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RESUMO --- No semiárido a degradação do solo é um dos fatores limitantes de sua produtividade 
sendo uma das causas do surgimento de um ciclo que proporciona aos agricultores que tem seu 
modo produtivo baseado no cultivo de sequeiro e na pecuária de subsistência um modo de vida 
inadequado e de alto endividamento. Este modelo produtivo tem proporcionado uma redução da 
recomposição natural da cobertura vegetal e da integridade do ambiente. Manipulações em bacias 
experimentais indicam que o uso e ocupação do solo associado a variabilidade climática 
influenciam diretamente o regime hidrossedimentológico de pequenas bacias rurais, sendo a erosão 
considerada como o principal fator de degradação do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
influência da cobertura vegetal sobre a produção de sedimentos em parcelas experimentais usando 
dados obtidos no período de 1982 a 1991 e de 1999 a 2008, nas Bacias Experimentais de Sumé e 
São João do Cariri. Os resultados mostram que a produção de sedimentos é menor em áreas com 
cobertura vegetal do que em áreas desmatadas. A redução dos valores da produção de sedimentos 
mostra como pode ser significativa a ação da cobertura vegetal em relação à perda de solo.  

ABSTRACT --- In semiarid regions soil degradation is a major factor limiting productivity, being 
one of the causes of the inadequate production system and high indebtedness of farmers who have 
their production mode based on rainfed crop and livestock. This production model has provided a 
reduction in the natural restoration of land cover and the integrity of the environment. Studies in 
experimental basins indicate that land cover associated with climate variability directly influence 
hydrosedimentological regime of small rural watersheds, erosion being considered as the main 
factor of soil degradation. The objective of this study was to evaluate the influence of land cover on 
sediment yield in micro-basins using data obtained during the period from 1982 to 1991 and from 
1999 to 2008, at the Experimental Basins Sumé and São João do Cariri. The results show that the 
sediment yield is less in areas with vegetation than in areas cleared. The reduction in the value of 
sediment yield shows how it can be significant to the action of land cover in relation to soil loss. 

Palavras-chave: Semiárido, desmatamento, erosão.  

                                                
1 Professor Dr. UFCG, CDSA, Rua Luiz Grande, s/nº - Frei Damião. Sumé (PB). Email: hugo.ma@ufcg.edu.br  
2 Professor Dr. UFCG, CTRN, Av. Aprígio Veloso, 882 – Bodocongó. Campina Grande (PB). Email: galvão@dec.ufcg.edu.br  
3 Professor Dr. UFPE, Av. Prof. Moraes Rego, 1235 – Cidade Universitária, Recife (PE). vajapeyam@yahoo.com.br CDSA  
4 Graduando em Engª. de Biossistemas, UFCG, rua Luiz Grande, s/nº - Frei Damião. Sumé (PB). Email: jailtonbiossistemas@gmail.com 
5 Graduando em Engª. de Biossistemas, UFCG, rua Luiz Grande, s/nº - Frei Damião. Sumé (PB). Email: martins_2008@hotmail.com  
6 Graduando em Engª. de Biossistemas, UFCG, rua Luiz Grande, s/nº - Frei Damião. Sumé (PB). Email: helder__torreao@hotmail.com  



XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos    2 
 
 

INTRODUÇÃO 

O estudo dos efeitos das alterações de uso e ocupação do solo nos processos 

hidrossedimentológicos e de recuperação de áreas degradadas tem sido realizado por meio de 

manipulações experimentais sobre a superfície do solo em termos de sua cobertura em pequenas 

bacias hidrográficas. Diversas práticas de manejo de uso e ocupação do solo como corte, derrubada, 

retirada, recomposição de vegetação nativa, obras de contenção de solo associadas à produção anual 

e sazonal de água tem sido conduzidos em bacias hidrográficas rurais em todas as partes do mundo 

(HOMEWOOD, 2004, SANTOS et al., 2007, TUPPAD et al., 2010).  

