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RESUMO --- Em regiões, como o semiárido brasileiro, onde a maior parte da água para o
abastecimento humano é armazenada em reservatórios superficiais, as altas taxas de produção de
sedimentos vêm causando sérios danos como assoreamento e eutrofização dos mananciais. Nesse
sentido o presente trabalho objetiva avaliar os processos hidrossedimentológicos em diferentes
escalas espaciais em uma evento extremo na Bacia Experimental de Iguatu, no semiárido brasileiro.
A estação em estudo é composta de bacias aninhadas com: uma bacia de 16,74 km 2, três
microbacias de até 2,8 ha, três parcelas de erosão de 20 m2 e três microparcela de 1 m2. Foi
selecionado um eventos extremo de 162 mm, ocorrido no dia 09/05/13, com período de retorno 47,5
anos. Na escala de 20 m2 ocorre a acumulação de fluxo e a formação de microcanais aumentando
assim a produção de água e solo em relação a microescala (1 m2). Na escala de microbacia a maior
produção de água e sedimentos foi observada na microbacia com capim, sendo atribuída a
homogeneidade da cobertura, reduzindo os fatores de quebra de conectividade ou pontos sumidores
de escoamento e deposição de sedimentos. A bacia de 16,74 km2, apresentou elevado coeficiente de
escoamento em relação as demais escalas.
ABSTRACT --- In regions such as the Brazilian semiarid region, where most of the water for
human consumption is stored in surface reservoirs, high rates of sediment production are causing
serious damage such as sedimentation and eutrophication of water sources. In this sense the present
work aims to evaluate the hydrosedimentological processes at different spatial scales in a dire event
in Experimental Basin Iguatu in the Brazilian semiarid. The station under study consists of nested
bowls with: a watershed of 16.74 km2, three watersheds of up to 2.8 ha, three erosion plot of 20 m2
and three 1 m2 microplot. Extreme events of 162 mm, occurred on 9-may-13, with 47.5 years return
period was selected. In the scale of 20 m2 flow accumulation and formation of microchannels
thereby increasing the production of soil and water toward microscale (1 m2) occurs. In most
watershed scale production of water and sediment was observed in the watershed with grass being
attributed to homogeneous coverage, reducing factors break connectivity consumers or points of
flow and sediment deposition. The watershed of 16.74 km2, showed high runoff coefficient
compared with other scales.
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INTRODUÇÃO
A degradação do solo é um problema crescentes nos ambientes semiáridos em todo o mundo
(TURNBULL et al., 2008). Os efeitos negativos da erosão do solo incluem a redução da fertilidade
do solo, redução da capacidade de armazenamento de água no solo, poluição e assoreamento dos
corpos hídricos (BAKKER et al., 2004; CERDAN et al., 2010). Todos esses pontos negativos
podem fundamentalmente levar aos desafios sociais, tais como o abandono das terras e o declínio
das comunidades rurais (BAKKER et al., 2005).
Em região semiárida onde o principal processo de geração de escoamento é Hortoniano (em
que a intensidade da precipitação supera a capacidade de infiltração), vertentes longas aumentam a
possibilidade de reinfiltração do escoamento gerado a montante, aumentando também a
probabilidade de deposição dos sedimentos por falta de meio de transporte. Devido à predominância
de diferentes processos e condições limitantes ao transporte em escalas específicas, a transferência
direta da produção de sedimentos de maneira linear entre escalas é impossível (CAMMERAAT,
2002). Além disso, a extrapolação de estimativas entre escalas é dificultada pela heterogeneidade de
bacias hidrográficas, dificilmente representada na pequena escala (BOIX-FAYOS et al, 2006).
Uma adequada descrição dos fluxos de sedimentos para a adoção de medidas preventivas ou
de controle dos processos erosivos requer um entendimento não somente dos fatores que
influenciam a erosão, como também das condições de transporte (MEDEIROS, 2009). Na escala de
vertentes com centenas de metros de comprimento, processos como a formação de ravinas e
voçorocas intensificam a produção de sedimentos (POESEN et al., 2003), enquanto que barreiras de
vegetação e áreas com baixas declividades podem promover a deposição de parte dos sedimentos
transportados (BOIX-FAYOS et al, 2005; BOIX-FAYOS et al, 2006). Na escala de bacias
hidrográficas, a produção de sedimentos é fortemente influenciada pelas condições de transporte,
ganhando destaque os processos de deposição.
Nesse sentido o presente trabalho objetiva avaliar os processos hidrossedimentológicos em
diferentes escalas espaciais em uma evento extremo na Bacia Experimental de Iguatu, no semiárido
brasileiro.

