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INTRODUÇÃO

A erosão é um processo físico que consiste na degradação, transporte do solo, pela

água ou pelo vento. Este fenômeno que esculpe o relevo terrestre é chamado de erosão

geológica ou normal. Quando o solo é “despido” de sua vegetação natural e submetido ao

cultivo,  fica  exposto  diretamente  às  forças  erosivas.  Neste  caso,  a  água  e  o  vento

removem material com intensidade muito maior do que a verificada quando o solo está

naturalmente coberto. Esta remoção acelerada do material do solo é chamada de erosão

acelerada ou simplesmente erosão: o fenômeno mais eficiente de depauperamento do

solo.

Ao ser transportado, este material será depositado em algum lugar, normalmente mais

baixo.  Por  exemplo,  a  erosão  ocorre  no planalto  e  o  material  é  depositado em uma

planície após o seu transporte. Resumindo, o processo completo de erosão causado por

agentes  externos  ocorre  a  partir  do  intemperismo  que  ocorre  na  rocha,  que  libera

sedimentos que serão transportados pelos agentes erosivos e depositados em algum

outro lugar.

Intemperismo refere-se  ao  conjunto  de  processos  atmosféricos  e  biológicos  que

causam a alteração, decomposição química, desintegração e modificação das rochas e

dos solos. 

Os agentes de erosão fornecem a energia para os processos de desagregação e

transporte  dos  sedimentos  erodidos,  como  vimos  anteriormente,  os  mais  importantes

agentes de erosão são: a água e o vento. 

A erosão pela água é comum em regiões de elevadas precipitações pluviométricas e

em áreas  com solo  revolvido  e  sem cobertura  vegetal.  É  mais  intensa  em áreas de

topografias  acidentadas.  Sendo  assim,  levando-se  em conta  o  agente  água,  pode-se

classificar a erosão ou erosão acelerada em:

 Erosão Pluvial, aquela causada pela ação das chuvas;
 Erosão Fluvial, causada pela ação dos rios;
 Erosão Lacustre, ocasionada pela ação dos lagos;
 Erosão Marinha, causada pela ação dos mares.

De acordo com Panachuki et al. (2006) a erosão hídrica é o processo de degradação

que  mais  tem  afetado  a  capacidade  produtiva  dos  solos,  facilitada  e  acelerada  por
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interferência  antrópica  que,  na  maioria  das  vezes,  resulta  num  processo  de  erosão

acelerada.

O  processo  erosivo  consiste,  basicamente,  em  três  eventos  sequenciais,

caracterizados  pelo  desprendimento,  arraste  e  deposição  de  partículas  do  solo.  O

desprendimento  é  definido  como a  liberação  de  partículas  de agregados,  e  uma vez

desprendidas, elas podem permanecer próximas ao agregado ou serem transportadas

(CARVALHO et al., 2002).

Figura 1 - Erosão hídrica

Fonte: EMBRAPA, 2014

O estágio  inicial  e  mais  importante  da  erosão  hídrica  é  constituído  a  partir  do

desagregamento ou desprendimento das partículas que ocorre pelo efeito integrado da
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energia de impacto das gotas de água e da força cisalhante do escoamento superficial

(BAHIA et al., 1992). O arraste, ou transporte das partículas, é feito pela ação do vento e,

em maior escala pelo escoamento superficial  da água. O estágio final do processo, a

deposição de partículas, normalmente culmina nos corpos de água, tendo como resultado

o assoreamento dos leitos dos rios.

Desta forma, podemos dizer que, a erosão é todo desgaste da superfície do planeta

por agentes transportadores, como a água, através da chuva, dos rios, dos mares, ainda

por meio do vento ou mesmo do derretimento de geleiras. 

1 BACIA HIDROGRÁFICA

A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação que faz

convergir o escoamento para um único ponto de saída. A bacia hidrográfica compõe-se de

um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de

água que confluem até resultar em leito único no seu enxutório (TUCCI, 1997).

De acordo com Lima (1976)  conceito  de bacia hidrográfica está  associada a uma

compartimentação geográfica delimitada por divisões de água. Em outros termos, pode

ser  compreendida  como área  de  captação  natural,  que  drena  para  um curso  d’água

principal, incluindo a área entre o divisor topográfico e a saída da bacia.

Já  Barrella  et  al.  (2001)  define  bacias  hidrográficas  como  um  conjunto  de  terras

drenadas por  um rio  e  seus afluentes,  formada nas regiões mais altas do relevo por

divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando rios

e riachos, ou infiltram no solo para a formação de nascentes e do lençol freático. As águas

superficiais escoam para as partes mais baixas do terreno, formando riachos e rios, sendo

que as cabeceiras são formadas por riachos que brotam em terrenos íngremes das serras

e montanhas e à medida que as águas dos riachos descem, juntam-se a outros riachos,

aumentando o volume e formando os primeiros rios, esses pequenos rios continuam seus

trajetos recebendo água de outros tributários, formando rios maiores até desembocar no

oceano.