A redução da cobertura vegetal proporcionada para a manutenção dos modos produtivos 

tradicionais no semiárido ocasiona uma maior potencialidade de perdas de solo devido à erosão com 

consequente redução de nutrientes e matéria orgânica, sobretudo no início do período chuvoso, pois 

além do solo estar exposto às intempéries há o favorecimento das perdas de água por evaporação e 

evapotranspiração. Se os impactos da ocupação das terras para aumento ou manutenção da 

produção agrícola continuarem como têm ocorrido, 109
 
hectares de ecossistemas naturais serão 

convertidos para áreas agrícolas até 2050 (TILMAN et al., 2001).  

Compreender os fatores ambientais que influenciam a produção de sedimentos em uma bacia 

hidrográfica é importante para o estabelecimento de um planejamento ambiental adequado, pois 

possibilita identificar as causas desse fenômeno e sugere ações que possam reduzir ou minimizar os 

processos hidrológicos que causam a erosão. Isso pode contribuir, por exemplo, para minimizar a 

produção de sedimentos, aumentar a vida útil de reservatórios e reduzir o assoreamento em rios. 

Pesquisas realizadas em pequenas bacias hidrográficas são de suma importância para estudos 

interdisciplinares que avaliam mudanças de uso e ocupação do solo e as implicações nas tendências 

de alterações dos regimes de escoamento e dos ecossistemas, podendo auxiliar na calibração e 

validação de modelos de simulação ambiental. Como forma de promover manipulações de uso e 

ocupação do solo as bacias experimentais e representativas podem auxiliar no desenvolvimento de 

pesquisas na área de recursos hídricos permitindo uma melhor compreensão na compreensão dos 

processos hidrológicos (SRAJ et al., 2008).  

No Brasil a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE em cooperação 

com o Instituto Francês de Cooperação Técnica OSTRON, atualmente, IRD e CNPq instrumentou 

treze áreas experimentais no Nordeste do Brasil com intuito de promover estudos dos processos do 

escoamento superficial e da erosão do solo causada pela chuva natural em bacias hidrográficas. 
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As bacias experimentais e representativas foram monitoradas entre 1982 e 1991, quando a 

falta de financiamento ao trabalho de campo interrompeu a coleta de dados de escoamento e erosão. 

Na Paraíba foi instalada a Bacia Experimental de Sumé com objetivo de obter subsídios básicos 

sobre a produção do escoamento superficial e a perda de solo na superfície, em diversas condições 

de ocorrência e manejo das unidades hidrográficas. As informações obtidas são essenciais no 

processo de identificação de zonas de produção ou de captação de água e das zonas de utilização, 

como por exemplo, um perímetro de irrigação (SRINIVASAN et al., 2003). 

Este trabalho tem como objetivo a avaliar a influência da cobertura vegetal sobre a produção 

de sedimentos em parcelas e micro-bacias experimentais usando dados obtidos no período de 1982 

a 1991 e de 1999 a 2008, nas Bacias Experimentais de Sumé e São João do Cariri, PB. 

MÉTODOS E MATERIAIS 

Área de estudo 

Para a realização deste trabalho foram selecionadas duas áreas experimentais localizadas no 

semiárido paraibano, a bacia experimental de Sumé e a bacia experimental de São João do Cariri.  

A bacia experimental de Sumé foi instrumentada na década de 1980 e manteve seu 

monitoramento contínuo até a dedada de 1990 do século XX. Localizada na propriedade Fazenda 

Nova (7º 40’ S e 37º 00’O) foi composta por quatro micro-bacias com área de drenagem variando 

de 0,48 a 1,07 ha, nove parcelas de erosão de 100,0 m² e uma sub-bacia, Umburana, com área de 

drenagem de aproximadamente 10,0 km², operadas sob chuva natural. Uma estação climatológica 

de superfície, uma rede de quatro pluviômetros e dois pluviógrafos também fazem parte destas 

instalações.  

Em 2000, um Projeto da Rede de Hidrologia do Semiárido (REHISA) amparado 

financeiramente pela FINEP retomou os trabalhos em bacias experimentais e representativas no 

Nordeste do Brasil fomentando a implantação de novas bacias experimentais e apoiando a 

continuidade das atividades das que mantinham atividades de monitoramento no semiárido 

brasileiro.  

As Bacias Experimental de São João do Cariri e Representativa do Taperoá dão sequência aos 

estudos empreendidos pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) na Bacia 

Experimental de Sumé, PB.  