MATERIAL E MÉTODOS
A Bacia Experimental de Iguatu (BEI) está localizada no Semiárido Cearense, inserida na
bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe entre as coordenadas geográficas 6°23’36’’ a 6°23’57’’ S e
39°15’15’’ a 39°15’30’’ W, com altitude média de 217,8 m (Figura 1).
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Figura 1 – Localização da área em estudo no Estado do Ceará, Brasil

O clima da região é do tipo BSw’h’ (Semiárido quente), de acordo com a classificação
climática de Köppen, com temperatura média sempre superior a 18 ºC no mês mais frio. O Índice de
Aridez elaborado por Thornthwaite (1948) é de 0,44 classificando-se como semiárido. A
evapotranspiração potencial média é de 1.988 mm.ano-1, a precipitação média histórica no
município de Iguatu é de 864 ± 304 mm (média de 1932 a 2013), com 85% concentrados no
período de janeiro-maio e dos quais cerca de 30% são registrados no mês de março, expressando a
concentração das chuvas em cinco meses do ano.
Tendo em vista os diferentes processos hidrossedimentológicos em diferentes escalas
espaciais, as mensurações do escoamento superficial e da produção de sedimentos foram
quantificadas em quatro diferentes níveis de escala: pequena bacia com área de 16,74 km2 (coletas
iniciadas em 2013); microbacias com áreas em torno de 1 a 3 ha (coletas iniciadas em 2009);
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parcelas de erosão de 20 m2 (coletas iniciadas em 2009); e parcelas de 1 m2 (coletas iniciadas em
2011), todas sob chuva natural. Ao todo, a estação experimental com bacias aninhadas será
composta de uma bacia experimental na escala de km2, três microbacias na escala de ha, quatro
parcela de erosão de 20 m2 e quatro parcelas de 1 m2.

Parcelas de erosão de 1 m2
Para comparação das respostas de perdas de solo e água em uma micro escala, foram
instaladas quatro parcelas de erosão de 1 m2, no ano de 2011. As parcelas foram distribuídas nas
microbacias, de forma a representar os distintos manejos estudados. Dentre as parcelas uma foi
mantida com solo descoberto, com intuito de representar as perdas de solo e água na escala de 1 m 2
em uma área sem cobertura vegetal e com Vertissolo Ebânico Carbonático Típico. As parcelas
foram delimitadas com chapa de aço galvanizada com 0,30 m de largura, que foi enterrada a 0,15
m. Na parte inferior da parcela foi conectado um sistema coletor, constituído de um tanque com
capacidade de 200 L, ao qual é acoplado um balde com capacidade de 18 L que, uma vez cheio,
extravasa para o tanque.
Parcelas de erosão de 20 m2
Os valores de escoamento superficial e de erosão foram quantificados em quatro parcelas
experimentais de perdas de solo e água com área igual a 20 m2 (2 x 10 m), com o comprimento
maior obedecendo o sentido da declividade do terreno. As parcelas foram distribuídas nas
microbacias mencionadas, sendo a cobertura do solo representativa de cada microbacia de forma a
representar as condições dos manejos estudados em escala espacial de 20 m2. Uma parcela de solo
nu foi instalada na microbacias desmatada e com pastagem de modo a representar as perdas no
Vertissolo Ebânico Carbonático Típico, quando desprotegido.

