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ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS NA BACIA EXPERIMENTAL 

JATOBÁ A PARTIR DE TÉCNICAS DE MODELAGEM E GEOPROCESSAMENTO 

Celso A. G. Santos1; Richarde Marques da Silva2 & Leilane Martins Costa Aguiar3  

RESUMO --- O presente tem como objetivo apresentar os resultados da estimativa da produção de 
sedimentos na Bacia Experimental Jatobá através de técnicas de modelagem e geoprocessamento. O 
trabalho consistiu em algumas etapas: (a) seleção dos dados de precipitação; (b) divisão da bacia em 
planos e canais através de técnicas de discretização convencionais; (c) divisão da bacia em planos e 
canais através de técnicas automatizadas usando o modelo AGWA; e (d) simulações da produção de 
sedimentos na bacia utilizando um modelo hidrossedimentológico, chamado Kineros. Os valores 
dos parâmetros usados nestas simulações podem ser considerados como uma primeira estimativa de 
seus valores para a bacia, e os resultados obtidos mostram também que o modelo Kineros pode ser 
considerado uma ferramenta promissora nas simulações de vazão e erosão na Bacia Experimental 
do Rio Jatobá. Os resultados mostraram que a produção média de sedimentos pode ser da ordem de 
3,95 ton/ha/ano, revelando a importância da realização de campanhas de medição da produção de 
sedimentos em bacias experimentais na região semi-árida do nordeste brasileiro. 

 

ABSTRACT --- The present paper aims to present the results of sediment yield estimation in the 
Jatobá River Experimental Basin through modeling and geoprocessing techniques. The study 
consisted of some steps: (a) rainfall data selection; (b) discretization of the basin into planes and 
channels through conventional method; (c) division of the basin into planes and channels through 
automated method using AGWA model; and (d) sediment yield simulations in the basin using a 
runoff-erosion model, named Kineros. The parameter values used in these simulations could be 
considered as a first attempt for this basin, and the results showed also that the Kineros model could 
be considered a promising tool for the runoff and erosion simulation in the Jatobá River 
Experimental Basin. The simulation results showed that the mean sediment yield could be in an 
order of 3.95 ton/ha/year, which reveals the importance of the accomplishment of sediment yield 
measurement campaigns in experimental basins at the semiarid region of northeastern Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por objetivo apresentar os resultados da estimativa da produção de 

sedimentos no período de 2003 a 2006, através de técnicas de modelagem convencional e 

automatizada, utilizando o Sistema de Informações Geográficas, para a Bacia Experimental do Rio 

Jatobá, localizada na região semi-árida do Estado de Pernambuco, região Nordeste do Brasil. 

A erosão hídrica de uma forma geral é considerada um dos principais processos 

responsáveis pela degradação física do solo, uma vez que, desagrega e transporta as partículas com 

maior facilidade. O processo erosivo consiste no carreamento dos sais minerais, o que ocasiona a 

perda das propriedades nutritivas do solo, e dos sedimentos, responsável pelo surgimento de sulcos, 

ravinas ou voçorocas e pelo assoreamento dos rios. De maneira geral, os processos erosivos são 

desencadeados pelo impacto das gotas da chuva na superfície do solo, o que promove a 

desagregação das suas partículas e, posteriormente, a movimentação desse material, expondo-o às 

ações hidrodinâmicas do escoamento superficial (Galerani et al., 1995; Ramos, 1995; Guerra, 1999). 

Para se estimar a produção de sedimentos em bacia sem dados de erosão, como é o caso da 

Bacia do Rio Jatobá, localizada no Alto Sertão do Estado de Pernambuco, estimativas de perdas de 

solo podem ser determinadas através de técnicas de simulação de chuvas em parcelas de erosão ou 

pela aplicação de modelos hidrossedimentológicos computacionais. Esses métodos são amplamente 

usados para suprir a falta de dados pluviométricos e avaliar a influência de sua intensidade e 

duração na erosão dos solos. 

Para a caracterização internacional de regiões semi-áridas, foi adotado um índice definido 

como Índice de Aridez (IA), com base na razão entre a precipitação e a evapotranspiração potencial. 

