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RESUMO – Os fenômenos hidrossedimentológicos estão intrinsecamente ligados ao equilíbrio de 
forças entre a demanda e disponibilidade hídrica em regiões semiáridas. O presente trabalho tem 
como objetivo quantificar o assoreamento da Bacia Hidrográfica do Açude Santa Cruz, utilizando a 
USLE e o conceito de deposição difusa. Este estudo está sendo desenvolvido no âmbito do projeto 
DISPAB-SA (Metodologias para Definição da Disponibilidade Hídrica em Pequenos Açudes e 
Pequenas Bacias Hidrográficas da Região Semi-Árida do Brasil), em cooperação com instituições 
tais como UFC, UFRN, UFCG, UFPB e AESA. A bacia objeto desse estudo está situada no Rio 
Grande do Norte. A aplicação da USLE foi feita com adaptações no calculo dos fatores 
correspondentes à cobertura vegetal (C), práticas conservacionistas (P), comprimento médio de 
rampa (L) e grau de declive (S). A taxa de assoreamento da Bacia hidrográfica do Açude Santa 
Cruz encontrada foi de 1,84% por década, similares aos valores encontrados por Araújo et. al. 
(2003) utilizando o modelo HidroSed para sete bacias do estado do Ceará. Obteve-se o valor de 
0,94% para o assoreamento considerando os pequenos reservatórios a montante, corroborando o 
papel fundamental desses pequenos açudes na retenção de sedimento. 

ABSTRACT – Water sedimentological phenomena are inextricably linked to the balance of power 
between the demand and water availability in semiarid regions. This study aims to quantify the 
siltation of the Santa Cruz basin using the USLE and the concept of diffuse deposition. This study is 
being developed under the project DISPAB-SA (Methodologies for the Definition of Water 
Availability in Small Dams and Small Watershed in Semi-Arid Region of Brazil), in cooperation 
with institutions such as UFC, UFRN, UFCG, UFPB and EASA . The basin object of this study is 
located in Rio Grande do Norte. The application of the USLE was made with adjustments in the 
calculation of factors related to vegetation cover (C), conservation practices (P), average length of 
ramp (L) and degree of slope (S). The rate of silting Basin Santa Cruz found was 1.84% per decade, 
similar to values found by Araújo et al. al. (2003) using the model HidroSed for seven basins of the 
state of Ceara. We obtained the value of 0.94% for the silting considering the small reservoirs 
upstream, confirming the essential role of these small dams on sediment retention. 

Palavras-chave: modelos hidrossedimentológicos, geoprocessamento, sensoriamento remoto. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Furtado e Konig (2008), regiões contidas no bioma caatinga, predominam condições 

climáticas semiáridas, as quais têm precipitações pluviométricas irregulares e concentradas de dois 

a três meses do ano, com intensidades anuais variando de 400 a 600 mm, altas taxas de evaporação, 

insolação forte e umidade relativa baixa. Resultados obtidos por Barboza de Sousa et. al., (2010), 

exemplificam a variabilidade das chuvas ao longo da bacia e corrobora a necessidade da construção 

de barramentos em cursos d`água, com o objetivo de garantir o armazenamento hídrico para atender 

os mais variados usos dos sistemas humanos e ambientais sobretudo na estação seca. 

Dessa forma, as regiões locadas no semiárido brasileiro têm densas redes de reservatórios, 

hidrologicamente ineficientes segundo Mamede (2008), causadas principalmente pela construção 

desenfreada de barramentos em períodos eleitorais. No entanto esses pequenos açudes garantem 

uma maior distribuição dos recursos hídricos e retenção de parte do sedimento que seria carreado 

para reservatórios a jusante 

O ciclo hidrológico utiliza a energia do sol e seus processos dependem das interações do 

clima, uso e manejo da vegetação e modificações na superfície do solo. Confirmando a afirmação 

de que “Os rios correm para o mar, mas o mar nunca fica cheio. A água volta para os rios e corre 

outra vez para o mar.” (BÍBLIA, 2005), a água evaporada dos oceanos e superfície dos corpos 

hídricos formando as nuvens, cai em forma de chuva, neblina ou neve e o seu fluxo em terra, se dá 

pela superfície infiltrando para aquíferos subterrâneos e escoando via rede de drenagem novamente 

para o mar fechando o ciclo. Esses processos são passíveis de receber as ações deletérias do 

Homem. 