Microbacias com escala de 1 a 3 ha
O estudo experimental em microbacias experimentais aninhadas constou de três
microbacias, sendo uma mantida inalterada (caatinga nativa) (área de 2,06 ha) e duas submetidas
aos seguintes manejos: desmatamento seguido de queimada e cultivo de capim para pastagem (2,8
ha); raleamento da caatinga (1,41 ha). Adotaram-se estes tratamentos, uma vez que a produção de
pastagem representa um dos usos de solo mais comuns no semiárido cearense, o raleamento como
método silvopastoril alternativo de produção de gêneros de subsistência. Na Error! Reference
source not found. observam-se em síntese as características da cobertura vegetal das microbacias
durante o período estudado.
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Tabela 1 – Características da cobertura vegetal das microbacias ao longo do período estudado
Microbacia
Caatinga Nativa
Caatinga Raleada
Queima/
Pastagem

2009
Nativa
Raleada
Nativa

2010
Nativa
Raleada
Desmatada/
Queima/
Pastagem

Cobertura Vegetal
2011
2012
2013
Nativa
Nativa
Nativa
Raleada
Raleada
Raleada

2014
Nativa
Raleada

2015
Nativa
Raleada

Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem Pastagem

Os solos das microbacias foram classificados como Vertissolos Ebânico Carbonático Típico.
Devido ao tipo de argila (2:1) presente nos solos das microbacias é comum o surgimento de
rachaduras na superfície com baixo teor de umidade do solo, e encharcamento com elevação da
umidade do solo.
As microbacias foram equipadas com estações hidroclimatológicas, com pluviômetros,
calhas Parshall, sensores de temperatura do ar e solo, sensores de umidade relativa do ar, umidade
do solo e pluviógrafos automáticos.
O escoamento superficial foi quantificado através de três calhas Parshall. Para quantificação
da descarga sólida em suspensão em cada microbacia, a montante das calhas Parshall foram
instaladas torres coletoras de sedimentos em suspensão. Para quantificação da produção de
sedimentos em arraste de leito nas microbacias foram instalados fossos a montante de cada calha.
Bacia com escala de 16,74 km2
Com o objetivo de estudar as respostas hidrossedimentologicas na escala de km2, em 2013
iniciou-se o monitoramento de uma bacia com área de 16,74 km2. As demais parcelas de erosão e
microbacias estavam localizadas no interior dessa bacia, estudando em bacias aninhadas. A seção
de monitoramento da Bacia Experimental de Iguatu (BEI) de 16,74 km2 está localiza em uma área
pertencente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) campus Iguatu
(Figura 2). A bacia estudada é um afluente da grande bacia do Alto Jaguaribe. A localização exata
da seção de acordo com o sistema de coordenadas UTM (Zona 24S, WGS-84 datum) é 9.293.435 m
e 469.918 m.
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Figura 2 – Seção de monitoramento bacia experimental de Iguatu (BEI) de 16,74 km2

Os solos da bacia (16,74 km2) foram classificados como Luvissolos/podzólico (24,25%),
Vertissolos (45,63%), Neossolo Fluvico (13,06%), Neossolo Litólico (17,05%) (Figura 3). A classe
de solos de maior ocorrência na bacia foi a dos vertissolos (45,63%), sendo esses solos
característicos de argilas expansivas com grande velocidade de infiltração quando secos
(principalmente nas fendas), e baixa velocidade quando úmido.

Figura 3 – Mapa de solos da bacia experimental de Iguatu (BEI) de 16,74 km2
De acordo com a Figura 4, observa-se que a bacia apresenta um elevado grau de preservação
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da sua cobertura, sendo 59,12% coberta com caatinga preservada e 12,82% coberta com caatinga
densa, totalizando 71,94% de toda a bacia, representando uma área de 12,04 km2. As demais classes
foram Agricultura e pastagem (21,38%), Solo nu e construções (vilas) (6,27%) e Água (0,41%).

Figura 4 – Mapa de uso do solos da bacia experimental de Iguatu (BEI) de 16,74 km2

