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RESUMO – A taxa de entrega de sedimentos de uma bacia hidrográfica representa o balanço entre 
todo sedimento mobilizado e o quanto de sedimento é exportado pela mesma, e no ambiente 
semiarido representa as interaçoes entre a variabilidade climática e a velocidade de mudança da 
paisagem. Dessa forma, foram obtidos os valores de produçao total de sedimentos, bem como, os 
valores de erosão bruta (erosão em entressulcos e em sulcos) para bacia hidrográfica semiarida do 
riacho Jacu, do Estado de Pernambuco. As perdas de solo pela erosão em entressulcos para o 
cambissolo descoberto foram de 8,43 t ha-1, sendo a taxa de erosão em sulcos de 3,51 t ha-1, e para a 
produção de sedimentos avaliada o valor médio da taxa de entrega de sedimentos (SDR) da bacia do 
riacho Jacu foi de 0,165, variando de 0,29 (2008) a 0,026 (2010), portanto de grande variabilidade 
anual nas taxas de entrega de sedimentos, e associada a variabilidade climática e condiçoes físicas 
da bacia, necessitando assim, de um período maior de anos de avaliação para melhor conhecimento 
da taxa de entrega de sedimentos da bacia semiárida do riacho Jacu. 

ABSTRACT –The sediment delivery ratio of a watershed (SDR) represents the buget among the 
sediment total transported and quantity of the sediment that is exported by watershed. In the semi 
arid environment the SDR represents the interactions between climate variability and change in the 
landscape. So, the sediment yields, gross erosion (interrill and rill erosions) to Jacu river semi arid 
watershed, from Pernambuco Estate, Brazil, were determined. The interrill and rill erosion rates 
were, respectively, 8,43 and 3,51 t ha-1, and to sediment yield showed by Jacu river semi arid 
watershed the sediment delivery ratio has varied among 0,29 (2008) to 0,026 (2010), so showing 
great variability that was associated climatic variability and the watershed physical conditions and 
the necessity of monitoring to a better knowledge of environmental change of Jacu river semi arid 
watershed. 
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Palavras-chave: Erosão hídrica, variabilidade do semiárido e paisagem semiarida.  

INTRODUÇÃO 

A determinação da erosão em bacias hidrográficas rurais tem grande significado para o 

planejamento dos recursos hídricos e o desenvolvimento do meio ambiente. Altas taxas de erosão 

removem grandes quantidades de solo dos horizontes superficiais e reduzem a produtividade 

agrícola e florestal, aumentando a carga de sedimentos para a rede de drenagem (Simons e Senturk, 

1992).  O aporte de sedimentos oriundos das bases de drenagem é geralmente mal compreendido. 

Uma das razões é a falta de resultados consistentes de escoamentos superficiais e dinâmica do 

sedimento, assim como a ligação entre os processos que atuam na área de drenagem com a 

produção de sedimentos (Steengen et al., 1998; Erskine et al., 2002; Cerda e Lasanta, 2005).  

A produção de sedimentos representa apenas uma parcela do total de sedimentos produzidos 

em uma bacia hidrográfica em decorrência dos processos erosivos atuantes, sendo então, a diferença 

entre a erosão bruta e a quantidade de material que ficou depositado e não foi removido da bacia de 

drenagem (Walling, 1990).  Em outras palavras, nem todo o sedimento erodido na bacia alcança o 

curso d’água, sendo parte depositado nas planícies e saliências dos terrenos. Isso depende 

principalmente das áreas disponíveis, textura do material e do relevo regional. Assim, pode-se 

definir uma relação entre as grandezas intervenientes para se conhecer qual a porcentagem de 

sedimento erodido numa bacia passa num ponto de medida no curso d’agua (Carvalho, 2008).  

A magnitude da produção de sedimentos em uma bacia hidrográfica depende de três 

processos distintos: i) da intensidade com que o solo é desagregado por ação da precipitação e do 

escoamento superficial (erosão bruta); ii) dos processos de transferência dos sedimentos da bacia 

vertente para a calha fluvial e iii) da sua propagação na calha fluvial (Gomes et al., 2006). Segundo 

Merten e Poleto (2006) o processo de desagregação do solo e de transferência na bacia irá depender 

de fatores como distribuição anual das chuvas, uso e manejo do solo, condições geomorfológicas do 

terreno e umidade antecedente, entre outros. Portanto, o entendimento dos processos erosivos nas 

vertentes cultivadas ou não em bacias semiáridas é essencial para determinar o quanto o manejo do 

solo afeta a produção de sedimentos. 

