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RESUMO 
 

MODELAGEM BATIMÉTRICA E DINÂMICA SEDIMENTAR DO LEITO DO RIO 
CAPIBARIBE APÓS DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO 

 
RAFAEL RONEY CAMARA DE MELO 

Fevereiro/2016 
 

Orientador: Prof. José Roberto Gonçalves de Azevedo, Ph.D. 
 

A cidade do Recife vem enfrentando problemas de mobilidade nos últimos anos devido ao 
crescimento da circulação de veículos automotores associado a ocupação do espaço urbano que 
dificulta a criação ou ampliação de vias. A solução para esta problemática passa pelo 
investimento de novas opções de transporte público e nesse sentido surgiu a ideia da criação de 
um sistema de transporte fluvial no rio Capibaribe. A criação de um corredor fluvial exige 
investimentos na modificação da calha natural do rio através de dragagens de aprofundamento, 
e o controle destas dragagens é feita por levantamentos batimétricos para obter a profundidade 
da superfície submersa antes e depois das dragagens, mensurar os volumes dragados e 
monitorar os processos de erosão e deposição do sedimento do leito do rio. Dentro desse 
contexto, o trabalho teve como objetivo, no Capítulo 1, avaliar os levantamentos batimétricos 
e suas influencias na determinação da superfície submersa, investigar as diferenças entre 4 
interpoladores espaciais, variando a densidade de pontos, direção do levantamento (Seções 
longitudinais ou seções transversais. No Capítulo 2, teve como objetivo avaliar as formas do 
leito através de perfis longitudinais e transversais, após as dragagens de aprofundamento, com 
foco nos impactos da dragagens nos processos de erosão e deposição de sedimentos, onde foi 
elaborado também modelado e exibida as regiões críticas para os processos citados. Os modelos 
digitais de profundidade (MDP) criados conseguiram representar a superfície submersa de 
modo satisfatório, com valores reduzidos para o EMQ e coeficientes de determinação (R²) que 
variaram entre 0,865 e 0,967. Em relação aos trechos estudados, o percentual de pontos 
utilizados na construção dos MDPs foi mais relevante no terceiro trecho executado em seções 
longitudinais e com menor densidade de pontos, tendo apenas o interpolador IQD apresentado 
baixo desempenho comparado as demais técnicas de interpolação. O perfil primitivo, tomado 
como referência de equilíbrio entre o volume erodido e depositado servirá como parâmetro para 
previsão dos locais com maiores tendências de agradação, fornecendo informações importantes 
para o controle das dragagens de manutenção. Foram comparados os perfis longitudinais e 
transversais de duas áreas situadas no canal de navegação oeste, uma com 350 metros e outra 
com 1000 metros, onde se verificou que na área 1 a erosão/remoção de sedimentos superou a 
sedimentação/agradação, indicando a ocorrência de dragagem no intervalo entre os dois 
levantamentos associado aos processos naturais. Na área de estudo 2 o processo de 
sedimentação/agradação superou o de remoção/erosão, com um volume equivalente a uma 
camada de 1 cm de espessura. A agradação ocorreu de forma homogênea no canal de 
navegação, enquanto que a erosão localizou-se nas margens, mais intensamente na margem 
direita. 

Palavras-chave: Rio Capibaribe, dragagem, modelos digitais de profundidade 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

MODELING AND DYNAMIC BATHYMETRIC SEDIMENTARY CAPIBARIBE 
RIVER BED AFTER DEEPENING DREDGING 

 
RAFAEL RONEY CAMARA DE MELO 

February/2016 
 

Advisor: Prof. José Roberto Gonçalves de Azevedo, Ph.D. 

 
The city of Recife is facing mobility problems in recent years due to increased movement of 
motor vehicles associated with occupation of urban space that hinders the creation or expansion 
of roads. The solution to this problem through the investment of new public transport options 
and in that sense did the idea of creating a river transport system in the Capibaribe River. The 
creation of a river corridor requires investment in natural trough modification of the river 
through deepening dredging, and the control of these dredging is done by bathymetric surveys 
for the depth of the submerged surface before and after the dredging, measure the dredged 
volumes, and monitor the erosion and deposition of riverbed sediment. In this context, the study 
aimed, in Chapter 1, evaluate the bathymetric surveys and their influence in determining the 
submerged surface, investigate the differences between 4 spatial interpolation by varying the 
density of points, direction of the survey (longitudinal sections or cross sections. In Chapter 2, 
we aimed to evaluate the bed ways of longitudinal and transverse profiles, after the dredging 
depth, focusing on the impacts of dredging in erosion and sediment deposition, which was 
prepared also modeled and displayed regions Critical to the above processes. Digital models of 
depth created managed to represent the submerged surface satisfactorily, with lower values for 
EMQ and coefficients of determination (R²) ranging between 0.865 and 0.967. With regard to 
the sites studied, the percentage of points used in the construction of MDPs was more relevant 
in the third stretch run on longitudinal sections and lower density of points, having only IQD 
interpolating presented poor performance compared to the other interpolation techniques. 
Primitive profile, taken as reference balance between eroded and deposited volume will serve 
as a parameter for predicting the places with major trends of aggradation, providing important 
information for the control of maintenance dredging. They compared the longitudinal and 
transverse profiles of two areas located in western shipping channel, one with 350 meters and 
over 1000 meters, where it was found that the area 1 to erosion / sediment removal exceeded 
sedimentation / aggradation, indicating the occurrence of Dredging in the interval between the 
two surveys linked to the natural processes. In the study area 2 the sedimentation / agradation 
exceeded the removal / erosion, with a volume equivalent to 1 cm thickness. The aggradation 
occur homogeneously in the navigation channel, while erosion was located on the banks, more 
intensely on the right bank. 

Keywords: Rio Capibaribe, dredging, digital models of depth 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO GERAL 

A política nacional dos recursos hídricos instituída pela Lei nº 9.433 descreve que a 

gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, cujo 

gerenciamento busca manter a quantidade e qualidade par atender setores, como: elétrico e 

hidroviário, saneamento e turismo, irrigação e elétrico, etc. 

Um dos múltiplos usos para os recursos hídricos de forma não consuntiva é a navegação 

para transporte de passageiros, que ainda é um tema pouco explorado, no entanto é vista como 

uma solução viável em vários lugares do país e compõe programas de mobilidade, como no 

caso da região metropolitana de Recife. 

Para tornar parte do rio Capibaribe navegável, ajustes na sua geometria foram realizados 

por meio de dragagens, e estas operações dependeram de estudos sobre a configuração do relevo 

submerso por meio de levantamentos batimétricos sucessivos. 

Na literatura sobre o tema encontram-se diversos trabalhos relacionados a dinâmica dos 

sedimentos do leito, correlacionando-os as obras fluviais e condições de escoamento. Contudo, 

boa parte dos trabalhos em nível nacional concentram-se no estudo de assoreamento em 

reservatórios. 

Estudos sobre a modelagens de dados espaciais, são mais observados, no entanto com 

focos diferentes do que apresentados neste trabalho. 

Dentro desse contexto, o trabalho visa estudar a influência do tratamento dos dados 

batimétricos na geração de MDPs e a dinâmica do sedimento do leito do rio Capibaribe após 

dragagem de aprofundamento em duas áreas distintas. 
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JUSTIFICATIVA 
 

O transporte fluvial de passageiros para a população da cidade do Recife é um modelo 

desafiador e cuja experiência será importante para encorajar novais ideias para a mobilidade na 

Região Metropolitana do Recife. 

As perspectivas deste novo sistema de transporte na Região Metropolitana do Recife, 

diferente dos demais meios que existem atualmente, é vista com bons olhos, pois esta 

alternativa, contribuirá para o deslocamento de passageiros, desafogando o sistema viário. No 

entanto, há certos receios quanto a sua funcionalidade, custos e segurança. 

A maior parte dos custos envolvendo a criação de um canal de navegação está atrelado 

a modificação da calha natural do rio através de operações de dragagens de aprofundamento, 

que envolve a extração, transporte e disposição final do sedimento. 

A dragagem de apoio à navegação fluvial é uma atividade generalizada que envolve 

uma despesa considerável e pode ter impactos ambientais significativos, de modo que uma 

melhor compreensão dos processos geomorfológicos responsáveis pelos processos de 

assoreamento em canal podem proporcionar benefícios tangíveis (PINTER, 2004). 

As dragagens fluviais são aquelas executadas em pequenas profundidades se 

comparadas as marítimas, porém se tornam onerosas para manutenção de profundidades 

superiores a 1,50 metro em rios médios e grandes, devido ao retorno de parte do material, e o 

transporte normal de sólidos do rio (LIMA, 2008). As dragagens são previstas e monitoradas 

através do conhecimento da superfície submersa, esta obtida por meio da batimetria. 

O mapeamento batimétrico é muito importante em diversos estudos como aplicações 

em hidrodinâmica, modelagens em ambientes aquáticos e de qualidade da água 

(CURTARELLI, et. al. 2015). Nesse contexto compreende-se a importância da avaliação das 

metodologias e dados utilizados na geração dos MDPs, do qual são extraídas diversas 

informações. 

Outra importante aplicação da batimetria, no momento de operação da hidrovia, é a 

manutenção da profundidade, monitoramento dos processos erosivos e de sedimentação, com 

foco também nas pontes e edificações ribeirinhas. 
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Verificar o comportamento sedimentar do leito do rio Capibaribe após as obras de 

dragagem de aprofundamento com fins de navegação, com foco na investigação da geometria 

do leito do rio obtida por modelos digitais de profundidade. 

 

Objetivos específicos 

 Analisar estatisticamente os dados batimétricos e os modelos digitais de profundidade; 

 Avaliar o uso de 4 interpoladores espaciais, a densidade de pontos e os espaçamentos 

atribuídos na construção dos modelos digitais de profundidade. 

 Analisar as formas do leito, pré-dragado e pós-dragado; 

 Mapear nos locais as áreas críticas de deposição/remoção de sedimentos.
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ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

No Capítulo 1, constam, a introdução geral, a apresentação da justificativa para a 

realização do trabalho, os objetivos gerais e específicos e a organização da dissertação. 

No Capítulo 2 está presente uma breve revisão da literatura relativa à realização de 

levantamentos batimétricos, a modelagem de dados e a questões que envolvem os processos de 

transporte de sedimentos. 

No Capítulo 3, avalia-se a modelagem de dados batimétricos em três trechos do rio 

Capibaribe, realizados com diferentes metodologias com a aplicação de quatro interpoladores 

espaciais, variando a densidade dos registros de profundidade, como forma de comparar os 

modelos criados. 

No Capítulo 4, Avalia-se a dinâmica sedimentar do leito do rio Capibaribe após 

dragagem de aprofundamento, com a comparação de levantamentos batimétricos de duas áreas 

em períodos distintos, com a finalidade do verificar o comportamento de erosão e/ou 

sedimentação, indicando os trechos críticos para tais processos. 

No Capítulo 5, estão apresentadas as conclusões gerais e considerações da dissertação. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

Transporte de sedimentos e geomorfologia 

O transporte de sedimentos é importante no planejamento e aproveitamento dos recursos 

hídricos (SCAPIN, 2007), principalmente no âmbito dos órgãos públicos voltados para o 

gerenciamento de recursos hídricos, pois o conhecimento acerca do comportamento, qualidade 

e quantidade de sedimento transportado é utilizado para estudos nas bacias hidrográficas, para 

projetos de obras hidráulicas, estudos ambientais e uso dos recursos hídricos (CARVALHO, 

2008). 