Para a mensuração do escoamento superficial, a seção foi equipada com um sensor de nível
transdutor de pressão modelo CS450 da Campbell Scientific, conectado a um datalogger CR1000
com intervalos de aquisição de 5 min (Figura 5). Com os valores de altura de carga hidráulica, o
escoamento superficial (hidrogramas, volume escoado e lamina escoada) foi mensurado através da
equação do vertedor. Para a calibração e verificação da eficiência do linígrafo foram instaladas
réguas linimetricas próximas ao sensor e efetuadas leituras periodicamente quando da ocorrência do
escoamento.
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Figura 5 – Sensor de nível, datalogger e Régua linimetrica na Seção de monitoramento da bacia
experimental de Iguatu (BEI) de 16,74 km2
Para quantificação da produção de sedimentos, próximo ao sensor de nível foi instalado
sensor de Turbidez e Sedimentos (Turbidímetro), modelo OBS300 da Campbell Scientific,
conectado a um datalogger CR1000 com intervalos de aquisição de 15 min (Figura 6). Para a
calibração do equipamento e eventual recuperação de dados, foram efetuadas coletas de amostras de
água periodicamente durante a ocorrência do escoamento (de 3 a 4 amostras por dia) e realizadas
análises em laboratório de sólidos suspensos. Uma vez determinada a concentração de sedimentos
suspensos através do turbidímetro e das amostras do laboratório (possibilidade de determinação do
sedimentograma), e com as informações de escoamento pode-se calcular a produção de sedimentos
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para cada evento gerador de escoamento.

Figura 6 – Turbidímetro OBS300 instalado na seção de monitoramento da bacia experimental de
Iguatu (BEI) de 16,74 km2

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para avalição dos processos hidrossedimentológicos em diferentes escalas e cobertura do
solo foi selecionado um evento extremo ocorrido no dia 09/05/13, com precipitação de 162 mm e
período de retorno de 47,5 anos. Esse evento foi o primeiro gerador de escoamento em todas as
escalas espaciais estudadas no ano hidrológico de 2013. A precipitação apresentou elevada
intensidade e erosividade com I30máx de 71,3 mm h-1, EI30 de 2.868,9 MJ mm ha-1 h-1, duração de
4,17 h e total precipitado de 162 mm. Por apresentar grande magnitude, esse evento gerou alta
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conectividade hidrológica na bacia o que explica a geração de escoamento e produção de
sedimentos em todas as escalas estudas (Figura 7) (exceto a escala de 1 m2 com cobertura de
caatinga). De acordo com Fryirs et al. (2007), eventos de grande magnitude podem gerar
conectividade das unidades de paisagens, violando as barreiras naturais e artificias ao escoamento.
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Figura 7 – Relação entre área, coeficiente de escoamento e produção de sedimentos, para as
diferentes coberturas e escalas espaciais, estudo de caso do eventos do dia 09/05/13

