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RESUMO 

A compreensão do fenômeno de transporte de sedimentos é um fator importante para se 

mitigar o grande impacto sócio econômico que os danos por erosão associados com a 

sedimentação, reconhecido como problema, pode causar à natureza. A bacia do rio Beberibe, 

inserida na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na zona da mata norte de Pernambuco, 

Brasil, é a menor bacia da Região Metropolitana do Recife, estando incluída no Grupo de 

Bacias de Pequenos Rios Litorâneos. Com área de 81,37 k m² e comprimento total de 31 km, 

seu trecho médio e baixo encontra-se em área urbana densamente povoada composta pela 

maior concentração de população de baixa renda da RMR onde se evidencia os menores 

índices de atendimento à infraestrutura. O seu trecho alto, local desta pesquisa, encontra-se 

em área marcada pela presença de 36 fontes do aquífero Beberibe dentro da APA BEBERIBE 

(Área de Proteção Ambiental Beberibe) criada em 2009, em decorrência do Zoneamento 

Ecológico Econômico Costeiro do Litoral Norte do Estado de Pernambuco. No presente 

trabalho foram realizadas cinco campanhas de medição, no período de Agosto de 2009 a 

Junho de 2010.  A vazão líquida variou de 0,388 a 0,11 m³ s-¹ enquanto a descarga sólida em 

suspensão ficou de 15,38 a 6,98t dia-¹, e a de fundo do leito entre 9,58a 0,59 t dia-¹. A 

concentração de sedimentos em suspensão apresentou uma variação de 458,44 a 407,75 mg L-

¹, sendo que houve um pico de 734,85 mg L-¹ no dia 05/10/2010.A produção específica de 

sedimentos em suspensão foi de 82,56 t km-²dia-¹ e a de arrasto foi de 26,0t km-²dia-¹, 

conduzindo a uma produção de sedimentos em toda a bacia de 108,55t km-²dia-¹, que 

corresponde a 39.620,75 t km-²ano-¹. A curva chave de vazão foi obtida pelo método da 

regressão apresentando um fator de correlação R² = 0,9798, a curva de variação da velocidade 

média de escoamento em função da altura média de escoamento apresentou uma correlação de 

R² = 0,9172. A curva chave de concentração de sedimentos também não apresentou uma boa 

correlação com fator de R² = 0,3755. 

 

 

 

 

Palavras-chave: concentração, sedimento, vazão, curva-chave de vazão, curva chave de 

sedimento em suspensão. 
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ABSTRACT 

Understanding the phenomenon of sediment transportation is an important factor for reducing 

the major socio-economic impact on nature, which is recognizes as a problem due to the 

damages involving sedimentation caused by erosion. Beberibe river basin, part of the 

Metropolitan Area of Recife (RMR) and the forest area in the north of Pernambuco, Brazil, is 

the smallest basin of the metropolitan area, and is included in the Group of Small Rivers of 

the Coastal Basins. With an area of 81.37 km ² and a total length of 31 km, its middle and low 

sections are found in densely populated urban area comprises of the largest concentration of 

low-income population of the RMR, where the smallest levels of service infrastructure is 

evident. The high section, search this site, is located in an area marked by the presence of 36 

sources of aquifer Beberibe, within APA BEBERIBE (Environmental Protection Area of 

Beberibe) created in 2009, due to the Ecological and Economic Coastal Zoning northern coast 

of Pernambuco. In this present study five measurement campaigns were conducted, the period 

was from August 2009 to January 2010. The liquid flow rate ranged from 0.39 to 0.11 m³ s-¹ 

while the suspended solid discharge was from 15,38 to 6,98 t day
-
 ¹, and the bed load was 

from 9,58 to 0,59 t day-¹.  The sediment concentration showed a variation of 458,44to 407, 75 

mgL-¹, and there was a peak of 734, 58 mg L-¹, on 05/01/2010. The specific production of 

suspended sediments ranged from 82,56and the bed load was 26, 0 t k m-²day
-1

, and the 

sediment production in the basin area was 108,55t k m-²day-¹ which corresponds to 39.620,75 

tkm-²yaer-¹.The flow key curve was executed by the regression method, showing a correlation 

factor R²=0, 9798, the average velocity of flow according to the average height of run off 

showed a correlation of R²=0, 9172. The curve key sediment concentration did not show a 

good correlation factor R²=0, 3755. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: concentration, sediment, flow, flow key-curve, suspended sediment key-curve. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

Este trabalho contempla os aspectos hidrossedimentológicos no trecho superior do rio 

Beberibe componente fluvial formador da bacia portuária do Porto do Recife.  

Uma das dificuldades para o estado de Pernambuco é a carência de dados sobre a 

quantidade de produção de sedimentos dos recursos hídricos e sua destinação. 

Os rios das bacias hidrográficas do estado de Pernambuco foram estudados em sua 

maioria sob o ponto de vista hidrológico, objetivando fazer captação com a construção de 

represas para o abastecimento doméstico e industrial.  Mais recentemente, com a ampliação 

do sistema institucional de planejamento dos recursos hídricos, incluíram-se também o 

controle de cheias e monitoramento da qualidade das águas. 

A quantificação e a qualificação dos sedimentos transportados pelos rios ao longo de 

suas bacias hidrográficas, além de informar sobre as características e o estado de uso da bacia, 

são de grande relevância para a manutenção do aproveitamento dos seus recursos hídricos. 

A magnitude da produção de sedimentos em uma bacia hidrográfica depende de três 

processos distintos: i) da intensidade com que o solo é desagregado por ação da precipitação e 

do escoamento superficial (erosão bruta); ii) dos processos de transferência dos sedimentos da 

bacia vertente para a calha fluvial e iii) pela sua propagação na calha fluvial (Gomes et al., 

2006). 

 O estudo da produção de sedimentos em corpos d’água pode ser feito de maneira direta, 

por meio de campanhas de coleta em seções transversais próximas ao exutório da sua bacia 

hidrográfica, associado com o acompanhamento do regime de vazões. O transporte total é 

considerado como a quantidade total de sedimentos provenientes da bacia ou que passam 

numa dada seção durante um determinado tempo, incluindo o transporte sólido em suspensão 

e por arrastamento no fundo do leito sendo geralmente expresso em peso por unidade de 

tempo. 



20 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo central 

Levantar as taxas de transporte de sedimentos que aportam na RMR advinda da bacia 

hidrográfica Beberibe. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Obter valores das descargas líquidas do rio, nos período chuvoso (quando os rios têm 

regime de vazão alto) e no período sem chuvas através de campanhas de medição direta; 

2. Elaborar a curva chave das secções de avaliação do rio a partir dos dados de cota e 

vazão a serem obtidos nas campanhas; 

3. Monitorar as descargas sólidas através de campanhas de medição direta na forma do 

sedimento suspenso e do sedimento de fundo do rio, nos período chuvoso e sem chuvas; 

4. Determinar as taxas de produção de sedimentos que são lançadas no Oceano Atlântico 

pelo rio, nos períodos chuvoso e sem chuvas. 

1.2.3 Estrutura da dissertação 

O Capítulo 2 compreende a fundamentação teórica do trabalho e a revisão 

bibliográfica, enfocando a evolução dos modelos hidrossedimentológicos,os processos 

erosivos embacias hidrográficas e a produção de sedimentos em bacias hidrográficas 

costeiras. Ainda, no segundo capítulo, apresentam-se os conceitos sobre bacias hidrográficas e 

suas principais características físicas, o balanço hídrico, o conceito de sub-bacia e micro 

bacia, características geológicas, de relevo, de vegetação e considerações sobre pequenas 

bacias hidrográficas. 

No Capítulo 3, é descrito o modelo hidrossedimentológico utilizado, destacando a 

importância do estudo dos sedimentos, o seu ciclo e produção, formas de transporte e 
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distribuição na seção transversal e ao longo dos cursos d’água e a descrição do método de 

medição de sedimentos. 

No Capítulo 4, descreve-se a área de estudo, caracterizando-a em termos de 

localização, aspectos físicos, clima, recursos hídricos, geologia, vegetação, uso do solo e a 

problemática da estimativa da produção de sedimentos em área urbana. Além disso, discutem-

se neste capítulo os métodos de medição de velocidade em cursos d’água, levantamento dos 

perfis de velocidade, estimativa da vazão, curva chave de vazão e seu método de 

extrapolação, características hidráulicas do escoamento. Neste capítulo também é feita uma 

análise dos procedimentos de campo e de laboratório. São apresentados os equipamentos 

usados em hidrossedimentometria, é feita uma abordagem sobre as amostragens de 

sedimentos, medidas de descarga sólida e da análise granulométrica das amostras. 

Capítulo 5refere-se aos resultados e discussões sobre o trabalho. 

Capítulo 6 trata das conclusões sobre o experimento como um todo.  

Capítulo 7 trata das recomendações para trabalhos futuros. 

O último capítulo relaciona a Bibliografia consultada para a realização deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

A produção de sedimentos numa bacia hidrográfica é causada por processos naturais e 

muito particularmente favorecida pela intervenção antrópica, uma vez que durante o processo 

de urbanização de uma cidade, essa produção pode ser muito significativa. 