A medição de descarga sólida ou sedimentometria visa quantificar o sedimento que está 

sendo transportado, tem caráter instantâneo e deve ser associada a informações de fluviometria, 

e sua medição pode ser direta, in situ ou indireta (CARVALHO, 2008).  

É também uma das fases mais estudadas pela sedimentologia e ocorre nos cursos d’água 

quando o escoamento tem energia suficiente para mover o material do fundo, observando-se 

em maior quantidade no período de chuvas, principalmente na ocorrência de precipitações mais 

intensas (CARVALHO, 2008; ALFREDINI, 2005).  

A medição da descarga sólida em suspensão tem como objetivo verificar a concentração 

de sedimentos e de distribuição granulométrica, e estima-se que na maior parte dos cursos 

d’água a parcela de sólidos em suspensão chega a 90% da descarga sólida total (CARVALHO, 

2008). Geralmente a carga suspensa é maior que a de fundo (90% a 95%) no alto curso, 

chegando a (65% a 90%) conforme ocorre a redução da erosão e da declividade (CARVALHO, 

2008). 

O processo de medição da descarga sólida de arrasto difere da descarga sólida por 

suspensão, porque o sedimento do leito não se move com a mesma velocidade da corrente. 

Assim como nos sólidos suspensos, a descarga sólida de arrasto pode ser medida por métodos 

diretos, in situ e indiretos (CARVALHO, 2008). 

De acordo com CARVALHO (2008), a descarga sólida por arrasto pode ser feita: 

 Utilizando amostradores portáteis ou removíveis colocados no leito (método direto); 

 Utilizando estruturas fixas, como poços ou fendas tipo alçapão, na seção transversal (método 

direto); 

 Subtraindo da descarga sólida total a descarga em suspensão (método indireto); 
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 Por amostragem de sedimento do leito, análise granulométrica e outras grandezas para 

cálculo por métodos ou fórmulas que usam parâmetros hidráulicos do rio, como o 

modificado de Einstein; Ackers & White; Yang; Bagnold; Meyer-Peter; Kalinske e outros 

(método indireto); 

 Pelos métodos de deslocamento de dunas, com uso de ecobatímetro de boa resolução, 

trabalhando em seção transversal ou seções longitudinais, conhecidos como batimetria in 

situ e barco em movimento (método indireto); 

 Através do método dos traçadores e de diluição, classificados como fluorescente, radioativo 

e de isótopo estável (método indireto); 

 Método das propriedades litológicas do sedimento do leito (método indireto). 

 A descarga sólida total pode ser por método direto ou indireto, mais comumente obtida por 

método indireto com a soma da descarga sólida de arrasto com a descarga sólida em 

suspensão. 

 Calculo da descarga sólida de arrasto pelo método das dunas. 

O transporte de sedimentos se dá pelas condições locais (declividade do leito, forma do 

canal), de escoamento (forma do escoamento, se é laminar ou turbulento e velocidade da 

corrente) e características da partícula (tamanho da partícula, peso e forma) (CARVALHO, 

2008).  

Parte da carga de sedimentos transportada pelos cursos d’agua tem origem na ação 

erosiva que as águas exercem sobre as margens e fundo do leito (CHRISTOFOLETTI, 1981) 

Forças atuantes nas partículas dos sedimentos irão definir se elas serão movimentadas 

de forma suspensa, influenciadas pela velocidade da corrente, ou movidas no fundo do rio, cuja 

força de atrito das partículas é responsável pelo seu deslocamento (CARVALHO, 2008). 

O transporte de sedimentos pode ser por carga sólida de arrasto, quando as partículas de 

sedimento rolam ou escorregam longitudinalmente no curso d’água, por carga sólida saltante, 

quando as partículas pulam ao longo do curso d’água por efeito da correnteza e impacto de 

outras partículas, ou por carga sólida em suspensão quando as partículas são suportadas pelas 

componentes verticais das velocidades do fluxo turbulento e deslocadas por componentes 

horizontais da mesma velocidade (CARVALHO, 2008). 

Há uma dificuldade de separar os sedimentos em relação ao seu movimento, se no leito, 

saltando ou em suspensão (CARVALHO, 2008). 
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Um rio procura sempre chegar à condição de equilíbrio de sua descarga sólida, então 

ele reage a alterações impostas. Se a carga sólida diminui ocorre uma “degradação” do leito e 

se aumenta há a “agradação” do leito (CARVALHO, 2008). O fluxo sedimentar é a resposta ao 

estado de equilíbrio atuante no sistema fluvial (CHRISTOFOLETTI, 1981). 

De acordo com Bruk (1985) apud Carvalho (2008) o equilíbrio natural de um corpo 

d’água pode ser expresso pela seguinte equação: 

Qsml x D = Q x I 

Onde: 

Qsml = descarga do material do leito 

D = diâmetro médio das part 

Q = descarga líquida 

I = declividade do leito 

O desequilíbrio da descarga sólida ocorre quando há alterações violentas do regime, como 

por exemplo a construção de uma barragem, que causa assoreamento a montante e degradação 

do leito e das margens a jusante. Intervenções em cursos d’água como dragagens ou outras 

obras fluviais alteram o regime e consequentemente a descarga sólida (CARVALHO, 2008). 

A medição da descarga sólida do leito apresenta maior complexidade quando comparada 

a descarga sólida em suspensão, tendo a maioria das expressões determinadas em condições 

experimentais (ALFREDINI, 2005). 

Ao longo do curso d’água, a distribuição dos sedimentos é analisada pela produção de 

sedimentos da bacia hidrográfica. Em relação a granulometria, à medida que os sedimentos são 

transportados, fracionam, passando de uma granulometria maior para uma menor no caminho 

à jusante. Os sedimentos finos são transportados em suspensão e os de granulometria maior 

como as areias e os cascalhos são transportados no leito (CARVALHO, 2008; 

CHRISTOFOLETTI, 1981). 

Os dados sedimentométricos permitem (VANONI, 1977 apud CARVALHO, 2008): 

 Estudo e projeto de uma barragem, bem como para a formação do reservatório, incluindo 

a avaliação de seu assoreamento e da vida útil, estudo do remanso na área de montante e 

de efeitos no canal de jusante. 
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 Estudo do transporte sólido dos cursos d’água e suas consequências no meio ambiente de 

fauna e flora. 

 Avaliação da erosão de terras, dos canais dos cursos d’água e de depósito de sedimentos. 

 Estudos de qualidade d’água quanto ao sedimento. 

 Estudos de erosão e assoreamento em locais de obras fluviais como pontes portos e canais. 

 Avaliação da produção de sedimentos de uma bacia hidrográfica. 

 Estudos de morfologia fluvial. 

Dentre os aspectos importantes no estudo do transporte de sedimentos, ressaltam-se que 

a presença de sedimentos no meio líquido ou no fundo do rio pode representar problemas de 

assoreamento em portos e reservatórios, alterações na qualidade da água e impedimento da 

navegação (CARVALHO, 2008). 

O assoreamento é um termo utilizado para identificar o processo de deposição 

sedimentar em um corpo d’água, e cuja ação está associada a atividades antrópicas no que se 

referem, ao uso e ocupação do solo numa bacia hidrográfica, e com isso geram prejuízos no uso 

dos recursos hídricos. A sedimentação inclui os processos de remoção, transporte e deposição 

das partículas do regolito (CHRISTOFOLETTI, 1981). Em épocas chuvosas os problemas de 

assoreamento intensificam os efeitos das enchentes, enquanto que nos reservatórios, diminuem 

o volume útil de armazenamento. Nas calhas fluviais o assoreamento modifica a geometria e 

compromete a navegabilidade (LIMA, 2008). 

Dragagem 

A dragagem é uma atividade com finalidade de limpeza, desobstrução, remoção, 

derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagos, mares, baías e canais, 

removendo rochas e sedimentos, para lançamento em local de despejo (MARINHA DO 

BRASIL, 1998, apud CASTRO e ALMEIDA, 2012), necessária para implantação, 

aprofundamento ou manutenção, de áreas portuárias, rios e canais. 

A dragagem pode ser classificada, quanto a sua finalidade: 

a) de implantação/aprofundamento – para promover a circulação de embarcações com 

maiores calados que o leito natural permite, ou seja, aumentar a altura da lâmina 

d’água; 

b) de manutenção – para garantir a manutenção da lâmina d’água mínima para garantir 

a segurança da navegação, em virtude do progressivo assoreamento; 

c) de mineração – destinada a extração de minerais com valor econômico e; 
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d) de recuperação ambiental – para executar a limpeza de áreas contaminadas. 

 

O conhecimento prévio da natureza do sedimento, é fator primordial no planejamento 

de operações de dragagem, forma de transporte e disposição final (LIMA, 2008) 

Em uma dragagem de manutenção, as camadas de material removido são de pequena 

espessura e devem ser realizadas de modo constante para manutenção da navegabilidade e de 

forma precisa para evitar a remoção excessiva, já que há custos elevados para a remoção e 

transporte deste material dragado e também por ser uma atividade que causa danos ambientais 

(EL-HATTAB, 2014).  

Batimetria e modelagem de dados 

A ciência que tem como objetivo a coleta de informações de profundidades para definir 

a topografia do fundo do mar ou de outro corpo d’água é conhecida como Batimetria (KEARNS 

e BREMAN, 2010). Dados batimétricos podem sem adquiridos de uma grande variedade de 

fontes, incluindo satélites, aeronaves, navios de superfície, submarinos e plataformas 

submarinas. Através da batimetria são geradas as cartas de navegação, modelos 3D e perfis do 

fundo do mar (KEARNS e BREMAN, 2010). 

A batimetria tem propósitos específicos para diversas áreas, pois serve para o 

mapeamento do fundo do mar, levantamentos hidrográficos, acesso a portos, acompanhar e 

mensurar processos de assoreamento e erosão em lagos, rios, áreas portuárias, áreas costeiras e 

reservatórios, calcular volumes de dragagens de implantação de canais de navegação e 

dragagens de manutenção (FERREIRA, 2012; KRUEGER, 1999). 

Os equipamentos utilizados para batimetria evoluíram bastante nos últimos anos e 

atualmente as tecnologias mais utilizadas nos levantamentos batimétricos consistem na 

obtenção de profundidades com o uso de ecobatímetros de monofeixe (Single beam) ou 

multifeixe (multi beam ecosounder) (MATOS, 2012) e de receptores GNSS para o 

posicionamento planimétrico diferencial (FERREIRA et al, 2012). Os equipamentos do tipo 

monofeixe são os mais utilizados atualmente, principalmente em função da relação custo 

benefício e da menor propensão a erros (EL-HATTAB, 2014; FERRARI, 2006 apud MATOS, 

2012). 

O princípio de funcionamento de um ecobatímetro consiste na emissão um pulso sonoro 

a uma determinada frequência que viaja pela coluna d’água até a superfície submersa, 

retornando ao equipamento, onde, através de relações de velocidade do som na água, 

características do sensor e condições do meio de propagação (temperatura, salinidade, altura da 
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lâmina, rugosidade da superfície) é calculada a profundidade do transdutor a superfície do leito 

(MATOS, 2012; KEARNS e BREMAN, 2010). 

As profundidades podem ser obtidas por equipamentos de emissão de feixe único ou 

multifeixe, sendo o primeiro modo, mais utilizado atualmente (EL-HATTAB, 2014). Nas 

sondagens realizadas com equipamento de único feixe as profundidades são obtidas abaixo do 

transdutor.  

A principal desvantagem do levantamento com monofeixe deve-se a pequena cobertura 

de área em relação ao multifeixe, que apresenta cobertura contínua (Figura 1) (EL-HATTAB, 

2014). 