A bacia hidrográfica é composta principalmente de dois aspectos, o relevo e a rede

hidrográfica.

Entendemos por relevo o conjunto de formas da superfície do planeta Terra, planos
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interconectados que apresentam diferentes níveis (por exemplo: montanhas, planaltos,

planícies etc.) resultantes de fatores endógenos (vulcanismo e tectonismo) e exógenos

(intemperismo e intervenções humanas).  Essas diferenças nos níveis do relevo fazem

com que a água escoe das partes mais altas para as mais baixas, formando, assim, a

rede hidrográfica.

Já a rede hidrográfica ou rede de drenagem é um sistema natural - composto por rios

e  seus afluentes  e subafluentes,  e  por  lagos,  lagoas e outros  corpos de água,  e/ou,

artificial  –  construído  pelo  homem,  como  por  exemplo,  as  galerias  pluviais,  rede  de

drenagem das edificações, entre outros.

Esta rede é formada por canais interconectados que drenam as águas superficiais,

geralmente provenientes das chuvas e que podem infiltrar-se no solo, acumular-se em

certos locais ou seguir seu curso por ação da gravidade, indo das partes mais altas do

relevo  para  as  mais  baixas,  formando  um  conjunto  de  rios:  principal,  afluentes  e

subafluentes.

Os divisores de águas ou interflúvios são linhas divisórias localizadas nas áreas mais

elevadas  do  relevo,  no  encontro  de  planos  que  marcam  a  mudança  de  sentido  no

escoamento  das  águas  da  rede  hidrográfica.  Essas  linhas  formam um  polígono  que

delimita  a  bacia  hidrográfica,  separando-a de outras  bacias  hidrográficas  vizinhas.  As

depressões  com  bordas  laterais  (margens),  nas  quais  afloram  os  lençóis  freáticos  e

formam-se várzeas e cursos d’água como rios e riachos, são denominadas de fundos de

vale.

Saiba mais sobre Bacias Hidrográficas em:

http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/Video.aspx?id_video=80
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Figura 2 - Perfil dos principais elementos topográficos e linhas de água de uma bacia hidrográfica.

Segundo Villela e Mattos (1975) as características físicas de uma bacia constituem

elementos de grande importância para a avaliação de seu comportamento hidrológico,

pois  ao  estabelecerem-se  relações  e  comparações  entre  eles  e  dados  hidrológicos

conhecidos, pode-se determinar indiretamente os valores hidrológicos em locais nos quais

faltem dados. As principais características físicas de uma bacia hidrográfica são:

 Área de drenagem (A);
 Perímetro (P);
 Comprimento do curso d’água principal (L);
 Coeficiente de compacidade (Kc);
 Fator de forma (Kf);
 Ordem dos cursos de água;
 Declividade média da bacia (Dm);
 Curva hipsométrica;
 Elevação média da bacia (E);
 Declividade entre a foz e a nascente (S1);
 Declividade de equivalência entre áreas (S2);
 Declividade equivalente constante (S3);
 Retângulo equivalente.
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Devido ao seu caráter integrador, as bacias hidrográficas são consideradas excelentes

unidades  de  gestão  dos  elementos  naturais  e  sociais,  pois,  nesta  ótica,  é  possível

acompanhar  as  mudanças  introduzidas  pelo  homem  e  as  respectivas  respostas  da

natureza. Em países mais desenvolvidos, a bacia hidrográfica também tem sido utilizada

como unidade de planejamento e gerenciamento, compatibilizando os diversos usos e

interesses pela água e garantindo sua qualidade e quantidade (GERRA; CUNHA, 1996).

De acordo com Lima (1986) e Bormann et al. (1994), a expressão “manejo de bacias

hidrográficas” refere-se a regularização, controle e manejos dos recursos naturais de uma

bacia, com a finalidade de proteção das fontes de água. Visando a integração do uso do

solo, vegetação, água e outros recursos locais.

Figura 3 -Principais bacias hidrográficas brasileiras

Fonte: USP (2014)

A  Agência  Nacional  de  Águas  (ANA)  realiza  um  trabalho  de  gestão  e

monitoramento das bacias hidrográficas brasileiras e disponibiliza esses dados por meio

do  Relatório  de  Conjuntura  dos  Recursos  Hídricos,  essa  publicação  traz  o  retrato

atualizado dos recursos hídricos e de sua gestão no Brasil. Este relatório é o resultado de

uma  interação  entre  diversas  entidades,  como,  órgãos  gestores  estaduais  de  meio
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ambiente e recursos hídricos, órgãos federais, como a Secretaria Nacional de Recursos

Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto

Nacional de Meteorologia (INMET). 

O Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos de 2013 destaca que todos os

estados  já  possuem  leis  de  recursos  hídricos  e  26  unidades  federativas  possuem

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos Esse balanço mostra que o Brasil possui mais

de  51%  do  território  coberto  por  planos  de  bacias  e  16  unidades  da  Federação  já

elaboraram seus planos estaduais de recursos hídricos. De acordo com a publicação, em

2012  foram identificados  174  Comitês  de  Bacias  Hidrográficas  (CBHs)  instalados  no

Brasil. A área total de atuação dos Comitês corresponde a 2,17 milhões de km 2 que cobre

mais de 25% do território brasileiro.

Segundo  o  relatório,  o  Brasil  apresenta  uma  situação  confortável  quanto  aos

recursos hídricos do planeta, com 12% da disponibilidade hídrica do planeta, entretanto,

há distribuição irregular deste recurso. Aproximadamente 80% da disponibilidade hídrica

do Brasil  estão concentrados na Região Hidrográfica Amazônica,  onde se encontra a

menor densidade populacional, além de uma reduzida demanda consuntiva.

O  Relatório  completo  encontra-se  disponível  para  download  em:

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/spr/conjuntura/ANA_Conjuntura_Recursos_Hidricos

_Brasil/ANA_Conjuntura_Recursos_Hidricos_Brasil_2013_Final.pdf

2 CICLO HIDROLÓGICO

O fenômeno global  de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a

atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia solar associada à gravidade e à

rotação da Terra, é chamado ciclo hidrológico (TUCCI, 1993). É um fenômeno contínuo,

em que a água nunca se cria ou é eliminada, apenas se transforma entre os estados

físicos da matéria. 

Segundo Lima (1986), o ciclo hidrológico representa o movimento da água no meio

físico. Dentro do ciclo hidrológico, a água pode estar no estado gasoso, líquido ou sólido,

distribuindo-se tanto na subsuperfície e superfície da Terra como na atmosfera. Portanto,

a água está em constante circulação, passando de um meio a outro e de um estado físico

a outro, sempre mantendo o equilíbrio, sem ganhos ou perdas de massa no sistema.
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A quantidade  de  água  existente  na  Terra,  em  suas  três  fases  possíveis,  se  tem

mantido constante ao longo dos tempos, pelo menos desde o aparecimento do homem.

Tal quantidade de água está em permanente circulação entre os grandes reservatórios

pelos quais se encontra distribuída e que são, por ordem decrescente de importância, os

oceanos, a atmosfera e os continentes.  Podemos então inferir  que o ciclo hidrológico

traduz e descreve essa circulação da água nos seus três estados ou fases, sendo uma

consequência da conservação da água na Terra.

Figura 4 - Representação esquemática do ciclo hidrológico

Fonte: Boscardin Borghetti et al. (2004)

O ciclo hidrológico é a sustentação da vida, a característica essencial  de qualquer

volume de água superficial localizada em rios, lagos, tanques, represas artificiais e águas

subterrâneas são sua instabilidade e mobilidade. Todos os componentes sólidos, líquidos

e gasosos são parte do ciclo dinâmico da água.

Os principais componentes do ciclo hidrológico são a evaporação, a precipitação, a

transpiração das plantas, a percolação, infiltração e a drenagem.
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No link a seguir veremos como ocorre o ciclo hidrológico:

http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/Video.aspx?id_video=83

3 PRECIPITAÇÃO

A  precipitação  é  definida,  em  hidrologia,  como  toda  água  proveniente  do  meio

atmosférico que atinge a superfície da terra (BERTONI; TUCCI, 1993), não importando o

estado físico  em que ela  se  encontre.  Assim sendo,  a  precipitação atmosférica  pode

ocorrer em diversas formas: garoa, chuva, neve, granizo, saraiva, geada ou orvalho.

A precipitação é o elo entre a fase atmosférica e a fase terrestre do ciclo hidrológico,

constituindo-se na entrada (input) do sistema hidrológico, e por consequência, na única

forma de entrada de água em bacia hidrográfica. Sob o ponto de vista do abastecimento,

a precipitação se constitui na fonte primária da água para uso do homem.

Segundo Collischonn; Tassi (2008) a precipitação é a única forma de entrada de água

em uma bacia hidrográfica. Assim sendo, ela fornece subsídios para a quantificação do

abastecimento de água, irrigação, controle de inundações, erosão do solo etc.

A  disponibilidade  de  precipitação  em  uma  bacia  é  fator  determinante  para  se

quantificar, dentre outras coisas, a necessidade de irrigação e o abastecimento doméstico

e industrial. A determinação da intensidade de precipitação é importantíssima em estudos

que visem o controle de enchentes e a minimização da ocorrência de erosão hídrica. As

características principais da precipitação são o total precipitado, a duração da precipitação

e suas distribuições temporal e espacial (BERTONI; TUCCI, 1993). 