Outra causa importante é a urbanização não planejada, que atinge de várias maneiras a 

população inserida numa bacia hidrográfica.  Obras como o revolvimento do solo causado 

pelas construções de edificações, limpeza de terrenos para fins de loteamentos, construção de 

ruas, avenidas e rodovias entre outras causas, podem gerar problemas pela deposição desses 

sedimentos.  

Em bacias urbanas a alteração de uso do solo é definitiva, o solo, e até o subsolo, ficam 

expostos à erosão no período de tempo compreendido entre o início do loteamento e o fim da 

ocupação. Ao término da urbanização da bacia o solo fica praticamente impermeabilizado e a 

produção de sedimentos diminui. Esta produção de sedimentos pode ser estimada com base 

em: volume de material dragado de canais; pela avaliação de assoreamento de lagos; pela 

observação de valores típicos de acordo com o tipo de urbanização; por equações empíricas. 

Esses valores podem ser estimados como valores médios anuais ou como valores médios por 

eventos.  

Em bacias rurais, o cultivo deixa o solo periodicamente exposto, aumentando a 

produção de sedimentos. A camada superficial do solo tem a estrutura alterada, tornando-se 

menos resistente à erosão, o mesmo pode ocorrer em bacias urbanas, durante o processo de 

alteração de uso do solo. Áreas de campos, florestas são substituídas na periferia das cidades 

por loteamentos, que são precedidos por intensa atividade de retirada da cobertura vegetal, 

movimentação de volumes de terra e desestruturação da camada superficial de solo. 

O rio Beberibe, que tem sido utilizado pela população ribeirinha e pelos órgãos públicos 

desde os tempos da colonização, não tem muitas pesquisas de estudos sedimentológicos 

realizados em sua bacia, situação agravada por estar em estágio de poluição grave. Porém 

recentemente o Governo do Estado de Pernambuco, desenvolveu um projeto de recuperação 

do leito e margens do rio e reurbanização desta bacia hidrográfica que por muitos anos ficou 

desprovida de melhoria de sua infraestrutura. 

Muitos são os prejuízos causados pela produção de sedimentos e a seguir serão citados 

alguns exemplos de estudos realizados em algumas cidades do Brasil e do exterior. 
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Segundo Cavagutti & Silva (1993), na cidade de Bauru SP, o aumento e a concentração 

do escoamento superficial, lançado sobre a rede de drenagem natural, resultaram no 

surgimento de voçorocas acarretando danos materiais e humanos. O sedimento originado 

pelas voçorocas causou a obstrução de um lago e de uma estação de recalque. 

A região metropolitana de São Paulo é outro exemplo de como o desenvolvimento 

urbano acelerado e sem planejamento causa transtorno à população. Segundo Ramos et al. 

(1993) na década de 50 na área das bacias do Rio Tietê e Pinheiros, num de seus afluentes 

houve uma rápida ocupação, principalmente nos solos das cabeceiras destas bacias que são 

frágeis e de topografia acidentada, o que resultou num aumento da intensidade e da frequência 

de chuvas e consequentemente no aumento da produção de sedimentos. A dragagem do rio 

Pinheiros se tornou indispensável por que neste rio foram implantadas estruturas de controle, 

diminuindo a velocidade de escoamento e a capacidade de transporte, resultando na deposição 

de praticamente todo material sólido transportado. 

Outra grande cidade que sofre com os problemas de sedimentos carreados é Belo 

Horizonte, MG, onde um estudo realizado por Oliveira e Batista (1997) na represa da 

Pampulha a partir de quatro levantamentos batimétricos realizados nos últimos quarenta anos 

constatou que o aporte anual médio de sedimentos, calculados a partir do volume assoreado, 

no período de 1957 a 1994, corresponde a 2.463 m
3
km

-2
ano

-1
. 

Em Pernambuco, Cantalice et al. (2010), em pesquisas no rio Capibaribe, rio que tem 

importância histórica e econômica para o Estado de Pernambuco, onde acontecem atividades 

predominantemente agrícola relacionadas a indústria sucro-alcoleira e que tem repercussão na 

produção de sedimentos da bacia, verificou que a descarga sólida de fundo aumentou 

significativamente para vazões superiores a 1 m
3
.s

-1
, com um valor máximo de 9,77 t.dia

-1 
e a 

descarga sólida suspensa atingiu valores limites de 501,46 t.dia
-1 

para uma vazão de 5,35 m
3
.s

-

1
. 

Bezerra da Silva (2010) demonstrou que o rio Beberibe apresentou uma velocidade 

média de escoamento de 0,048 m.s-1, com uma descarga líquida de 0,3363 m
3 

s.
-1

 na ocasião 

da medição direta. A média da descarga sólida de fundo obtida foi de 13,8220 g.s
-1

, com um 

transporte por arraste igual a 9,5814 ton.dia
-1

. O D50 e D65 foram iguais a 0,5401 e 0,6752 

mm, respectivamente, indicando que 50 e 60% das partículas ficaram retidas nos diâmetros de 

0,5401 e 0,6752 mm. O D90 é mais utilizado para aplicações de equações específicas de 

transporte, mas que fornece um referencial comparativo e indicou que 90% das partículas 

ficaram retidas no diâmetro de 1,2001 mm e 10% das partículas passaram por este diâmetro. 
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Cavalcante et al. (2010 a) mostrou que o rio Capibaribe apresentou uma vazão 2,885 m
3
 

s
-1

, com uma concentração média de 594,94 mg L
-1

. A descarga sólida de sedimento suspenso 

foi de 180,32 t.dia
-1

. Esse evento de descarga líquida e sólida do rio Capibaribe ocorreu no 

período chuvoso, em um momento de cheia do rio, representando um evento de descarga 

sólida em nível alta de vazão. Assim, esse valor representará muito na produção anual de 

sedimento da bacia hidrográfica do rio Capibaribe. As descargas sólidas neste rio elevaram-se 

com o incremento das descargas líquidas, o que corrobora a tendência dos maiores valores de 

concentração de sedimentos. Observou-se que as maiores velocidades e, consequentemente, 

as maiores vazões foram obtidas nas verticais 7 e 8, que assim, se constituíram na corrente 

principal de escoamento. No primeiro ponto a 2 m da margem não houve registro de 

velocidade, pois o escoamento encontrava-se impedido por vegetação. De forma geral, foram 

observadas as maiores concentrações entre as profundidades 0,52 a 0,72 m. 

Leandro da Silva et al. (2010), numa bacia hidrográfica do alto Ipanema, localizada no 

agreste do estado de Pernambuco, observou que a conservação da umidade no solo na parcela 

Morro Abaixo foi maior, mostrando ser uma boa alternativa de implementação deste método 

no campo. Práticas simples como: barramentos em pedra, cobertura morta e cultivo em nível, 

reduzem as perdas por erosão, que por suas eficiências e simplicidades representam 

importantes instrumentos de controle da erosão hídrica, podendo ser empregado por 

agricultores do semiárido.  

Cavalcante et al. (2010 b), numa região do alto sertão do Pajeú, semiárido 

pernambucano, observou que o sedimento do leito tem uma distribuição do tamanho das 

partículas uniformes, bem como valores aproximadamente iguais, sendo representados por 

curvas granulométricas paralelas. Os sedimentos coletados apresentaram uma distribuição de 

tamanho de partículas proporcional, sendo denominados bem graduados. Este fato vem 

ratificar o que acontece nas pequenas bacias onde os sedimentos são tomados como 

uniformemente distribuídos. 

Cruz et al. (2010), observou que a curva de distribuição granulométrica das partículas 

transportadas junto ao leito do rio Jaboatão referente à amostragem realizada, que determinou 

o diâmetro médio característico (D50) é de 0,3476 mm, ou seja, 50% das partículas 

transportadas junto ao fundo ficaram retidas em diâmetro de malha igual a 0,3476 mm. 

Medeiros de Souza (2006), numa área de manguezal incluída na bacia do rio Beberibe, 

concluiu que a sequência de instalação de grandes equipamentos urbanísticos nesta área, 

deslocando uma parte da população e atraindo outra, resultou no adensamento da ocupação 

urbana das margens do rio Beberibe na altura do seu baixo curso. Tais adensamentos 
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realizados de forma espontânea intensificaram problemas como a poluição das águas do rio, o 

desmatamento e erosão de suas margens e assoreamento, cujos efeitos são sentidos mais 

fortemente no período das chuvas quando a frequência e magnitude das inundações na área de 

estudo e no seu entorno tem se agravado ao longo dos anos. Nesse estágio de ocupação os 

prejuízos para a cidade são inúmeros tanto na dimensão geomorfológica que não mais 

apresenta as características dos sistemas originais, quanto na dimensão socioeconômica que 

exige cada vez mais investimentos no sentido de amenizar os impactos gerados pelas 

alterações no ambiente natural. Tal como explica a Teoria Geral dos Sistemas, embora os 

agravos ambientais ocorram em setores relativamente pontuais dentro do contexto da bacia de 

drenagem, as alterações que se estabelecem sobre a paisagem repercutem em cadeia, num 

efeito dominó. De forma que os lugares adjacentes vão passando adiante as pressões e 

agressões sofridas a montante e a jusante, exigindo das mesmas adaptações à nova realidade 

imposta. 