A taxa de entrega de sedimento (SDR) é um parâmetro de escala adimensional definido 

como a relação entre a produção de sedimentos (Y) no exutório da bacia e a erosão bruta (E) que 

representa a soma de todo o sedimento desagregado por todas as formas de erosão que ocorrem 

dentro da bacia (Walling, 1983). 
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em que Y é a produção de sedimentos (t km-2 ano-1) e E a erosão bruta (t km-2 ano-1), sendo um 

parâmetro de escala adimensional definido como a relação entre a produção de sedimentos (Y) no 

exutório da bacia e a erosão bruta (E) que representa a soma de todo o sedimento desagregado por 

todas as formas de erosão que ocorrem dentro da bacia (Walling, 1983). Em essência, a taxa de 

entrega é um fator de escala que relaciona a disponibilidade de sedimento e a deposição em 

diferentes escalas espaciais (Lane et al., 1997; Lu et al., 2006). A magnitude da taxa de entrega de 

sedimentos para uma determinada bacia é influenciada pela variação dos fatores geomorfológicos e 

ambientais, incluindo natureza, extensão e localização das fontes de sedimento, relevo e 

características do declive, padrão de drenagem e hidráulica dos canais, cobertura vegetal, uso do 

solo, textura e estrutura do solo (Walling, 1983). 

Nesse trabalho objetivou-se determinar para o período de 2008 a 2011 a magnitude da taxa 

de entrega de sedimentos (SDR) da bacia do riacho Jacu, que é uma bacia do ambiente 

semiaridodoBrasil. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área experimental encontra-se inserida na bacia hidrográfica do riacho Jacu, na região da 

serra da Lagartixa, localizada no limite municipal entre as cidades de Serra Talhada e Floresta, 

formando parte da bacia do São Pedro, que está inserida na bacia hidrográfica do Pajeú. As 

coordenadas geográficas são “38º14’39,3” de longitude Oeste e “08º00’15,9” de latitude Sul. O 

clima da região de acordo com a classificação de Köppen, enquadra-se no tipo Bwh, denominado 

semiárido, quente e seco, com chuvas de verão-outono com pluviosidade média anual de 647 mm 

ano-1 para o período de 1912 a 1991 (SUDENE, 1990) e temperatura média anual superior a 25ºC. 

Os solos de ocorrência sao Neossolo Litólico, Neossolo Flúvico levantados por Melo et al. (2008) e 

Cambissolo Háplico descritos de acordo com a classificação da EMBRAPA (2006). A vegetação 

predominante na bacia é caatinga semi-arbustiva, agricultura de sequeiro e caatinga arbustiva, com 

distribuição de 70,55%, 17,24% e 12,21% respectivamente.  

Produção de sedimentos (Y) da bacia hidrográfica do riacho Jacu 

Primeiramente amostras de sedimentos em suspensão e de fundo foram coletadas com os 

amostradores US DH-48 e US BLH-84, respectivamente, de acordo com o método do Igual 
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Incremento de Largura (IIL) que se baseia na divisão da seção transversal do rio em segmentos 

igualmente espaçados, sendo a amostragem realizada na posição central de cada segmento 

(Edwards e Glysson, 1999). Posteriormente foi determinada a produção de sedimentos (Y) , que foi 

calculada pela descarga sólida em suspensão e de fundo, obtidas no exutorio da bacia segundo o 

procedimento do USGS (1973). A descarga sólida em suspensão (QSS) foi determinada pelo 

somatório do produto entre a concentração de sedimentos suspenso (CSS) e a respectiva descarga 

líquida (Ql) de cada seção vertical de acordo com (Horowitz, 2003): 

                 (2) 

em que: Qss é a descarga sólida em suspensão (t dia-1); Cssi é a concentração de sedimento em 

suspensão da seção vertical (mg L-1) e Ql é a descarga líquida da respectiva seção vertical (m3 s-1). 

Sendo a concentração de sedimentos em suspensão, dada em mg L-1, obtida com a expressão 

abaixo: 

                 (3) 

em que: CSS é a concentração de sedimentos em suspensão (mg L-1); Msed é a massa de sedimentos 

(mg) e Vol(amostra) é o volume da amostra (L). A descarga sólida de fundo foi determinada através da 

equação estabelecida por Gray (2005): 

                  (4) 

em que: Qsf é a descarga sólida de fundo (t dia-1); m é a massa do sedimento (g); w é o diâmetro do 

bocal (m) e t é o tempo de amostragem (s). A produção de sedimento suspenso e de fundo foram 

obtidas pelas expressões abaixo: 

                   (5) 

em que: Yss é a produção de sedimento suspenso (t km-2 ano-1 ou t ha-1 ano-1); X é o número de dias 

do ano (dias ano-1) em que existiu escoamento nos rios semiáridos de regime intermitente e A é a 

área da bacia (km2 ou ha).  