Nas regiões semi-áridas do mundo, esse índice fica entre 0,21 e 0,50, enquanto no semi-árido 

nordestino, este valor é de 0,35 (Melo Filho e Souza, 2006). A região semi-árida do Nordeste 

brasileiro se caracteriza por possuir solos rasos, que encharcam na chuva e ressecam facilmente nos 

períodos de estiagem, vegetação típica de caatinga, clima tropical quente, elevados índices de 

evapotranspiração durante todo o ano e grandes variações pluviométricas. Apesar de estocásticos, 

os eventos chuvosos apresentam-se em algumas épocas e locais com grande intensidade, o que 

associado à baixa eficiência da vegetação para proteger solos com erodibilidade alta, resulta em 

eventos erosivos de grande magnitude (Melo Filho e Souza, 2006).  

Apesar da generalização das características da região semi-árida, cada porção que compõe 

a mesma, possui características específicas, tais como a média de precipitação anual, distribuição 

pluviométrica, tipo de vegetação, tipo de solo e relevo, que variam de local para local. Dependendo 

dessas características, um local pode ser mais ou menos susceptível à erosão, exigindo, nos casos 

mais graves, uma preocupação e um controle maior com os processos erosivos para que não haja a 

inutilização de propriedades rurais, tanto para agricultura quanto para pastagem, e o assoreamento 
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dos córregos, impactos que são um impedimento ao processo de desenvolvimento sustentável de 

qualquer região (Santos et al., 2002). Essa diversidade justifica o grande número de estudos 

realizados em diversos locais do semi-árido, assim como nos trabalhos desenvolvidos por 

Albuquerque et al. (2005) e Dias et al. (2003). 

Nas últimas décadas, o interesse por estudos de impactos ambientais causados pelas 

atividades humanas, tem levado um considerável número de pesquisadores a estudar novas 

ferramentas que buscam simular as transformações ocorridas através das mudanças no uso do solo. 

Com esse objetivo, inúmeros avanços significativos nas linguagens computacionais têm conduzido 

ao acoplamento entre modelos hidrossedimentológicos e SIG, que utilizam técnicas de 

geoprocessamento para análise e representação dos elementos físicos da bacia em células ou planos 

e canais irregulares.  

Modelos hidrossedimentológicos distribuídos de base física têm sido cada vez mais 

utilizados em estudos de análise e do acompanhamento de sistemas de aproveitamento e controle 

dos recursos naturais. Dentre os vários modelos hidrossedimentológicos que possuem integração 

com o SIG, destacam-se o HEC-GeoHMS (USACE, 2003), o AGNPS (Bingner e Theurer, 2001), o 

BASINS (Lahlou et al., 1998), e o Kineros2 (Woolhiser et al., 1990).  

A utilização de modelos hidrossedimentológicos é particularmente importante devido ao 

fato da escassez de dados hidrológicos em períodos contínuos e de extensão temporal suficiente 

para o desenvolvimento de estudos hidrológicos. Esses modelos, devidamente calibrados e 

validados a partir de séries de dados observados de escoamento superficial e erosão, constituem-se 

numa importante fonte de conhecimento da variação ao longo do tempo das vazões e da produção 

de sedimentos em bacias hidrográficas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Bacia Experimental Jatobá 

A Bacia Experimental do Rio Jatobá está localizada entre as coordenadas 8° 34’ 17” e       

8° 18’ 11” de Latitude Sul, e 37° 1’ 35” e 36° 47’ 20” de Longitude Oeste (Figura 1), se limitando 

ao norte com a bacia do Rio Ipojuca e ao oeste com a Bacia do Rio Moxotó. A Bacia do Jatobá 

possui uma área de 13,50 km² e um perímetro de 16 km, resultando em um coeficiente de 

compacidade igual a 1,22. O rio principal que percorre a bacia possui 6,5 km de extensão com 

densidade de drenagem na ordem de 1,03 (Santos et al., 2006). A Bacia do Jatobá faz parte da sub-

bacia do sistema do rio Ipanema, em sua porção ocidental mais a montante, abrangendo parte dos 

municípios de Arcoverde e de Pesqueira, ambos localizados no Estado de Pernambuco. 
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ESCALA

 
Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica da Bacia Experimental do Rio Jatobá. 

 

Caracterização física da bacia experimental 

O relevo da bacia hidrográfica em estudo varia de plano a montanhoso, com altitude 

variando de 600 a 1.120 m. A declividade média determinada pela média ponderada das 

declividades de todas as superfícies elementares é de 14%. A Figura 2 apresenta a curva 

hipsométrica da bacia experimental do Jatobá, podendo-se observar bruscas variações de elevação 

nas cotas mais baixas, o que interfere o regime de escoamento natural. Na Figura 3 pode ser 

observado o modelo de elevação digital da bacia em formato grid. 