Modelos para analisar dinâmica de sedimento em bacias hidrográficas têm sido elaborados 

por grupos de pesquisas da área. Tem-se observado basicamente três vertentes, a primeira em que 

tem-se modelos empíricos que utilizam uma quantidade menor de variáveis e são de aplicação mais 

fácil para experimentos em escalas maiores como a Universal Soil Loss Equation (USLE). A 

segunda, modelos que descrevem detalhadamente os processos físicos do transporte de sedimento, 

que apesar de terem maior precisão necessitam de uma grande quantidade de variáveis. A terceira 

um ponto de vista conceitual. 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG´s), ferramenta largamente utilizada em estudos 

ambientais, têm se revelado bastante eficiente no suporte ao levantamento de dados, sobretudo em 

maiores escalas. A aplicação de técnicas de processamento digital de imagens referenciadas 

geograficamente, também têm sido utilizadas para fornecer dados referentes ao uso e ocupação do 

solo. 

No presente trabalho, será aplicada a equação USLE e o conceito de deposição difusa, para 

quantificar o sedimento produzido nos reservatórios da Bacia Hidrográfica do Açude Santa Cruz do 
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Apodi, bem como comparar o assoreamento encontrado com os resultados obtidos por Araújo et. al. 

(2003) para sete bacias do Estado do Ceará aplicando o modelo HidroSed. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 
O presente trabalho foi realizado na Bacia Hidrográfica do Açude Santa Cruz do Apodi, 

locado 5° a 7° sul e 35° a 39° oeste, com uma área de 4.580 km2, abrange cerca de 32 dos 62 

municípios da meso região Oeste Potiguar, conforme ilustrado na Figura 1. Com uma capacidade de 

armazenamento hídrico de 599,7 hm³, o açude Santa Cruz, construído no ano de 2002 localiza-se no 

exutório da bacia. 

 
Figura 1 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do açude Santa Cruz. 

Contida na bacia hidrográfica do rio Apodi Mossoró que tem cerca de 14.276 km2, a Bacia 

Hidrográfica do Açude Santa Cruz do Apodi tem 14 reservatórios com tamanhos variando de 4,7 a 

54,6 hm³, monitorados pela Secretaria de Estado e de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

(SEMARH). Está locada numa região em que as condições de semiaridez são predominantes, a qual 
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em quase toda a sua extensão é de classificação climática de Köppen BSw’h’, ou seja, clima quente 

e semiárido, com estação chuvosa podendo atrasar para o outono. 

O regime pluviométrico do semiárido caracteriza-se por um regime chuvoso irregular que se 

inicia no final do verão e termina no início do inverno, compreendendo os meses de fevereiro a 

junho. Solos predominantemente rasos e derivados de rochas sedimentares são encontrados ao 

longo de toda a bacia. Com base nos reservatórios estratégicos monitorados pela SEMARH, fez-se 

o traçado das suas respectivas sub-bacias, com área de influência variando de 15 a 520 km2, no 

entanto foi necessário traçar mais 10 unidades espaciais com o intuito de garantir a homogeneidade. 

totalizando 24 divisões  

Os açudes foram divididos, conforme sumarizado na Tabela 1, em classes de acordo com sua 

capacidade de armazenamento hídrico, com o intuito de quantificar a disponibilidade hídrica de 

cada classe e a sua contribuição percentual para o reservatório de cabeceira, no caso, o Açude Santa 

Cruz do Apodi (Barboza de Sousa, 2010). 

Tabela 1 - Classes de reservatórios da bacia hidrográfica do açude Santa Cruz, com base na 
capacidade de armazenamento hídrico. 