                               (6) 

em que: Ysf é a produção de sedimento de fundo (t km-2 ano-1 ou t ha-1 ano-1); X é o número de dias 

do ano em que houve escoamento superficial no riacho Jacu com registro no linígrafo. 
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Por fim, a produção total de sedimentos foi obtida pela soma da produção de sedimento suspenso e 

de fundo: 

                  (7) 

em que: Yt é a produção de sedimento total (t km-2 ano-1 ou t ha-1 ano-1). 

Determinação da Erosão Bruta (E) – Erosão em entressulcos e em sulcos pré-formados 

A erosão bruta foi determinada através da soma das perdas de solo ocorridas nos 

experimentos de erosão em entressulcos e de erosão em sulcos, pois não se observou erosão por 

ravinas e nem por voçorocas na bacia hidrográfica do Jacu. No primeiro caso, foram aplicadas 

chuvas simuladas em parcelas experimentais, utilizando-se de simulador de chuvas, com bico 

semelhante ao descrito por Meyer e Harmon (1979), construído no Laboratório de Manejo e 

Conservação do Solo e da Água, do Departamento de Agronomia da UFRPE. Para tal, foram 

instaladas chapas de zinco com área útil de 2 m2 (1 m de largura e 2 m de comprimento), seguindo a 

pendente do declive, com calha coletora de enxurrada e sedimentos em sua extremidade. As chuvas 

foram produzidas por um bico aspersor tipo Veejet 80 – 150 com diâmetro interno de 12,7 mm. A 

intensidade média das chuvas de 90 mm h-1 foi aferida através de um conjunto de 10 pluviômetros 

colocados ao acaso fora e ao lado da área útil das parcelas experimentais. A descarga líquida por 

unidade de largura (q) foi determinada a partir das coletas de enxurradas em potes plásticos, na 

extremidade da calha coletora em intervalos de 5 minutos. A velocidade superficial do escoamento 

(Vs) foi determinada através do método do corante (azul de metileno), possibilitando posteriormente 

a determinação das velocidades médias do escoamento pelo produto das velocidades superficiais do 

escoamento por um fator de correção (a = 2/3), conforme Bezerra et al. (2007). A taxa de 

desagregação do solo em entressulcos (Di) foi calculada conforme Bezerra e Cantalice (2006): 

                        (8) 

em que: Mss é a massa de solo seco desagregado (kg); A é a área da parcela (m2) e DC é a duração da 

coleta em (s). As perdas de solo foram obtidas, segundo Bezerra e Cantalice (2006) pela equação 

abaixo: 

            (9) em 

que: PS é a perda de solo (kg m-2); Q é a vazão (L s-1); Cs é a concentração de sedimentos em (kg L-

1); t é o intervalo em segundos (s) e A é a área da parcela (m2). 
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Na determinação das taxas de erosão em sulcos pré-formados foi utilizada uma enxada de 

extremidade cortante de formato triangular e mantendo-se a inclinação natural do terreno. As 

dimensões dos sulcos foram de 3 m de comprimento, no sentido da maior pendente, 6 cm de 

profundidade e 0,5 m de largura, delimitados na parte superior e lateralmente pela colocação de 

chapas metálicas de zinco com 30 cm de altura, dos quais 15 cm foram enterrados. Os sulcos pré-

formados foram divididos em 4 blocos com 4 sulcos cada bloco, e imediatamente submetidos aos 

testes de erosão em sulcos com aplicação dos quatro níveis de vazão de forma aleatória e duração 

de 20 minutos (Cantalice et al., 2005). Os parâmetros geométricos de caracterização hidráulica do 

escoamento nos sulcos foram obtidos pela determinação da área, perímetro molhado e raio 

hidráulico, mensuradas as seções transversais dos sulcos com auxílio de um perfilômetro. O 

perfilômetro é constituído de 30 hastes plásticas espaçadas de 0,02 m acopladas a uma estrutura 

retangular de acrílico com 0,8 m de comprimento e 0,4 m de altura.  A localização da tomada das 

medidas foi a 50 cm da entrada e a 50 cm da saída do sulco. Os cálculos das respectivas áreas dos 

sulcos foram realizados no laboratório de Manejo e Conservação do Solo da UFRPE, utilizando um 

planímetro mecânico. O raio hidráulico, utilizado para o calculo da tensão cisalhante do fluxo, foi 

obtido a partir da fórmula descrita abaixo: 

            (10) 

em que: Rh é o raio hidráulico (m); A é a área da seção transversal do sulco (m2) e Pm é o perímetro 

molhado do sulco (m). A partir da massa de solo seco e duração das coletas, foram determinadas as 

taxas de desagregação de solo nos sulcos, obtidas pela relação descrita por Cantalice et al. (2005): 

           (11) 

em que: Dr é a taxa de desagregação do solo em sulcos (kg m-2s-1); Q é a descarga líquida (L s-1); C 