 
Figura 2 – Curva hipsométrica da Bacia do Rio Jatobá 
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Figura 3 – Modelo digital de elevação da Bacia Experimental Jatobá. 

 

A declividade média determinada pela média ponderada das declividades de todas as 

superfícies elementares é de 14%. Utilizando-se a fórmula empírica de Kirpich, o tempo de 

concentração (Tc) estimado na bacia é de aproximadamente 54 minutos (Montenegro et al., 2004). 

A Bacia Experimental do Rio Jatobá, por estar localizada na Região Agreste do Estado de 

Pernambuco, se caracteriza no que tange os aspectos climáticos, segundo Köeppen, por clima semi-

árido muito quente do tipo Estepe. A precipitação média anual na região é de aproximadamente de 

600 mm, a temperatura média é de 23°C e a evapotranspiração é de cerca de 2.000 mm.  

A vegetação da região é predominante caatinga hipoxerófila, cactáceas e bromeliáceas 

(Montenegro et al., 2004). Os principais solos presentes são Arenoso, Litólico, Bruno não-cálcico, 

Planossolo, Podzólico Vermelho-Amarelo, e Regossolo (Santos et al., 2006). 

Discretização convencional e modelagem da bacia experimental 

Para a modelagem hidrossedimentológica, a Bacia Experimental do Rio Jatobá foi dividia 

em 18 elementos, dos quais 14 são planos e 4 são canais (Tabela 1). Cada plano foi definido 

levando-se em consideração a homogeneidade das características dos solos, a declividade média, e 

as linhas de fluxo e de topografia, como representado na Figura 4. Foram utilizados dados diários 
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observados de precipitação de cinco estações pluviométricas localizadas na bacia experimental. A 

descrição e a localização de cada uma delas pode ser conferida a seguir. 

 
Tabela 1 – Descrição dos elementos discretizados para a bacia 

Elemento Tipo Área 
(ha) 

Comprimento  
(m) 

Largura  
(m) 

Declividade  
Média (%) 

1 Plano 23,8 384,73 618,63 0,15 
2 Plano 102,2 1710,32 597,54 0,17 
3 Plano 67,15 1710,32 392,61 0,19 
4 Plano 35,76 1710,32 209,10 0,15 
5 Canal 70,02 1710,32 – 0,29 
6 Plano – 2299,58 304,49 0,14 
7 Plano 160,06 2299,58 696,03 0,22 
8 Canal – 2118,92 – 0,51 
9 Canal – 2817,75 – 0,28 
10 Plano 106,86 2118,92 504,33 0,30 
11 Plano 6,36 2118,92 304,72 0,19 
12 Plano 79,56 2118,92 375,49 0,24 
13 Plano 79,09 2118,92 373.30 0,16 
14 Canal – 1647,05 – 0,18 
15 Plano 58,13 1154.83 503,41 0,23 
16 Plano 259,59 2817,75 920,20 0,11 
17 Plano 79,79 2817,75 283,17 0,09 
18 Plano 107,26 2817,75 380,67 0,15 

 
 

 
Figura 4 – Discretização da Bacia Experimental do Rio Jatobá em planos e canais. 

400 0 400 800 m
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Discretização automatizada utilizando técnicas de Geoprocessamento e SIG 

Para a modelagem hidrossedimentológica automatizada da Bacia Experimental do Rio 

Jatobá, foi utilizado o modelo AGWA (Automated Geospatial Watershed Assessment), incorporada a 

um SIG. O modelo AGWA é uma ferramenta que facilita a discretização, a parametrização e a 

calibração de modelos hidrológicos, permitindo a subdivisão da bacia em elementos planos e 

canais, para as simulações de vazão e produção de sedimentos para cada elemento discretizado da 

bacia. O AGWA também permite a visualização e a comparação dos resultados dos modelos em mapas 

temáticos, permitindo a análise hidrológica dos impactos associados com a mudança no uso do solo. 

A metodologia utilizada é uma sucessão de passos automatizados pelo qual o usuário, ativa 

opções de configuração para obter melhores resultados. Esta metodologia é baseada em 

procedimentos inclusos nas extensões Spatial Analyst, 3D Analyst e o do próprio AGWA. 