Classe Intervalo (m³)  
 

Número de 
Reservatórios 

Frequência 
(%)  

Volume 
(m³)  

Volume 
(%) 

Classe 1 1.000-100.000  4.072 89,3570%  4,80E+7  4.12% 
Classe 2 100.000-1.000.000  392 8,6022%  1,12E+8  9.55% 
Classe 3 1.000.000-10.000.000  86 1,8872%  2,84E+8  24.20% 
Classe 4 10.000.000-100.000.000  6 0,1317%  1,29E+8  11.03% 
Classe 5 acima de 100.000.000  1 0,0219%  5,99E+8  51.09% 

HidroSed 
O modelo HIDROSED (Araújo et. al., 2005). foi desenvolvido pelo grupo de 

Hidrossedimentologia do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC no contexto 

do projeto WAVES (Water Availability, Vulnerability of Ecosystems and Society in the Northeast 

of Brazil). Este modelo tem como principais potencialidades a de poder quantificar o volume útil 

dos reservatórios ao longo do tempo e permite a modelagem de cenários futuros em função das 

variações dos recursos naturais de ordem antrópica. O mesmo foi otimizado para responder de 

forma rápida e objetiva a diversas situações, pelo algoritmo na linguagem de programação 

FORTRAN HidroSed por Mamede (2002). 

O modelo HIDROSED foi validado usando dados obtidos para sete reservatórios e suas 

respectivas bacias hidrográficas no estado do Ceará: Acarape do Meio (Redenção), Canabrava 

(Farias Brito), Cedro (Quixadá), Santo Anastácio (Fortaleza), São Mateus (Canindé), Várzea do Boi 

(Tauá) e Várzea da Volta (Moraújo), com áreas e capacidades de armazenamento hídrico variando, 

respectivamente, de 3 a 1.220 km2 e 1 a 126 hm³, para períodos de simulação de 45 a 95 anos, 
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conforme apresentado na Tabela 2. Ainda foram computados no modelo, a produção de sedimento 

de origem urbana e a retenção de sedimento dos reservatórios. 

Como mostrado os valores de produção de sedimento variam de 130 a 1309 ton.km-2.ano-1, 

confirmando a diversidade desse fenômeno, a maior redução percentual é de 3,57% do açude Santo 

Anastácio, explicado por se tratar de uma bacia hidrográfica predominantemente urbana e nesse 

caso, há uma grande produção de resíduos sólidos. 

Tabela 2 - Dados sedimentológicos de reservatórios do estado do Ceará. 

Açude Volume 
(hm³) 

Área 
da 

bacia 
(km2) 

Período 
(anos) 

Redução da 
capacidade 
(%/década) 

Ass. 
(106 ton) 

Produção de 
sedimentos 

(ton/km2/ano) 

Acarape do 
Meio 34,1 208,19 74 1,06 3,52 233,16 

Canabrava 1,2 2,85 57 1,21 0,11 703,98 
Cedro 125,7 219,96 95 1,77 26,8 1308,67 
São 

Mateus 10,3 226,94 46 3,06 199 194,43 

Várzea do 
Boi 12,5 1221,2 45 2,39 6,98 129,59 

Várzea da 
Volta 51,9 155,24 82 1,51 2,02 161,94 

Santo 
Anastácio 1 9,34 75 3,57 0,17 256,95 

Média 33,81 137,09 68 2,08 34,09 426,96 
Máximo 125,7 226,94 95 3,57 199 1308,67 
Mínimo 1 2,85 45 1,06 0,11 129,59 

USLE  
Empregou-se a Equação USLE, com o conceito de SDR (Sediment Delivery Ratio) para a 

simulação do transporte de sedimento difuso. Esse conceito serve para complementar esse modelo 

de abordagem empírica. Aplicabilidade para áreas de escala maior, o qual se enquadra o caso da 

bacia hidrográfica do presente estudo, a necessidade de uma quantidade menor de parâmetros em 

relação a outros modelos e a sua aceitabilidade junto a grupos de pesquisa que tratam do assunto 

estão entre os principais motivos para sua utilização.  