 

Figura 1 – a) Cobertura de feixe único e; b) Cobertura de Multifeixe 

Fonte: Kearns e Breman, 2010 

 

O posicionamento marinho era classicamente realizado com técnicas de radionavegação 

por satélites, técnicas inerciais, técnicas acústicas, técnicas integradas, até que a partir de 1994, 

as técnicas anteriormente citadas passaram a usar o GPS de forma integrada (SEEBER, et. al, 

1994, apud KRUEGER, 1999). 

O Posicionamento planimétrico mais utilizado faz uso da técnica DGPS (GPS 

diferencial), ou utilizando sistema RTK (Real Time Kinematic). Ambas as técnicas melhoram 

a precisão nas aplicações de Geodésia marinha, e cujo sistema consiste no posicionamento de 

uma estação móvel através das correções em tempo real geradas por uma estação de referência 

(KRUEGER, 1999). 

No posicionamento RTK são utilizadas as correções da fase portadora transmitidas por 

meio de um link de rádio presente no receptor estacionado em uma referência para o receptor 

que percorre os vértices móveis (SOUZA, 2013). O RTK fornece uma precisão maior que o 
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DGPS, no entanto apresenta alcance limitado em função da potência do rádio e obstáculos 

físicos (INCRA, 2013).  

O posicionamento por DGPS (Figura 2) envolve um receptor estacionário em uma 

estação de coordenadas conhecidas que rastreia todos os satélites visíveis. Com o 

processamento dos dados da estação-base é possível obter os valores de correções posicionais 

e de pseudodistâncias. Os valores das correções Δ das coordenadas X, Y e Z obtidas para a 

estação-base poderão ser transmitidas a estação móvel por sistema de comunicação via link de 

rádio (MONICO, 2008). 

As diferenças entre as coordenadas precisas e as geradas no posicionamento absoluto 

ou correções de pseudodistâncias com base na distância geométrica entre o receptor e os 

satélites em um intervalo de tempo, são chamadas de correções diferencias que transmitidas à 

estação móvel podem melhorar em até 97% a precisão do posicionamento em tempo real 

(HOFMANN-WELLENHOF, 1994; LICHTENEGGER E COLLINS , 1997 apud SOUZA, 

2013). 

 

  
Figura 2: Posicionamento por DGPS 

Fonte: (MONICO, 2008) 

 

A precisão do posicionamento com DGPS é menor em relação ao RTK, porem garante 

mais produtividade quando o sinal é transmitido por satélite, minimizando as interferências dos 

obstáculos físicos e despreocupações quanto à chegada do sinal no receptor (INCRA, 2013). 

 As atividades de escritório que antecedem o levantamento batimétrico visam o 

planejamento do levantamento que incluem a definição da área a ser levantada, a programação 
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das seções transversais e/ou longitudinais, o espaçamento entre as seções e checagem dos 

horários de pico das marés. 

 As malhas de pontos, também chamadas de linhas regulares de sondagem, em um 

levantamento batimétrico podem ser paralelas, circulares, radiais ou em ziguezague. Martini 

(2007) apud Ferreira (2013) indica que para representação do relevo marítimo ou de lagos, o 

mais indicado é levantar linhas perpendiculares a costa ou margem, enquanto que em rios e 

canais, as linhas devem ser perpendiculares ao talvegue ou eixo do canal. 

As seções transversais de um levantamento batimétrico, assim como a distância entre 

elas, dependem da escala final do produto e da resolução necessária (EL-HATTAB, 2014). A 

Organização Internacional de Hidrografia (IHO) define que os espaçamentos entre as linhas de 

sondagem sejam adequadas à finalidade do levantamento, de acordo com a sua ordem (Tabela 

1). 

Tabela 1 – Especificações da IHO para levantamentos hidrográficos. 

 
Fonte: (IHO 2008; FERREIRA; 2010) 

 
 O levantamento das profundidades pelo ecobatímetro deve ser sincronizado com o 

registro de posicionamento pelo GNSS, etapa esta, realizada por meio de softwares que fazem 

a integração das informações. Os softwares também têm como função a programação das linhas 

de sondagem, a inserção das informações da embarcação (offsets), o acompanhamento do 

levantamento, o processamento e a exportação dos dados. 
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Para posteriores cálculos das cotas da superfície submersa são imprescindíveis a 

determinação das posições entre a antena do GNSS, do transdutor, e sua localização na 

embarcação (GARDNER, 1998) (Figura 3). A disposição dos sistemas gera vetores entre a 

antena do GNSS, o transdutor do ecobatímetro, e o centro de massa da embarcação de 

sondagem, chamados de offsets (FERREIRA, 2010). Os offsets podem ser horizontais ou 

verticais, estes últimos, definidos momentos antes do início da execução da batimetria. 

 

 

Figura 3 – Offsets de uma embarcação de sondagem 

 

Antes de iniciar um levantamento batimétrico são necessárias verificações nos 

equipamentos para assegurar a calibração dos mesmos. Nos ecobatímetros a calibração visa à 

correta indicação da profundidade, e tal procedimento consiste principalmente no controle da 

velocidade do som, que deve ser modificada conforme as condições do meio de propagação. 

 As profundidades obtidas por meio da batimetria variam conforme a influência das 

marés e períodos de cheias e vazantes dos rios (FERREIRA 2010), então há a necessidade de 

calcular as cotas em relação a uma referência de nível, sendo esta referência, um nível de 

redução utilizado pela DHN presente nas estações maregráficas, que pode ser correlacionada a 

outras altitudes (RAMOS & KRUEGER, 2006) 

Um mapa batimétrico é a representação matemática de por meio da interpolação espacial 

da superfície do canal (FRAGAL & ALVES, 2013). Por isso a importância de uma adequada 

modelagem batimétrica para os dados obtidos por ecobatímetro de monofeixe, já que os 

procedimentos de interpolação serão responsáveis pelo preenchimento de lacunas de 

informação (EL-HATTAB, 2014). 
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A interpolação é usada para definir uma superfície de ajuste com o objetivo de se obter 

uma representação contínua do fenômeno a partir das amostras (FELGUEIRAS, 2001).  

Para cálculo de volumes com uso de softwares, a literatura atual indica e utilização do 

modelo RTIL (Rede triangular irregular linear), no entanto práticas realizadas no núcleo de 

hidrografia da CRHEA/EESC/USP mostraram que o modelo não representa bem regiões 

próximas a borda de reservatórios que causam uma perda de volume no cálculo (MATOS, 

2012).  

Atualmente existem mais de 40 métodos de interpolação espacial descritos na literatura 

(CURTARELLI et al. 2015). Existem diferentes métodos para obtenção de mapas batimétricos, 

que podem ser baseados em amostras colhidas de profundidade, baseado em dados topográficos 

e a base de teledetecção (CURTARELLI et al. 2015). 

Um modelo digital de profundidade é um modelo numérico de terreno, neste caso, uma 

superfície submersa. Um MNT pode ser aplicado para armazenar dados altimétricos e gerar 

mapas topográficos, para apresentação tridimensional e para gerar mapas de apoio a análises 

geomorfológicas e de erodibilidade (FELGUEIRAS, 2015) 

 A partir de um MDP Podem ser extraídos também informações pontuais, seções 

transversais e longitudinais, e ainda servir de base para modelagens em vários softwares 

existentes. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada para a pesquisa foi fundamentada na necessidade da realização 

de uma série de levantamentos batimétricos para as obras de dragagem do canal de navegação 

do rio Capibaribe. Nestes levantamentos batimétricos foram utilizados os equipamentos 

recomendados para a execução de sondagens de feixe único. 

Na primeira parte do estudo, a metodologia consistiu em variar a forma de aquisição dos 

dados de profundidade, onde foram orientadas as sondagens de forma perpendicular ou 

paralelas a direção do fluxo do rio. Também neste primeiro momento, foram variadas a 

densidade de sondagens para verificar sua influência na construção dos modelos digitais de 

profundidade. 

 Na segunda parte do estudo, a metodologia consistiu na comparação entre dois 

levantamentos batimétricos em períodos distintos para duas áreas do rio Capibaribe. A 

comparação foi feita através da análise dos perfis transversais e longitudinais, e com a aplicação 

de software para o cálculo da diferença entre duas superfícies.
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CAPÍTULO 3 

ARTIGO 01 - AVALIAÇÃO DE MODELOS DIGITAIS DE 
PROFUNDIDADE NO BAIXO CURSO DO RIO CAPIBARIBE 
 

Artigo submetido a Revista Brasileira de Cartografia (ISSN 0560-4612) 

Revista da Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento 

Remoto - SBC 

 

O Capítulo 3 apresenta os resultados que atendem aos objetivos de analisar 

estatisticamente os dados batimétricos e os modelos digitais de profundidade, avaliar o uso de 

4 interpoladores espaciais e analisar o impacto da densidade de pontos e seu espaçamento na 

criação de modelos digitais de profundidade.



31 
 

AVALIAÇÃO DE MODELOS DIGITAIS DE PROFUNDIDADE NO BAIXO 
CURSO DO RIO CAPIBARIBE 

 
Digital models of depth evaluation on the lower course of the river Capibaribe 

 

Rafael Roney Camara de Melo; José Roberto Gonçalves de Azevedo 
 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
Centro de Tecnologia e Geociências - Departamento de Engenharia Civil - Laboratório de Hidráulica 

Rua Acadêmico Hélio Ramos, s/n - Cidade Universitária, 50.740-530, Recife-PE, Brasil 
rafael.roney@yahoo.com.br; jrga@ufpe.br  

 

RESUMO 
 

A densa rede fluvial aliada com a extensão da costa litorânea indica a importância no Brasil das investigações 
hidrográficas, como a batimetria. A batimetria de um rio é de grande importância para realização de modelagens 
numéricas em hidrodinâmica, estudos de transporte de sedimentos, avaliações ecológicas e geomorfológicas. Nesse 
contexto, o presente trabalho objetivou analisar estatisticamente dados batimétricos de três trechos do rio Capibaribe 
em Recife-PE, criando modelos digitais de profundidade para avaliar quatro interpoladores espaciais, observando a 
influência da densidade de pontos, assim como a disposição destes (seções longitudinais e seções transversais). Os 
modelos digitais de profundidade criados conseguiram representar a superfície submersa de modo satisfatório, com 
valores reduzidos para o EMQ (RMSE) e coeficientes de determinação (R²) que variaram entre 0,865 e 0,967. 
Verificou-se uma pequena variação dos valores da EMQ (RMSE) para os interpoladores utilizados nos trechos 1 e 2 
(Seções transversais), estes dois trechos com maior densidade de pontos tiveram resultados mais uniformes na redução 
percentual de pontos para obtenção dos MDPs. No trecho 3 (seções longitudinais) houve maior variação nos 
resultados, onde mostrou-se mais sensível a densidade de pontos utilizados na geração dos modelos de profundidade, 
estimando pontos com maiores profundidades. 

 
Palavras chave: Batimetria, rio Capibaribe, Modelos digitais de profundidade 

 

ABSTRACT 
 

The dense river network combined with the length of the coastline indicates the importance in Brazil about 
hydrographic investigations such as bathymetry. The bathymetry of the river is of great importance for performing 
numerical modeling in hydrodynamics, sediment transport studies, ecological and geomorphological assessments. In 
this context, this study had as objective statistically analyze bathymetric data from three parts of the Capibaribe River 
in Recife-PE, creating digital models of depth to evaluate four spatial interpolation models, noting the influence of 
point density as well as the location of these (longitudinal sections and cross sections). Digital models of depth created 
managed to represent the submerged surface in a satisfactory manner, with reduced values for RMSE and coefficients 
of determination (R²) ranging between 0.865 and 0.967. There was a small variation in the RMSE values for the 
interpolators used in sections 1 and 2 (cross sections), these two portions with greater points density have results more 
uniform with percentage reduction in points to obtain the MDPs. In the section 3 (longitudinal sections) there was 
greater variation in the results, which proved to be more sensitive to density of points used in the generation of deep-
water models, estimating points to greater depths.  
 
