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ABSTRACT – Soil water erosion directly affects water resources through the sediments yields. To
solve this problem, the recommendation of soil and water conservation practices should be
defined at catchment scale. The aim of this work is to present the relationships between the
seasonality of the land use and soil management of the basin and the temporal dynamics of water
flow (Q) and suspended sediment concentration (CSS), as well as other indexes that reflect the
anthropogenic and climatic influence. For this, 43 rainfall-runoff-sediment events were used in a
small rural catchment with high environmental fragility. Indexes such as CN, apparent infiltration
and characteristic variables of the hydrographs and sedimentographs were calculated. The results
showed the importance of the extreme events in the sediment yield. The seasonality of the
indexes should be used in the choose of the soil and water conservation practices. Land use
conditions impacts directly into runoff peaks and runoff total volume, for example, in the periods
with less surface cover, decreasing the apparent infiltration, as well. The main results highlighted
the importance of the hydrossedimentological monitoring in representing the effects of the land
use and soil management in the small catchment scale and support the adoption of the
conservationist planning.
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1 - INTRODUÇÃO

A erosão hídrica dos solos afeta diretamente os recursos hídricos por intermédio do que
definimos por produção de sedimentos, que representa a fração da perda de solo que atinge o rio
em determinado ponto da bacia hidrográfica. A produção de sedimentos é a variável fundamental
para a compreensão dos processos de assoreamento de reservatórios e rios (Walling, 1999;
Pagliari et al., 2017), além da transferência de contaminantes que chegam aos corpos hídricos
aderidos às partículas de sedimentos (Pellegrini et al., 2009). Sendo esse ultimo processo
responsável por enormes danos à saúde humana (Cerioni et al., 2008) e perda de biodiversidade
(Rice, 2017).

Para contornar esses problemas, práticas conservacionistas de solo e de água definidas sob a
ótica da escala de bacia são essenciais para controlar as componentes hidrológicas, especialmente
a maximização da infiltração, e o disciplinamento do escoamento superficial. O planejamento
conservacionista na escala de bacia é uma ferramenta essencial para minimizar os impactos da
degradação dos solos e suas consequências aos recursos hídricos. Cabe salientar que a dinâmica
da geração e transporte de água e dos sedimentos são fortemente influenciadas pela topografia e
o padrão espacial dos solos e do seu uso e manejo (Reid, 1993; Lieskovský e Kenderessy, 2014;
Ochoa et al., 2016). A intensificação dos eventos extremos decorrente das condições climáticas
contemporâneas (Ochoa et al., 2016) exige também a adaptação do sistema de produção e
ocupação da bacia para minimizar os impactos climáticos (Delay et al., 2018; Stang et al., 2016;
Zhou et al., 2009).

Dessa forma, a recomendação das práticas mais eficientes depende da compreensão dos
processos hidrológicos operantes na escala de bacia que são obtidos por meio do monitoramento
hidrológico. O monitoramento de pequenas bacias hidrográficas rurais, entendido como um
processo contínuo e frequente de medição das características de um determinado fenômeno
(chuva, vazão, concentração de sedimentos em suspensão), torna-se fundamental para a
compreensão dos processos hidrológicos, incluindo a erosão e a sedimentologia (Lefrançois et al.,
2007). Além disso, o estudo em pequena escala é fundamental para a compreensão dos processos
que envolvem a influência direta dos sistemas de produção na dinâmica hidrológica da bacia, por
tornar observável a relação entre as variáveis de controle e de resposta, bem como a
funcionalidade de parâmetros. Apesar disso, o monitoramento hidrológico de pequenas bacias e
os estudos dos seus processos associados são raros, dificultando a definição das práticas mais
eficientes nesta escala, já que a maioria dos dados e informações existentes foram óbitos na
escala de pequenas parcelas (Tomer e Locke, 2011).

Através do comportamento da vazão (Q) e da concentração de sedimentos (CSS) nos
eventos significativos de chuva podem ser obtidas variáveis características a partir da análise dos



XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos
I Partículas nas Américas

3

hidrogramas e sedimentogramas como o tempo de concentração, volume de escoamento, vazão
máxima, e a produção de sedimentos total. Essas variáveis representam as características da
precipitação e da bacia hidrográfica, sendo as condições de uso e manejo do solo fatores
importantes que controlam o padrão inter e intra evento no comportamento da Q e CSS. Podendo,
dessa maneira, explicar a dinâmica da produção de sedimentos em uma bacia hidrográfica (Nadal
et al., 2018).