A Figura 1 indica a localização das bacias experimentais de Sumé e de São João do Cariri. 
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Figura 1 – Localização da Bacia Experimental de São João do Cariri e de Sumé, PB 

 

A Tabela 1 apresenta as características das parcelas de 100,0 m² instaladas na bacia 

experimental de Sumé, PB. 

 

Tabela 1 – Características físicas das parcelas de 100,0 m² 

Parcelas Declividade (%) Cobetura vegetal Período de Observação 
1 3,8 Desmatada 1982-1991 

2 3,9 
Vegetação rasteira 

com cobertura morta 1982-1991 

3 7,2 
Vegetação rasteira 

com cobertura morta 1982-1991 
4 7,0 Desmatada 1982-1991 
5 9,5 Caatinga nativa 1982-1991 
6 4,0 Palma morro abaixo  1983-1988 
    Milho 1989 
    Pousio 1990-1991 
7 4,0 Palma em contorno 1983-1988 
    Feijão  1989 
    Pousio 1990-1991 
8 4,0 Wischmeier padrão 1986-1991 
9 4,0 Caatinga renascida 1986-1991 

Fonte: Srinivasan et al. (2003) 
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Na bacia experimental de São João do Cariri os trabalhos foram iniciados em 1985, com a 

implantação de uma Bacia Escola, por meio da cooperação técnica com a agência alemã GTZ. 

Cinco sub-bacias com ordem de grandeza variando de 1,0 km² a 14,0 km² têm sido monitoradas 

desde então, além de variáveis meteorológicas de superfície. Com os projetos Implantação de 

Bacias Experimentais no Semiárido (IBESA) e Bacias Experimentais e Representativas (BEER) da 

Rede de Hidrologia do Semiárido (REHISA), com fomento do Fundo Setorial de Recursos Hídricos 

do Ministério da Ciência e Tecnologia (CT-HIDRO) e da Fundação Toyota, parcelas de erosão tipo 

Wischmeier (100,0m²) e micro-bacias (0,16 ha a 1,63 ha) foram instrumentadas e os sistemas de 

aquisição de dados foram ampliados e modernizados a partir de 1999.  

Os trabalhos relacionados a quantificação da lâmina escoada e produção de sedimentos foram 

iniciados em 1999. As parcelas 1 e 2 possuem declividade de 3,4% e 3,6% respectivamente. No 

período de 1999 a 2001 uma das parcelas foi mantida desmatada, a parcela 1, e outra em regime de 

pousio, a parcela 2. A cobertura vegetal da parcela 1 foi removida sem auxílio de equipamentos 

como enxada ou chibanca, usando apenas as mãos em período onde o solo estivesse seco, para 

evitar a sua compactação ou algum tipo de dano a sua estrutura.  

No período de 1999 a 2004 não houve acesso as parcelas de animais de pequeno ou grande 

porte, como bovinos, caprinos e ovinos.  

A Figura 2 mostra as parcelas 1 e 2 instaladas na bacia experimental de São João do Cariri no 

ano de 2006 e o detalhe do sistema de coleta de água e sedimentos com o partidor no primeiro 

reservatório de acumulação ligado ao segundo. 

 

  

 

Figura 2 – Parcelas de erosão tipo Wischmeier (Fonte: UFCG/Bacia Experimental) 

 

Foram utilizados dados de chuva obtidos em estações climatológicas de superfície, de lâmina 

escoada e produção de sedimentos em parcelas com área de 100,0 m², 4,55 m de largura e 22,20 m 
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de comprimento, instaladas nas bacias experimentais de São João do Cariri (7° 23' 27'' S e 36º 32`2” 

O) e de Sumé (7º 40’ S e 37º 00’O), região do cariri ocidental, semiárido paraibano. As coletas das 

amostras ocorrem sempre que o escoamento superficial cessa e ainda há luz natural.  

A quantificação da lâmina escoada e da produção de sedimentos foi realizada seguindo o 

roteiro de medição padrão utilizado desde a década de 1980 em estudos realizados em bacias 

experimentais e representativas no semiárido. Para maiores detalhes sobre o roteiro de medição e 

quantificação da lâmina escoada e produção de sedimentos consultar Srinivasan & Galvão (2003). 