3.1 Tipos de Precipitação

Segundo Fellows (1978) existem três causas primárias para a formação da chuva e

todas elas têm a ver com a ascensão de massa de ar quente e úmida na atmosfera. Essa

massa de ar ascende a um nível de menores temperaturas, em que o ponto de orvalho

pode ser atingido ou excedido.

A) Precipitação orográfica: resulta quando uma massa de ar quente movendo-se ao
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longo de uma região é forçada a ascender, devido a uma obstrução, como altas

cadeias de montanha. 
B) Precipitação convectiva: é resultante de uma massa de ar instável que rapidamente

se eleva na atmosfera a partir de uma área que se aqueceu.
C) Precipitação frontal: resulta do confronto entre duas grandes massas de ar, uma

quente e outra fria. Se a massa fria é a que avança, o resultado é uma frente fria;

se a quente avança, o resultado é uma frente quente que se desenvolve.

Figura 5 - Diferentes tipos de chuva

Fonte: Disponível em: http://cristianemattar.blogspot.com.br/2012/06/elementos-do-clima.html

As chuvas orográficas são típicas de regiões onde barreiras topográficas obstruem o

livre movimento das massas de ar; chuvas conectivas são os tipos normais de regiões

tropicais, devido ao excessivo aquecimento da superfície; e chuvas frontais são o tipo

predominante em regiões de média latitude, dominadas por frentes polares (FELLOWS,

1978).
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4 INFILTRAÇÃO

A infiltração é o processo de penetração da água nas camadas de solo próximas à

superfície  do  terreno,  movendo-se  para  baixo,  por  meio  de  vazios,  sob  a  ação  da

gravidade,  até  atingir  uma  camada  suporte  que  a  retém,  formando  então  o  teor  de

umidade de um solo. Por essa razão torna-se uma das etapas mais importantes do ciclo

hidrológico,  uma  vez  que  é  responsável  pela  recarga  de  aquíferos  e  influencia

diretamente  o  escoamento  superficial,  e  consequentemente  a  erosão hídrica  (TUCCI;

BELTRAME, 2000).

Dentre esses processos destaca-se a geração do escoamento superficial direto, o

qual produz efeitos negativos para o manejo da bacia, com perdas de água e transporte

de  sedimentos  (solo  agricultável,  insumos  agrícolas  e  outros),  com  consequências

negativas para a agricultura e o meio ambiente.

Em contrapartida, a infiltração promove preenchimento dos poros do solo pela água que

fica retida na matriz do solo, a qual pode ser utilizada pelas plantas, bem como recarga de

aquíferos, sendo esta função de suma importância para a regularização e perenização

dos rios.

Figura 6 - Esquema mostrando o processo de infiltração da água no solo.

Fonte: Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAeu78AK/hidrologia-apostila-cap-5

 

De  acordo  com Miranda  et  al.  (2010)  a  infiltração  decorrente  de  precipitações

naturais não é capaz de saturar todo o solo, restringindo-se a saturar apenas as camadas
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próximas às superfícies, conformando um perfil típico em que o teor de água disponível

decresce com a profundidade. Assim sendo, o padrão de distribuição da água em um solo

uniforme, submetido a uma pequena carga hidráulica na superfície se divide por quatro

zonas:

 Saturação –  Camada  estreita  (aproximadamente  1,5cm  de  espessura)

localizada logo abaixo do solo saturado;

 Transição – Camadas caracterizadas pelo decréscimo acentuado da umidade

com uma espessura em torno de 5cm;

 Transmissão – É a região do solo na qual  a água é transmitida. Tem uma

espessura flexível e associada às disponibilidades hídricas do solo, ou seja,

enquanto todas as zonas permanecem com espessura praticamente constante,

esta aumenta à medida que há aplicação de água;

 Umedecimento –  É uma região  caracterizada por  uma camada usualmente

pequena,  mas  com  grande  redução  de  umidade  com  o  aumento  da

profundidade.

Segundo Libardi (2005) Alguns fatores interferem nos padrões de infiltração, sendo um

dos  principais  o  manejo  do  solo  nas  atividades  agrícolas  e  atributos  pedogenéticos

(físicos, químicos e processo de formação do solo), sobre influência do material de origem

e intemperismo. Sendo eles:

  Condições da superfície do solo:
 Cobertura vegetal (solo desprotegido);
 Selamento superficial;
 Rugosidade da superfície do solo;
 Declividade do terreno;
 Umidade inicial do solo.

 - Atributos do solo relacionados à estrutura:
 Porosidade total, macro e microporosidade;
 Densidade do solo, grau de compactação;
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 Granulometria do solo (% areia, silte e argila);
 Grau de agregação (estabilidade dos agregados);
 Matéria orgânica.