Inicialmente, informações como o limite da bacia, a hidrografia e as curvas de nível, em 

formato digital, foram importadas para o modelo, para a elaboração da grade triangular do terreno, 

como visto na  Figura 5, também conhecido como DEM (Digital Elevation Model), já apresentado 

na Figura 3. Em seguida, a grade triangular foi transformada em um formato padrão do tipo grid, 

um arquivo que é dividido em matrizes, onde cada célula armazena um valor numérico.  

 

Direção do escoamento 

A direção do escoamento superficial das águas na bacia foi calculada através do método 

determinístico de oito células vizinhas, que considera apenas uma das oito possíveis direções de 

escoamento para cada uma das células, sendo que o escoamento tenderá a fluir para a maior 

declividade encontrada na superfície do terreno. Cada uma dessas opções está associada a uma 

codificação numérica específica. Os números da convenção indicam a direção do escoamento: 1 – 

leste; 2 – sudeste; 4 – sul; 8 – sudoeste; 16 – oeste; 32 – noroeste; 64 – norte; e 128 – nordeste. A 

direção do escoamento das águas superficiais na bacia é apresentada na Figura 6.  

 

Acumulação do escoamento 

A acumulação do escoamento na bacia calcula o número de grids localizados a montante 

de cada grid, obtendo-se, assim, o escoamento superficial acumulado para cada uma delas. O 

escoamento acumulado aumenta à medida que a área da bacia de contribuição aumenta, ou seja, o 

seu valor torna-se maior ao longo de cada célula do caminho do escoamento preferencial. A Figura 

7 mostra o mapa de acumulação do escoamento de água gerado para a Bacia do Rio Jatobá.  
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Figura 5 – Grade triangular gerada a partir das curvas      Figura 6 – Mapa da direção do escoamento das águas 

 de nível           superficiais na bacia. 
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Figura 7 – Rede de drenagem gerada. 

 

Dados de chuva utilizados 

A Tabela 3 apresenta a localização e período de dados dos pluviômetros automáticos 

instalados, do tipo modelo TB4-L Rain Gage da Campbell Scientific, com resolução de 0,254 mm e 

capacidade de acumulação de 0 a 700 mm/h de pluviosidade. Cada aparelho é dotado de um 

datalogger, que pode ser lido a cada 10 minutos ou a cada evento de chuva. Todos os aparelhos 

estão locados a montante do açude Nossa Senhora de Fátima (açude principal próximo ao exutório 

da bacia) com as seguintes coordenadas. Também foram instalados pluviômetros do modelo Ville 

de Paris, em diferentes locais da bacia. A Tabela 4 mostra a localização geográfica dos 

pluviômetros utilizados no presente estudo. Esses pluviômetros possuem uma área de captação de 

400 cm² de modo que o volume de 40 ml corresponde a 1 mm de precipitação. A água acumulada no 

aparelho é retirada por meio de uma torneira situada no fundo e medida através de uma proveta 

calibrada especificamente para este tipo de pluviômetro. 
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A Figura 10 mostra as precipitações médias mensais observadas na Bacia Experimental Jatobá 

entre janeiro de 2003 e junho de 2006, calculada a partir dos dados diários dos pluviômetros (Tabela 4) 

instalados na bacia para cada ano estudado. Observa-se que o período no qual são registradas as maiores 

médias mensais de chuva na região é no período compreendido entre os meses de janeiro a junho. 

Tabela 3 – Descrição dos pluviômetros automáticos instalados na bacia 
Nome Longitude (m) Latitude (m) Período de dados 

Pluviômetro 1 36º 53’ 43’’ 08º 25’ 38’’ 2003–2006 
Pluviômetro 2 36º 53’ 42” 08º 25’ 43” 2003–2006 
Pluviômetro 3 36º 51’ 46” 08º 24’ 49” 2003–2006 

Tabela 4 – Descrição das estações pluviométricas utilizadas 
Nome Longitude (m) Latitude (m) Período de dados 

P1-Fazenda Jatobá 36º 52’ 12” 08º 25’ 04” 2003–2006 
P2-Fazenda Jatobá 36º 52’ 00” 08º 25’ 20” 2003–2006 
P3- Açude Fuba 36º 52’ 44” 08º 25’ 05” 2003–2006 
P4-Sítio Jatobá 36º 53’ 04” 08º 25’ 16” 2003–2006 
P5-Sítio Santa Cruz 36º 53’ 40” 08º 25’ 24” 2003–2006 

 

 
Figura 10 – Precipitação média observada na Bacia Experimental do Rio Jatobá em 2003. 