Após as coletas realizadas nas parcelas de 100,0 m² faz-se uma limpeza em todo o sistema 

coletor para que não seja possível o acúmulo de água e sedimentos de uma cheia anterior com a 

seguinte.  

A Tabela 2 mostra algumas características físicas das parcelas de erosão (100,0 m²) instaladas 

na bacia experimental de São João do Cariri. 

  

Tabela 2 – Características físicas das parcelas de 100,0 m² 

Parcelas Declividade (%) Cobertura vegetal Período de observação 

1 3,4 Desmatada  1999-2008 
2 3,6 Pousio 1999-2001 
   Desmatada  2002-2008 

Fonte: UFCG/Bacia Experimental de São João do Cariri 

 

Manejo do solo e vegetação nas parcelas  

Na bacia experimental de Sumé as parcelas 6 e 7 foram cultivadas com palma elefante 

plantadas no sentido do fluxo, chamada de morro abaixo, e no sentido em que as raquetes 

estivessem perpendiculares a direção do fluxo. Na parcela 8 o solo foi mantido constantemente sem 

vegetação e era revolvido quando se percebia que estava compactado pela ação das chuvas 

conforme o padrão recomendado por Wischmeier (WISCHMEIER & SMITH, 1978; 

SRINIVASAN et al., 2003). 

Na bacia experimental de São João do Cariri a parcela 1 sempre permaneceu desmatada e 

durante os três primeiros anos de monitoramento, de 1999 a 2001, a parcela 2 permaneceu em 

regime de pousio. No final do ano de 2000 a parcela 2 apresentou cobertura vegetal rasteira sobre 

toda a sua área com predominância da família Poaceae. A partir do ano de 2002 as parcelas 1 e 2 

permaneceram desmatadas. 
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Os valores da produção de sedimentos foram obtidos para a identificação da perda de solo 

anual em cada dispositivo de medição com o objetivo de comparação com os limites de tolerância 

estabelecidos em nível mundial.  

Limites de tolerância de perda de solo por erosão para solos rasos e de baixa permeabilidade 

foram estabelecidos para solos dos Estados Unidos variando entre 4,5 a 11,5 ton.ha-1.ano-1 

(WISCHMEIER & SMITH, 1978). Para a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO) perdas de solo de 12,0 ton.ha-1.ano-1 para solos profundos e bem drenados, e de 

2,0 a 4,0 ton.ha-1.ano-1 para solos rasos e de baixa permeabilidade são aceitáveis (FAO, 1965). Para 

Hudson (1995), o limite superior de tolerância de perda de solo determinado para 51 tipos de solo 

nos Estados Unidos é igual a 11,2 ton ton.ha-1.ano-1, o que equivale a uma taxa de formação de 25,0 

mm de solo em 30 anos. Oliveira et al. (2008) identificaram limites de tolerância de perda de solo 

no estado da Paraíba, Nordeste do Brasil, para os Luvissolos e Neossolos, variando entre 5,4 e 6,3 

ton.ha-1.ano-1. Estes valores foram utilizados como referência para indicar o papel da cobertura 

vegetal sobre a redução do escoamento superficial e a erosão nas áreas monitoradas. 

RESULTADOS E DISCUSÃO  

Na bacia experimental de Sumé para o período de 1982 a 1991 foram observados 209 eventos 

de chuva com consequente escoamento em parcelas desmatadas. Estas parcelas possuem pequena 

diferença em suas declividades, tendo a parcela 1 a declividade de 3,8 % e a parcela 4 a declividade 

de 4,0%. Quando comparamos os dados de perda de solo da parcela 4 com a parcela 1 podemos 

observar que a produção anual de sedimentos pode ser até 9,14 vezes maior na parcela 4 do que na 

parcela 1.  

Neste mesmo período quando compararmos os dados obtidos de perda de solo entre as 

parcelas que possuem como cobertura vegetal a vegetação rasteira e cobertura morta, parcelas 2 e 3, 

cujas declividades são de 3,9% e 7,2% respectivamente, observamos que a produção anual de 

sedimentos pode ser de até 83,5 vezes maior na parcela 3 do que na parcela 2. Estes valores 

demonstram a influência da declividade sobre geração do escoamento e consequentemente na 

produção de sedimentos quando as áreas são submetidas ao mesmo tipo de cobertura vegetal e 

possuem o mesmo tipo de solo. 