É importante sabermos que a porosidade do solo refere-se aos espaços vazios do

solo, havendo distribuição dos poros em macro e microporos, de acordo com a textura e

estrutura do solo. A porosidade caracteriza o comportamento da umidade do solo e por

sua vez, a energia disponível para infiltração (fluxo de água no meio poroso), além do

processo de redistribuição da água no perfil do solo.

Já a  estrutura do solo compreende a distribuição de partículas no perfil,  sendo

caracterizada,  além  do  material  de  origem,  pelo  intemperismo  e  em  solos  tropicais

governam  grande  parte  dos  processos  físico-hídricos  (retenção  de  água  e  fluxos

subterrâneos).

A umidade corresponde à ocupação parcial ou total dos poros do solo pela água,

sendo um atributo dinâmico. A água no solo pode ser caracterizada em água gravitacional

(macroporos)  e  água  capilar  (retida  pela  matriz  do  solo  por  força  de  capilaridade  e

adsorção).  O  armazenamento  de  água  do  solo  é  uma  grandeza  importante  no  ciclo

hidrosedimentológico  e  é  determinada  pela  água  na  infiltração  e  pelo  processo  de

redistribuição da mesma no perfil do solo.

Um último conceito que precisamos ter em mente é o de textura que consiste em

um atributo  físico  importante  no  contexto  da  infiltração,  uma vez que  solos  argilosos

apresentam tendência de maior retenção de água e por mais tempo, de forma inversa,

solos arenosos produzem maiores condições para fluxo de água e drenagem do solo,

sendo importante nos estudos associados à lixiviação de solutos no solo.

Além desses  fatores,  o  manejo  do  solo  tem provocado  alterações  importantes

nesse processo.  Este  manejo  é  de  fundamental  importância  para  o  entendimento  da

gênese do escoamento, oriunda das relações entre infiltração e precipitação.

5 EVAPORAÇÃO

Anteriormente estudamos o ciclo hidrológico e vimos as principais fases que o compõe,

entre elas podemos destacar a evaporação. Entende-se por evaporação o conjunto de
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fenômenos físicos que condicionam a transformação da água na forma líquida ou sólida

de uma superfície  úmida ou de água livre,  em vapor, devido  à  radiação solar  e  aos

processos  de  difusão  molecular  e  turbulenta.  Além  da  radiação,  outros  elementos

meteorológicos  tais  como:  temperatura  do  ar,  vento  e  pressão  de  vapor,  também

interferem na evaporação principalmente em superfícies líquidas (MIRANDA et al., 2010).

Essa evaporação acontece devido ao calor provocado pelo sol e pela ação dos ventos,

transformando a água do estado líquido para o estado gasoso. Assim, podemos definir

que a evaporação é o processo pelo qual a água se transforma de estado líquido em um

gás ou vapor. 

6 ESCOAMENTO SUPERFICIAL E REGIME DOS CURSOS D'ÁGUA

O Escoamento Superficial é a fase do ciclo hidrológico que trata da água oriunda

das precipitações que, por efeito da gravidade, se desloca sobre a superfície terrestre.

Engloba, portanto, o volume de água precipitada sobre o solo saturado ou uma superfície

impermeável que escoa superficialmente, seguindo linhas de maior declive, na direção de

um curso de água mais próximo indo, posteriormente se desembocar nos oceanos. Sua

duração está associada praticamente à duração da precipitação (TUCCI, 2000).

O escoamento superficial corresponde ao segmento do ciclo hidrológico relativo ao

deslocamento  das águas sobre a superfície  do solo.  Avaliando-se o ciclo  hidrológico,

espera-se que uma parte do volume total precipitado seja interceptada pela vegetação,

enquanto  o  restante  atinge  a  superfície  do  solo  provocando  o  umedecimento  dos

agregados do solo e reduzindo suas forças coesivas. Com a continuidade da ação das

chuvas, ocorre a desintegração dos agregados em partículas menores. A quantidade de

solo desestruturado aumenta com a intensidade da precipitação, a velocidade e tamanho

das gotas. Além de ocasionar a liberação de partículas, que obstruem os poros do solo, o

impacto das gotas tende também a compactar esse solo ocasionando o selamento de sua

superfície  e,  consequentemente,  reduzindo  a  capacidade  de  infiltração  da  água.  O

empoçamento da água nas depressões existentes na superfície do solo começa a ocorrer

somente quando a intensidade de precipitação excede a velocidade de infiltração, ou,

quando  a  capacidade  de  acumulação  de  água  no  solo  for  ultrapassada.  Esgotada  a

capacidade  de  retenção  superficial,  a  água  começará  a  escoar.   Associado  ao
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escoamento superficial ocorre o transporte de partículas do solo que sofrem deposição

somente quando a velocidade do escoamento superficial for reduzida. Além das partículas

de solo em suspensão, o escoamento superficial transporta nutrientes químicos, matéria

orgânica, sementes e defensivos agrícolas que, além de causarem prejuízos diretos à

produção  agropecuária,  também  causam  poluição  dos  cursos  d'água  (BERTONI;

LOMBARDI, 1995).