é a concentração de sedimentos (kg L-1); Pm é o perímetro molhado (m) e L é o comprimento do 

sulco (m). Admitindo-se que na erosão em sulcos com a adição de vazões, a carga de sedimentos é 

muito maior que a capacidade de transporte, foi utilizada a equação da capacidade de desagregação 

do escoamento em sulcos (Dc), para a determinação das taxas momentâneas de desagregação do 

escoamento, expressa por Elliot et al. (1989): 

                            (12) 

em que: Dc é a capacidade de desagregação do escoamento em sulcos (kg m-2s-1); Kr é a 

erodibilidade do solo em sulcos (kg N-1 s-1 ou s m-1); τc é a tensão crítica de cisalhamento do solo (N 
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m-2 ou Pa) abaixo da qual não existe desagregação e τ é a tensão cisalhante do fluxo (N m-2 ou Pa); 

sendo expressa como: 

                          (13) 

em que: γ é o peso específico da água (N m-3); Rh é o Raio hidráulico (m) e S é a declividade do 

sulco (m m-1). Desta forma a erodibilidade do solo em sulco foi determinada através da análise de 

regressão para o modelo linear entre os valores médios de tensão cisalhante (τ) e de desagregação 

do solo (Dr) obtidos para cada vazão aplicada, conforme o modelo de predição WEPP (Flanagan e 

Nearing, 1995). As perdas totais de solo foram calculadas a partir dos dados de concentração 

instantânea de sedimentos do escoamento superficial e da taxa de descarga líquida pela expressão 

abaixo, citada por Cantalice (2002): 

              (14) 

em que: PS é a perda total de solo (kg m-2); Qin é a taxa de descarga líquida (L min-1); Cin é a 

concentração de sedimentos (kg L-1); t é o intervalo entre amostragens (min) e A é a área do sulco 

em m2. O delineamento experimental utilizado para a erosão em entressulco foi o inteiramente 

casualizado com 3 repetições. Os tratamentos avaliados na erosão em entressulcos foram caatinga 

semi-arbustiva; solo coberto por serrapilheira e solo descoberto. Para erosão em sulcos os 

tratamentos experimentais avaliados foram aplicações de crescentes níveis de vazão (14,95; 28,70; 

39,85 e 67,405 L min-1). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com 4 

repetições. Na análise estatística dos dados foi realizado teste Tukey (p < 0,05) no programa 

estatístico SAS Learning Edition 2.0, bem como para análise de regressão dos dados foi utilizado o 

programa computacional Curve Expert 1.3. Além da determinacao da taxa de entrega de sedimentos 

pela equacao (1), a mesma também foi estimada pelas funções empíricas de Williams e Berndt 

(1972), Vanoni (1975) e NRCS (1979). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Erosão em Entressulcos 

As lâminas de escoamento superficial sobre elementos de vegetação tiveram velocidades 

menores em relação ao solo descoberto, e o efeito do dossel da caatinga semi-arbustiva conseguiu 

também retardar a lâmina de escoamento, que apresentou vazão significativamente menor nessa 

condição (Tabela 1). Também para caatinga semi-arbustiva e solo descoberto no semiárido 

pernambucano, Freitas et al.(2008) obtiveram o mesmo efeito de retardo do escoamento pelo dossel 
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da caatinga. Esses resultados mostram a importância da cobertura vegetal da caatinga para proteção 

do solo do semiárido.  

Ainda na Tabela 1 observa-se que os valores de rugosidade hidráulica para as condições de 

vegetação foram maiores no solo descoberto, justificando as reduções de velocidade e vazão nessas 

condições e comprovando que os elementos de vegetação na forma de dossel da caatinga e do 

resíduo em contato com o solo deram origem a resistência física e hidráulica ao escoamento 

superficial. Resultados semelhantes foram observados por Freitas et al. (2008). Os valores obtidos 

para os números de Reynolds e Froude atestam a condição de escoamento laminar lento, 

característico da erosão em entressulcos (Guy et al., 1990; Cassol et al., 2004; Bezerra & Cantalice, 

2006; Cantalice et al., 2009). 

Tabela 1. Características hidráulicas do escoamento gerado por chuva simulada, sob as condições 
de caatinga semi-arbustiva, solo coberto por serapilheira e do solo descoberto na bacia hidrográfica 
do Riacho Jacu. 