Uma das práticas produtivas tradicionais em áreas produtivas na região do semiárido é a 

produção de forrageiras e cultivos de sequeiros, como a palma, o milho e o feijão, sendo a palma 

uma cactácea que remove umidade do ar mesmo quando não há ocorrência de chuvas.  
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No período de 1983 a 1988 duas parcelas de 100,0 m² foram cultivadas com a palma elefante, 

muito utilizada como ração animal para bovinos, caprinos e ovinos na região do semiárido. Este 

tipo de palma tem sido dizimado devido ao ataque de um inseto conhecido como cochonilha do 

garmim desde o ano de 2009.  

A parcela 6 foi cultivada com palma onde as raquetes foram plantadas seguindo o 

direcionamento do fluxo da água, sendo denominado de morro abaixo, e a parcela 7 foi cultivada 

com palma onde as raquetes possuíam sentido perpendicular ao fluxo da água, denominado em 

contorno. A declividade das parcelas é a mesma, de 4,0%. Quando comparamos a perda de solo 

nestas parcelas foi possível identificar que a produção anual de sedimentos da parcela 6 pode ser de 

até 7,97 vezes maior do que na parcela 7.  

Estes resultados podem auxiliar os produtores indicando o sentido de plantio das raquetes de 

palma que produz a menor perda de solo, podendo ser considerada como uma estratégia 

conservacionista, mas devemos lembrar que o modo tradicional de plantio deste tipo de cultura leva 

em consideração a menor incidência do brilho solar sobre as raquetes o que nem sempre coincidirá 

com a posição do plantio que proporcione a redução da perda de solo.        

Antes do início do inverno subseqüente as palmas plantadas nas parcelas 6 e 7 foram 

removidas e foram cultivadas com milho na parcela 6 e feijão na parcela 7, dois tipos de cultivo de 

sequeiro tradicionais no Nordeste brasileiro.  

No ano de 1989 foi possível observar que a produção anual de sedimentos da parcela 6, 

cultivada com milho, é de até 2,4 vezes maior do que na parcela cultivada com feijão. Este fato é 

explicado devido ao sistema foliar do feijão que ocupa uma área maior do que o sistema foliar do 

milho sobre o solo. 

No período de 1982 a 1991 quando comparamos as parcelas 5 e 4 que possuem declividades 

de 9,5% e 7,0% e cobertura vegetal de caatinga nativa e desmatada respectivamente observamos 

uma produção anual de sedimentos variando de 24,95 a 11.399,3 vezes maior na parcela 4 do que 

na parcela 5, o que representa uma redução de até 100,0% na produção anual de sedimentos da 

parcela coberta com vegetação típica do bioma caatinga.  

Estes resultados demonstram o poder de proteção da vegetação típica da caatinga na redução 

do escoamento e na produção de sedimentos.  

A Tabela 3 mostra a produção anual de sedimentos nas parcelas 1 a 9 monitoradas na bacia 

experimental de Sumé. 

 

 

 



XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos    9 
 
 

Tabela 3 – Produção anual de sedimentos em parcelas instaladas na bacia experimental de Sumé 

Precipitação
(mm) Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9

1982 305.8 1.36 0.49 3.92 4.99 0.05 - - - -
1983 238.4 1.57 0.01 0.03 3.03 0.00 0.05 63.41 - -
1984 676.2 34.28 0.27 22.75 313.35 0.02 3.92 1.26 - -
1985 1461.3 111.73 1.25 0.16 197.15 0.28 14.39 6.57 - -
1986 963.0 23.99 5.53 0.69 20.58 0.09 8.36 8.16 6.33 1.39
1987 389.3 11.66 0.01 0.00 28.10 0.01 7.50 2.87 9.41 0.01
1988 701.4 56.64 0.08 0.06 61.86 0.06 31.60 8.08 44.60 0.10
1989 897.2 64.41 0.10 0.07 82.48 0.01 54.33 22.61 31.10 19.04
1990 265.6 10.40 0.00 0.00 4.44 0.00 11.07 27.53 5.75 0.01
1991 532.6 36.20 0.61 0.00 1.04 0.00 0.06 0.54 0.68 0.07