Alguns fatores influenciam o escoamento superficial, esses fatores podem ser de natureza

climática, relacionados à precipitação ou de natureza fisiográfica ligados às características

físicas da bacia.

Fatores de natureza climática – Intensidade da precipitação e a precipitação antecedente,

pois quanto maior for a intensidade mais volume d’água escoa superficialmente e quanto

mais seco for o solo, para a mesma intensidade, menor será o escoamento.

Fatores  de natureza  fisiográfica -  Permeabilidade  do solo;  cobertura  vegetal  do  solo;

topografia do solo; área da bacia; forma da bacia; temperatura do solo; profundidade do

extrato impermeável; profundidade do nível freático etc.

Algumas grandezas caracterizam o escoamento superficial, sendo eles os seguintes:

Vazão –  é  o  volume  d’água  que  escoa  na  unidade  do  tempo  numa dada  seção  de

escoamento num determinado momento.

Coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de deflúvio – é definido pela relação

entre o volume de água escoado superficialmente,  pelo volume d’água precipitado.  O

volume de água escoado superficialmente pela superfície é levantado pelo controle do

hidrograma do curso d’água em uma seção de controle.

a) Tempo de concentração é o tempo que decorre desde o início da precipitação

até  ao  instante  em que  toda  a  bacia  a  montante  contribui  por  escoamento

superficial na seção considerada, é apresentado em minutos ou em horas;

b) Tempo de recorrência ou período do retorno é o período ou o intervalo de tempo

que determinado evento volta a se repetir;

c) Nível  d’água,  a  variação  do  nível  do  curso  d’água  indica  o  aumento  ou  a

diminuição  da  vazão,  particularmente  o  nível  d’água  na  régua  limnimétrica

corresponderá a uma vazão para um dado curso d’água;
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d) Taxa de escoamento superficial  ou vazão específica é definida pela relação

entre o volume d’água escoado pela área da bacia na unidade do tempo;

e) Velocidade de Escoamento Superficial  é a velocidade média de escoamento

superficial, anteriormente definida.

Hidrograma ou Hidrógrafa - É a função desenvolvida pelos valores das vazões de

um curso d’água ao longo do tempo. Para isso devemos definir procedimentos para o

levantamento das vazões e montar os hidrogramas correspondentes. 

De acordo com Medeiros et al. (2011) a forte relação da variação hidrológica e o meio

ambiente aquático enfatiza a necessidade do hidrograma ambiental  como instrumento

que ajuda a esclarecer o comportamento da água em uma bacia hidrográfica ou trechos

de rios, no contexto eco-hidrológico (conservação ambiental dos corpos hídricos) e de

gestão (atendimento aos múltiplos usos).

7 ESTIMATIVA DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL

De acordo com Barreto-Neto; Souza Filho (2003) muitas práticas utilizadas para o

controle  da  erosão  priorizam  o  controle  da  velocidade  e  do  volume  do  escoamento

superficial, pois este carrega consigo nutrientes, defensivos agrícolas, material orgânico e

sementes causando danos econômicos imediatos à agricultura. 

Existem  várias  razões  para  se  estimar  o  escoamento  superficial,  dentre  elas,

podem  ser  citadas  a  falta  ou  a  inconsistência  de  dados  observados  em  bacias

hidrográficas, como dados de vazão, e a importância de se conhecer esse fenômeno para

um  maior  controle  de  suas  consequências.  Há  diversos  métodos  para  se  estimar  o

escoamento superficial, porém, com o decorrer do tempo, alguns deles se popularizaram,

como o Método Racional e o Método do Número de Curva.

I. Método Racional:

A vazão máxima de uma bacia pode ser determinada com base na observação da

vazão  em períodos  longos  na  bacia  ou  na  transformação  de  precipitação  em vazão

(TUCCI, 2001). A estimativa da vazão máxima escoada em uma bacia hidrográfica pode
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ser  realizada  pelo  método  racional,  que  leva  em  consideração  o  coeficiente  de

escoamento  superficial,  a  intensidade  máxima  média  de  precipitação  e  a  área  de

drenagem da bacia. 

Esse método é apropriado para estimativas em bacias urbanas, com proporção

impermeável alta e que não excedam 500 ha, pois o método apresenta limitações para

bacias maiores, por considerar, por exemplo, que a precipitação ocorre uniformemente em

toda a área da bacia (SMEDEMA e RYCROFT, 1983 APUD SILVA, 1999). Se o método for

utilizado para estimativas em áreas agrícolas, a recomendação é que a área da bacia não

exceda 200 ha.