 
Variáveis 

Tratamentos 

 T1 T2 T3 

 q (m2 s-1) 1,4 x 10-5 B 1,9 x 10-5 A 2,9 x 10-5 A 

h (mm) 0,68 ns 1,115 ns 0,68 ns 

V (m s-1) 0,017 A 0,015 A 0,043 B 

Re (adm.) 17,46 ns 22,36 ns 34,58 ns 

Fr (adm.) 0,2391 A 0,1466 B 0,5368 A 

log f (adm.) 1,0643 A 1,3940 A 0,2273 B 

Médias seguidas de letras maiúsculas na mesma linha não diferem entre si, ao nível de 5% de 
significância, pelo teste de Tukey. q =descarga líquida; h= altura da lâmina do escoamento;V= 
velocidade de escoamento; Re= número de Reynolds; Fr= número de Froude; log f = rugosidade 
hidráulica (coeficiente de Darcy Weisbach); T1: Caatinga semi-arbustiva; T2: Serrapilheira; T3: 
Solo descoberto. 

 

Observa-se a redução exponencial das forças de quantidade de movimento, captado pelo 

número de Reynolds, para a elevação da rugosidade hidráulica propiciada pela caatinga semi-

arbustiva e pelo seu resíduo sobre o solo, demonstrando que as lâminas de escoamento superficial 

sobre a superfície do solo nessas condições de vegetação, tiveram menor energia para desagregação 

da superfície do solo, em comparação a condição de solo descoberto (Figura 1). Resultados 
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semelhantes foram obtidos por Cassol et al. (2004) avaliando o efeito de doses de cobertura de 

palha de soja na erosão em entressulcos e na hidráulica do escoamento. 

 

Figura 1. Regressão entre o número de Reynolds e a rugosidade hidráulica gerada a partir da 

caatinga semi-arbustiva e da serrapilheira em contato com o Cambissolo da bacia hidrográfica do 

riacho Jacu. 

Os valores de infiltração da água no solo foram maiores para as condições de caatinga ou 

solo coberto por serrapilheira que geraram maiores valores de rugosidade hidráulica favorecendo o 

retardo do escoamento, que assim permaneceu por mais tempo sobre a superfície do solo infiltrando 

em maior volume(Tabela 2). 

Tabela 2. Taxas de infiltração de água, coeficiente de escoamento superficial (C), taxas de 

desagregação do solo em entressulcos (Di) e perdas de solo (PS) obtidas sob as condições de 

caatinga semi-arbustiva, solo coberto por serrapilheira e do Cambissolo descoberto na bacia 

hidrográfica do Riacho Jacu. 

Variáveis 
Tratamentos 

T1 T2 T3 

 Taxa de Infiltração 

(mm h-1) 38,41 A 41,84 A 9,29 B 

C (adm.) 0,36 B 0,55 A 0,89 A 

Di (Kg m-2 s-1) 8 x 10-5 B 4 x 10-5 B 3,2 x 10-4 B 

PS (t ha-1) 1,22 B 0,74 B 8,43 A 
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Esse efeito da cobertura vegetal no aumento dos volumes infiltrados foi confirmado pela 

relação entre a elevação da rugosidade hidráulica (f) e elevação da infiltração de água no solo, 

constatada pela redução do coeficiente de escoamento superficial devido á passagem da condição de 

solo descoberto para a condição de caatinga, que interceptou mais a chuva, armazenou água na 

folhagem e gerou fluxo de caule que, em conjunto, resultaram na redução da vazão e maior valor de 

infiltração de água (Figura 2). 

 

Figura 2. Relação entre a rugosidade hidráulica (coeficiente de Darcy-Weisback - f) e o coeficiente 

de escoamento superficial (C) para as condições de caatinga semi-arbustiva, do solo coberto por 

serrapilheira e do Cambissolo descoberto na bacia hidrográfica do Jacu. 

O efeito de elevação da rugosidade hidráulica originada a partir dos elementos de vegetação 

também se refletiu na redução das taxas de erosão, tanto na taxa de desagregação do solo que é 

instantânea, como nas perdas de solo que é o somatório das perdas de todo o teste (Tabela 2). Da 

mesma maneira observa-se a redução exponencial das perdas de solo da condição de solo 

descoberto para as condições de cobertura vegetal da Caatinga semi-arbustiva (Figura 3). Relações 

semelhantes foram obtidas anteriormente por Gerits et al. (1990); Wainwright (1996); Freitas et al. 

(2008). 

 



XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos    11 
 
 

Figura 3. Perdas de solo (PS) observada em função da variação da rugosidade hidráulica 
(coeficiente de Darcy-Weisback f) para as condições de caatinga semi-arbustiva, do solo coberto 
por serrapilheira e do Cambissolo descoberto na bacia hidrográfica do riacho Jacu.  

 Os valores de perdas de solo obtidos para o Cambissolo descoberto (8,43 t ha-1) foram 

superiores aos observados pelas condições de caatinga semi-arbustiva e de solo coberto por muito 

serrapilheira, constituindo perdas muito elevadas para um solo pouco evoluído, pouco profundo e 

com menor proteção vegetal no inicio do período chuvoso pela característica caducifólia da 

caatinga. Essa constatação está em conformidade com a FAO (1967) que admite para solos rasos 

valores de perdas de solo entre 2 e 4 t ha-1.  

