e as estimativas da 

técnica de 137Cs foi de apenas 46%. Mesmo na vertente V3, que o modelo indicou como de 

produção de sedimentos nula, a variabilidade do inventário nos pontos amostrados foi elevada, de 

mais de 50%. Esse desempenho aparentemente fraco se deve ao caráter muito pontual das amostras, 

em oposição à estimativa média do modelo WASA-SED em áreas de até centenas de ha. Com isso, 

características muito localizadas, como convergência ou divergência de fluxo, por exemplo, 

influenciam consideravelmente a estimativa utilizando radioisótopos, enquanto que a modelagem 

semidistribuída é menos afetada por essas características. Essa hipótese é reforçada pelo fato de 

que, em algumas unidades de modelagem, duas amostras apresentaram padrões opostos de 

redistribuição de solo, apesar de estarem localizadas em uma área onde o tipo de solo, a vegetação e 

a declividade são homogêneos: esperar-se-ia, portanto, um padrão de erosão/deposição também 

homogêneo. 

Visando-se minimizar os efeitos de características pontuais sobre as estimativas de 137Cs, 

procedeu-se a amostragem composta (mistura de seis amostras). Foram, então, coletadas amostras 
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compostas nas cinco unidades de modelagem da vertente V5. Nessa vertente, o percentual de 

compatibilidade entre os resultados do modelo WASA-SED e da técnica de 137Cs foi de 100%. Por 

exemplo, nas unidades em que o modelo WASA-SED previu elevadas taxas de erosão, as amostras 

apresentaram reduzido valor de 137Cs, enquanto que nas unidades em que o modelo previu 

deposição, o teor de 137Cs era superior ao de referência. 

Essa comparação demonstra a capacidade do modelo de prever adequadamente a produção de 

sedimentos não somente na escala de bacia hidrográfica, mas também seu padrão espacial na escala 

de unidade de modelagem. A compatibilidade verificada entre a redistribuição de solo modelada 

com o WASA-SED e estimada pela técnica de 137Cs, particularmente para a amostragem composta, 

é destacável, tendo em vista as incertezas envolvidas nos dois métodos: 

• A delimitação das unidades de modelagem em WASA-SED envolve a agregação de 

diferentes vertentes em uma componente única com características admitidas 

homogêneas, resultando em perda de informação na escala de vertente; 

• A estimativa dos fluxos de água e sedimentos ao longo da vertente no modelo WASA-

SED contempla a simulação de um número significativo de processos, como balanço de 

água no solo, redistribuição lateral de água entre diferentes unidades de modelagem, re-

infiltração do escoamento a jusante, transporte de sedimentos em unidades de 

modelagem e transferência entre unidades de diferentes posições; 

• Os inventários de 137Cs identificados na área de estudo são muito baixos (duas ordens de 

grandeza inferiores aos medidos na Europa e uma ordem de grandeza inferiores aos 

inventários na região Sul do Brasil), provocando perda de precisão nas análises 

laboratoriais; 

• A identificação do inventário de referência envolve certo grau de incerteza, uma vez que 

não há informação disponível sobre o fallout de 137Cs na região de estudo e as amostras 

de referência analisadas não se encontram necessariamente nas mesmas vertentes 

estudadas; 

• A falta de um histórico de uso da terra na bacia do Benguê, especialmente para o período 

anterior ao sensoriamento remoto, dificulta a escolha do modelo de distribuição vertical 

de 137Cs no solo. 

 

CONCLUSÕES 

A modelagem semi-distribuída dos processos hidrossedimentológicos na bacia hidrográfica 

do Benguê indicou a boa capacidade de previsão do modelo WASA-SED na escala de bacia 

hidrográfica, com uma diferença de 7% entre produção de sedimentos medida e modelada no 
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período de 2003 a 2008. De acordo com o modelo, a produção de sedimentos é de 9,5 t.km-2.ano-1 

no longo prazo, sendo a razão de aporte de sedimentos estimada em 25%. 

Uma vez que a produção de sedimentos na bacia é restringida pelas condições de transporte, 

observa-se forte relação entre os padrões espaciais de produção de sedimentos e escoamento 

superficial: em regiões com predominância de solos profundos e altas taxas de infiltração, a 

produção de sedimentos é insignificante, aumentando em solos menos permeáveis e mais rasos. 

Para validar o padrão espacial da produção de sedimentos simulado pelo modelo WASA-

SED, foram utilizadas medidas do inventário de 137Cs nas camadas superficiais do solo. A 

amostragem de solo do tipo individualizada provocou grandes distorções, resultando em uma 

compatibilidade de apenas 46% entre estimativas com base no modelo e em medidas do isótopo. 

Isso se deve ao caráter muito pontual das amostras inicialmente analisadas, resultando em uma 

grande influência de características localizadas sobre a estimativa de erosão/deposição. A 

amostragem composta, por sua vez, permitiu uma estimativa mais representativa dos padrões de 

redistribuição de solo nas unidades de modelagem admitidas no modelo WASA-SED. Para as trinta 

amostras coletadas, agrupadas em cinco amostras compostas, houve plena compatibilidade entre 

estimativas do modelo e da técnica de 137Cs (100% de acerto). 

Os resultados ora apresentados demonstram que os radioisótopos, particularmente o 137Cs, são 

uma ferramenta valiosa para a validação de estimativas distribuídas da produção de sedimentos. 

Ressalta-se ainda a importância de se escolher uma técnica de amostragem compatível com as 

estimativas a validar, tendo-se demonstrado neste estudo a eficácia da amostragem composta de 

sedimentos em unidades de modelagem. 
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