Conforme  Pruski  (2008),  o  método  racional  está  fundamentado  nos  seguintes

princípios:

a) As precipitações que gerarem o escoamento superficial a ser estimado devem ter

duração curta e alta intensidade;

b) A vazão máxima de escoamento superficial ocorrerá quando a duração da chuva

for  igual  ao tempo de concentração.  Vale ressaltar  que essa situação somente

ocorre quando a bacia é pequena, pois desta forma, toda a área da bacia contribui

para a formação do escoamento superficial na seção de deságue;

c) Pelo  reduzido  tamanho  da  bacia,  considera-se  que  a  precipitação  ocorre

uniformemente em toda a sua extensão;

d) Considerando  que  a  precipitação  possui  alta  intensidade,  a  taxa  de  infiltração

permanecerá  constante  durante  a  precipitação,  pois  nesta  situação  o  solo

encontra-se saturado;

e) Deverá ser utilizado um único coeficiente de escoamento superficial, estimado com

base nas características da bacia.

Por considerar tais princípios, o método racional ignora a complexidade do processo

de escoamento superficial, pois não avalia o armazenamento de água no solo em relação
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às variações da intensidade da precipitação e do coeficiente de escoamento superficial.

Também “não permite  que sejam calculados o volume do escoamento  superficial  e a

distribuição temporal das vazões” (PRUSKI et al., 2004).

II. Método do Número de Curva

O Método Número da Curva é um modelo que relaciona dados de precipitação e da

bacia  hidrográfica.  Foi  proposto  a  partir  de  estudos  realizados  em  pequenas  bacias

experimentais com vários tipos e usos de solo e técnicas de plantio. Por ter sido testado

com dados de chuvas diárias, o método apresenta melhores resultados para precipitações

de curta duração, de 24h ou menos (TASSI et al., 2006).

Esse método apresenta como vantagem ter fácil aplicação, pois utiliza como entrada

informações  relativas  às  condições  do  solo,  da  vegetação  e  de  registros  diários  de

precipitação, dados frequentemente disponíveis para a maioria das bacias hidrográficas.

Entretanto, conforme Braga (2000), o método número da curva apresenta limitações, pois

o  método  não  considera  os  efeitos  da  rugosidade  superficial  e  não  estabelece  uma

relação contínua entre as variações de umidade do solo e o número da curva, podendo

resultar em valores irreais do escoamento superficial.

 As estimativas da vazão máxima e da lâmina escoada permitem que seja avaliado

o  comportamento  do  escoamento  superficial  sobre  uma determinada  área,  para  que,

então, sejam planejadas ações preventivas e para sua contenção.

8 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS

De  acordo  com  Garcia  (2008)  o  transporte  de  sedimentos  depende  de  suas

propriedades, das características do fundo, propriedades do fluido e do escoamento. A

quantidade de sedimento em suspensão depende muito  da granulometria  do material

transportado.

A presença de sedimentos nos cursos d’água é consequência dos processos erosivos

nas suas bacias de drenagem, processos que podem ser intensificados pela expansão de

atividades agrícolas. Além da contribuição das vertentes, outra fonte de sedimentos é a

erosão marginal promovida pelos próprios rios.
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Os sedimentos podem ser transportados de várias maneiras, sendo predominantes as

formas pelas quais os agentes são a força gravitacional, o vento e a água. A mobilização

e  a  remoção  do  sedimento  a  partir  do  local  em  que  se  encontrava  depositado  são

chamadas de erosão (VAN RIJN, 1993). 

O transporte de sedimentos pelas águas fluviais pode ser de diversas formas:

a) Materiais em solução: a água, ao passar pelas rochas, pode dissolver diversas

substâncias. Se as condições forem favoráveis à precipitação de um soluto,

formar-se-ão as respectivas rochas sedimentares de origem química.

b) Em suspensão mecânica e coloidal (materiais finos): a água corrente possui

capacidade de manter em suspensão partículas sólidas graça a sua velocidade

e, sobretudo, ao seu grau de turbulência. Quanto maior for a velocidade de um

rio,  maior  será  sua  capacidade  de  manter  e  transportar  partículas  em

suspensão.

c) Por saltação rolamento ou arrastamento (materiais mais pesados): graças ao

movimento das águas fluviais, verifica-se uma pressão horizontal sobre o leito

do rio, que aumenta com a velocidade e com a viscosidade da água.

O transporte de sedimento pelo canal é o produto final da atuação de uma série de

processos que se iniciam com a precipitação que cai sobre a bacia e ao longo de seu

caminho e interage com um conjunto de variáveis como cobertura vegetal, tipo de solo e

de rocha, além do tipo de uso e ocupação antrópica (TUCCI; COLLISCHONN, 1998).