Oliveira de Melo et al. (2008), concluiu que danos por erosão associados com a 

sedimentação são reconhecidos como problemas ao longo das regiões áridas e semi-áridas do 

mundo. Nesse sentido, foi avaliada a produção de sedimento em uma bacia hidrográfica no 

semi-árido do estado de Pernambuco, a micro bacia do riacho Jacu. Esta micro bacia tem uma 

área total de 152,96 ha, sendo localizada no município de Serra Talhada-PE, apresenta 

características típicas da propriedade do semi-árido brasileiro, sob caatinga e condições 

ambientais e tipo de manejo empregado na exploração agrícola. A produção de sedimentos na 

micro bacia do riacho Jacu foi 4,319 t ha
-1

 ano
-1

. Essa produção de sedimentos é reflexo das 

práticas agrícolas na área da bacia na forma da agricultura de sequeiro com a utilização das 

queimadas, sob a ação de chuvas concentradas, que provocam altos picos de escoamento 

superficial que promovem a ocorrência de elevados valores de produção de sedimento 

suspenso. 

Scapin et al. (2007), concluíram que os métodos de Einstein Modificado por Colby & 

Hembree (1955) e Colby (1957), que incorporam dados medidos de concentração de 

sedimentos em suspensão, obtiveram os melhores resultados, com relações entre a descarga 

calculada e a descarga medida de 1,01 e 1,33 e índices de dispersão de 0,14 e 0,39, 

respectivamente. Dos métodos de estimativa indireta da descarga total de sedimentos, o 

método de Yang foi o que apresentou os melhores resultados com a relação entre a descarga 

calculada e a descarga medida de 1,41 e índice de dispersão de 3,08.  

No âmbito internacional, outros exemplos de alteração da paisagem devido ao 

carreamento e deposição de sedimentos é o incrível aterramento de três lagoas em Portugal ao 
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longo de 100 anos. As ilustrações a seguir fazem parte das anotações de aula da disciplina 

Gestão Costeira, ministradas pelo Professor Dr. João Alveirinho Dias da Universidade do 

Algarve, Portugal, em Janeiro de 2009 na UFPE. 

 

 

Figura 1.  Lagoa Pederneira, Portugal. Fonte: DIAS (2009). 

 

 

Figura 2. Lagoa da Alfeizerão, Portugal – Fonte: DIAS (2009). 

 

Figura 3. Lagoa de Óbidos, Portugal – Fonte: DIAS (2009). 
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2.1 EVOLUÇÃO DOS MODELOS HIDROSSEDIMENTOLÓGICOS 

Segundo Carvalho (2008 g), a Sedimentologia está ligada a muitos campos da 

Engenharia. O seu estudo e aplicação abrangem áreas importantes do desenvolvimento de um 

País: a geração de energia hidráulica, a navegação, a irrigação, a mecânica dos solos, a 

agricultura, a hidrologia, a geologia, a construção de estradas, o meio ambiente e as obras de 

engenharia em geral.  A Hidrologia, porém se desenvolveu mais rapidamente, devido às 

coletas hidrológicas. Só apenas a partir de fins do SÉC. XX ocorreu o desenvolvimento de 

pesquisas hidrossedimentológicas, sendo que a partir de 1930 é que começou a pesquisa 

sistemática de dados hidrossedimentométricos e suas aplicações.  

No Brasil, apenas em 1950 começaram as primeiras investigações em Sedimentometria 

com o objetivo de prever o assoreamento de reservatórios. O Governo (através da ANA) 

detém a responsabilidade de formação de um banco de dados sedimentométricos, o Hidroweb, 

disponíveis em http://www.ana.gov.br, porém ele só apresenta dados de sedimentos em 

suspensão, sendo necessário acrescentar dados existentes de outras entidades. (CARVALHO, 

2008 g). 

Em 1990 foi criada a Comissão de Engenharia de Sedimentos, CES, ligada à ABRH – 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos com a finalidade de definir diretrizes necessárias 

para deter e controlar os problemas causados pela produção de sedimentos, em função do 

desenvolvimento do país. Sem força política ou institucional, a sua atuação é restrita à 

participação individual dos seus componentes, que na sua grande maioria são pesquisadores e 

especialistas pertencentes a universidades e entidades públicas e privadas, (CARVALHO, 

2008 g).  

Os primeiros modelos hidrológicos tratavam de descrever os processos de cada 

componente do ciclo hidrológico, como infiltração, por Horton na década de 30, o 

escoamento em rios, por MacCarthy com o Modelo Muskingun e Puls para o escoamento em 

reservatório. Os problemas e os sistemas eram delimitados para se obter a solução de um 

problema específico (TUCCI, 2010). 

Somente na década de 50, devido ao advento do computador, apareceram os primeiros 

modelos hidrológicos que reuniam os vários processos para descrever a transformação da 

precipitação em vazão como os modelos SSARR (Streamflow Sinthesis And Reservoir 

Regulation: simulação chuva-deflúvio, propagação na calha fluvial) desenvolvido a partir de 

1956, pelo U.S. Corpsof Engineers, North Pacific Division como objetivo de servir à análise 
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de sistemas de planejamento, projeto e operação de obras hidráulicas. Posteriormente, em 

colaboração com a Cooperative Columbia River Forecasting Unit, foi modificado para 

permitir previsões diárias necessárias à operação e gerenciamento do sistema. Sua aplicação 

inicial foi na modelagem do Rio Columbia, nos Estados Unidos, em 1958 por Rockwood 

(TUCCI, 1998). As décadas de 60 e 70 foram marcadas pela introdução de vários outros 

modelos que contribuíram com características singulares como o Stanford IV, que introduziu 

a distribuição espacial da avaliação da infiltração e HEC-1 Dawdy & O’Donnell (1965) apud  

Tucci (2010). 

Foi Ibbitt (1973), que introduziu a otimização dos parâmetros de um modelo 

hidrológico. Neste período foram apresentados vários outros modelos hidrológicos que apesar 

de terem um novo nome, não passavam de combinações de outros algoritmos básicos, 

relacionados aos modelos anteriores. Na realidade, o número de combinações possíveis de 

diferentes métodos em cada componente da parte terrestre do ciclo hidrológico é muito grande 

e cada pesquisador tendia a buscar a que se sentia mais familiar, ou a que apresentava os 

melhores resultados nas bacias da sua região. Nesta época surgiram alguns trabalhos de 

comparação entre os diferentes modelos, organizados por instituições como a WMO ou OMM 

(Organização Meteorológica Mundial). Por exemplo, a WMO em 1975 comparou modelos 

conceituais para previsão e em 1986 tratou da comparação de modelos para geração de séries 

de vazões e neve. Em 1992 tratou da comparação de modelos para previsão em tempo real 

demonstrando que, dentro de um mesmo grupo de modelos, o melhor é aquele em que o 

usuário possui mais familiaridade (TUCCI, 2010). 

Estes modelos foram introduzidos para analisar o comportamento dos processos 

hidrológicos, estenderem séries de vazões para regularização de vazão e dimensionamento de 

obras. Objetivos primordialmente de projetos específicos de engenharia em que a série para 

ajuste é estacionária. Os modelos tinham características semelhantes e não mostravam 

melhoria de simulação porque as principais limitações estavam relacionadas com a 

representação da distribuição temporal e espacial da precipitação, onde os erros eram maiores 

que os ganhos que poderiam ser incorporados pelas variantes de uma equação empírica e em 

detrimento de outra (TUCCI, 2010).  

No final da década de 70 início da de 80 verificou-se duas tendências:  

(a) os modelos tinham muitos parâmetros, o que dificultava seu ajuste quando existiam 

muitas sub-bacias e processos que produziam pouca sensibilidade na vazão de saída. 

Verificou-se que com apenas alguns parâmetros (cerca de 3 a 4) podia-se obter resultados 

equivalentes devido a baixa sensibilidade dos demais, resultando em modelos com menor 
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número de funções e parâmetros, o IPH II (TUCCI et al, 1981; LOPES et al, 1982), e mais 

eficientes na engenharia. Uma das aplicações que mais se beneficiou desta simplificação foi a 

previsão em tempo real que necessitava de cautela para melhorar a atualização dos 

parâmetros; 

(b) com o aumento da preocupação ambiental e avaliação do impacto da alteração do 

uso do solo iniciou-se o desenvolvimento de modelos com maior base física, procurando 

estabelecer relações que pudessem ser estabelecidas entre as características físicas do sistema 

e os parâmetros, reduzindo o empirismo das estimativas dos parâmetros. No fundo isto 

significava ir além da equação da continuidade, ou seja, como em rios e em canais, introduzir 

a equação de quantidade de movimento que representa o efeito das forças no escoamento 

(TUCCI, 2010). 

Nesta linha, observou-se o desenvolvimento de modelos: 

•na área de agricultura com o objetivo de avaliação do escoamento, sedimentos e 

componentes de qualidade da água em pequenas bacias rurais, com cerca de alguns hectares. 