 

O modelo hidrossedimentológico utilizado 

O modelo escolhido, para ser aplicado neste estudo da modelagem da produção de 

sedimentos da bacia do Rio Jatobá, foi o modelo Kineros – Kinematic Runoff and Erosion Model, 

versão 2 (Woolhiser et al., 1990). Esse modelo foi desenvolvido com o objetivo de simular a resposta 

hidrossedimentológica de bacias urbanas e rurais. O Kineros é um modelo hidrossedimentológico 

cinemático, distribuído e de base física, que usa uma rede de planos e canais que representam os 

cursos d’água na bacia, sendo assim, a bacia é representada por uma cascata de planos e canais. As 
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equações diferenciais que descrevem o escoamento superficial, o transporte de sedimentos, e a 

deposição de sedimentos nestes planos e canais são resolvidas pela técnica de diferenças finitas e 

estão apresentadas em Woolhiser et al. (1990) e Santos et al. (2005). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Divisão automatizada da bacia 

A divisão da Bacia Jatobá em sub-bacias foi realizada a partir dos mapas da grade 

triangular, da direção e do acúmulo de escoamento, mostrados anteriormente. Foram geradas 

automaticamente 12 sub-bacias distintas, com resolução de grade igual a 10 m. A Figura 8 

apresenta as sub-bacias geradas pelo modelo AGWA, a qual pode ser comparada com a 

discretização convencional da bacia, assim como mostrada na Figura 9, apresentada anteriormente 

na Figura 4. 

A Tabela 2 apresenta os valores das características físicas dos elementos planos 

discretizados com o auxílio do modelo AGWA. A partir da comparação entre os resultados da 

discretização convencional (Tabela 1) e a automatizada (Tabela 2). Analisando os resultados 

obtidos das duas divisões da bacia, pode-se constatar que a discretização automatizada foi capaz de 

dividir a bacia em 12 sub-bacias, enquanto que na discretização convencional a bacia foi 

representada em 14 sub-bacias. 
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Figura 8 – Discretização automatizada da bacia.           Figura 9 – Discretização convencional da bacia. 
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Tabela 2 – Descrição dos elementos discretizados para a bacia através do modelo AGWA 

Elemento Tipo Área 
(ha) 

Comprimento  
(m) 

Largura  
(m) 

Declividade  
Média (%) 

1 Plano 113,24 1.816 241 0,77 
2 Plano 170,24 1.825 827 0,93 
3 Plano 25,81 1.700 339 1,13 
4 Plano 126,36 1.831 440 0,68 
5 Plano 3,96 1.631 14 0,53 
6 Plano 122,24 2.086 747 1,09 
7 Plano 143,41 2.211 472 1,09 
8 Plano 82,96 2.096 1.215 0,87 
9 Plano 114,23 2.232 840 0,73 
10 Plano 121,12 2.034 1.231 0,94 
11 Plano 1,28 1.550 550 0,48 
12 Plano 221,44 2.277 1.031 1,13 

 

Estimativa dos parâmetros físicos do modelo hidrossedimentológico 

No que tange a estimativa dos parâmetros físicos do solo, i.e., condutividade hidráulica 

saturada, potencial de capilaridade do solo e coeficiente de Manning, os mesmos foram 

determinados com base nos parâmetros calibrados para a Bacia Experimental de São João do Cariri, 

localizada na região semi-árida do Estado da Paraíba, uma vez que as bacias do rio Jatobá e de São 

João do Cariri se encontram numa mesma área hidrologicamente homogênea. 

Os valores dos parâmetros físicos do solo, como capilaridade do solo e porosidade, foram 

adotados de acordo com as texturas do solo da bacia a partir de valores fornecidos pela literatura, 

mais precisamente em Rawls et al. (1982). Outros parâmetros, como o percentual de cobertura 

vegetal, declividade média dos planos e comprimento dos canais, foram obtidos através dos mapas 

digitais da bacia. A Tabela 5 apresenta a listagem dos parâmetros físicos do solo com os respectivos 

valores utilizados na modelagem hidrossedimentológica da Bacia do Rio Jatobá. 