Keywords: bathymetry, river Capibaribe, digital deep Models 

 
1. INTRODUÇÃO: 

 
A rede hidrográfica brasileira é uma das 

maiores do mundo, devido principalmente a extensão 
territorial do país e as condições climáticas. A densa rede 
fluvial aliada com a extensão da costa litorânea, indica a 
importância no Brasil das investigações hidrográficas, 
utilizando-se das metodologias de investigação da 
superfície submersa, como a batimetria. 

A batimetria trata dos métodos aplicados para a 
determinação de profundidades com o objetivo de se 
conhecer a configuração do relevo submerso de um curso 
d’água (FERREIRA, 2013). Os dados de profundidade 
coletados em um curso d’agua (rio, lago, mar, etc.) 
podem ser interpolados para criar modelos numéricos do 
terreno (superfície submersa) que são usados para 
cálculos de volumes. 

A batimetria de um rio é de grande importância 
para realização de modelagens numéricas em 
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hidrodinâmica, estudos de transporte de sedimentos, 
avaliações ecológicas e geomorfológicas (IHO, 2005; 
MERWADE, 2009).  

Em canais de navegação nas áreas portuárias e 
locais que precisam de recorrentes dragagens de 
manutenção, a aplicação da batimetria e a construção de 
modelos da superfície batimétrica devem buscar a 
precisão de modo a evitar dragagens excessivas, 
tornando-as mais onerosas (EL-HATTAB, 2014).  

Para o cálculo de taxas de assoreamento, deve-
se encontrar a diferença entre duas superfícies 
batimétricas, e neste processo, a taxa de assoreamento é 
bem sensível a construção de modelos que podem 
fornecer volumes errados e consequentes erros no cálculo 
dessas taxas (VENÂNCIO, 2009).  

Um levantamento batimétrico convencional era 
realizado a partir de obtenções de profundidades em 
seções transversais ao longo do rio, hoje, no entanto, a 
tecnologia que vem sendo utilizada inclui embarcações 
equipadas com ecobatímetros de monofeixe ou 
multifeixe e sistema de navegação por satélite (GNSS), 
que em conjunto fornecem as informações de posição e 
profundidade (x, y e z) (IHO, 2005; MERWADE, 2009). 

Merwade (2009) interpolou dados batimétricos 
de seis rios dos Estados Unidos utilizando sete métodos 
de interpolação espacial e separando tendências 
espaciais, para obter superfícies geradas pelos resíduos, 
para enfim, avaliar através de semivariogramas e do erro 
médio quadrático (EMQ/RMSE) melhorias significativas 
dos modelos. 

Lopes et al. (2013) avaliaram técnicas de 
interpolação na criação de modelos numéricos do terreno 
do reservatório de Sobradinho, na Bahia a partir de dados 
de levantamentos batimétricos, obtendo o melhor 
desempenho estatístico e maior coeficiente de correlação 
a rede triangular irregular linear (RTIL). 

El-Hattab (2014) aplicou doze técnicas de 
interpolação com a finalidade de investigar os melhores 
interpoladores a serem aplicados no controle das 
dragagens de manutenção no canal de navegação Said 
East Port, no Egito, tendo como critério, os valores de 
Erro médio quadrático (EMQ/RMSE) e o tempo de 
criação do modelo digital do terreno, onde obteve 
melhores resultados com as técnicas da rede irregular 
triangulada e a técnica de vizinho mais próximo. 

Ferreira (2013) utilizou interpoladores 
probabilísticos e determinísticos na criação de um 
modelo digital de profundidade de um represamento de 
água do ribeirão São Bartolomeu em Viçosa-MG para 
fins de abastecimento de água. Neste trabalho o autor 
utilizou dados batimétricos obtidos por ecobatímetro de 
monofeixe, e constatou a aplicabilidade da geoestatística, 
com a melhor acurácia do modelo utilizando o 
interpolador Krigagem sistemática. 

Desta forma, o presente trabalho tem o objetivo 
de analisar estatisticamente dados batimétricos de três 
trechos do rio Capibaribe em Recife-PE, criando modelos 
digitais de profundidade para analisar alguns 
interpoladores espaciais, observando a influência da 
quantidade de pontos, assim como a disposição destes 
(seções longitudinais e seções transversais). 

 

2. METODOLOGIA 
 
2.1. Área de estudo 

A área de estudo situa-se na bacia hidrográfica 
do rio Capibaribe (Figura 1), que apresenta uma área de 
7.454,88 km². Está localizada entre as coordenadas 07º 
41’ 20” e 08º 19’30” de latitude sul, e 34º 51’ 00” e 36º 
41’ 58” de longitude oeste, limitando-se ao norte com o 
estado da Paraíba, a bacia do rio Goiana, e um grupo de 
bacias de pequenos rios litorâneos, ao sul com a bacia do 
rio Ipojuca, a leste com o oceano atlântico, e a oeste com 
o estado da Paraíba e a bacia do rio Ipojuca (APAC-PE, 
2014). 
 

 
Fig. 1 – Área de estudo: rio Capibaribe 

 
A nascente do rio Capibaribe fica na divisa 

entre os municípios de Poção e Jataúba, tornando-se 
perene apenas no município de Limoeiro, e ao total 
percorre cerca de 280 km até a foz no município de 
Recife. Quando o rio Capibaribe alcança a planície 
costeira, na cidade do Recife, forma um estuário, cuja 
desembocadura encontra-se no Porto do Recife 
(MONTEIRO, et. al, 2011) 

No presente trabalho foram selecionadas 03 
(três) áreas para a análise dos dados obtidos através de 
batimetria utilizando ecobatímetro de monofeixe. Todas 
as regiões (Figura 2) situam-se no baixo curso do rio 
Capibaribe, no município de Recife. 

 

 
Fig. 2 – Trechos estudados no rio Capibaribe. 
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2.2. Materiais 
 

Na execução dos levantamentos batimétricos 
foram utilizados um conjunto de equipamentos (Figura 
3), a seguir discriminados, que permitiram a coleta e 
armazenamento dos dados de profundidade: 

 
 Uma embarcação de casco metálico, na qual foram 

realizadas intervenções para permitir a instalação de 
antena, transdutor e demais acessórios; 

 Um sistema de navegação por satélite (GNSS) da 
marca Trimble (modelo DSM232) com serviço de 
correção de sinal em tempo real Omnistar VBS 
(DGPS); 

 Ecobatímetro Bathy–500MF, multifrequência (33, 40, 50, 
200kHz), com resolução de 1cm de profundidade da 
marca Syqwest Inc. Tipo monofeixe, acompanhado de 
transdutor, cuja finalidade do conjunto é de medir 
profundidades a partir da transmissão de sinais 
acústicos a uma determinada frequência; 

 Uma bateria de 12 volts com inversor de frequência 
destinado para alimentação elétrica dos 
equipamentos; 

 Um computador portátil equipado com o software 
Trimble HydroPro Navigation e navedit, que 
permitiu a entrada dos dados da embarcação 
(dimensões) e posicionamento do transdutor em 
relação a antena do GNSS (offsets), a integração dos 
dados de posição (x, y) e profundidade (z), 
planejamento das seções de levantamento, 
acompanhamento em tempo real, processamento e 
exportação dos dados; 
 

 
Fig. 3 – Alguns dos equipamentos e acessórios 

utilizados no levantamento de campo 
 

2.3. Planejamento das seções 
 

O planejamento das seções teve como objetivo 
a melhor disposição para coleta de dados de profundidade 
do canal navegável do rio Capibaribe que foi dragado 
durante os anos de 2013 até meados de 2014. 

 Os trechos foram intencionalmente 
selecionados para que fossem observadas três formas 

diferentes de coleta de dados. Estas seções foram 
dispostas paralelamente ou transversalmente à linha do 
eixo do canal de navegação, e inseridas no software com 
definições da embarcação utilizada e offsets obtidos. 

O critério escolhido para definição dos 
espaçamentos decorreu da necessidade de identificar 
melhor a conformação do leito para fins de cálculo de 
volume dragado, assim como do tempo necessário para 
execução de cada trecho. 

No primeiro trecho estudado, executado em 5 
de maio de 2014, foram planejadas seções transversais 
com espaçamento de 10 (dez) metros, largura delimitada 
pelo canal de navegação, extensão aproximada de 850 
metros, com uma densidade de pontos coletados da 
ordem de 0,88 pontos/m². 

No segundo trecho estudado, executado em 20 
de maio de 2014, também foram planejadas seções 
transversais com espaçamento de 10 (dez) metros, 
largura delimitada pelo canal de navegação, extensão 
aproximada de 700 metros, com densidade de pontos 
coletados da ordem de 1,09 pontos/m². 

No terceiro trecho estudado, executado em 28 
de dezembro de 2013, foram planejadas 8 (oito) seções 
longitudinais com espaçamento aproximado de 5 (cinco) 
metros, mais duas seções nas laterais com 15 metros de 
distância, percorrendo um trecho de aproximadamente 
dois quilômetros, com um densidade de pontos coletados 
da ordem de 0,06 pontos/m².  
 
2.4. Levantamento batimétrico e processamento dos 

dados 
 

Para execução do levantamento foram 
colocados todos os equipamentos a bordo da 
embarcação: Baterias, inversor de frequência, fixação da 
antena do receptor GNSS, fixação do transdutor, 
ecobatímetro, receptor GNSS, computador portátil e 
outros acessórios. 

Após inicialização dos equipamentos e 
conferência dos parâmetros de configuração, foi feita a 
aferição do ecobatímetro com disco de metal e haste 
flexível com marcações. O disco foi colocado a uma 
profundidade conhecida abaixo do transdutor na água, 
então ajustou-se alguns parâmetros, tais como a 
velocidade do som, de modo que a profundida medida 
pelo ecobatímetro fosse compatível com a distância 
vertical para o disco. 

Após a entrada dos equipamentos e pessoas na 
embarcação, foi ajustada a distância entre o transdutor e 
o nível da água. As conexões do ecobatímetro e GNSS 
com o computador foram testadas para certificação de 
correta transferência de dados. Após seguir as 
recomendações, o levantamento foi iniciado, com o 
computador sincronizando e registrando os dados de 
posição e profundidade, além de indicar no monitor o 
percurso previsto. 

Durante a execução do levantamento 
batimétrico, foi realizada a medição do nível da maré, 
onde um auxiliar ficou responsável pela medição do 
nível, anotando a cada dez minutos a cota do nível do rio 
em relação a uma referência de nível previamente 
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transportada. Estes dados possibilitaram a construção dos 
gráficos de maré no Trimble HydroPro NavEdit. 

Na etapa de processamento dos dados, o 
software Trimble HydroPro NavEdit correlacionou o 
registro de hora da coleta de dados de profundidade e de 
maré para calcular a profundidade em relação ao nível de 
referência utilizado na medição da maré. Este software 
também possibilitou a aplicação de ferramentas de filtros 
para eliminação de alguns erros, e após o protocolo de 
processamento, os dados foram exportados para o 
formato ASCII (.txt). 
 