O componente de transformação de precipitação e vazão geralmente são algoritmos utilizados 

nos modelos em sub-bacias maiores (TUCCI, 2010);  

•modelos hidrológicos que retratavam apenas a transformação chuva-vazão com 

fundamentos hidrológicos físicos como o TOPMODEL e o SHE. Estes e os anteriores são 

denominados de distribuição, porque geralmente utilizavam algum atributo espacial de 

discretização mais aprimorado que a sub-bacia. No entanto, não apresentavam melhor 

resultado que os modelos tradicionais no hidrograma de saída (TUCCI, 2010). 

Na década de 90, com o desenvolvimento de modelos climáticos globais, verificou-se 

que a atmosfera não era um sistema isolado e necessitava de informações e interações com os 

oceanos e a terra. Ao buscar simular o sistema terrestre para integrar com os modelos 

climáticos identificou-se que as escalas de resolução eram incompatíveis entre si. Uma 

quadrícula do modelo GCM era maior que toda a bacia usualmente simulada em hidrologia. 

Alguns autores trataram de representar os processos como o escoamento no solo por equações 

diferenciais, mas existe pouca coerência espacial, pois estas equações retratam processos 

observados em poucos metros, enquanto que os modelos climáticos possuem quadrículas da 

ordem de 100 km. Este desafio aumentou ainda mais a necessidade da hidrologia de escala e o 

estabelecimento de funções físicas que pudessem ser aferida no campo. Os modelos 

hidrológicos de grandes bacias se desenvolveram buscando o princípio de distribuição 

espacial da capacidade de infiltração utilizado no STANFORD IV e usado nos diferentes 
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modelos a seguir. Os modelos para grandes bacias necessitam tratar o problema de forma 

distribuída e estabelecer quadrículas compatíveis com os modelos climáticos (TUCCI, 2010). 

Ainda na década de 90, os avanços de modelos distribuídos na escala da bacia 

hidrográfica (meso escala) mostraram avanços importantes principalmente através do uso do 

geoprocessamento que permitiu a identificação espacial das variáveis de entrada e de atributos 

físicos das bacias, também utilizada nos citados modelos no parágrafo anterior; uso de 

incerteza na estimativa de parâmetros mais sensíveis (TUCCI, 2010). 

Segundo Tucci (2010), na simulação dos efeitos de alteração do clima, das condições 

antrópicas (outras além do efeito estufa) em diferentes escalas tem exigido dos modelos o 

seguinte:  

•formulações que retratem não somente a transformação de precipitação em 

escoamento, mas também a produção e o transporte de sedimentos, a qualidade da água e 

ainda o desenvolvimento de novas paisagens ambientais em função dos condicionantes 

gerados; 

•modelos que identifiquem de forma adequada as incertezas geradas pelos seus 

diferentes condicionantes e propaguem a mesma para a variável de decisão;  

•modelos que retratem os processos nas suas escalas espaciais. 

Segundo Silva & Wilson Jr. (2005) apud Carvalho (2008 e): 

A estimativa da vazão sólida em um rio é provavelmente um dos problemas de maior 

complexidade em toda a Hidrologia Fluvial.   

A descarga sólida em suspensão, embora a complexidade do fenômeno, sempre é 

estimada com maior facilidade, porém alguns métodos mais teóricos foram desenvolvidos por 

Hans A. Einstein e Bagnold (CARVALHO, 2008e). 

A dificuldade da estimativa de descarga sólida está em quantificar a descarga do leito, 

por causa da interferência de grande quantidade de grandezas. As fórmulas e métodos foram 

desenvolvidos para a estimativa da descarga sólida de fundo e do leito em função de métodos 

práticos e teóricos. Segundo Carvalho (2008 e), Silva & Wilson Jr. (2005) apresentam as 

fórmulas em três categorias distintas: 

 Fórmulas baseadas nas condições críticas de arrasto: fórmulas de Meyer, de DuBoys 

(1879), de Schoklitsch (1934), de Shields (1936), de Kalinske (1942), Smart (1984) e de Ho-

Huang (1992). 

 Fórmulas baseadas na energia do escoamento: fórmula de Bagnold. 

 Fórmulas baseadas na natureza probabilística do transporte por arrasto: fórmula de 

Einstein (1950), de Sayre & Hubbell (1965). 
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 Os métodos usados para quantificar a descarga sólida total ou do material do leito 

que incluem a descarga de arrasto e as partículas que entram na corrente líquida, estimam a 

descarga sólida a partir de diversas fórmulas e gráficos. Sendo que os mais conhecidos são os 

de Einstein, de Bagnold, de Toffaleti (1958), de Yang, de Ackers & White (1973), de 

Engelund& Hansen e de Laursen (1958), (SILVA & WILSON JR., 2005), (CARVALHO, 

2008e). 

 Stevens & Yang (1989), num estudo comparativo, selecionaram fórmula baseadas 

em fundamentos teóricos e no grau de aplicação pelo autor e por outros técnicos, além do 

maior uso por engenheiros e pesquisadores, selecionaram como fórmulas de maior confiança 

as descritas a seguir: 

 Baseadas no movimento de carga sólida do leito (carga de arrasto): as de Schoklitsch 

(1934), e Meyer-Müller (1948); 

 Para areias: as de Yang (1973); 

 Para material grosso, baseadas nas propriedades nas propriedades de material do 

leito: as de Ackers & White (1973), Engelund & Hansen (1967) e de Yang (1984). 

Para Carvalho (2008 e), o valor da descarga do leito depende de muitas varáveis, mas a 

maioria das fórmulas foi desenvolvida com base em uma ou duas grandezas predominantes, 

tais como descarga líquida, velocidade média da corrente, declividade da superfície d’água, 

tensão de cisalhamento, potência da corrente e potência unitária da corrente. Yang (1988) 

descreveu as abordagens básicas usadas no desenvolvimento das fórmulas como 

determinísticas, probabilísticas e de regressão, descritas a seguir. 

A abordagem determinística admite existir uma correlação constante entre variáveis 

dependentes e independentes, apresentando as fórmulas de forma simples. Exemplos bem 

conhecidos desse caso são o de Schoklitsch e de Colby (1964). A abordagem probabilística é 

baseada na previsão do movimento do sedimento, podendo ter equações com definição do 

início e do fim do movimento da partícula. Um exemplo bem conhecido desse caso é a 

equação de Einstein (1950), de função da carga de leito. A abordagem que usa a análise de 

regressão é feita a partir de relações empíricas entre valores de descarga de leito e parâmetros 

do escoamento e de sedimento, permitindo uma rápida solução. Um exemplo dessa 

abordagem é a curva chave de descarga sólida. Outra forma também utilizada pelos 

pesquisadores é a análise dimensional, que correlaciona concentração de sedimento ou valor 

adimensional de transporte com outro parâmetro principal. Fórmulas desse tipo foram 

desenvolvidas por Ackers & White e por Yang, (STEVENS & YANG, 1989).  

Um resumo é apresentado na Tabela 1.  



32 

 

 

Tabela 1. Resumo das principais fórmulas para cálculo da descarga sólida do leito e do material do leito 

apresentados por Stevens & Yang (1989). Fonte: Carvalho (2008). 

 

 

Segundo Álvares e Pimenta (1998), outras metodologias para cálculo do transporte 

sólido por arrastamento foram desenvolvidas mais recentemente por Karim & Kennedy (1981 

e 1990) e Van Rijn (1984), citados em Simons & Senturk (1977); CARDOSO, A. H. (1984); 

NEVES, (1992); CARDOSO, NEVES & OLIVEIRA (1994). 

2.2 EROSÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

A interação de fatores hidrológicos como a intensidade e a distribuição da precipitação, 

a estrutura geológica e pedológica, as condições topográficas e a cobertura vegetal são a 

origem da formação do material erodido numa bacia hidrográfica e a sua forma de transporte 

depende das condições locais. Tudo o que acontece para fazer com que as partículas sejam 

transportadas chama-se erosão, e é um processo natural sempre presente na formação dos 

relevos.  

 

Autor da Fórmula Data

Carga do leito (B) 

ou Carga de 

material do leito 

(BM)

Tipo de 

fórmula 

(1)

Tipo de 

sedimento 

(2)

Granulometria 

(3)

Ackers & White (*) 1973 BM D S S, G

Colby 1964 BM D S S 

Einstein (carga do leito) 1950 B P M S, G

Einstein (material do leito) 1950 BM P M S

Engelund & Hansen (*) 1967 BM D S S

Kalinske 1947 B D M S

Laursen 1958 BM D M S

Meyer-Peter & Muller (*) 1948 B D S S, G

Rottner 1959 B D S S

Schoklitsch (*) 1934 B D M S, G

Toflaleti 1968 BM D M S

Yang (areia) (*) 1973 BM D O S

Yang (pedregulho) (*) 1984 BM D O G

(*) Consideradas de maior confiança por Stevens & Yang (1998).

(1) Determinística (D) ou Probabilística (P).

(2) Fração granulométrica (S), composição ou mistura (M), ou opcional (O).