Na escala de 1 m2 (Figura 7), observa-se os menores escoamentos e perdas de solo, para
todas as coberturas de solo e escalas espaciais estudadas. Esse comportamento deve-se à quebra da
conectividade do sistema em microparcelas fechadas. Nessas microparcelas não ocorre a
acumulação de fluxo (rampa de apenas 1,13 m), reduzindo assim a desagregação pelo fluxo de
escoamento e menor energia de transporte. Estudos em microescala sofrem fortemente a influência
da cobertura vegetal (BOIX-FAYOS et al, 2005; BOIX-FAYOS et al, 2006).
Na microparcela (1 m2) com caatinga nativa, a arvore no meio da parcela intercepta parte da
precipitação, ocorrendo ainda aumento da precipitação em alguns pontos do solo e redução em
outros (gerando maior precipitação em pontos fora da parcela). Outra parte da chuva escoa pelo
tronco, favorecendo os processos de infiltração que são expressivos em uma rampa muito pequena.
Esses processos resultaram em não geração de escoamento nesse nível de escala para a cobertura de
caatinga nativa no evento extremo de 09/05/13. Processos semelhantes da quebra da conectividade
nessa escala podem ser observados na microparcela raleada (cobertura arbórea e herbácea), onde o
coeficiente de escoamento foi de apenas 0,6%. Já na área com capim, apesar a dissipação da energia
cinética da chuva, a geometria das folhas de gramínea favorecem o escoamento internamente na
parcela de erosão, o que resultou em um coeficiente de escoamento de 15,4% para o evento
estudado (Figura 7).
Nas parcelas de erosão de 20 m2 com rampa de 10 m, aumenta-se a acumulação de fluxo em
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relação a microparcelas, podendo nessa escala formar microcanais, aumentando a conectividade na
encosta. Naturalmente observou-se (Figura 7) maior escoamento e perdas de solo nessa escala em
relação à escala de 1 m2. Com relação às coberturas vegetais estudadas, a parcela com caatinga
nativa ainda foi a de menor produção, devido à difícil representatividade dessa cobertura em
pequenas parcelas de erosão. Áreas de caatinga nativa, como outros biomas, possuem grande
heterogeneidade de cobertura, com pontos de elevada densidade arbórea e outros de baixa, agindo
como áreas produtoras e sumidoras de água e sedimentos.
Na escala de microbacia (1 a 2,8 ha) ocorreram maiores produções de água e sedimentos em
relação às parcelas de erosão (Figura 7), com exceção da área raleada. Pequenas microbacias, sem
estruturas artificiais para a quebra da conectividade em evento de elevada magnitude e intensidade,
promovem alta conectividade das encostas, aumentando a área efetiva de contribuição de água e
sedimentos na bacia.
A maior resposta na produção de água e sedimentos foi observada na microbacia com capim
(Figura 7), sendo atribuída a homogeneidade da cobertura, reduzindo os fatores de quebra de
conectividade ou pontos sumidores de escoamento e deposição de sedimentos. Cammeraat (2004)
demonstra, com base em medidas realizadas em região semiárida na Espanha, que as condições
críticas para geração de escoamento são muito distintas nas diferentes escalas: enquanto que na
pequena escala eventos chuvosos pequenos, de curta duração, porém com intensidade moderada,
são capazes de gerar escoamento, em escalas maiores a resposta da bacia é extremamente
dependente da intensidade da chuva e de uma duração mínima que permita a conexão das encostas
com a rede de drenagem.
Eventos como esse do 09/05/13 de alta magnitude e intensidade (I30máx = 71,3 mm h-1),
rapidamente superam a taxa de infiltração do solo e inicia-se o escoamento hortoniano, e com
grande conectividade das encostas, gerando elevadas respostas de vazão no exutório da bacia. Para
esse evento, a vazão de pico na bacia de 16,74 km2 atingiu 16,8 m3 s-1. Gomi et al. (2008) estudando
na bacia de Mie, Japan, mostraram que o desenvolvimento da conectividade hidrológica apresentouse mais intimamente relacionada com a intensidade da chuva horária em vez da precipitação total.
Resultado similares foram demonstrados por Meerkerk et al. (2009), estudando em uma microbacia
agrícola (475 ha), indicaram que a concentração de fluxo e o grau de conectividade estão
relacionados com o índice de erosividade (EI30).
A resposta hidrossedimetologica da bacia de 16,74 km2, na qual estão aninhadas as pequenas
microbacias e parcelas de erosão, é o resultado dos processos em diferentes manejos, coberturas e
tipos de solo. Nesse evento extremo a bacia apresentou coeficiente de escoamento de 28,3%, sendo
inferior apenas à microbacia com cobertura de capim. Esse alto escoamento pode ser atribuída a
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elevada conectividade das encostas; aos efeitos dos 27,6% da cobertura da bacia ser agricultura,
pastagem e solo nu; e ao Neossolo Litólico que ocupam 17,05% e apresentam elevada declividade.
Em relação à produção de sedimentos, o valor de 67 kg ha-1 foi superado na escala de microbacia
pelas coberturas de caatinga e capim. Nesse nível de escala (km2), para evento de alta magnitude e
intensidade, ocorre alta conectividade das unidades de paisagens gerando assim elevado escoamento
e produção de sedimentos.

CONCLUSÕES
O evento extremo de 162 mm, com período de retorno 47,5 anos, gerou elevada conectividade
nas encostas, gerando escoamento em uma ampla gama de escala espacial de mensuração (de 1 m2 a
16,74 km2).
Na escala espacial de mensuração de 1 m2, ocorreram os menores escoamentos e perdas de
solo em relação as diferentes escalas espaciais e cobertura do solo. Esse comportamento é atribuído
a baixa acumulação de fluxo, gerando baixa energia de transporte e baixa desagregação por fluxo.
Na escala de 20 m2 ocorre a acumulação de fluxo e a formação de microcanais aumentando
assim a produção de água e solo em relação a microescala (1 m2).
Na escala de microbacia a maior resposta na produção de água e sedimentos foi observada na
microbacia com capim, sendo atribuída a homogeneidade da cobertura, reduzindo os fatores de
quebra de conectividade ou pontos sumidores de escoamento e deposição de sedimentos.
A bacia de 16,74 km2, apresentou elevado coeficiente de escoamento em relação as demais
escalas. Esse resultado deve-se a pontos de elevada geração de escoamento como Neossolo Litólico
e áreas com cobertura e uso do solo pouco conservacionista.