Informações levantadas em mais de 10.000 lotes experimentais, locados em 47 estações de 24 

estados norte-americanos em diferentes condições edafoclimáticas, foram objeto de trabalhos 

realizados por Wischmeier e Smith (1978) e originaram a seguinte equação:  

 

.PR.K.L.S.C.=EL                                                                                                                       (1) 
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Na qual, EL é a taxa de erosão em t.ha-1, R é o fator de erosividade da chuva em MJ.mm.ha-

1.hr-1, K é fator de erodibilidade do solo em ton.hr.MJ-1.mm-1
,
 L é o fator de comprimento de rampa 

(adimensional), S é o fator de declividade (adimensional), C é o fator de vegetação e uso do solo 

(adimensional) e P é o fator de práticas conservacionistas (adimensional). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aplicação da USLE na Bacia Hidrográfica do Açude Santa Cruz 
Cada posto pluviométrico, têm seus dados disponíveis na página eletrônica da ANA, a 

HidroWeb, e possui localização geográfica conhecida, mostrada na Figura 2. A partir de uma série 

histórica de dados, de 1960 a 2009, calculou-se um valor Ra (erosividade anual) a partir da 

metodologia de Lombardi Neto e Moldenhauer (apud Bertoni e Lombardi Neto, 1990). Dessa 

forma, foi possível verificar as regiões de maior Ra e a sua distribuição ao longo de toda a bacia, 

utilizando-se uma interpolação, do tipo spline. O município de Martins teve os maiores valores de 

erosividade anual (Ra), aproximadamente 5.400 MJ.mm.ha-1.h-1, enquanto maior parte da bacia, 

em torno de 60%, tem valor médio de 3.800 MJ.mm.ha-1.h-1.anuais, corroborando com os 

resultados obtidos para a distribuição espacial da chuva no estudo de Barboza de Sousa et. al. 

(2009).  

 
Figura 2 – Valores de erosividade da Bacia Hidrográfica do Açude Santa Cruz. 
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O arquivo matricial gerado para obtenção do fator C, a partir de um NDVI (Nomalized 

Diference Vegetation Index), foi segmentado conforme especificado na Figura 3, com classes que 

representam as regiões de caatinga conservada, caatinga degradada, solo exposto e corpos hídricos. 

Posteriormente esse arquivo foi convertido para um arquivo vetorial, atribuindo-se a cada alvo um 

valor correspondente de C com base nos estudos mencionados no presente trabalho, como 

demonstrado na Tabela 3. 

 
Figura 4 – Mapeamento dos diferentes usos do solo da Bacia Hidrográfica do Açude Santa Cruz. 

Pode-se observar que aproximadamente 70% da vegetação nativa da bacia foi degradada para 

atividades agropecuárias, como plantio de milho, feijão e pastagem para criação de bovinos. A 

classe solo exposto foi destinada aos alvos desmatados, como áreas urbanas, por exemplo, enquanto 

aos alvos referentes aos corpos hídricos foram atribuídos o valor de zero estimativa do fator C. Os 

valores do fator C para as demais classes foram obtidos no trabalho de Creutzfeldt (2006). Adotou-

se o valor 1 para o fator P, por não ser comum o uso de práticas conservacionistas na bacia. 
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Tabela 3 - Valores para o fator C considerados para aplicação da USLE na Bacia Hidrográfica do 
Açude Santa Cruz. 

Uso do solo Area (km2) Área (%) Fator C 
Caatinga 

Conservada 1205.270942 27.55% 0.047 

Caatinga Degradada 3021.787893 69.08% 0.297 
Solo Exposto 60.483799 1.38% 1.000 

Corpos Hídricos 86.93174136 1.99% 0.000 
 

Valores de k foram obtidos com base em estudos de Mannigel et. al. (2002) e Sá et. al. (2004) 

para cada solo encontrado na Bacia Hidrográfica do Açude Santa Cruz, de acordo com a Tabela 4. 

 
Figura 5 – Tipos de solos encontrados na Bacia Hidrográfica do Açude Santa Cruz. 

Argissolo e luvissolo estão entre os solos de maior freqüência na bacia, respectivamente, de 

55% e 30% aproximadamente de acordo com a Tabela 4. 

Tabela 4 - Valores do fator K para os diferentes tipos de solos da Bacia Hidrográfica do Açude 
Santa Cruz do Apodi. 