(3) Areia (S) ou pedregulho (G).
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A eliminação do solo por erosão ocorre a um ritmo muito mais rápido que a sua 

reposição pelos processos hidrossedimentológicos. O solo removido contribui para a 

contaminação e o assoreamento dos cursos d’água, reduzindo a fertilidade e os rendimentos 

da superfície afetada, além da perda da cobertura vegetal. Os principais fatores que 

contribuem para a erosão são a intensidade pluviométrica, a topografia da bacia hidrográfica, 

o baixo teor de matéria orgânica do solo, a percentagem e o tipo de cobertura vegetal. A 

erosão é assim, intensificada e acelerada pelas atividades humanas, principalmente o uso de 

técnicas e práticas de cultivo inadequadas, pela alteração das condições hidrológicas, pelo 

desmatamento, pela marginalização e o abandono das terras. 

Já os processos sedimentológicos fluviais incluem a remoção, o transporte, a deposição 

e a compactação das partículas de rocha desagregada, envolvendo toda a dinâmica da bacia de 

drenagem. Os deslocamentos dos sedimentos acabam provocando o remanejo e a 

redistribuição pela bacia de consideráveis massas de partículas sólidas, a ponto de poderem 

alterar o ciclo hidrológico e afetar o uso, a conservação e a gestão dos recursos hídricos. 

Segundo Bordas e Semmelmann (1993), a água captada pela bacia hidrográfica, no seu 

movimento de saída, escorre sobre ou através das fendas das rochas e dos solos que revestem 

as vertentes e as calhas da rede de drenagem. A velocidade e o caminho que a água fará serão 

determinados pelos obstáculos que ela encontrará, os quais serão responsáveis pela dissipação 

de boa parte da energia de que está dotada.  

A erosão pode se manifestar diferentes formas. A erosão geológica ou normal ocorre na 

superfície terrestre sob condições naturais, a erosão acelerada é decorrente do aumento da 

taxa de erosão sobre a erosão geológica, como resultado do desequilíbrio ambiental causado 

pelas atividades antrópicas. A erosão bruta é a quantidade total de material desprendido e 

removido pela ação dos agentes erosivos, numa determinada área num dado tempo, 

(DARONCO, 2008). 

A erosão depende das precipitações e do escoamento superficial difuso, o escoamento 

superficial se origina nas precipitações, pois ao chegar ao solo, parte da água se infiltra, parte 

é retirada pelas depressões do terreno e parte se escoa pela superfície. Inicialmente a água se 

infiltra e tão logo a intensidade da chuva exceda a capacidade de infiltração do terreno, a água 

é coletada pelas pequenas depressões. Quando o nível à montante se eleva e superpõe o 

obstáculo (ou o destrói), o fluxo se inicia, seguindo as linhas de maior declive, formando 

sucessivamente as enxurradas, córregos, ribeirões, rios e reservatórios de acumulação, como 

demonstrado na Figura 4.  
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Figura 4. Representação do escoamento superficial. Fonte: GRAY, 1973. 

 

O escoamento também pode ser, sub-superficial e subterrâneo, os quais são 

modalidades sob velocidades mais baixas. Observa-se que o deflúvio direto abrange o 

escoamento superficial e grande parte do sub-superficial, visto que este último atinge o curso 

d’água tão rapidamente que, muitas vezes, é difícil distingui-lo do verdadeiro escoamento 

superficial. O escoamento de base, constituído basicamente do escoamento subterrâneo, é o 

responsável pela alimentação do curso d’água durante o período de estiagem (MAGALHÃES, 

2001). 

Quanto às formas de desgastar o solo a erosão pode ser superficial e subterrânea. A 

erosão superficial pode ocorrer em estágios distintos, podendo ser por embate decorrente da 

energia de impacto da água de encontro ao solo que, além de desintegrar parcialmente os 

agregados naturais, libertam as partículas finas, projetando-as para fora do maciço 

(MAGALHÃES, 2001).  

A erosão subterrânea, por fluxos tubulares, acontece pela existência de um gradiente 

hidráulico (diferença de nível), favorecida por perfurações abertas pelo sistema radicular de 

plantas, animais escavadores, dessecação do manto rochoso pelo intemperismo, deslizamentos 

nos depósitos colúvio-aluvionares de encostas ou nas estruturas reliquiares das rochas 

originais, impressas na massa de solo residual. A coesão e granulometria dos solos são 

determinantes para a evolução da erosão (MAGALHÃES, 2001). 

Segundo o agente transportador atuante a erosão pode ser hídrica, eólica, glacial, por 

tectonismo ou por vulcanismo.  

A erosão hídrica pode manifestar-se de três formas principais: erosão laminar, em 

sulcos, que pode evoluir para ravinamentos e voçorocas. A erosão laminar ocorre quando a 

água escorre uniformemente pela superfície como um todo, transportando as partículas sem 
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formar canais definidos, caracteriza-se pelo desgaste e arraste uniforme e suave em toda a 

extensão sujeita ao agente. A matéria orgânica e as partículas de argila são as primeiras 

porções do solo a se desprenderem, sendo as partes mais ricas e com maiores quantidades de 

nutrientes direcionadas para as plantas.  Muito embora este tipo de erosão seja de difícil 

observação, ela pode ser constatada pelo decréscimo de produção das culturas, pelo 

aparecimento de raízes ou mesmo marcas no caule das plantas, onde o solo tenha sido 

arrastado (MAGALHÃES, 2001). E apesar de ser uma forma mais amena de erosão, é 

responsável por grandes prejuízos na atividade agrícola e por transportar grande quantidade 

de sedimentos que vão assorear os rios (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Erosão laminar. Fonte: Google (2011). 

 

O ravinamento corresponde ao canal de escoamento pluvial. A cada ano o canal se 

aprofunda devido à erosão das enxurradas podendo atingir até alguns metros de profundidade. 

A voçoroca e os sulcos consistem no desenvolvimento de canais nos quais o fluxo superficial 

se concentra. Formam-se devido à variação da resistência à erosão, que em geral é devida a 

pequenas mudanças na elevação ou declividade dos terrenos (BACCARO, 1994). 

Segundo Baccaro (1994), a voçoroca é o estágio mais avançado de erosão acelerada 

correspondendo à passagem gradual do processo de ravinamento, até atingir o lençol freático, 

com o aparecimento de surgências d’água (Figuras 6 e 7 (a, b)). 
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Figura 6. Aspectos do intenso voçorocamento verificados em algumas áreas colinosas do médio vale do rio 

Paraíba do Sul. 

 

Figura 7. (a) Sulco, (b) Ravinas. Fonte: Google (2011). 

 

Diversos processos estão presentes na voçoroca, dentre eles os relacionados com o 

escoamento pluvial, com lavagem superficial e formação de sulcos, provocando erosão 

interna do solo (piping), solapamentos e escorregamentos dos solos. No interior da voçoroca 

há surgências d’água, que durante o ano são alimentadas pelo lençol freático (BACCARO, 

1994). 

Ainda segundo Baccaro (1994), alguns elementos contribuem para a geração de sulcos 

erosivos, dentre eles as trilhas, especialmente as de gado, estradas de acesso, a concentração 

de águas pluviais, os locais submetidos ao manejo agrícola impróprio, com remoção de 

cobertura vegetal, além da abertura de valetas, de estradas e loteamentos.  

A água contribui com vários efeitos dinâmicos: desagregabilidade do solo pelo impacto, 

destacabilidade superficial devido ao escoamento, desagregabilidade do subsolo decorrente do 
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escoamento subterrâneo em função do lençol freático superior, o transporte do solo destacado 

ou desagregado, pelo deslizamento e queda de maciços arenosos; a parcela de escoamento 

excedente tanto superficial quanto subterrâneo (MAGALHÃES, 2001). 

Alguns condicionantes da erosão hídrica estão aqui relacionados: em superfície, a 

erosão depende da ação das precipitações e do escoamento superficial difuso. As 

precipitações podem evaporar-se, infiltrar-se ou ficar na superfície do solo. O escoamento é 

função da declividade do terreno e das condições climáticas. O impacto das águas desagrega o 

solo em partículas mais finas capazes de serem arrastadas pela corrente. A desagregação e o 

carreamento para jusante são função da intensidade da precipitação e da coesão do solo. O 

poder erosivo da água depende da densidade e velocidade do escoamento, da espessura da 

lâmina d’água, da inclinação e comprimento da vertente, e da presença de vegetação 

(MAGALHÃES, 2001). 

Ainda segundo Magalhães (2001), os solos mais propícios à erosão são os arenosos, 

sobretudo os finos, secos, ácidos, pouco coesivos, coluviais e porosos. Quanto à topografia, 

pode ocorrer tanto em terrenos levemente ondulados, quanto em terrenos acidentados. A 

topografia, a forma e o comprimento da vertente influem muito na velocidade de formação e 

desenvolvimento da erosão, ocorrendo principalmente em clima úmido, tropical quente, 

temperado e sem estação seca. 

2.3 DANOS DECORRENTES DA EROSÃO HÍDRICA 

2.3.1 Degradação da estrutura do solo 

• Compactação da superfície do solo  

• Redução da infiltração da água  

• Redução da alimentação dos lençóis freáticos  

• Perda de solo da superfície  

• Remoção de nutrientes  

• Aumento da fração grossa dos solos  

• Produção de regos e sulcos  

• Desenraizamento de plantas  

• Redução da produtividade do solo 
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 • Eutrofização das águas  

 • Inundações  

 • Enterramento de infraestruturas 

 • Obstrução das redes de drenagem  

 • Alteração da seção dos cursos de água  

 • Assoreamento das vias navegáveis e dos portos  

2.4 PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS COSTEIRAS 

2.4.1 Erosão fluvial 

A produção de sedimentos é uma fração do material proveniente da erosão bruta que 

encontrou condições hidráulicas favoráveis para chegar ao leito do rio e por ele ser 

transportado. 