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar se há relações entre a sazonalidade do
uso e manejo dos solos da bacia e a dinâmica temporal da Q e da CSS, bem como outros índices
que refletem a influência antrópica e/ou climática. A partir disso, pode-se associar o
comportamento hidrossedimentológico com os fatores responsáveis pela degradação do solo e da
água, como o uso e manejo dos solos, orientando escolha das melhores medidas de manejo do
solo e da água. Além disso, a compreensão da Q e da CSS frente aos eventos pluviométricos na
bacia, auxilia na parametrização e avaliação de modelos hidrológicos e erosivos.

2 - MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 - Área de estudo e Monitoramento

A bacia hidrográfica do arroio Lajeado Ferreira (Figura 01) está inserida no município de
Arvorezinha (RS). Sua área é de 119 hectares e é caracterizada por relevo acidentado e solos rasos
e pedregosos derivados de Riodacito e Basalto. O uso na bacia é predominante rural, com florestas
(41%), pastagens (10%) e agricultura (49%). A fragilidade natural imposta pelo relevo e tipos de
solo, é potencializada pela atividade agrícola, que comumente determina maiores taxas de
escoamento superficial e dos seus processos associados como a erosão e a produção de
sedimentos. Além de importante para atividade econômica da comunidade, essa bacia de
cabeceira, tem grande importância ambiental, já que, bacias como essa, são as nascentes do
sistema fluvial que abastece a região metropolitana de Porto Alegre-RS.
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Figura 01 – Localização da bacia hidrográfica do arroio Lajeado Ferreira.

O monitoramento realizado se utiliza das seguintes variáveis para quantificar o
comportamento hidrológico da bacia, com seus respectivos equipamentos:

a) Precipitação: pluviógrafos (10’) e pluviômetros (24h).
b) Vazão: linígrafo de pressão junto a calha Parshall e medição de régua
c) Concentração de sedimentos em suspensão: amostragem a váu com DH48 durante os

eventos e turbidímetro (10’).
Além disso, foram realizadas visitas à bacia hidrográfica em períodos semanais para

acompanhamento e verificação de falhas por meio de manutenções, limpezas e calibrações dos
aparelhos automáticos.

2.2 - Variáveis analisadas

A bacia é monitorada desde 2003, mas nesse estudo foram explorados 43 eventos
monitorados em 2016 e 2017. Os eventos escolhidos incorporam diferentes condições de manejo
do solo e magnitudes de precipitação (> 20 mm). As variáveis hidrológicas utilizadas expressam o
comportamento da bacia e são importantes para a determinação das práticas mecânicas de
conservação de solo e água na escala de bacia. As variáveis utilizadas foram: precipitação (P),
volume de escoamento superficial (Vesc sup), vazão de pico (Qpico), produção de sedimentos
específica (PSesp), infiltração aparente (Ia) e índice “curve-number” (CN). Os eventos foram
classificados e separados em relação à magnitude da vazão máxima (baixa, intermediária e alta) e
a sazonalidade (outono, inverno, primavera e verão).
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Do total de 43 eventos ocorridos neste período, houve uma boa distribuição ao longo das
estações, sendo o outono caracterizado por grandes volumes de chuva e o verão por eventos de
maior intensidade, mas de curta duração. Esses eventos representam diferentes condições de uso
e manejo do solo da bacia. As altas precipitações ocorrem, principalmente, no outono e na
primavera, sendo responsáveis por grande parte do aporte de sedimentos (Tabela 01).

Com base na análise da tabela 01 é possível identificar que os eventos extremos são
aqueles que mais contribuem para a produção de sedimentos na bacia e apresentam os maiores
valores de intensidade média em 30 minutos (I30). Isso é especialmente importante para justificar
a necessidade do planejamento de práticas conservacionistas apropriadas para conter o
escoamento em chuvas intensas, bem como na importância de uma estratégia de monitoramento
adequada para representar a rápida propagação dos eventos. Esse comportamento é amplamente
divulgado na literatura científica e demonstra a importância do monitoramento de pequenas
bacias rurais para a compreensão dos processos de ligação entre calha e vertente. A tabela 01
indica, ainda, que aproximadamente 40% da PS para a bacia neste período foi oriunda de 3
eventos.