2.5. Seleção dos dados 

 
O conjunto de dados foi dividido em dois 

subconjuntos: um para criação dos modelos de 
profundidade e um com finalidade de validação destes 
modelos (MERWADE, 2009; LOPES, et al. 2013; 
CURTARELLI, et al. 2015). A validação cruzada é uma 
das técnicas estatísticas mais conhecidas para avaliação 
de superfícies interpoladas (CURTARELLI, et al. 2015). 

Merwade (2009) avaliou técnicas de 
interpolação de dados batimétricos, selecionando um 
subconjunto com 70% dos dados para teste e 30% para 
validação, e de modo semelhante, Lopes et al. (2013) e 
Curtarelli et al. (2015) separaram 10% do conjunto total 
de dados para validação de modelos digitais de 
profundidade das suas respectivas áreas de estudo. 

Os dados dos três trechos mostram a 
variabilidade da disposição espacial dos pontos, e 
detalhes sobre cada trecho podem ser observados na 
Tabela 1. 
 

TABELA 1 – RESUMO DOS DADOS  

  
1º 

Trecho 
2º 

Trecho 
3º 

Trecho 

Ext. Aprox (m) 850 700 2000 

Total de pontos 44.866 40.528 10.799 

Cota Média (m) 3,07 2,65 2,82 

Cota Mín.(m) 0,05 -0,01 0,25 

Cota Máx.(m) 8,53 8,87 6,25 

Desv.Pad.(m) 0,91 0,92 1,12 

Para cada um dos três trechos estudados, os 
dados foram selecionados para criação dos modelos 
digitais de profundidade da seguinte forma: primeiro 
foram separadas 20% das amostras para posterior 
validação cruzada dos modelos criados, e para criação 
dos os modelos foram selecionados 80%, 40% e 20% do 
total de dados (Figura 4). 

 

 
Fig. 4 – Esquema de seleção utilizada para validação. 

 
A análise exploratória dos dados, realizada 

através da estatística descritiva das variáveis de 
profundidade (Z) em cada um dos três trechos estudados, 
teve como objetivo identificar os dados discrepantes 
(outliers), tendências que possam afetar a interpretação 
da dependência espacial (FERREIRA, 2013; 
GUIMARÃES, 2004), como também verificar 
informações sobre a distribuição dos dados. A estatística 
descritiva (Tabela 2) contou com: Nº de pontos, mínimo, 
máximo, range, média, mediana, primeiro quartil, 
segundo quartil, variância, desvio padrão, coeficiente de 
variação, assimetria e achatamento. 

 
TABELA 2 – ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS DADOS UTILIZADOS 

 1º Trecho 2º Trecho 3º Trecho 
% dos dados 80% 40% 20% 80% 40% 20% 80% 40% 20% 
Nº de Pontos 35892 17946 8974 32422 16211 8105 8639 4320 2160 

Mínimo -8,53 -8,53 -7,96 -8,62 -8,62 -8,56 -6,00 -5,96 -5,99 

Máximo -0,05 -0,05 -0,05 0,01 -0,02 0,01 0,25 0,25 0,25 

Amplitude 8,48 8,48 7,91 8,63 8,6 8,57 6,25 6,21 6,24 

Média -2,649 -2,648 -2,651 -3,065 -3,064 -3,065 -2,827 -2,828 -2,829 

Mediana -2,72 -2,72 -2,73 -3,28 -3,28 -3,27 -2,95 -2,95 -2,96 

Variância 0,830 0,827 0,843 0,836 0,836 0,840 1,255 1,253 1,263 

Desvio Padrão 0,911 0,909 0,918 0,914 0,914 0,916 1,120 1,119 1,124 
Variação (coef.) -0,343 -0,343 -0,346 -0,298 -0,298 -0,299 -0,396 -0,395 -0,397 
Assimetria  0,062 0,085 0,011 0,871 0,877 0,849 0,602 0,601 0,606 
Achatamento  -0,486 -0,580 -0,247 0,592 0,553 0,716 0,539 0,538 0,533 
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Os modelos digitais de profundidade (MDP) 
criados foram avaliados e comparados pelo erro médio 
quadrático (EMQ), que expressa o grau com que os 
valores interpolados diferem dos valores medidos e pelo 
coeficiente de determinação (R²) (CURTARELLI, et al., 
2015; EL-HATTAB, 2014; FERREIRA, 2013; LOPES 
et al., 2013; MERWADE, et al., 2006;), conforme 
expressões abaixo: 
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���
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�����̂�

�
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Onde: 
EMQ é o erro médio quadrático; 
N é o número de pontos utilizados para a validação; 
R² é o coeficiente de determinação; 
����̂�   é a covariância entre as profundidades medidas e as 

estimadas (m) 
�����̂� é o desvio padrão das profundidades medidas e 

estimadas (m) 
��	é o valor da profundidade estimada (m) 
�̂�	 é o valor da profundidade observada (m) 
 
2.6. Técnicas de Interpolação 
 

Foram aplicadas aos dados batimétricos quatro 
técnicas de interpolação: rede triangular irregular 
(RTIL), vizinho natural (VN), Inverso do quadrado da 
distância (IQD), krigagem ordinária isotrópica (KRG).  
 
2.6.1. Rede triangular irregular linear (RTIL) 
 

Na rede triangular irregular linear (triangulation 
irregular network – tin) os pontos cotados são 
interligados formando triângulos irregulares com 
superfícies planas para cada face de um triângulo gerado 
(EL-HATTAB, 2014). É conhecida como malha de 
Delaunay ou triangulação de Delaunay (Figura 5), sendo 
uma das malhas mais utilizadas no meio científico e 
profissional, cujo critério de formação dos triângulos é a 
maximização dos ângulos mínimos de cada triângulo 
(FELGUEIRAS et. al., 2015). Na modelagem de uma 
superfície batimétrica as arestas formadas pelos 
triângulos favorecem a representação das feições 
morfológicas da superfície submersa, como o relevo 
(cristas) e a drenagem (vales) (LOPES et al, 2013). É 
muito frequentemente utilizada para criação de modelos 
numéricos do terreno com objetivo de calcular volumes 
e movimentos de terra. 

 

 
Fig. 5 - Formação dos triângulos de Delaunay. 

Fonte: Adaptado de FELGUEIRAS et. al., 2015 
 
2.6.2. Vizinho natural (VN) 
 

Como o nome do interpolador sugere, este 
método utiliza os pontos de sua vizinhança para estimar 
o valor de uma cota em um ponto de interesse, onde os 
vizinhos são selecionados por um raio de influência. É 
um método de interpolação baseado no polígono de 
Thiessen/Voronoi (Figura 6), onde utiliza uma média 
ponderada das observações próximas, cujos pesos são 
proporcionais a área de influência de cada observação 
(EL-HATTAB, 2015; FELGUEIRAS et. al., 2015; 
LOPES et. al., 2013). 
 

  
Fig. 6 – Polígono de Thiessen 

Fonte: Adaptado de MERWADE et. al., 2006 
 
2.6.3. Inverso do quadrado da distância (IQD) 
 

É uma técnica de interpolação determinística 
que utiliza uma média ponderada, onde os valores em 
pontos não amostrados são estimados a partir de uma 
função de ponderação e de uma região de busca, 
proporcionando maior influência para os pontos mais 
próximos (EL-HATTAB, 2014) (Figura 7). O fator de 
ponderação é o inverso do quadrado da distância 
euclidiana do ponto da grade à amostra considerada 
(FELGUEIRAS et. al., 2015). 

 
Fig. 7 – Região de busca na interpolação do inverso do 

quadrado da distância. 
Fonte: Adaptado de MERWADE et. al., 2006 
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O fator de ponderação é obtido pela equação abaixo: 

 

 ��� = 1 ���
�⁄  (4) 

 
Onde: wij é o fator de ponderação; e dij é o valor de 
distância da amostra j ao ponto i da grade expresso por: 
 

 ��� = ���� − ���
�
+ ��� − ���

�
 (5) 

 
2.6.4. Krigagem ordinária (KRG) 
 

A krigagem é uma abordagem geoestatística 
utilizada na interpolação de dados, semelhante ao inverso 
do quadrado da distância, que utiliza uma combinação 
linear dos pesos em pontos conhecidos para estimar o 
valor de um ponto desconhecido, possuindo pesos 
diferentes com base na correlação espacial e distância 
entre os pontos amostrados e não amostrados (EL-
HATTAB, 2013; MERWADE, et al., 2006). A estimativa 
da dependência espacial é definida por um 
semivariograma experimental, que fornece uma medida 
da variância das diferenças como uma função da 
distância entre os pontos de observação (FERREIRA, 
2013; LOPES et. al, 2013; MERWADE, et al., 2006). 

Antes do procedimento de interpolação, uma 
função precisa ser ajustada ao semivariograma 
experimental. Os parâmetros destas funções (esférica, 
exponencial, Gaussiana, Bessel, etc.) são otimizados para 
produzir o melhor ajuste para os semivariogramas 
experimentais. A superfície estimada é, então, calculada 
para satisfazer as condições estatísticas de mínima 
tendência e mínima variância, cujo objetivo é minimizar 
a esperança matemática da expressão abaixo: 
 

 �� = �[(�∗ − �̂∗)�] = � ���∗ −�����

�

���

�

�

� (6) 

 
Onde �̂∗ é a predição em �∗ (validação), zi é o 

valor observado, λi é o peso associado a observação i, e 
E[ ] é o operador esperança matemática. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A seguir, descreve-se a análise dos 
interpoladores aplicados a cada trecho da região 
estudada, com o auxílio do software ESRI ArcMap 
versão 10.1  para geração e edição de mapas e do 
Software Golden Surfer versão 11, para geração dos 
MDPs e obtenção dos resultados estatísticos. Foram 
analisados os 4 (quatro) interpoladores aplicados por 
trecho e por número de pontos, e ao final uma análise 
comparativa entre cada trecho e seus respectivos 
espaçamentos e disposição das seções. 

No primeiro trecho (Figura 8), observou-se 
através dos valores de EMQ que o percentual de pontos 
utilizados pouco influenciou na construção dos modelos 
digitais de profundidade, e entre os interpoladores 

destacou-se apenas o inverso do quadrado da distância 
(IQD) com um leve melhor desempenho. 

 

 
Fig. 8: Variações do erro médio quadrático para o 

primeiro trecho estudado 
 

No trecho 2 (Figura 9) que apresentou maior 
densidade de pontos em relação ao trecho 1, houve uma 
pequena influência da quantidade de pontos utilizados na 
construção dos modelos de profundidade, onde verificou-
se que os menores valores para a EMQ foram obtidos 
com a utilização de apenas 20% do conjunto de dados. 

 

  
Fig. 9: Variações do erro médio quadrático para o 

segundo trecho estudado 
 
Os menores valores de EMQ foram encontrados 

no trecho 3 (Figura 10), cuja batimetria foi executada em 
seções longitudinais, com um espaçamento maior e 
menor densidade de pontos. O percentual de pontos 
utilizados na construção dos modelos foi determinante 
para uma redução da EMQ (MERWADE et. al, 2006), 
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onde destacou-se o bom desempenho do interpolador 
krigagem ordinária isotrópica, não influenciada pela 
inexistência de pontos cotados de borda (LOPES et. al., 
2013), e menor desempenho do interpolador inverso do 
quadrado da distância (IQD) neste modo de coleta de 
profundidade aplicando seções longitudinais em relação 
ao fluxo do rio. 