Os sedimentos desagregados no interior das bacias hidrográficas e transportados ao 

exutório das mesmas constituem a sua produção de sedimentos, os quais aportam nas zonas 

costeiras e no oceano, podendo ser mobilizados, transportados e depositados pela ação 

energética das ondas e das correntes litorâneas, principais elementos hidrodinâmicos 

caracterizadores dos processos de erosão costeira e modeladores do relevo costeiro. 

Segundo Dias (2004), a quantidade média de sedimentos transferidas anualmente do 

continente para o oceano é superior a 20 bilhões de toneladas (não considerando, 

evidentemente, as substâncias que para aí são transportadas em suspensão e acabam, por ação 

química ou biogênica, por ir integrar os sedimentos), ou seja, mais de 75% da quantidade total 

de materiais que anualmente, chega aos fundos marinhos. Se esta quantidade fosse distribuída 

homogeneamente pelos fundos oceânicos, em cada km
2
 depositar-se-iam, em cada ano, 35,6 

toneladas de materiais.  

Na Tabela 2 estão representadas as quantidades estimadas de sedimentos levados do 

continente para o mar anualmente. 
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Tabela 2. Quantidades estimadas de sedimentos transferidos anualmente do continente para o oceano. 

Fonte: Dias (2004). 

 

 

 

Os principais agentes transportadores de sedimentos dos continentes para o mar são os 

rios, o vento, o gelo, o vulcanismo, os movimentos de massa e a erosão costeira representados 

na Figura 8. 

 

   

Figura 8. Fonte de suprimento sedimentar. Fonte: Notas de aula de Sedimentologia Marinha. Profª. 

Tereza Araujo (2010). 

 

Porém, o escoamento hídrico superficial, principalmente os rios, constitui o principal 

processo de transferência de sedimentos do continente para o mar. Segundo Dias (2004), 

estima-se que, na globalidade, o abastecimento fluvial introduza anualmente no meio 

oceânico cerca de 18,3 bilhões de toneladas de sedimentos, isto é, perto de 86% da totalidade 

de sedimentos que, todos os anos, em média, chegam ao oceano. 
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Os sedimentos grosseiros que chegam ao mar através dos rios tendem a depositarem-se 

na zona costeira, sendo redistribuídos pelo litoral através dos processos costeiros (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Retrabalho dos sedimentos grosseiros pelas ondas. Fonte: Google (2010). 

 

Enquanto os sedimentos finos transportados em suspensão são levados para longe da 

zona costeira sendo redistribuídos pelas correntes litorâneas. Este processo pode ser visível 

quando a carga de sedimentos em suspensão e a vazão do rio forem grandes, e os processos 

costeiros forem fracos formando-se uma pluma de sedimentos onde se pode distinguir o 

encontro entre as águas do mar e as do rio (Figura 10) (DIAS, 2004). 

 

Figura 10. Pluma de sedimentos no mar. Fonte: Notas de aulas de Sedimentologia Avançada. Prof.ª  Lúcia 

Mafra Valença, PPGEO/UFPE (2010). 

 

Dias (2004) explica que quando a descarga sólida fluvial afluente ao meio marinho é 

relativamente pequena, os sedimentos são redistribuídos pelo litoral e plataforma (ou seja, a 

eficácia dos processos de distribuição é maior do que a dos processos de fornecimento), e 
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junto à desembocadura não se constituem grandes corpos sedimentares, formam-se os 

estuários. Quando ocorre o contrário, isto é, quando a eficácia dos processos de fornecimento 

supera os de distribuição, a agitação marítima não consegue remobilizar os sedimentos e 

formam-se grandes acumulações sedimentares sob a forma de deltas. Sua forma é 

condicionada pelos níveis de atuação dos principais processos de distribuição (ondas e marés) 

(Figura 11). 

 

 

Figura 11. Tipos de foz dos rios costeiros: (a) em estuário, (b) em delta. Fonte: 

http://litoralbr.vilabol.uol.com.br/deltas.htm. 

 

Assim, se a agitação marítima é pouco energética e a amplitude das marés é pequena, 

formam-se “deltas dominados por processos fluviais”, de composição essencialmente lodosa, 

com vários distributários, que progressivamente vão ocupando transversalmente a plataforma 

continental, como ocorre no delta do Mississipi (Figura 12). 
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Figura 12. Delta do Mississipi, dominado por processos fluviais. Fonte: NASA (2010). 

 

Se a agitação marítima é forte e a amplitude da maré é pequena, as ondas promovem a 

redistribuição dos sedimentos grosseiros e remobilizam as partículas finas (que acabam por 

passar para a plataforma continental), constituindo-se um “delta dominado pela onda”, que se 

expressa somente por uma pequena protuberância do litoral, essencialmente arenosa, apenas 

com um único distributário, como acontece com o delta do São Francisco (Figura 13). 

 

Figura 13. Delta do Rio São Francisco, Imagem LANDSAT 5 Fonte: DOMINGUEZ (1996). 
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Quando a agitação marítima é pequena, mas a maré tem grande amplitude (>4m), são as 

correntes de maré que modelam os sedimentos fluviais, formando-se “deltas dominados por 

maré”, constituídos por bancos e ilhas bastante alongadas no sentido do fluxo da maré, que 

progressivamente se vão desenvolvendo pela plataforma continental, como acontece com o 

delta do Ganges-Bramaputra, na Índia (Figura 14). 

 

 

Figura 14.  Delta do sistema Ganges-Bramaputra: (a) localização no mapa, (b) Foto da NASA (2010). 

 

A porção emersa (parte sub-aérea) dos deltas é, em geral, bem menor que a sua  parte 

submersa (também chamados der cones submarinos de dejeção). Segundo Dias (2004), no 

mundo, o maior é o do sistema Ganges – Bramaputra, com comprimento superior a 2500 km, 

área de cerca de 2106 km
2
, e volume superior a 5 106 km

3
. Este volume é semelhante ao que 

todos os rios do mundo exportariam para o oceano durante 400 000 anos. Estima-se que este 

enorme corpo sedimentar foi sendo construído ao longo dos últimos 20 milhões de anos. 

Embora menor, o delta submerso do Amazonas, formado nos últimos 10 ou 15 milhões 

de anos, é, também, impressionante. Prolonga-se pelo fundo do Atlântico por mais de 700 km, 

até á crista média, estimando-se que o peso dos materiais nele contidos é superior a 5105 

biliões de toneladas. Na zona de transição entre o continente e o oceano a espessura dos 

sedimentos é da ordem dos 8 km (superior à profundidade máxima do oceano onde o rio aflui) 

(Figura 15). 
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Figura 15. Delta do rio Amazonas. Fonte: NASA (2010). 

 

A Figura 16 apresenta a classificação tectônica dos litorais ao longo dos continentes. 

 

 

Figura 16. Classificação tectônica das linhas de costa em escala global baseada em Inmam & Nordstrom 

(1971). 

2.4.2 Erosão costeira 

O Brasil possui uma extensão linear de 7.367 km e considerando-se as reentrâncias do 

litoral esse número se eleva para cerca de 8.500 km. Nessa região encontram-se localizados 

17 estados e em termos municipais, possui 253 municípios litorâneos segundo dados do 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1991) ou 532, segundo dados do Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO) em 1988. A zona costeira brasileira tem uma 

grande variedade de extensões territoriais e distintos padrões de uso e ocupação do solo, 

incluindo as sedes de várias capitais de estado, metrópoles, complexos portuários e polos 

químicos e industriais do país. Nessa faixa, concentra-se atualmente mais de um quarto da 

população brasileira, com uma densidade populacional em torno de 87 hab./km
2
, muito 

superior à média nacional que é de 17 hab./km
2
, cuja forma de vida impacta diretamente os 

ecossistemas litorâneos (ROSSO, 2007). 

Em termos ambientais, encontram-se na costa brasileira os mais variados tipos de 

ecossistemas: campos de dunas, ilhas-barreira, costões rochosos, estuários, brejos, falésias e 

baixios. Na sua maior parte suas águas são quentes, ocupando áreas tropicais e subtropicais do 

Atlântico Sul Ocidental, tendo uma pequena parcela no extremo norte no país voltada para o 

mar do Caribe. 

Devido à grande extensão e complexidade dos diferentes ecossistemas brasileiros, as 

regiões costeiras são muito sensíveis aos efeitos da atividade humana. Os principais impactos 

ambientais incluem os conflitos de uso de ocupação do solo, os impactos decorrente das 

atividades portuárias e industriais, a alta densidade populacional e as grandes variações 

populacionais em épocas de veraneio, dispersão de efluentes domésticos e industriais e 

problemas de erosão. 