Tipos de solos Area (km2) Área 
(%) 

Fator k         
(t.hr.MJ-1.mm-1) 

Argissolos 2414.12 55.42% 0.032 
Solos Litólicos 589.99 13.54% 0.029 

Luvissolos 1287.38 29.55% 0.009 
Latossolos 64.87 1.49% 0.0112 

Médio   0.0203 
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Foram calculados os comprimentos das curvas de nível ao longo de toda a bacia, utilizado o 

GV SIG, posteriormente fez-se o comprimento médio (Cm), utilizando cada cota e a seguinte dentro 

de um intervalo crescente. Os valores calculados para as áreas entre curvas foram utilizadas para 

computar o valor ponderado de Cm, em seguida obteve-se a diferença entre cotas (Dh) em metros, 

para o cálculo das declividades médias ponderadas, que foram em seguida somadas, obedecendo o 

intervalo contido entre C10% e C90%, variáveis mostradas na formulação de Fernandes (2000), 

para o calculo da declividade total e de Sr = 11, 81%.  

O valor de L0 (soma de todos os comprimentos dos rios da bacia) foi convertido 

multiplicando-se um fator de conversão para bacias hidrográficas médias e íngremes de três. O 

comprimento de rampa LR = 56,36m foi calculado com auxílio do GV SIG. O valor encontrado para 

descrever o grau de declive e o comprimento de rampa LS = 2,297, os demais dados 

correspondentes ao divisor de águas da bacia foram calculados e expostos na Tabela 5. 

Tabela 5. Valores de parâmetros utilizados para a obtenção do fator LS. 

Parâmetros Valor 
(m) 

Cota mínima da bacia (m) 20 
Cota máxima da bacia (m) 840 

C10% (m) 137,74 
C90% (m) 530,48 

Cota média do divisor (m) 327,16 
 

Verificou-se a partir de 19.000 pontos amostrais, gerados a partir da matriz resultante do 

produto dos fatores da USLE, que a bacia produz cerca de 73,97 milhões de toneladas em 

sedimento com base na Equação 2: 

 

SDR)A(=PS ∗∗∑ iEL                                                                                           (2) 

Em que: PS é a produção de sedimento em t, EL é a massa erodida localmente na bacia por 

unidade de área (t.ha-1) e SDR que é a fração percentual de sedimento erodido que consegue atingir 

a rede de drenagem. SDR foi calculado fazendo uso da formulação de Maner (1958): 

 

)Log(Lm/Fr *0,824-2,943=) Log(SDR(%)                                                           (3) 

Na qual: Lm é o comprimento máximo da bacia, em linha reta, medido paralelamente ao rio 

principal e Fr a diferença entre a cota média do divisor de água e a cota do exutório (m). 

Os valores de erosão localizada foram divididos em intervalos de conforme mostrados na 
Figura 6. 
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Figura 6 – Mapeamento da erosão localizada da Bacia Hidrográfica do Açude Santa Cruz. 

Comparando-se com outros reservatórios do semiárido brasileiro, com uma produção de 

340,07 t/km2/ano, a Bacia Hidrográfica do Açude Santa Cruz tem uma produção de sedimento 

média em relação a reservatórios, como o Acarape do Meio com produção de 228,50 t/km2/ano e o 

Santo Anastácio com 244, 10 t/km2/ano, ambos reservatórios citados na Tabela 2.  

O assoreamento da Bacia Hidrográfica do Açude Santa Cruz do Apodi de 1,43 milhões de 

toneladas por ano, foi calculado multiplicando o valor total da produção de sedimento Ps = 1,48 

milhões de toneladas por ano, pelo coeficiente de Brune de 97%, relatado por Araújo et. al. (2003) 

como característico das bacias hidrográficas locadas no semiárido brasileiro. Isso deve-se ao fato de 

existir um alto coeficiente de correlação entre a produção de sedimentos, durante os períodos de 

maior densidade pluviométrica, e a quantidade de sedimento que vai para o exutório. As demais 

variáveis foram apresentadas na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Valores dos parâmetros utilizados no cálculo da taxa de assoreamento da Bacia 
Hidrografia do Açude Santa Cruz. 