Analisando conjuntamente a EMQ de todas as 
regiões estudadas, verificou-se melhor desempenho para 
o interpolador Krigagem ordinária isotrópica, seguida 
pela técnica do vizinho natural. Na validação cruzada os 
coeficientes de determinação (R²) obtidos apontaram que 
os modelos criados conseguem explicar os dados 
observados. Observando a Figura 11, a alta correlação 
dos dados observados em relação aos estimados com 
apenas 20% dos dados mostra um desempenho 
satisfatório dos modelos digitais de profundidade criados 
no trecho 1. 

 
 

Fig. 10: Variações do erro médio quadrático para o 
terceiro trecho estudado 

 

 
Fig. 11 – Diagrama de profundidades observadas x estimadas do Trecho 1 com 20% dos dados. 
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No trecho 3, como forma de analisar visualmente a 
implicação dos interpoladores na criação dos modelos 
digitais de profundidade, a Figura 12a e figura 12b 
exibem as conformações do leito do rio Capibaribe no 
trecho 3, comparando os interpoladores Krigagem 
ordinária isotrópica (KRG) e inverso do quadrado da 
distância (IQD) com apenas 20% dos dados, onde foi 
possível observar que o interpolador IQD criou um MDP 

que apresentou em determinadas regiões, dados 
estimados com maior profundidade (picos de 
profundidade), assim como estendeu as regiões mais 
profundas. O trecho 3 também mostrou-se mais sensível 
a redução percentual de pontos, já que este trecho 
apresentou menor densidade de pontos em relação aos 
demais, no entanto apresentou valores satisfatórios de 
EMQ.

 

 
Fig. 12: Modelos digitais de profundidade do trecho 3 do rio Capibaribe. a) Krigagem ordinária (KRG). b) Inverso 

do quadrado da distância (IQD).  
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4. CONCLUSÕES 
 

Os modelos digitais de profundidade criados 
conseguiram representar a superfície submersa de 
modo satisfatório, com valores reduzidos para o EMQ 
e coeficientes de determinação (R²) que variaram entre 
0,865 e 0,967. 

Na comparação entre os trechos 1 e 2, 
executados em seções transversais, verificou-se que a 
densidade de pontos gerou uma uniformização para os 
valores de EMQ, e constatou-se desempenho 
semelhante entre os interpoladores utilizados.  

Em relação aos trechos estudados, o 
percentual de pontos utilizados na construção dos 
MDPs foi mais relevante no terceiro trecho executado 
em seções longitudinais e com menor densidade de 
pontos, tendo apenas o interpolador IQD apresentado 
baixo desempenho comparado as demais técnicas de 
interpolação. 
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CAPÍTULO 4 

ARTIGO 02 - DINÂMICA SEDIMENTAR DO LEITO DO RIO 
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O Capítulo 4 apresenta os resultados que atendem aos objetivos de analisar as formas 

do leito, pré-dragado e pós-dragado, e de mapear nos locais as áreas críticas de 

deposição/remoção de sedimentos.
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RESUMO 

O crescimento dos centros urbanos no país demanda cada vez mais a adoção de novas opções de mobilidade, e diante desta 
necessidade foi elaborado e iniciado um projeto que visa construir um corredor fluvial de passageiros em uma parte do rio Capibaribe 
na cidade do Recife-PE. Para a implantação de um canal de navegação são necessárias dragagens de aprofundamento para definir 
uma geometria do leito do rio compatível com as necessidades das embarcações que irão percorrer o canal. O acompanhamento das 
dragagens se faz com os constantes levantamentos batimétricos de onde são retiradas as informações dos volumes de sedimentos 
dragados, tendo como objetivo também verificar o comportamento temporal dos processos de deposição e erosão. Nesse contexto, 
o trabalho teve como objetivo avaliar a geometria do leito do rio Capibaribe após as dragagens de aprofundamento, utilizando dados 
de levantamentos batimétricos em períodos distintos para confeccionar perfis longitudinais e transversais, e criar modelos digitais de 
profundidade para extração de informações sobre a deposição/agradação ou erosão/remoção de sedimentos e os seus respectivos 
volumes. O perfil primitivo do rio Capibaribe apresentou suave declividade e heterogeneidade nas formas do fundo, principalmente 
após o quilômetro cinco, com tendências de deposição/agradação a jusante da região de confluência com tributário advindo do açude 
de Apipucos e a montante dos trechos sinuosos, nos locais de alargamento da seção transversal, e a montante da bifurcação situada 
no quilometro nove. Os cenários após as dragagens de aprofundamento indicam locais com predominância dos processos erosivos e 
em outros, processos de sedimentação. Foram comparados os perfis longitudinais e transversais de duas áreas situadas no canal de 
navegação oeste, uma com 350 metros e outra com 1000 metros, onde se verificou que na área 1 a erosão/remoção de sedimentos 
superou a sedimentação/agradação, indicando a ocorrência de dragagens no intervalo entre os dois levantamentos associado aos 
processos naturais. Na área de estudo 2 o processo de sedimentação/agradação superou o de remoção/erosão, com um volume 
equivalente a uma camada de 1 cm de espessura. A agradação ocorreu de forma homogênea no canal de navegação, enquanto que a 
erosão localizou-se nas margens, mais intensamente na margem direita do rio. 
 
Palavras-chave: Rio Capibaribe, dragagem, sedimentos 

 
ABSTRACT 

The growth of urban centers in the country are increasingly dependent on the adoption of new mobility options, and before this need 
was developed and initiated a project to build a river corridor passenger in a part of the Capibaribe River in the city of Recife-PE. 
For the implementation of a navigation channel deepening are needed dredging to define a geometry of the bed of the river compatible 
with the needs of ships that will traverse the channel. The monitoring of dredging is done with the constant bathymetric surveys 
where the information volumes of dredged sediments are removed, aiming to also check the temporal behavior of deposition and 
erosion processes. In this context, the work aimed to evaluate the geometry of the Capibaribe river bed after the deepening dredging, 
using data from bathymetric surveys at different times for making longitudinal and transverse profiles, and create digital models of 
depth to extract information about the deposition/agradation or erosion/removing sediments and their respective volumes. Early 
Profile Capibaribe river showed mild slope and heterogeneity in the bottom of the form, especially after kilometer five, with trends 
of deposition/agradation downstream of the confluence region with tax arising from the weir Apipucos and upstream of the winding 
sections in local enlargement of the cross section, and the amount of the fork located at kilometer nine. The scenarios after the 
dredging to deepen indicate places with predominance of erosion and other sedimentation processes. They compared the longitudinal 
and transverse profiles of two areas located in western shipping channel, one with 350 meters and over 1000 meters, where it was 
found that the area 1 to erosion / sediment removal exceeded sedimentation / aggradation, indicating the occurrence of dredging the 
interval between the two surveys linked to the natural processes. In the study area 2 the sedimentation / agradation exceeded the 
removal / erosion, with a volume equivalent to 1 cm thickness. The aggradation occur homogeneously in the navigation channel, 
while erosion was located on the banks, more intensely on the right bank of the river. 
 
Keywords: Capibaribe River, dredging, sediment 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No Brasil há a predominância do transporte 
rodoviário, apesar de possuir características geográficas que 
favorecem o transporte ferroviário e fluvial (OLIVEIRA, 2010). 
Quanto ao Transporte fluvial de passageiros, concentra-se na 
região norte do país, principalmente no estado de Amazonas, 
devido à abundante rede fluvial.  

O crescimento da região metropolitana da cidade do 
Recife associado às questões de planejamento fez com que o 
poder público atentasse nos últimos anos para alternativas de 
mobilidade urbana como os corredores de transporte rápido e 
o transporte fluvial. Um dos projetos propostos pela secretaria 
das cidades do governo do estado de Pernambuco foi de tornar 
uma parte do rio Capibaribe navegável. 

Para a realização de um projeto de navegabilidade de 
um rio, são imprescindíveis levantamentos hidrográficos que 
visam à coleta de dados topográficos, geodésicos, 
oceanográficos, meteorológicos, batimétricos, hidrológicos, 
geomorfológicos, aerofotogramétricos e de sensoriamento 
remoto (ARENTZ, 2009). Através destes levantamentos 
hidrográficos são projetadas as características geométricas do 
canal navegável, como a largura e a profundidade. Há diversas 
formas de obtenção de dados batimétricos, que dependerá dos 
objetivos do levantamento, sendo os mais usuais, a medição 
direta utilizando ecobatímetros de monofeixe e/ou multifeixe 
(FERREIRA, 2013). 

As técnicas de engenharia utilizadas para implantação 
de um corredor fluvial consistem basicamente na construção de 
estações para o embarque de passageiros, realização de obras 
fluviais e serviços de dragagem do rio, esta última, consiste na 
escavação, retirada, transporte e disposição adequada de solo 
e/ou rochas, submersas, por meio de equipamentos (mecânicos 
ou hidráulicos) em mares, estuários e rios (ALFREDINI, 2005), 
sendo um serviço comum também nos canais de drenagem para 
retirada de sedimentos e lixo depositados no fundo do canal. O 
procedimento de modificação da calha do rio é denominado de 
canalização e consiste no alargamento e aprofundamento da 
calha, retificação do canal, construção de diques, proteção das 
margens e remoção de obstáculos no canal (GUERRA & 
CUNHA, 2012). 

A dragagem traz uma série de implicações para o meio 
ambiente. A remoção dos sedimentos poderá alterar a qualidade 
da água trazendo impactos aos microrganismos, e a alteração da 
profundidade também pode alterar a segurança da navegação e 
a hidrodinâmica local (OLIVEIRA, 2010). Uma das 
consequências da alteração hidrodinâmica é o maior arraste de 
sedimentos e como consequência, a erosão nas margens. 

Conhecer a geometria do leito de um rio é importante 
para verificar a mecânica do transporte de sedimentos, para 
simulações hidrodinâmicas, assim como prever o 
comportamento de um perfil longitudinal ou transversal diante 
de atividades de dragagens, navegação e eventos hidrológicos 
extremos (OLIVEIRA, 2010; STRASSER, 2002; SALEH, et. al. 
2013) 

O conhecimento da dinâmica dos sedimentos do leito 
é importante para a avaliação das condições de navegação de 
um rio e tal estudo torna-se importante para a previsão e 
avaliação da periodicidade da execução da dragagem. 

 As retificações realizadas em um rio diminuem o seu 
comprimento, rugosidade do leito, e aumentam o gradiente, 

causando consideráveis impactos ao ambiente, tais como o 
aumento da carga sólida a jusante do canal retificado, 
susceptibilidade a erosão na ocorrência de eventos torrenciais 
no regime, e retomada erosiva nos afluentes (GUERRA & 
CUNHA, 2012). 

O desequilíbrio da descarga sólida ocorre quando há 
alterações violentas do regime, como por exemplo a construção 
de uma barragem, que causa assoreamento a montante e 
degradação do leito e das margens a jusante. Intervenções em 
cursos d’água como dragagens ou outras obras fluviais alteram 
o regime e consequentemente a descarga sólida (CARVALHO, 
2008). A medição da descarga sólida do leito apresenta maior 
complexidade quando comparada a descarga sólida em 
suspensão, tendo a maioria das expressões determinadas em 
condições experimentais (ALFREDINI, 2005) 

No transporte de sedimentos do leito de grandes 
canais e rios predominantemente arenosos, como o rio 
Capibaribe, há algumas dificuldades, principalmente pelas 
condições dinâmicas na interface leito-água, sendo estas mais 
complicadas nas regiões estuarinas com forte influência das 
marés (MILLIMAN & MEADE apud NITTROUER et al., 
2008). Diante da escassez e importância dos estudos de 
transporte de areia no leito de rios, Nittrouer et. al. (2008) 
analisaram o transporte de sedimentos do leito, associado à 
migração de dunas em áreas localizadas ao longo de um trecho 
de 15 km do Rio Mississippi, utilizando dados de ecobatímetro 
de multifeixe e descargas do rio. 