Segundo Dias (2004), a erosão costeira é outro processo de fornecimento de sedimentos 

para o meio oceânico. Em termos globais, estima-se que, em média, a erosão costeira seja 

responsável por cerca de 1,2% dos materiais deste tipo que anualmente chegam ao mar. É um 

processo que afeta grande parte das praias do mundo e, basicamente, ocorre quando a taxa de 

remoção de sedimentos é maior do que a de deposição, resultando na alteração do equilíbrio 

sedimentar, envolvendo, principalmente, as seguintes variáveis (Figura 17): 

 Suprimento natural de areia, 

 Ocupação-Urbanização, 

 Subsidência do terreno, 

 Variações na intensidade e direção do fluxo de energia das ondas, 

 Variações relativas do nível do mar, 

 Tempestades, 

 Deriva litorânea, 

 Intervenções humanas (construção de portos, dragagens). 
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Figura 17.  Balanço sedimentar. Fonte: Notas de aula de Sedimentologia Marinha. Prof.ª Tereza Araújo, 

(PPGEOC/UFPE) (2010). 

 

O resultado desse desequilíbrio é a migração da linha de costa em direção ao continente, 

e um terreno que, por exemplo, hoje está longe da praia, no futuro pode se tornar a própria 

praia.  

Apesar de ser um fenômeno natural, a erosão pode ser considerada como problema. Em 

1985, Bird publicou um estudo na International Geographical Union´s Commissiononthe 

Coastal Environment mostrando que 70% da linha de costa do mundo encontrava-se em 

retração.   

Deste modo alguns autores sugerem que em vez de erosão, seja utilizado o termo "recuo 

da linha de costa", visto que este último traduz de maneira mais fiel o que realmente acontece.  

Sendo uma das feições mais dinâmicas do planeta, sua posição no espaço muda 

constantemente em várias escalas temporais (diárias, sazonais, décadas, seculares e 

milenares). Porém, o fenômeno da erosão não implica em destruição da praia arenosa, usada 

para fins recreativos, pois o seu desaparecimento ocorre quando o homem interfere no 

processo de recuo da linha de costa, tentando estabilizar a sua posição através de obras de 

engenharia (Figura 18). 
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Figura 18. Praia de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, Recife/PE (2011). 

 

Como o problema resulta essencialmente de um conflito entre um processo natural e a 

atividade humana, a solução do problema passa necessariamente pela questão do uso do solo 

na zona costeira. Tentativas de se estabilizar a posição da linha de costa através de obras de 

engenharia (molhes, quebra ondas, etc.) tem se mostrado ineficientes em controlar o 

fenômeno, e via de regra implicam na destruição da praia recreativa. Entretanto em alguns 

casos extremos esta é a mais efetiva e rápida maneira de defesa do patrimônio público ou 

privado. 

2.5 BACIA HIDROGRÁFICA 

Diversas definições sobre bacia hidrográfica foram formuladas ao longo do tempo. 

Todas elas guardando entre si grande semelhança de pensamento, pois se baseiam na área de 

concentração de determinada rede de drenagem. As definições que envolvem o conceito de 

subdivisões como sub-bacias e micro-bacias apresentam abordagens diferentes evidenciando 

fatores que vão do físico ao ecológico (Figura 19) (TEODORO et al., 2007). 

 



48 

 

 

Figura 19. Bacia hidrográfica do rio Douro na Península Ibérica. Fonte: Google (2011). 

 

Desta forma as definições propostas para bacias hidrográficas assemelham-se ao 

conceito dado por Barrella (2001). Sendo definido como um conjunto de terras drenadas por 

um rio e seus afluentes, formada nas regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde 

as águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no 

solo para formação de nascentes e do lençol freático. As águas superficiais escoam para as 

partes mais baixas do terreno, sendo que as cabeceiras são formadas por riachos que brotam 

em terrenos íngremes das serras e montanhas e à medida que as águas dos riachos descem, 

juntam-se a outros riachos, aumentando o volume e formando os primeiros rios, esses 

pequenos rios continuam seus trajetos recebendo água de outros tributários, formando rios 

maiores até desembocarem no oceano (TEODORO et al., 2007). 

Lima & Zakia (2000) acrescentam ao conceito geomorfológico da bacia hidrográfica, 

uma abordagem sistêmica. Para esses autores as bacias hidrográficas são sistemas abertos, que 

recebem energia através de agentes climáticos e perdem energia através do deflúvio, podendo 

ser descritas em termos de variáveis interdependentes, que oscilam em torno de um padrão, e 

desta forma, mesmo quando perturbadas por ações antrópicas, encontram-se em equilíbrio 

dinâmico. Portanto, qualquer modificação no recebimento ou na liberação de energia, ou 

modificação na forma do sistema, acarretará em uma mudança compensatória que tende a 

minimizar o efeito da modificação e restaurar o estado de equilíbrio dinâmico.  

O Brasil detém 12% dos recursos hídricos do planeta, é uma quantidade bem 

considerável, porém tais recursos não são aproveitados e distribuídos de maneira 

adequada. No início de 1997 a Lei nº 9433 foi sancionada, e com isso foi estabelecida a 

Política Nacional de Recurso Hídrico e o desenvolvimento do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, que incorpora princípios e normas para a gestão de 
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recursos hídricos adotando a definição de bacias hidrográficas como unidade de estudo e 

gestão. Consideravam a água como um bem de domínio público, e em casos de falta a 

prioridade seria para o consumo humano (TEODORO et al., 2007). 

Assim, as bacias hidrográficas além de serem unidades geográficas são sistemas onde o 

ciclo hidrológico é analisado visando a aplicações de engenharia.  Aplica-se a equação de 

balanço hídrico para uma região geográfica de forma a se estabelecer suas características 

hidrológicas básicas. Definidas suas características fisiográficas e comentadas suas relações 

com o comportamento dos escoamentos na bacia, pode-se entender fenômenos passados, 

avaliar impactos de alterações antrópicas e elaborar correlações entre vazões e características 

fisiográficas para estudos de regionalização e sintetização de fórmulas empíricas 

(AMANTHEA, 2009). 

De maneira geral convenciona-se chamar de bacia hidrográfica a toda área drenada pelo 

rio principal, que deságua no mar ou em um grande lago, e de sub-bacias às áreas de 

drenagem de seus afluentes. É a área definida topograficamente, delimitada pelos divisores de 

águas (linhas que unem os pontos de cotas mais elevadas), drenada por um curso d’água ou 

por um sistema conectado de cursos d’água, tal que toda vazão efluente seja descarregada por 

uma simples saída (CECÍLIO & REIS, 2006).  

Porém é preciso não confundir “bacias hidrográficas” com “regiões hidrográficas”, que 

podem abranger mais de uma bacia hidrográfica, que por sua vez também podem subdividir-

se em sub-bacias. As regiões hidrográficas da América Latina estão representadas na Figura 

20. 
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Figura 20.  Regiões hidrográficas da América Latina. Fonte: CNRH (2011). 

 

De acordo com a Resolução n.º32 de 15/10/03, do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos - CNRH, o Brasil está dividido em regiões hidrográficas denominadas: região 

hidrográfica Amazônica, região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, do Atlântico Nordeste 

Ocidental, do Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, do São Francisco, do Atlântico Leste, do 

Código

0 Região Hidrrográfica 0

1 Região Hidrrográfica 1

2 Bacia  Hidrrográfica do rio Orenoco

3 Região Hidrrográfica 3

4 Bacia  Hidrrográfica do rio Amazonas

5 Região Hidrrográfica 5

6 Bacia  Hidrrográfica do rio Tocantins

8 Bacia  Hidrrográfica do rio Paraná

9 Região Hidrrográfica 9

Região Hidrrográfica 7, inclui as bacias dos 

rios Parnaíba, São Francisco, Doce, Paraíba do 

Sul e Uruguai, entre outras.

Denominação

7
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Atlântico Sudeste, do Paraná, do Uruguai e a região hidrográfica do Atlântico Sul (Figuras21) 

(FARIA, 2008).  

 

 

Figura 21. Regiões Hidrográficas do Brasil. Fonte: CNRH (2011). 

 

No ano 2000, o IBGE estabeleceu uma nova classificação para as bacias hidrográficas 

brasileiras, caracterizando dez importantes grupos hidrográficos, formados por 57 grandes 

bacias e sub-bacias (Figura 22).  
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Figura 22. Nova divisão hidrográfica do Brasil. Fonte: IBGE, 2000. 

 

Em meados do ano 2000 a Lei nº 9984 foi promulgada, desenvolvendo a ANA (Agência 

Nacional de Águas), que ficou encarregada de outorgar e exercer fiscalização sobre o direito e 

uso dos recursos hídricos, além de criar e desenvolver movimentos com o intuito de impedir e 

controlar a ação das secas e inundações. 