Parâmetros Valores 
Fator R (MJ.mm/ha.h) 4.143 
Fator K (ton.h/MJ.mm) 0,020 

Fator LS 2,298 
Fator CP 0,232 

Taxa de erosão localizada 
(ton/ha/ano) 44,83 

Área (m²) - 
Área (ha) - 

Erosão localizada (ton/ano) - 
SDR 6,67% 

Produção de sedimento 
(ton/ano) 1.479.434 

Coeficiente de Brune 97% 
Assoreamento (ton/ano) 1.435.051 

Total de anos 50 
Assoreamento (ton) 71.752.558 

Peso específico aparente 
seco (ton/m³) 1,30 

Assoreamento (m³) 55.194.276 
Taxa assoreada (%/decada) 1,84% 

 

Estimou-se que cada classe contribuiria para a produção de sedimento total da bacia na 

mesma proporção que contribui para o armazenamento hídrico total, por existir uma alta correlação 

entre essas grandezas. Dessa forma, organizou-se os valores de produção de sedimento e 

assoreamento, variando de 60.800,59 a 755.967,71 toneladas por ano, como segue-se na Tabela 7. 

Tabela7 - Valores obtidos de assoreamento discretizado por classe de volume armazenado. 

Parâmetros Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Total 
Produção de 
sedimento 
(ton/ano) 

6,09E+04 1,41E+05 3,58E+05 1,63E+05 7,56E+05 1,48E+06 

Assoreamento 
(ton/ano) 5,91E+04 1,37E+05 3,47E+05 1,58E+05 7,33E+05 1,44E+06 

Assoreamento 
(ton) 2,95E+06 6,85E+06 1,74E+07 7,92E+06 3,67E+07 7,18E+07 

Assoreamento 
(m³) 2,27E+06 5,27E+06 1,34E+07 6,09E+06 2,82E+07 5,52E+07 

Taxa 
assoreada 

(%/decada) 
0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 0,94% 
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Da mesma forma que foi determinado o valor da taxa de assoreamento do Açude Santa Cruz 

do Apodi, estimou-se a taxa assoreada para cada classe de reservatórios. Ainda de acordo com a 

Tabela 7, observa-se que a quantidade assoreada varia significativamente entre as classes, com 

valores entre 2,27 a 55,19 milhões de m³. Considerando os reservatórios a montante, a taxa de 

assoreamento do reservatório Santa Cruz sofre uma redução de quase 50%, o que representa uma 

redução anual no assoreamento de 1.435.051 para 733.288 ton/ano. 

De acordo com os resultados apresentados pode-se constatar que os pequenos reservatórios 

garantem uma redução significativa na quantidade de sedimentos que são responsáveis pela 

diminuição da capacidade de armazenamento de reservatórios, corroborando resultados obtidos em 

outros trabalhos, que descrevem o papel positivo de densas redes de reservatórios para retenção de 

sedimento, no contexto da distribuição social da água dos reservatórios estratégicos.  

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos com este estudo, pode-se concluir que a aplicação da USLE 

associada ao conceito de SDR permitiu estimar a erosão localizada e a produção de sedimentos na 

bacia hidrográfica do açude Santa Cruz do Apodi. Para evitar inconsistências resultantes do 

tamanho da bacia (já que trata-se de uma bacia de médio a grande porte), foram necessárias 

adaptações na determinação dos fatores L, S e P. A presença de reservatórios de montante pode 

reduzir o assoreamento do açude Santa Cruz do Apodi em quase 50%, o que praticamente dobra sua 

vida útil. A taxa de assoreamento encontrada para o açude Santa Cruz do Apodi aplicando a USLE 

juntamente com a SDR (Sediment Delivery Ratio) foi de 1,84% por década, sendo este valor bem 

similar ao encontrado para alguns reservatórios de diferentes regiões do estado do Ceará (Araújo et. 

al., 2003), podendo-se concluir que a metodologia proposta neste estudo foi capaz de estimar o 

assoreamento dos reservatórios da bacia.  
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