Ordem
descrescente Data Ptot I30 PSesp

mm mm/h %
1 17/10/2016 68 53 20,3
2 12/03/2017 51 58 14,1
3 03/03/2017 53 65 9,0
4 25/04/2017 136 31 7,9
5 07/06/2017 97 26 7,1
6 18/10/2016 50 18 6,8
7 30/05/2017 39 6 5,3
⁞:
43 28/08/2016 29 4 0,02

Tabela 01 – Porcentagem da PS específica por eventos.

Posteriormente, foi analisado a relação estatística das variáveis Qpico e a PSesp por modelo
exponencial. A relação entre as variáveis apresentou uma boa correlação (r²=0,80) para o ajuste
do modelo pela equação pelo modelo exponencial apresentado na Figura 02. Essa relação
demonstra que a PSesp é explicada pela variável Qpico viabilizando sua estimativa estatisticamente.
Naturalmente, em função das particularidades do uso e manejo dos solos, a dispersão dos pontos,
especialmente nas altas vazões é maior (Figura 02). Isso se deve, principalmente devido à exaustão
dos sedimentos no processo erosivo, bem como a distância das fontes de sedimentos. Essa análise
tem sido realizada com os índices de histerese (Chen e Chang, 2018).
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Figura 02 – Relação entre a Qpico e PSesp.

O índice CN, amplamente utilizado em bacias sem dados para o planejamento
conservacionista, reflete as características de uso e manejo dos solos. Entretanto, a sua definição é
relativamente subjetiva e fortemente dependente das condições locais. Para compreender o
potencial e limitação desse parâmetro, calculou-se a variabilidade sazonal do mesmo (magnitude e
estações do ano). Na Figura 3 à esquerda, nota-se que o CN calculado em diferentes magnitudes
apresenta comportamento similar.

Figura 03 – Relação da magnitude da vazão e CN.

Já para a figura 03 à direita, é possível observar o efeito da sazonalidade para os diferentes
valores de CN dos eventos. Os maiores valores de CN ocorrem nos eventos de inverno, o que
representa a possibilidade de haver mais escoamento superficial, visto que é uma época onde o
solo apresenta maior umidade e está em preparo para o plantio.

Outro índice importante que reflete o comportamento hidrológico e sua relação com o uso e
manejo dos solos na escala de bacia é a infiltração aparente, definida como a diferença entre a
chuva efetiva e o volume de escoamento superficial (Ia = P-Vol). Na figura 04, à direita,
observamos a relação da sazonalidade com o Ia. Para os eventos ocorridos no outono a variação
dos valores de Ia foram maiores, já que nesse período ocorrem diferentes tipos de magnitudes e,
principalmente, as maiores vazões. Por outro lado, na figura 04 à esquerda, é possível observar
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menores valores de Ia para eventos de baixa magnitude de vazão. Isso, possivelmente, está
relacionado ao volume de precipitação ser menor. Já para eventos de alta magnitude, os valores
de Ia são maiores, o que pode ser atribuído ao uso e manejo do solo possuir maior poder de
fricção no escoamento, favorecendo a infiltração.

Figura 04 – Relação da magnitude e da sazonalidade vs Ia (mm).

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As variáveis hidrológicas estão associadas com a sazonalidade do uso e manejo do solo. As
condições do uso do solo traduzem-se nos picos de vazão para épocas sem cobertura superficial
ou retardam o escoamento, aumentando a infiltração (Ia) para períodos com cobertura.
Entretanto para o outono a maior influência está relacionada à magnitude de vazão, visto que
neste período ocorrem diferentes intensidades de chuva. Além disso, a influência da vazão de pico
está intimamente relacionada com o valor da produção de sedimentos específica, visto que
apresentou um bom coeficiente de correlação.

O CN apresenta amplitude de variação menor quando comparado com a magnitude de
precipitação, diferentemente, seus valores são alterados em diferentes usos e manejos do solo.
Isso representa a importância do conhecimento do CN em escala de evento, evitando sub ou
superestimativas quando da tomada de decisão para a adoção de práticas conservacionistas.
Dessa forma, acreditamos que o monitoramento hidrossedimentológico é capaz de representar
essas mudanças em escala de pequena bacia hidrográfica, contribuir para o melhor planejamento
agrícola e auxiliar na parametrização e avaliação de modelos hidrológicos e erosivos.
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