Ano Produção de sedimentos (Ton.ha- ¹)

 

 

Destacamos dois anos chuvosos do período monitorado, 1985 e 1989, em que a produção 

anual de sedimentos das parcelas desmatadas, cultivadas com palma, milho e feijão, parcelas 1, 4, 6 

e 7, respectivamente, superam os limites de tolerância de perda de solo estabelecidos por meio da 

FAO (1965) para solos rasos e de baixa permeabilidade que variam de 2,0 a 4,0 Ton.ha-1, excluindo 

os anos de 1984 e 1991 para as parcelas 6 e 7, o ano de 1987 para a parcela 7 e o ano de 1983 para a 

parcela 6 devido ao início de sua operação. Até mesmo considerando os limites de tolerância de 

solo estabelecidos por Oliveira et al., (2008) para Luvissolos e Neossolos, de 5,4 a 6,3 Ton.ha-1, 

como os presentes nas áreas das parcelas os limites de perda de solo são ultrapassados. 

Considerando o limite de tolerância de perda de solo estabelecido nos Estados Unidos para 

solos profundos e bem drenados de 12,0 Ton.ha-¹.ano-¹ observamos para as parcelas desmatadas, 1 e 

4,  nos anos de 1982, 1983 e 1990 uma produção anual de sedimentos inferior ao limite de perda de 

solo indicado, mas devido muito mais a ausência de precipitação do que em relação ao 

comportamento hidrossedimentológico nas áreas das parcelas. O mesmo fato ocorre no ano de 1987 

na parcela 1 e em 1990 na parcela 2. Nos demais anos as perdas de solo podem ser de até 16,43 

vezes maior do que o limite aceitável pela FAO (1965) para solos bem drenados e profundos. Vale 

salientar que nesta região a maior parte dos solos são rasos e de baixa permeabilidade.  

Se considerarmos os limites de tolerância de perda de solo no estado da Paraíba, Nordeste do 

Brasil, para os Luvissolos e Neossolos, variando entre 5,4 e 6,3 Ton.ha-1.ano-1, esta quantidade pode 

ser de até 36,51 vezes maior do que o aceitável. Entretanto, na parcela 5 que possui cobertura 

vegetal de caatinga nativa, observamos que a produção anual de sedimentos não supera em nenhum 

dos anos monitorados os menores valores dos limites indicados como aceitáveis para solos rasos e 

de baixa permeabilidade que variam de 2,0 a 4,0 Ton.ha-1.ano-1. Observamos também para as 
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parcelas 2 e 3, excetuando os anos de 1984 e 1986, que a vegetação rasteira e cobertura morta 

também desempenham um papel fundamental na redução das perdas de solo. 

Na bacia experimental de São João do Cariri no período de 1999 a 2008 foram observados e 

registrados 210 eventos de chuva com consequente escoamento superficial e produção de 

sedimentos. A Tabela 4 apresenta os valores dos totais anuais precipitados, a lâmina escoada e a 

produção anual de sedimentos em parcelas de erosão de 100,0 m².  

 

Tabela 4 – Lâmina escoada e produção de sedimentos anuais para o período de 1999 a 2008 

Precipitação
(mm) Parcela 1 Parcela 2 Parcela 1 Parcela 2

1999 186,4 21.1 15.5 1.16 0.31
2000 887,7 273.8 133.3 14.39 1.55
2001 398,5 137.0 14.1 4.14 0.10
2002 641,8 233.7 182.0 9.34 3.21
2003 326,2 63.0 56.8 2.75 1.12
2004 745,8 204.3 184.5 5.79 3.10
2005 702,5 276.8 247.8 4.64 3.29
2006 417,2 165.9 154.6 2.31 2.17
2007 361,4 78.9 76.6 1.01 0.91
2008 789,6 187.6 164.1 2.74 2.31

Lâmina escoada (mm) Produção de sedimentos (Ton.ha-1)Ano

 

 

No período de 1999 a 2001 houve a recomposição natural da cobertura vegetal na área da 

parcela 2, em geral vegetação de pequeno porte da família Poaceae. A partir do 19º até o 68º evento 

de chuva com conseqüente escoamento, percebe-se uma redução significativa da lâmina escoada na 

parcela 2 em relação a parcela 1, de até 89,74 %, fato ocorrido entre fevereiro de 2000 e dezembro 

de 2001. Após a remoção da vegetação da parcela 2, no início do ano de 2002, não se constatam 

diferenças significativas da lâminas escoadas observadas nas parcelas 1 e 2.   