Erosão em Sulcos 

Observa-se o comportamento hidráulico gerado pela aplicação de fluxos de magnitude 

crescente aos sulcos pré-formados para avaliação da erosão em sulcos sobre o Cambissolo (Tabela 

3). As velocidades médias e as vazões diferenciaram-se de acordo com o objetivo de avaliação dos 

parâmetros de erosão nos sulcos pré-formados, inclusive na forma de uma relação de incremento 

potencial entre as mesmas (Figura 4). Relações semelhantes foram encontradas por Bezerra et al. 

(2010) para um Cambissolo do semiárido do Brasil com um expoente de 0,15 menor do aqui 

determinado, pelo fato desse ajuste com expoente de 0,331 ter sido realizado com todos os pares de 

dados. 

Tabela 4 - Variáveis hidráulicas dos fluxos aplicados aos sulcos pré-formados sobre o Cambissolo 

da bacia hidrográfica do Jacu, para avaliação da erosão em sulcos. 

 
Variáveis Hidráulicas 

Fluxos aplicados aos sulcos (L min-1) 

14,95 28,7 39,85 67,4 

 Q (L min-1) 12,465 B 26,135 B 36,554 A 58,723 A 

Vm (m s-1) 0,182 B 0,238 A 0,280 A 0,310 A 

S (m m-1) 0,049 0,051 0,052 0,052 

Re (adm.) 1920,21 B 5252,53 A 5132,24 A 4522,30 A 

Fr (adm.) 0,647 0,590 0,750 0,829 

log f (adm.) 1.396 1,418 1,166 1,087 

 



XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos    12 
 
 

 

 

Figura 4. Relação entre as velocidades médias e as vazões obtidas dos sulcos gerados pelos fluxos 

crescente aplicados sobre o Cambissolo estudado. 

Os valores dos números de Reynolds acima de 2500 para os maiores valores de fluxos 

aplicados, entre 28,7 e 67,4 L min-1, caracterizaram o regime de escoamento como turbulento, e o 

menor fluxo aplicado de 14,95 L min-1 gerou um regime de escoamento transicional, sendo, 

portanto, esses regimes os que normalmente ocorrem na erosão em sulcos (Bezerra et al., 2010; 

Knapen & Poesen, 2010; Cantalice et al., 2005; Schäfer et al., (2001) e Simons & Senturk, 1992). 

Em relação ao número de Froude todos os escoamentos foram lentos (abaixo de 1) e a rugosidade 

hidráulica obtida pelo coeficiente de Darcy-Wiesbach não apresentando diferenças significativas, 

bem como a declividade, de acordo com os objetivos planejados nesse trabalho (Tabela 15).   

As tensões de cisalhamento obtidas diferenciaram-se significativamente, comparando o 

menor fluxo aplicado com os demais, em função das variações de raio hidráulico comentadas 

acima, acarretando a diferenciação das taxas de desagregação do solo para os maiores fluxos 

aplicados de 39,8 e 67,4 L min-1. Da mesma forma, as perdas de solo foram maiores já a partir do 

segundo nível de fluxo aplicado, com magnitude entre 6,6 e 24,8 t ha-1, os quais consistem em 

valores elevados para um solo raso, pouco desenvolvido e em ambiente de alta variabilidade.  

A partir da análise de regressão entre as taxas de desagregação de solo nos sulcos com as 

tensões de cisalhamento desenvolvidas pela aplicação dos fluxos foram obtidas a erodibilidade do 

solo em sulcos (Kr) e a tensão crítica de cisalhamento (τc) do solo pelo escoamento superficial. 

Dessa forma, erodibilidade em sulcos (Kr) foi obtida pelo coeficiente b ou declividade da reta 

(Laflen & Thomas, 1987; Flanagan, et al., 2001; Bulygina, 2007) conforme descrito em Knapen & 

Poesen ( 2010), sendo então de 0,0021142 kg N-1 s-1 e a tensão crítica de cisalhamento (τc = -a/b ou 
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o intercepto em x para y=0) de 2,34 Pa, ambos obtidos pela análise da (Figura 29) para um ajuste 

com R2=0,74. O valor de erodibilidade em sulcos obtido foi mais elevado que os determinados por 

Lafayette et al. (2011) para um Latossolo (0,0016 kg N-1s-1), Schäfer et al. (2001) e Braida e Cassol 

(1996) para dois Argissolos, de 0,012KgN-1s-1 e 0,0104 kg N-1 s-1,respectivamente. Esse valor mais 

elevado justifica-se pelo fato do Cambissolo em questão encontrar-se menos desenvolvido e mais 

raso do que os Latossolos e Argissolos comumente encontrados. O valor de tensão crítica de 

cisalhamento (τc) de 2,34 também foi menor que os determinados para diversos Argissolos 

(Schäferet al., 2001; Giason & Cassol, 1996; Cantalice et al., 2005) e justifica-se por este 

Cambissolo ser um solo menos evoluído e de composição granulométrica com bastante areia, 

conferindo menor resistência a ação cisalhante do escoamento superficial concentrado. 