Este processo de transporte e deposição de sedimento acarreta diversas implicações

tais como:

 O carreamento de poluentes agregados ou não as partículas;
 A perda de qualidade da água destinada ao consumo humano;
 O desequilíbrio dos ecossistemas em virtude da turbidez da água;
 O assoreamento de reservatórios;
 Mudanças na geometria do canal fluvial.

Além  dos  impactos  físicos,  o  transporte  de  sedimentos  traz  consigo  a  carga  de

poluentes agregados ao sedimento. De acordo com Christofoletti (1995) e Kirby (1980)

todos  esses  problemas influem sensivelmente  em impactos  ambientais  e  sociais  e  o

21



planejamento  de  bacias  hidrográficas  deve  também  acompanhar  a  dinâmica

hidrossedimentológica. 

Os programas de capacitação e implementação de práticas de manejo conservacionistas

dos  solos  são  essenciais  para  se  garantir  a  qualidade  dos  ecossistemas  fluviais,

reduzindo a erosão e a produção de sedimentos que serão carreados para as bacias

hidrográficas.

9 ESTIMATIVA DA PERDA DE SOLO EM ÁREAS AGRÍCOLAS

Como vimos  anteriormente,  a  erosão  é  um processo  natural  que  faz  parte  da

evolução do relevo do planeta e consiste basicamente em três etapas: desagregação do

solo,  transporte  de  partículas  desagregadas  e  depósito  de  partículas  em áreas  mais

baixas.

A erosão do solo agrícola tem se caracterizado como um dos mais preocupantes

problemas causados pela agricultura tanto da perspectiva dos efeitos ambientais quanto

dos problemas causados a própria produção agrícola.

Segundo Bertoni, Lombardi Neto (1995) perdas de nutrientes e matéria orgânica,

alterações na textura, estrutura e quedas nas taxas de infiltração e retenção de água são

alguns dos efeitos da erosão sobre as características do solo, ou seja, a perda do solo

provocada pela erosão reduz a produtividade da terra, principalmente, devido à perda de

nutrientes  e  a  degradação  da  sua  estrutura  física.  A compensação  das  perdas  de

nutrientes, normalmente, é feita pela reposição por meio do uso de fertilizantes industriais

no solo.

Santos et al. (2001) fala que as estimativas de perda do solo podem ser realizadas

por  meio  de  diversos  modelos  que  permitem  identificar  processos  erosivos  mais

acentuados, favorecendo a tomada de decisão e facilitando o planejamento da rede de

monitoramento sedimentológico.

O  modelo  empírico  amplamente  utilizado  na  predição  de  perdas  de  solo  é  a

Equação Universal da Perda de Solo (acrônimo inglês, USLE), desenvolvida com base

em  dados  de  escoamento  superficial  e  perda  de  solo  em  mais  de  10.000  parcelas

experimentais sob condições de chuva natural e simulada (Mamede, 2002; Amorim et al.,

2009).  
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A USLE é um dos modelos de predição mais conhecido e utilizado, esta equação

estima erosão laminar  e  erosão em sulcos usando valores que representam os cinco

fatores  que  mais  influenciam  no  processo  erosivo:  I.  Erosividade  da  chuva,  II.

Erodibilidade  do  solo,  III.  Topografia,  IV.  Uso  e  manejo  do  solo  e  V.  Práticas

conservacionistas.

A Equação Universal de Perda de Solo Revisada (RUSLE), de acordo com Amorim

et al. (2009), estima a perda média anual de solo provocada pela erosão laminar e em

sulcos semelhante a USLE, mas apresenta a vantagem de estimar a perda de solo em

locais onde este modelo não pode ser aplicado.

Além dos  modelos  de  quantificação  de  perda  do  solo  por  erosão,  uma  metodologia

bastante  utilizada  no  planejamento  do  uso  das  terras  agrícolas  é  o  sistema  de

classificação  das  terras  segundo  sua  capacidade  de  uso,  o  qual  considera  as

características do meio físico e as limitações de uso da terra. 

As técnicas de Geoprocessamento, implementadas nos Sistemas de Informações

Geográficas, são importantes aliadas do planejamento e avaliação do uso e degradação

do  solo,  permitindo  a  realização  de  estimativas  de  perdas  de  solos  por  erosão,  a

classificação das terras segundo a capacidade de uso, a simulação da degradação do

solo por intermédio de cenários e diversas análises espaciais com rapidez e precisão, por

meio da álgebra de mapas (DEMARCHI, 2012).

Os modelos USLE e RUSLE são amplamente utilizados na estimativa de perdas de

solo por erosão no Brasil e no mundo, principalmente em regiões em que existem maiores

disponibilidades de dados, em razão do número de informações exigidas relativamente

pequeno quando comparados aos modelos mais complexos. 

Constituem, portanto, importantes ferramentas para o planejamento conservacionista e

para estudos de impactos ambientais e diagnósticos do meio ambiente.
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