Luo et. al. (2007) identificaram os impactos 
morfológicos e hidrológicos nos afluentes do delta do rio das 
pérolas na China, ocasionados pela extração do sedimento 
arenoso do leito com finalidade de utilização na construção 
civil. Os impactos negativos observados foram o aumento no 
grau de instabilidade das margens e a maior intrusão da água 
proveniente do mar. Positivamente, foi observado a melhoria 
das condições de navegação e a diminuição do risco de 
inundações. 

Pinter et al (2004) identificaram em um trecho de 498 
km do médio e do alto Rio Mississipi padrões espaciais e 
temporais com recorrentes deposições de sedimentos e altos 
números de dragagens de manutenção, através de registros 
históricos das dragagens realizadas e classificou as deposições 
para as seguintes situações: (1) Quedas d’água e bifurcações do 
canal; (2) Junções tributárias; (3) Curvas dos meandros; (4) 
Trechos retilíneos e; (5) Proximidade a grandes estruturas de 
engenharias. 

Gireli & Vendrame (2012) também analisaram os 
dados históricos de dragagens realizadas para o 
aprofundamento do canal de acesso ao porto de Santos e 
identificaram que um trecho do canal é responsável por 60% de 
todo o volume de material dragado, focando na viabilidade 
econômica, na taxa de assoreamento, e na manutenção da 
profundidade.  

Nos trabalhos de Almeida (2012), Martins (2004) e 
Strasser (2002) foram calculados a descarga de sedimentos do 
leito de trechos de rio através de levantamentos batimétricos em 
períodos distintos, sendo calculados pelo deslocamento das 
formas de fundo (dunas), ou pela diferença das superfícies do 
leito (NITTROUER, 2008). 

Dentro desse contexto, o presente trabalho visa avaliar 
a dinâmica sedimentar do leito do baixo Capibaribe após as 
obras de dragagem de aprofundamento realizadas para fins de 
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navegação, utilizando uma série de dados batimétricos para 
verificar a ocorrência de deposições ou erosões, assim como as 
características do canal de navegação e os possíveis impactos 
relacionados ao aprofundamento. 
 
2. METODOLOGIA 
 
2.1. Área de estudo 
 
 A área de estudo situa-se na bacia hidrográfica do rio 
Capibaribe (Figura 1), que apresenta uma área de 7.454,88 
km². Está localizada entre as coordenadas 07º 41’ 20” e 08º 
19’30” de latitude sul, e 34º 51’ 00” e 36º 41’ 58” de longitude 
oeste, limitando-se ao norte com o estado da Paraíba, a bacia do 
rio Goiana, e um grupo de bacias de pequenos rios litorâneos, 
ao sul com a bacia do rio Ipojuca, a leste com o oceano atlântico, 
e a oeste com o estado da Paraíba e a bacia do rio Ipojuca 
(APAC-PE, 2014). 
 A nascente do rio Capibaribe fica na divisa entre os 
municípios de Poção e Jataúba, tornando-se perene apenas no 
município de Limoeiro, e ao total percorre cerca de 280 km até 
a foz no município de Recife. Quando o rio Capibaribe alcança 
a planície costeira, na cidade de Recife, forma um estuário, cuja 
desembocadura encontra-se no Porto do Recife (MONTEIRO, 
et. al, 2011) 

O sedimento presente no leito da região estudada no 
rio Capibaribe é composto predominantemente por areia, 
representando cerca de 67% do material (CARUSO JR., 2012). 
A descarga média anual do rio Capibaribe no período entre 1990 
e 2014 (Figura 2) foi de 10,58 m³/s e nos últimos anos após o 
início das operações de dragagem entre 2013 e 2014, apresentou 
maiores vazões registradas no período entre maio e julho, e pico 
de 117,93 m³/s no período de junho de 2013 (ANA, 2015). 

 

 
Fig. 1 – Área de estudo: rio Capibaribe 

 

Fig. 2 – Descarga média anual do rio Capibaribe (estação 
fluviométrica 39187800) 

2.2. Canal de navegação 
 

O projeto de navegabilidade do rio Capibaribe foi 
concebido para o transporte público de passageiros, dividido 
em três trechos: trecho oeste, trecho norte e trecho sul. Apenas 
o trecho oeste recebeu as obras de dragagem de 
aprofundamento, com cerca de 11 quilômetros de extensão, que 
vai do encontro da BR-101 com o rio Capibaribe, até o centro 
do Recife e contará com 5 estações fluviais. 

As dragagens para o canal oeste tiveram início no ano 
de 2013, estendendo-se a meados de 2014, quando foi 
interrompida, com quase toda a extensão do canal dragada até a 
cota projetada. 
 Localizado no baixo curso do rio Capibaribe, todo o 
canal oeste de navegação será influenciado pelo fenômeno das 
marés ou, mais precisamente cunha de maré, onde durante a 
maré alta ocorre a entrada de água marinha próximo a foz e 
refluxo das águas fluviais mais a montante (SILVA, 2003). De 
acordo com Silva (2003), durante a vazante as margens podem 
ficar expostas até a cota de dois metros. 

No percurso do canal de navegação oeste do 
Capibaribe ainda cruzam dez pontes (Figura 3), das quais em 
oito delas há circulação de veículos automotores. As pontes 
apresentam elementos de fundação submersos, que podem 
alterar a dinâmica do escoamento com o estrangulamento da 
linha d’água e promover comportamentos erosivos junto aos 
pilares das pontes (LANÇA et. al. 2005). 
 
2.3. Levantamentos batimétricos 
 

A coleta de dados foi realizada após as dragagens de 
aprofundamento e se deu através de sucessivos levantamentos 
batimétricos, utilizando ecobatímetro, GNSS, computador 
portátil e demais acessórios. 

 
 



44 
 

 
 

 
Fig. 3 – Área de estudo: Canal de navegação oeste 

 
Os dados de profundidade (sondagens) foram 

determinados pelo ecobatímetro de monofeixe Bathy 500MF 
que permite leituras digitais de profundidade, e integração com 
computador, possui precisões adequadas a destinação do 
levantamento. Para a obtenção das profundidades em relação 
ao nível da água, foi necessário obter o valor de imersão do 
transdutor do ecobatímetro, conhecido como draft, e que está 
associado a montagem e peso dos equipamentos na embarcação 
(FERREIRA, et. al, 2012). Após a montagem dos equipamentos 
e entrada da equipe (timoneiro, operador e auxiliar) a bordo da 
embarcação de sondagem e em seus devidos lugares, é ajustado 
então a distância entre a lâmina d’água e o transdutor do 
ecobatímetro. 

 A calibração do ecobatímetro foi realizada com o 
auxílio de um disco metálico posicionado a uma profundidade 
conhecida, então a velocidade do som foi ajustada até o 
ecobatímetro informar a profundidade real. 

O posicionamento planimétrico das sondagens foi 
realizado com o equipamento GNSS Trimble DSM 232 com 
serviço de correção em tempo real Omnistar, que dispensa a 
utilização de uma estação RTK tradicional. A sincronização e o 
registro de dados de posição fornecidos pelo GNSS e de 
profundidade pelo ecobatímetro foram executados com o 
software Trimble HydroPRO navigation, e o tratamento dos dados 

(filtragem, redução batimétrica para o “nível médio do mar” e 
exportação) foi executado com o Trimble HydroPRO navedit. 

Durante a execução do levantamento batimétrico, foi 
realizada a medição do nível da maré, onde um auxiliar ficou 
responsável pela medição do nível, anotando a cada dez 
minutos a cota do nível do rio em relação a uma referência de 
nível previamente transportada. 

 
2.4. Campanhas 
 
 As campanhas batimétricas foram realizadas entre os 
meses de dezembro de 2013 a junho de 2014 (Tabela 1). Do 
eixo de navegação oeste foram separadas duas áreas para 
análise, um de 350 metros no início do eixo de navegação 
projetado (km 1 do canal de navegação) e um de 1000 metros 
posicionado a 10km do início do canal de navegação, sendo este 
último, um meandro no final do trecho oeste. PD1 se refere ao 
primeiro cenário após as atividades de dragagem e PD2 o 
segundo cenário após as dragagens. 
  

TABELA 1 – DATAS DOS LEVANTAMENTOS 
Trecho Data 1 (PD1) Data2 (PD2) 
Área 1 08/02/2014 05/05/2014 
Área 2 28/12/2013 31/05/2014 
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Fig. 4 – Perfil longitudinal primitivo do leito do rio Capibaribe no eixo oeste do canal de navegação 

 
2.5. Modelagem dos dados 
 

Para representação da superfície batimétrica, foi 
escolhido o interpolador Krigagem ordinária, já que este produz 
bons resultados para superfícies submersas e simplicidade na 
sua aplicação (MACHADO e SOUSA, 2003; GOMES et. al., 
2007; ALMEIDA, 2012).  

A geração dos modelos digitais de profundidade, dos 
quais foram extraídas as informações geométricas para 
plotagem dos perfis longitudinais e transversais, foram 
construídos com o software ArcGIS/Esri. Na construção dos 
mapas para representação da diferença entre superfícies do leito 
foi utilizado o software Golden Surfer v.11, com grade de 
espaçamento fixada em 2 metros. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Análise dos perfis longitudinais e transversais 
 

O perfil longitudinal primitivo do rio Capibaribe 
(Figura 4) mostra no traçado do eixo de navegação uma suave 
declividade, com maior cota registrada de 2,20m e menor de -
3,95m, assim como heterogeneidade das formas do leito visível 
após o quilometro cinco. Foram observadas tendências de 
deposição/agradação a jusante da região de confluência com 
tributário (PINTER et. al., 2004) advindo do açude de 
Apipucos, a montante dos trechos sinuosos, nos locais de 
alargamento da seção transversal, e a montante da bifurcação 
(PINTER et. al., 2004) situada no quilometro nove. 

Estas irregularidades do perfil longitudinal do leito do 
rio influenciam na simulação dos níveis d’água, principalmente 
em escoamentos de baixa intensidade (SALEH, et. al, 2013). 

O trecho em meandro situado no quilômetro final do 
canal oeste apresenta particularidades como o agravamento da 
erosão, pois nas curvas de um rio, a interação entre o gradiente 
vertical de velocidades e a curvatura do escoamento principal 
origina a formação de correntes secundárias, potencializando o 
aumento da profundidade do escoamento, das velocidades e da 
tensão tangencial de arrastamento na zona exterior da curva 
(PINHEIRO, 2010). 

Após as obras de dragagem foram observadas 
deposições e erosões em alguns trechos do eixo do canal que 
podem ser verificadas pelo perfil longitudinal na Figura 5 e na 
Figura 6. 

 

 
Fig. 5 – Evolução do perfil longitudinal no trecho do km 1 

(500m a 800m) após dragagem de aprofundamento 
 
Foram observados os efeitos da dragagem de 

aprofundamento na mudança da geometria do canal quando 
analisados os perfis PD1 e PD2, por exemplo, na Figura 5 
quando se verifica a acentuação nas inclinações do perfil 
longitudinal e nos perfis transversais a diminuição de relação 
entre largura e profundidade. Observações semelhantes foram 
constatadas por Luo et. al. (2007) em sua pesquisa. 