Tabela 4. Parâmetros da erosão em sulcos obtidos nos sulcos pré-formados sobre o Cambissolo da 
bacia hidrográfica do Jacu. 

Parâmetros de erosão 
     Fluxos aplicados aos sulcos(L min-1) 

14,95 28,7 39,85 67,4 

τ (Pa) 4,376 B 5,128 A 6,285 A 13,079 A 

Dr (kg m-2 s-1) 0,0028 B 0,0053 B 0,0096 A 0,0246A 

PS (t ha-1) 3,150 B 6,601 A 13,576 A 24,889 A 

Médias seguidas de letras maiúsculas na mesma linha não diferem entre si, ao nível de 5% de 
significância, pelo teste de Tukey. 

 

 

 

Figura 5. Erodibilidade do solo (Kr) em sulcos e tensão crítica de cisalhamento (τc), obtidas a partir 

da regressão das taxas de desagregação do solo (Dr) com as respectivas tensões de cisalhamento do 

escoamento superficial gerados pelos fluxos crescentes aplicados. 
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Produção de sedimentos do riacho Jacu no período de 2008 a 2011 

A produção de sedimentos, os dias com escoamento superficial e as respectivas vazões e 

concentrações de sedimentos médias do riacho Jacu para o período de 4 anos encontram-se na 

(Tabela 5).  A produção de sedimentos variou de 0,4 a 1,72 t ha-1 ano-1 que são valores baixos. Os 

respectivos valores de concentração de sedimentos variaram de 874 a 376 mg L-1, considerados 

altos para uma pequena bacia e para os baixos valores de descarga líquida apresentados. Os valores 

de concentração de sedimentos dos cursos de água decrescem das regiões áridas para as de clima 

úmido, porque nas regiões mais secas com vegetação esparsa e suprimento de sedimento ilimitado, 

o escoamento intermitente tem capacidade de colocar em movimento altas concentrações de 

sedimento, enquanto nos climas úmidos a vegetação limita o suprimento de sedimentos (Vanoni, 

1975). Dessa forma a bacia do Jacu chegou a apresentar a concentração de sedimentos média de 

874 mg L-1 para um período de apenas 45 dias de escoamento no ano de 2010. 

Apesar da produção de sedimentos ser um valor médio, os valores da bacia do Jacu 

guardaram uma magnitude associada à distribuição irregular da precipitação (Figura 30), e dos 

consequentes eventos de escoamento superficial.  Percebe-se o padrão de distribuição das chuvas 

em eventos de múltiplos picos, de forma uni modal ou bimodal, com variação interanual. Esse 

padrão de distribuição em eventos de picos simples (Tooth, 2000) e padrão de distribuição uni-

modal ou bi-modal, caracteriza o padrão de chuva das regiões áridas e semiáridas. A produção de 

sedimentos da bacia do Jacu foi considerada baixa de acordo com os padrões adotados pela (World 

Meteorological Organization, 2003), pelo transporte de sedimento limitado pelo clima, em curso de 

água intermitente. 

Tabela 5. Valores médios de descarga líquida (Q) e Sólida (suspensa [Qss] e de fundo [Qsf]), 

produção de sedimentos da bacia hidrográfica do Riacho Jacu determinadas para o período entre os 

anos de 2008 a 2011. 

Ano 
Q Css X Qss Qsf Yss Ysf Yt Yt 

m3s-1 mg L-1 dias t dia-1 t ha-1 ano-1 t ano-1 

2008 0,12 376,74 76 3,80 0,42 1,38 0,35 1,72 361,66 

2009 0,06 428,41 148 2,22 - 1,57 - 1,57 329,27 

2010 0,01 874,53 45 0,66 0,05 0,14 0,01 0,15 31,98 

2011 0,02 473,00 105 0,87 0,04 0,43 0,02 0,45 94,71 
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Figura 6. Distribuição quinzenal das chuvas na bacia hidrográfica riacho do Jacu, referente ao 

período compreendido entre os anos de 2008 a 2011. 