No período de 2002 a 2008 as parcelas 1 e 2 permaneceram desmatadas onde foi possível 

identificar um aumento da lâmina escoada anual observada na parcela 2 em relação a parcela 1, 

mesmo assim, os valores anuais de lâmina escoada e produção de sedimentos na parcela 2 são 

inferiores aos observados na parcela 1. Nesse período a lâmina escoada anual da parcela 1 foi de 

1,03 a 1,28 vezes maior do que na parcela 2. Este fato pode ser explicado pelo sistema radicular das 

espécies da família Poaceae ainda presentes na área da parcela 2, o que favorece a infiltração e 

evidencia como são complexos os processos hidrológicos que favorecem o escoamento superficial e 

a produção de sedimentos mesmo em pequenas áreas experimentais com ótima condição de 

controle da cobertura vegetal e contínuo monitoramento. 
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A Figura 3 mostra os resultados obtidos no período para a lâmina escoada nas parcelas 1 e 2 

para cada evento de chuva com consequente escoamento superficial. 
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Figura 3 – Lâmina escoada em função da precipitação no período considerado 

 

No período de 1999 a 2001 a produção anual de sedimentos da parcela 1 foi de 3,69 a 42,68 

vezes maior do que na parcela 2, observando-se um aumento gradual da redução da produção de 

sedimentos na parcela 2 devido a manutenção da cobertura vegetal até o final do período em que foi 

mantido o regime de pousio. Neste período houve uma redução de até 97,66% da produção anual de 

sedimentos da parcela 2 em relação a parcela 1.  

Foi possível observar no período de abril de 2000 a dezembro de 2001 que houve uma 

redução significativa na produção de sedimentos da parcela 2 em relação a parcela 1, o que 

corresponde ao intervalo do 32º e 68º evento de chuva com consequente escoamento. Neste período 

a cobertura vegetal de pequeno porte da família Poaceae cobria completamente a área desta parcela. 

No período em que as parcelas 1 e 2 permaneceram desmatadas, entre 2002 e 2008, foi 

possível observar que a relação entre a produção de sedimentos da parcela 1 e da parcela 2 reduz 

gradualmente ano após ano (ver Tabela 4), indicando assim, o aumento da produção de sedimentos 

na parcela 2 após a remoção de sua cobertura vegetal.  

O aumento significativo da lâmina escoada e da produção de sedimentos da parcela 2 em 

relação a parcela 1 nesse período demonstra a importância da vegetação nos processos de geração 

do escoamento superficial e da erosão, o que favorece a manutenção das condições edáficas do solo, 
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aumenta a sua umidade e mantém os nutrientes necessários para a manutenção da produtividade 

agrícola. 

A Figura 4 mostra os resultados obtidos no período de 1999 a 2008 para a produção de 

sedimentos nas parcelas 1 e 2 para cada evento de chuva com consequente escoamento na bacia 

experimental de São João do Cariri.  
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Figura 4 – Produção de sedimentos em função da precipitação no período considerado 

 

Os solos predominantes na área da Bacia Experimental de São João do Cariri, PB, são os 

vertissolos e luvissolos. Os valores obtidos da produção anual de sedimentos na parcela desmatada, 

parcela 1 (P1) ultrapassam o limite superior de tolerância de perda de solo indicado pela FAO 

(1965) como aceitável para solos rasos e de baixa permeabilidade, que variam entre 2,0 e 4,0 ton.ha-

1.ano-1, nos períodos de 2000 a 2002 e de 2004 a 2005. Se considerarmos os valores indicados por 

Oliveira et al. (2008) para limites de tolerância de perda de solo em luvissolos e neossolos, 5,4 e 6,3 

ton.ha-1.ano-1, respectivamente, a produção de sedimentos anual da parcela 1 ultrapassa os limites 

de tolerância de perda de solo considerados como aceitáveis nos anos de 2000 e 2002, anos 

chuvosos do período analisado. Para os anos de 1999, 2003, 2006 e 2007 a produção anual de 

sedimentos nas parcelas é pequena devido a ausência de precipitação, evidenciando assim, a 

influência das precipitações sobre a geração do escoamento e a erosão do solo em áreas desmatadas. 