 

 
Fig. 6 – Evolução do perfil longitudinal no km 10 ao km 11 após 

dragagem de aprofundamento
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Fig. 7 – Localização dos perfis batimétricos confeccionados e respectiva geometria das seções transversais  

 

3.2. Movimento das formas de fundo 
 

Com os modelos digitais de profundidade gerados em 
períodos distintos foi possível analisar visualmente a 
configuração das formas do leito do rio Capibaribe após as 
dragagens de aprofundamento (Figura 7 e Figura 8), como 
também a evolução dos processos de deposição/erosão ao 
longo do perfil longitudinal e dos perfis transversais. 
Observações temporais como esta baseadas nos perfis 
longitudinais mostram-se importantes para propor medidas de 
contenção aos processos de assoreamento e/ou erosões 
(GIRELI, et al. 2013).   

Com base na metodologia dos trapézios (ODRESKI 
et al., 2003), que corresponde a aproximação de segmentos de 

curva por linhas retas que definem trapezóides, o volume de 
sedimentado/erodido foi estimado com a aplicação da 
ferramenta de cálculo de volumes disponível no software 
Golden Surfer Versão 11. 

A área de estudo 1 apresentou balanço de sedimento 
negativo da ordem de 9000 metros cúbicos, ou seja, ocorreu 
maior remoção em relação ao volume depositado. A este 
elevado valor, constata-se que aliado ao processo natural de 
agradação/erosão, foi realizada na área de estudo 1, dragagens 
de aprofundamento pontuais realizadas entre 08/02/2014 e 
05/05/2014. 

Na figura 7 fica visível a diferença entre a geometria 
dos perfis transversais nos cenários PD1 e PD2, principalmente 
nas seções S1 e S3. Na seção S4 observa-se que mesmo com as 
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dragagens de aprofundamento, ainda houve locais onde houve 
agradação do leito em um curto período de tempo. 

Na área de estudo 2 verificou-se que entre o período 
de 28/12/2013 a 31/05/2014 o volume de erosão não superou 
o de deposição, o resultado do balanço ficou positivo, igual a 
591,02 metros cúbicos de material sedimentado, que para uma 
área de 56103,57 metros quadrados, corresponde a um pacote 
sedimentar de aproximadamente 1 centímetro se fosse 
distribuído uniformemente por toda a área. 

Considerando que o intervalo entre as campanhas 
batimétricas da área de estudo 2 foi de 154 dias, isto significa 
que a taxa anual de assoreamento estimada para a área estudada 
seria de 2,37 centímetros para o ano de 2014 se mantidas as 

condições de agradação do leito. É uma taxa considerada alta 
(ODRESKI et al., 2003), porém as atividades antrópicas como 
as dragagens associado ao fato da área estudada estar situada no 
final do trecho dragado, apresentar instabilidades nas margens 
e ocupação ribeirinha desordenada. 

As seções transversais observadas (figura 8) antes e 
após as dragagens sugerem que com o aprofundamento do leito 
ocorreu a migração do sedimento das margens. Verificou-se 
também aporte de sedimento na direção do eixo do canal de 
navegação. Sendo assim, há a necessidade de monitorar 
constantemente a taxa de assoreamento, para garantir as 
condições de navegabilidade, proteção das margens, ou talvez 
adotar como medidas, obras fluviais. 

 

 
Fig. 8 – Localização dos perfis batimétricos confeccionados e respectiva geometria das seções transversais 
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Fig. 9 – Mapa da diferença entre volumes de agradação/Erosão da região na área de estudo 1 do rio Capibaribe (trecho inicial do 

canal de navegação oeste) 
 

 
Fig. 10 – Mapa da diferença entre volumes de agradação/Erosão na área de estudo 2 do rio Capibaribe (trecho final do canal de 

navegação oeste) 
 

As figuras 9 e 10 mostram a diferença entre os volumes 
de sedimentos para indicar a intensidade do processo de 
agradação e erosão que ocorreu no período. Verificou-se que na 
área de estudo 1 a agradação ficou concentrada na margem 
esquerda do rio, enquanto que na margem direita, foi 
predominante o processo erosivo, indicando que além das 
pontuais dragagens realizadas na área, poderá estar ocorrendo 
uma mudança na direção do canal de escoamento. As mesmas 
constatações foram também verificadas por (GOGOI e 
GOSWAMI, 2013; MELVILLE e COLEMAN, 2000, apud 
PINHEIRO 2010). 

Na área de estudo 2, o processo de deposição do 
sedimento ocorreu de forma uniforme por todo o trecho em 
meandro da área de estudo (figura 10), com maior aporte de 

sedimento na parte interna da curva do rio, onde a interação entre 
o gradiente vertical de velocidades e a curvatura do escoamento 
principal origina a formação de correntes secundárias, que 
potencializam o aumento da velocidade de escoamento, e da 
tensão de arrastamento na zona exterior da curva. Neste local 
então, ocorre a erosão do leito do rio na sua margem, e na região 
interior, verifica-se a deposição do sedimento. Os mesmos 
resultados também foram observados por (MELVILLE e 
COLEMAN, 2000, apud PINHEIRO 2010). Pinter et. al. (2004) 
observaram maiores deposições na metade a montante das 
curvas dos meandros, que se tornou uma região de recorrente 
deposição com elevado volume de sedimento e grande 
necessidade de dragagens periódicas. 
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É visível também uma mancha de deposição de 
sedimentos a montante da ponte Joaquim Cardozo (P10) na 
Figura 3, e a jusante a ocorrência de erosão próximo as margens. 

 
4. CONCLUSÕES 
 

O estudo acerca da geometria do leito de um rio 
possibilita prever o comportamento dos processos erosivos e de 
deposição de sedimentos, que implicam principalmente na gestão 
do recurso hídrico, que no caso do Capibaribe tem funções 
importantes, como na drenagem de águas pluviais, e agora com 
a perspectiva de servir como corredor fluvial para transporte de 
passageiros. 
 As dragagens são necessárias para permitir o 
deslocamento seguro das embarcações e o conhecimento das 
formas do leito após estas intervenções podem dar uma 
estimativa da intensidade das dragagens de manutenção que 
serão necessárias e cuja estimativa somente poderá ser feita 
quando houver monitoramento sistemático da agradação do 
leito.  
 O perfil primitivo do rio Capibaribe mostra que as 
formas do leito são heterogêneas principalmente após o 
quilometro cinco, cuja configuração geométrica se apresenta com 
variações na largura e meandrizado, com pequenas inclinações, 
inconstantes até o quilometro onze. O perfil primitivo, tomado 
como referência de equilíbrio entre o volume erodido e 
depositado servirá como parâmetro para previsão dos locais com 
maiores tendências de agradação, fornecendo informações 
importantes para o controle das dragagens de manutenção. 
 Foram comparados os perfis longitudinais e 
transversais de duas áreas situadas no canal de navegação oeste, 
uma com 350 metros e outra com 1000 metros, onde se verificou 
que na área 1 a erosão/remoção de sedimentos superou a 
sedimentação/agradação, indicando a ocorrência de dragagem 
no intervalo entre os dois levantamentos associado aos processos 
naturais. 
 Na área de estudo 2 o processo de 
sedimentação/agradação superou o de remoção/erosão, com 
um volume equivalente a uma camada de 1 cm de espessura. A 
agradação ocorreu de forma homogênea no canal de navegação, 
enquanto que a erosão localizou-se nas margens, mais 
intensamente na margem direita. 
 As dragagens realizadas no rio Capibaribe terão 
impactos positivos e negativos, o aumento da seção de 
escoamento trará benefícios nos períodos de elevadas descargas, 
porem deve-se atentar para as edificações ribeirinhas, que podem 
sofrer com o a instabilidade das margens e as diversas pontes que 
cortam o canal de navegação e cujas fundações podem sofrer 
com a intensificação dos processos erosivos. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

As atividades que envolvem a construção e o monitoramento dos canais fluviais para 

navegação exigem conhecimentos acerca da modelagem dos dados e sobre os impactos sobre 

as mudanças da geometria do leito de um rio. 

Os modelos digitais de profundidade criados conseguiram representar a superfície 

submersa de modo satisfatório, com valores reduzidos para o EMQ e coeficientes de 

determinação (R²) que variaram entre 0,865 e 0,967. 

Na comparação entre os trechos 1 e 2, executados em seções transversais, verificou-se 

que a densidade de pontos gerou uma uniformização para os valores de EMQ, e constatou-se 

desempenho semelhante entre os interpoladores utilizados.  

Em relação aos trechos estudados, o percentual de pontos utilizados na construção dos 

MDPs foi mais relevante no terceiro trecho executado em seções longitudinais e com menor 

densidade de pontos, tendo apenas o interpolador IQD apresentado baixo desempenho 

comparado as demais técnicas de interpolação. 

O estudo acerca da geometria do leito de um rio possibilita prever o comportamento dos 

processos erosivos e de deposição de sedimentos, que implicam principalmente na gestão do 

recurso hídrico, que no caso do Capibaribe tem funções importantes, como na drenagem de 

águas pluviais, e agora com a perspectiva de servir como corredor fluvial para transporte de 

passageiros. 

 O perfil primitivo do rio Capibaribe mostra que as formas do leito são heterogêneas 

principalmente após o quilometro cinco, cuja configuração geométrica se apresenta com 

variações na largura e meandrizado, com pequenas inclinações, inconstantes até o quilometro 

onze. O perfil primitivo, tomado como referência de equilíbrio entre o volume erodido e 

depositado servirá como parâmetro para previsão dos locais com maiores tendências de 

agradação, fornecendo informações importantes para o controle das dragagens de manutenção. 

 Foram comparados os perfis longitudinais e transversais de duas áreas situadas no canal 

de navegação oeste, uma com 350 metros e outra com 1000 metros, onde se verificou que na 

área 1 a erosão/remoção de sedimentos superou a sedimentação/agradação, indicando a 

ocorrência de dragagem no intervalo entre os dois levantamentos associado aos processos 

naturais. 
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 Na área de estudo 2 o processo de sedimentação/agradação superou o de 

remoção/erosão, com um volume equivalente a uma camada de 1 cm de espessura. A agradação 

ocorreu de forma homogênea no canal de navegação, enquanto que a erosão localizou-se nas 

margens, mais intensamente na margem direita. 

 Para pesquisas futuras, sugere-se a aplicação de outro interpoladores, considerando a 

anisotropia; analisar o impacto da modelagem batimétrica sobre o cálculo dos volumes; 

verificar as diferenças dos modelos aplicando dados de levantamento dos contornos do rio; 

avaliar o impacto das dragagens nos elementos de fundação das pontes. 

Será necessário também um monitoramento para verificar o comportamento dos 

processos de erosão e assoreamento do canal de navegação, para efeito de preservação das 

condições de navegabilidade e levantamento econômico para o cálculo da dragagem de 

manutenção. 
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ANEXOS 

 

Diagrama de profundidades Observadas x Estimadas do trecho 1 com 20% dos dados 
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Diagrama de profundidades Observadas x Estimadas do trecho 1 com 40% dos dados 
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Diagrama de profundidades Observadas x Estimadas do trecho 1 com 80% dos dados 
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Diagrama de profundidades Observadas x Estimadas do trecho 2 com 20% dos dados 
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Diagrama de profundidades Observadas x Estimadas do trecho 2 com 40% dos dados 
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Diagrama de profundidades Observadas x Estimadas do trecho 2 com 80% dos dados 
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Diagrama de profundidades Observadas x Estimadas do trecho 3 com 40% dos dados 
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Diagrama de profundidades Observadas x Estimadas do trecho 3 com 80% dos dados 
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