Taxa de entrega de sedimentos do riacho Jacu determinada para o período de 2008 a 2011 

Os valores de taxa de entrega de sedimentos da bacia hidrográfica do Jacu desde 2008, ano em que 

se iniciaram as medições da produção de sedimentos da bacia são observados na Tabela 18. Estes 

valores de taxa de entrega foram obtidos a partir dos valores de produção de sedimentos (Y) (Tabela 

17) e dos valores de erosão bruta (E) (Tabelas 14 e 16) através do emprego da equação (1).  O valor 

de erosão em entressulcos utilizado foi ponderado por área a partir do mapa de uso da bacia e o de 

erosão em sulcos foi obtido a partir da aplicação do fluxo de 14,95 L min-1, possível de ocorrer na 

bacia do Jacu para um elevado período de retorno (100 anos), de acordo com Molinier et al. (1994). 

Tabela 6. Taxa de entrega de sedimentos (SDR) da bacia hidrográfica do Riacho Jacu aferidas entre 

os anos de 2008 a 2011 

 Ano Taxa de Entrega de Sedimentos* (SDR) 

 2008 0.291 

2009 0.265 

2010 0.026 

2011 0.076 

Média 0.165 

*: Adimensional 
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A fração quantitativa de todo sedimento desagregado e transportado na bacia do Jacu, mas 

que de fato chegou a ser transportado para fora da bacia (taxa de entrega) variou de 0,29 no ano de 

2008 a 0,03 para o ano de 2010. Nesse período, o ano de 2010 foi o de distribuição pluviométrica 

mais irregular, com um baixo valor total anual de 370,55 mm, ocorrendo o maior volume de chuvas 

no dia 30/10/2010 com 47 mm. Essa irregularidade dos valores de chuva e vazão do ambiente 

semiárido, também observadas nos valores de (SDR), advém das células de chuva convectivas 

formadas a partir das massas de circulação geral da atmosfera, tendo de média a alta intensidade, 

curta duração, pequeno diâmetro e pouca abrangência, de 10 a 14 km (Tooth, 2000), conferindo às 

chuvas de regiões áridas e semiáridas uma alta variabilidade espacial e temporal, e ainda, 

variabilidade interanual que se eleva com a aridez. 

Walling (1983) relata que a magnitude dos valores de SDR tende a aumentar com o aumento 

de área, sendo de no máximo 0,3 ou 30% para bacias de 0,5 a 5,2 km2, e com variação de 0,1 a 0,38, 

o que está de acordo com Mutua & Clik (2006); Lu et al. (2006) e Vente et al. (2007). Observam-se 

valores estimados de taxa de entrega de sedimentos da bacia do riacho Jacu por algumas relações 

empíricas encontradas na literatura (Tabela 19).  Dentre os valores estimados de SDR, o mais 

próximo foi obtido pela equação de Vanoni (1975). Como se sabe, as equações de potência como a 

de Vanoni (1975) são as mais usadas. Nesse sentido, Chaves (2010) avaliando algumas equações 

empíricas de taxa de entrega (SDR), observou que essa equação apresentou menor erro médio, e foi 

mais estável. Entretanto, observou-se a necessidade de um período maior de determinações para os 

valores de taxa de entrega de sedimentos para a bacia hidrográfica do riacho Jacu, para uma melhor 

definição dessa variável. 

Tabela 7. Taxas de entrega de sedimentos (SDR) da bacia hidrográfica do riacho Jacu estimadas 

pelas equações de Vanoni (1975), Williams &Berndt (1972) e NRCS (1979) 

 Equação Taxa de Entrega de Sedimentos* (SDR) 

 Vanoni (1975) 0,409 
Williams&Berndt (1972) 0,763 

NRCS (1979) 0,521 
*: Adimensional 
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CONCLUSÕES  

1. Os valores de produção de sedimentos obtidos para a bacia do Jacu foram baixos, pois se 

trata de uma pequena bacia, com declividade média baixa e, transporte de sedimento limitado pelo 

defict hídrico.  

2. As perdas de solo pela erosão em entressulcos para o solo descoberto de 8,43 t ha-1 foram 

altos, já as de erosão em sulcos foram de 3,15 t ha-1, com erodibilidade em sulcos de 0,0021142 kg 

N-1 s-1 e a tensão crítica de cisalhamento (τc) de 2,34 Pa.  

3. O valor médio da taxa de entrega de sedimentos (SDR) da bacia do Jacu foi de 0,165 com 

variação de 0,29 no ano de 2008 a 0,026 para o ano de 2010. A grande variabilidade anual nas taxas 

de entrega de sedimentos para o período avaliado está associada ao relevo e características do 

declive, padrão de drenagem, cobertura vegetal, uso do solo, textura e estrutura do solo 

necessitando de um período maior de anos de avaliação para melhor conhecimento da taxa de 

entrega de sedimentos da bacia semiárida do riacho Jacu. 
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