 
Tabela 5 – Parâmetros físicos do solo utilizados na modelagem hidrossedimentológica 

Parâmetros Símbolo Valor 
Coeficiente de Manning  n 0,02 
Altura média do relevo Re 2 mm  
Distância média do relevo Sp 0,3 m  
Coeficiente de variação da condutividade hidráulica Cv 1 
Condutividade hidráulica saturada efetiva Ks 3,5 mm/h  
Valor efetivo do potencial de capilaridade G 260 mm 
Índice de distribuição do tamanho dos poros λ 0,32 
Porosidade do solo φ 0,35 
Fração volumétrica das rochas R 10% 
Coeficiente de coesão do solo Co 0,01 

 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 12 

Estimativa da produção de sedimentos na Bacia Experimental do Rio Jatobá  

A Tabela 6 mostra os valores de produção de sedimentos anual, para cada elemento plano 

discretizado da Bacia do Rio Jatobá. Nesta mesma tabela, pode-se visualizar a produção média de 

sedimentos em cada elemento. Nota-se que o elemento 11 apresentou a maior média da produção de 

sedimentos para o período analisado, em torno de 2,54 ton/ha. Nesta mesma tabela, pode-se visualizar a 

produção média de sedimentos para cada elemento. A Tabela 7 apresenta a produção de sedimentos anual 

na Bacia do Rio Jatobá.  

A Figura 11 apresenta o hietograma diário observado e o escoamento superficial calculado 

no exutório da bacia experimental, enquanto que o sedigrama diário calculado e o hietograma diário 

observado para a Bacia Experimental do Rio Jatobá podem ser visualizados na Figura 12. 

 

Tabela 6 – Produção de sedimentos simulado em cada plano discretizado 

Elemento Área 
(ha) 

2003 
(ton) 

2004 
(ton) 

2005 
(ton) 

2006 
(ton) 

Média 
(ton/ha) 

1 23,8 4,07 12,11 1,24 15,19 1,37 
2 102,2 0,00 13,50 0,00 0,00 0,13 
3 67,15 0,00 59,57 0,60 50,85 1,65 
4 35,76 0,00 18,65 0,18 21,59 1,13 
6 70,02 0,81 4,12 0,17 3,72 0,13 
7 160,06 8,64 61,57 1,94 27,82 0,62 
10 106,86 0,00 1,43 6,78 75,02 0,78 
11 6,36 0,00 0,14 0,17 15,87 2,54 
12 79,56 0,00 22,16 0,00 0,00 0,28 
13 79,09 0,00 8,22 0,00 0,00 0,10 
15 58,13 0,00 1,00 2,20 36,52 0,68 
16 259,59 0,00 0,47 0,27 0,00 0,00 
17 79,79 0,00 0,47 0,06 0,00 0,01 
18 107,26 0,00 0,16 0,13 0,00 0,00 

 

Tabela 7 – Produção total de sedimentos calculada no exutório da bacia experimental 

Anos Precipitação média observada 
(mm) 

Produção de Sedimentos 
(ton/ha) 

2003 358,38 0,51 
2004 860,88 7,31 
2005 597,92 0,37 
2006 335,86 7,57 
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Figura 11 – Hietograma diário observado e escoamento superficial simulado para a Bacia 

Experimental do Rio Jatobá. 
 

 
Figura 12 – Hietograma diário observado e produção diária calculada de sedimentos simulada 

para a Bacia Experimental do Rio Jatobá. 
 

CONCLUSÕES 

Conclui-se do exposto que a Bacia Experimental do Rio Jatobá apresenta um potencial de 

perdas de solo entre muito baixo e baixo para o período avaliado, segundo critérios estimados pela 

FAO (1967). Os resultados mostram que a perda de solo na bacia foi da ordem de 3,95 ton/ha/ano. 

Estas pesquisas vêm demonstrar a importância da realização de estudos de estimativas de produção 

de sedimentos em bacias experimentais no semi-árido nordestino, porque possibilitam planejar o 

aproveitamento e o manejo da terra, definindo assim, qual a melhor solução para o controle dos 
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processos erosivos, o que é de fundamental importância para o desenvolvimento de qualquer 

atividade em um local sujeito a erosão. Sobre a comparação entre as metodologias de discretização 

(convencional e automatizada), pode-se constatar que ambas representaram de forma semelhante a 

bacia em planos e canais. 
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