Os valores obtidos para a produção de sedimentos na parcela 2 não superam os limites de tolerância 

de perda de solo mesmo após a remoção da cobertura vegetal sobre a sua área. 
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A área das parcelas é a mesma, as declividades não possuem diferença significativa e o tipo 

de solo em suas áreas é o mesmo, o que deveria proporcionar valores de lâmina escoada semlhantes, 

mas o tipo de majeno da coberura vegetal da parcela 2 favorece a infiltração e reduz a geração do 

escoamento. Mesmo após a retirada da cobertura vegetal da parcela 2 a lâmina escoada continuou 

sendo menor na maioria dos eventos de chuva com consequente escoamento. Este fato evidencia a 

importância da cobertura vegetal sobre a geração do escoamento, mesmo quando a vegetação é de 

pequeno porte sendo em sua maioria composta por espécies da família Poaceae. A Figura 5 

apresenta a relação entre a precipitação e a lâmina escoada nas parcelas no período de 1999 a 2008.  
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Figura 5 – Precipitação versus Lâmina escoada 

 

O mesmo comportamento na geração do escoamento superficial da parcela 1, devido a falta 

de cobertura vegetal, é observado para a produção de sedimentos, cujos valores superam os 

observados na parcela 2.  

Na parcela 2, a partir de 2002 devido a remoção da cobertura vegetal, houve aumento gradual 

da lâmina escoada e da produção de sedimentos, onde observamos que não há uma relação linear 

entre a lâmina escoada, a produção de sedimentos e a precipitação com consequente escoamento. 

Sendo assim, percebe-se que há necessidade de monitoramento contínuo em áreas experimentais 

devido a complexidade dos mecanismos de geração do escoamento e erosão.  

A Figura 6 mostra a relação entre a precipitação e a produção de sedimentos nas parcelas 

monitoradas na bacia experimental de São João do Cariri, no período de 1999 a 2008. 
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Figura 6 – Precipitação versus produção de sedimentos 

 

A Figura 7 mostra relação entre a lâmina escoada e a produção de sedimentos nas parcelas 1 e 

2 no período de 1999 a 2008. 
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Figura 7 – Lâmina escoada versus produção de sedimentos 

 

No período em que a parcela 2 permaneceu em regime de pousio, 1999 a 2001, houve uma 

redução de até 89,74% da lâmina escoada e de até 97,65% na produção de sedimentos em relação a 

parcela 1, isto corresponde a uma lâmina escoada de 1,03 a 9,74 vezes e uma produção de 
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sedimentos de 1,06 a 42,7 vezes maiores na parcela 1 quando comparados com os valores 

observados na parcela 2. 

CONCLUSÕES  

De acordo com os dados obtidos nas bacias experimentais de Sumé e São João do Cariri foi 

possível concluir que a cobertura vegetal possui uma influencia significativa na redução da 

produção de sedimentos em parcelas de 100,0 m² e que não há uma relação direta entre os totais 

anuais precipitados, a lâmina escoada anual e a produção anual de sedimentos. 

Os maiores valores de perda de solo foram observados nas áreas desmatadas e quando 

comparamos a produção de sedimentos das parcelas 4 e 5, da bacia experimental de Sumé, onde foi 

possível identificar o poder de interceptação da vegetação típica da caatinga quando comparada 

com áreas desmatadas e a sua influência sobre a produção de sedimentos.  

Com base nos resultados obtidos na bacia experimental de São João do Cariri podemos 

concluir que a cobertura vegetal com predominância de Poaceae, exerce um papel fundamental para 

a proteção do solo com redução da lâmina escoada de até 89,74% e de até 97,65% na produção de 

sedimentos observada na parcela 2 em relação a parcela 1, no período de 1999 a 2001, durante o 

regime de pousio.  

A descontinuidade dos trabalhos de campo e do monitoramento em áreas experimentais 

impede que avanços significativos possam ocorrer na determinação de parâmetros que possam ser 

utilizados na caracterização física das bacias em modelos de simulação ambiental. 
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