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) pelo apoio financeiro ao projeto PELD- sítio 16.

BIBLIOGRAFIA
BAKKER, M. M.; GOVERS, G.; KOSMAS, C.; VANACKER, V.; VAN OOST, K.;
ROUNSEVELL, M. Soil erosion as a driver of land-use change. (2005). Agriculture, Ecosystems
& Environment 105, p. 467–481.
BAKKER, M. M.; GOVERS, G.; ROUNSEVELL, M. D. A. (2004). The crop productivity-erosion

XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

12

relationship: an analysis based on experimental work. Catena 57, p. 55–76
BOIX-FAYOS, C.; MARTÍNEZ-MENA, M.; ARNAU-ROSALÉN, E.; CALVO-CASES, A.;
CASTILLO, V.; ALBALADEJO, J. (2006). Measuring soil erosion by field plots: Understanding
the sources of variation. Earth Science Reviews 78, p. 267–285.
BOIX-FAYOS,

C.;

MARTÍNEZ-MENA,

M.;

CALVO-CASES,

A.,

CASTILLO,

V.,

ALBALADEJO, J. (2005). Concise review of interrill erosion studies in SE Spain (Alicante and
Murcia). Erosion rates and progress of knowledge in the last two decades. Land Degradation and
Development 16, p. 517–528.
CAMMERAAT, E.L.H. Scale dependent thresholds in hydrological and erosion response of a
semi-arid catchment in Southeast Spain. (2004). Agriculture, Ecosystems and Environment 104, p.
317–332.
CAMMERAAT, L.H. (2002). A review of two strongly contrasting geomorphological systems
within the context of scale. Earth Surface Processes and Landforms 27, p.1201–1222.
CERDAN, O.; GOVERS, G.; BISSONNAIS, Y. LE; VAN OOST, K.; POESEN, J.; SABY, N.;
GOBIN, A.; VACCA, A.; QUINTON, J.; AUERSWALD, K.; KLIK, A.; KWAAD, F.J.P.M.;
RACLOT, D.; IONITA, I.; REJMAN, J.; ROUSSEVA, S.; MUXART, T.; ROXO, M.J.; DOSTAL
T. (2010). Rates and spatial variations of soil erosion in Europe: A study based on erosion plot
data. Geomorphology 122, p. 167-177.
FRYIRS, K. A.; BRIERLEY, G. J.; PRETON, N. J.; KASAI, M. (2007). Buffers, barriers and
blankets: the (dis) connectivity of catchment-scale sediment cascades. Catena 70, p. 49-68.
GOMI, T.; SIDLE, R.C.; MIYATA, S.; KOSUGI, K.; ONDA, Y. (2008). Dynamic runoff
connectivity of overland flow on steep forested hillslopes: scale effects and runoff transfer. Water
Resources Research 44, p. W08411.
MEDEIROS, P. H. A. Processos hidrossedimentológicos e conectividade em bacia semiárida:
modelagem distribuída e validação em diferentes escalas. (2009). 82 p. Tese (Doutorado em
Engenharia Civil (Recursos Hídricos) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE.
MEERKERK, A. L.; VAN WESEMAEL, B.; BELLIN, N. (2009). Application of connectivity
theory to model the impact of terrace failure on runoff in semi-arid catchments. Hydrological
Processes, 23, p. 2792–2803, doi: 10.1002/hyp.7376.
POESEN, J.; NACHTERGAELE, J.; VERSTRAETEN, G.; VALENTIN, C. (2003). Gully erosion
XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

13

and environmental change: importance and research needs, Catena 50, p. 91–133.
TURNBULL, L.; WAINWRIGHT, J.; BRAZIER, R. E. (2008). A conceptual framework for
understanding semi-arid land degradation: ecohydrological interactions across multiple-space and
time scales. Ecohydrological 1, p. 23–34.

XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

14