Segundo Faria (2008), os principais elementos componentes das bacias hidrográficas 

segundo são: 

 os “divisores de água” – cristas das elevações que separam a drenagem de uma e outra 

bacia; 

% Área

I 44,89 3.836.528,70

II 10,90 932.070,00

III 3,81 325.888,00

IV 7,55 645.720,00

V 15,45 1.320.275,00

VI 0,98 83.380,00

VII 7,98 682.449,00

VIII 2,86 244.437,00

IX 2,38 203.015,00

X 3,20 273.612,00

Bacia  Hidrrográfica costeira do Norte

Bacia  costeira do Nordeste Ocidental

Bacia  costeira do Nordeste Oridental

Bacia  costeira do Sudeste

Bacia  costeira do Sul

Bacias

Bacia  Hidrrográfica do rio Amazonas

Bacia  Hidrrográfica do rio Tocantins

Bacia  Hidrrográfica do rio Paraíba

Bacia  Hidrrográfica do rio São Francisco

Bacia  Hidrrográfica do rio da Prata



53 

 

 “fundos de vale” – áreas adjacentes a rios ou córregos e que geralmente sofrem 

inundações; 

  “sub-bacias” – bacias menores, geralmente de algum afluente do rio principal; 

  “nascentes” – local onde a água subterrânea brota para a superfície formando um 

corpo d’água; 

  “áreas de descarga” – locais onde a água escapa para a superfície do terreno, vazão; 

  “recarga” – local onde a água penetra no solo recarregando o lençol freático; 

  “perfis hidrogeoquímicos” ou “hidroquímicos” – características da água subterrânea 

no espaço litológico.  

Frequentemente é necessário subdividir grandes bacias em unidades menores para fins 

práticos de trabalho. As subáreas ou bacias tributárias são definidas por divisores internos da 

mesma forma que para a bacia principal. 

2.5.1 Balanço hídrico 

Segundo Lima (1996 b), o balanço entre entradas e saídas de água em uma bacia 

hidrográfica é denominado balanço hídrico. A principal entrada de água de uma bacia é a 

precipitação. A saída de água da bacia pode ocorrer por evapotranspiração e por escoamento. 

Estas variáveis podem ser medidas com diferentes graus de precisão. O balanço hídrico de 

uma bacia exige que seja satisfeita a equação: 

 = P – E – Q (1) 

Onde: 

ΔV = a variação do volume de água armazenado na bacia (m3);  

Δt= o intervalo de tempo considerado (s); 

P = a precipitação (m3/s); 

E = a evapotranspiração (m3/s);  

Q = o escoamento (m3/s). 
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Em intervalos de tempo longos, como um ano ou mais, a variação de armazenamento 

pode ser desprezada na maior parte das bacias, e a equação pode ser reescrita em unidades de 

mm/ano, o que é feito dividindo os volumes pela área da bacia. 

 P = E + Q  (2) 

Onde: 

 P = a precipitação em mm / ano;  

E = a evapotranspiração em mm / ano; 

Q = o escoamento em mm / ano. 

As unidades de mm são mais usuais para a precipitação e para a evapotranspiração. 

Uma lâmina de 1 mm de chuva corresponde a um litro de água distribuído sobre uma área de 

1 m
2
. 

O percentual da chuva que se transforma em escoamento é chamado coeficiente de 

escoamento de longo prazo e é dado por: 

C =  (3) 

O coeficiente de escoamento tem, teoricamente, valores entre 0 e 1. Na prática os 

valores vão de 0,05 a 0,5 para a maioria das bacias. 

Qualquer ponto da superfície faz parte de uma bacia hidrográfica. Desde os menores 

vales até a grande bacia amazônica, sempre existe uma discreta área de terreno que capta a 

água da chuva, perde água por evaporação, e produz o restante como deflúvio ou escoamento 

superficial (LIMA, 1996 b). 

Esquematicamente, os processos envolvidos no balanço hídrico de uma bacia 

hidrográfica podem ser observados na Figura 23. 
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Figura 23. Balanço hídrico numa bacia hidrográfica. Fonte: Google (2011). 

2.5.2 Conceito de sub-bacia e micro bacia 

As sub-bacias ou bacias tributárias são definidas por divisores internos, da mesma 

forma que a bacia principal. São áreas de drenagem dos tributários do curso d’água principal. 

Para definir sua área os autores utilizam-se de diferentes unidades de medida. Para Faustino 

(1996), as sub-bacias possuem áreas maiores que 100 km² e menores que 700 km², já para 

Rocha (1997) apud MARTINS et al.(2005), são áreas entre 20.000 ha e 30.000 ha (200 a 300 

km
2
). Para Santana (2004), bacias podem ser desmembradas em um número qualquer de sub-

bacias, dependendo do ponto de saída considerado ao longo do seu eixo-tronco ou canal 

coletor. Cada bacia hidrográfica interliga-se com outra de ordem hierárquica superior, 

constituindo, em relação à última, uma sub-bacia. Portanto, os termos bacia e sub-bacias 

hidrográficas são relativos (TEODORO et al., 2007, p.138). 

Para as micro bacias existe uma série de conceitos para sua definição, podendo ser 

adotados critérios como unidades de medida, hidrológicos e ecológicos. Para Santana (2003), 

o termo micro bacia, embora bem difundido, constitui uma denominação empírica, sugerindo 

o autor a sua substituição por sub-bacia hidrográfica. Já para Faustino (1996), a micro bacia 

tem sua área com drenagem direta para o curso principal de uma sub-bacia, com várias micro 

bacias formando uma sub-bacia, sendo a área de uma micro bacia inferior a 100 km
2
. Cecílio 

& Reis (2006) definem a micro bacia como uma sub-bacia hidrográfica de área reduzida, não 

havendo consenso de qual seria a área máxima (máximo varia entre 10 a 20.000 ha ou 0,1 a 

200 km
2
). 
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Não existindo um limite de tamanho para se caracterizar as micro bacias, há que se 

fazer, distinção de dois critérios: micro bacias sob o ponto de vista hidrológico  e sob o ponto 

de vista de programas e políticas de uso do solo. No primeiro caso, levando em conta o 

funcionamento hidrológico da bacia, bacias hidrográficas são classificadas em grandes e 

pequenas não apenas com base em sua superfície total, mas também nos efeitos de alguns 

fatores dominantes na geração do deflúvio. No segundo caso o critério de caracterização é 

político e administrativo, pois é usado para programas de manejo nas micro bacias. 

Do ponto de vista hidrológico, define-se “micro bacia” como sendo aquela cuja área é 

tão pequena que a sensibilidade a chuvas de curta duração e às diferenças no uso do solo são 

detectadas com mais sensibilidade do que nas grandes bacias. A área de uma micro bacia 

pode variar de pouco menos de 1 ha até 40 ou mais hectares, podendo mesmo atingir, em 

algumas situações, até 100 ha ou mais.  

Essa explicação contribui para distinguir, definir e delimitar o espaço de micro bacias e 

bacias hidrográficas, sendo sua compreensão, crucial para a estruturação de programas de 

monitoramento ambiental, por meio de medições de variáveis hidrológicas, limnológicas, da 

topografia, da cartografia e com o auxílio de sistemas de informações geográficas (LIMA, 

2008; ZAKIA, 2000). 

Do ponto de vista ecológico, considera-se a menor unidade do ecossistema onde pode 

ser observada a delicada relação de interdependência entre os fatores bióticos e abióticos, 

sendo que perturbações podem comprometer a dinâmica de seu funcionamento. Esse conceito 

visa à identificação e o monitoramento de forma orientada dos impactos ambientais 

(MOSCA; LEONARDO, 2003). Calijuri & Bubel (2006), adotam unidades hidrológicas e 

ecológicas para conceitualizarem o termo micro bacia hidrográfica. Para os autores, são áreas 

formadas por canais de 1ª e 2ª ordem e, em alguns casos, de 3ª ordem, devendo ser definida 

como base na dinâmica dos processos hidrológicos, geomorfológicos e biológicos.  

Conforme pode ser observado, a menor unidade geomorfológica que caracteriza a bacia 

hidrográfica é a bacia de primeira ordem. A junção de duas micro bacias primárias forma uma 

micro bacia maior, de segunda ordem, e assim sucessivamente, micro bacias, de 1
a
 a 3

a
 ou até 

4
a
 ordens, até a formação da macro bacia hidrográfica, a bacia de um rio. 

As micro bacias são áreas frágeis e frequentemente ameaçadas por perturbações, nas 

quais as escalas espacial, temporal e observacional são fundamentais, oferecendo, portanto, a 

vantagem de um gerenciamento simultâneo, interdependente e cumulativo de seus aspectos 

econômicos, sociais e ambientais, através da possibilidade de realizar um planejamento e 

administração integrada dos recursos naturais, solo e água, ampliando assim, notavelmente, a 
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sinergia e a potencialidade dos processos operados, além de oferecer condições geográficas e 

sociais favoráveis à organização comunitária (RYFF, 1995 apud SABANÉS, 2002). 

Nos quadros 1, 2 e 3 estão apresentadas diferentes definições para bacia hidrográfica, 

sub-bacia hidrográfica e micro bacia hidrográficas respectivamente. 

 

 

 

Quadro 1. Diferentes conceitos de bacia hidrográfica encontrados na literatura.  

Fonte:TEODORO et al., 2007. 
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Quadro 2. Diferentes conceitos de sub-bacias hidrográficas encontrados na literatura. Fonte: 

TEODORO et al., 2007. 
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Quadro 3. Diferentes conceitos de micro bacias hidrográficas encontrados na literatura. Fonte: Teodoro et 

al.(2007). 

 

 

No Tabela 3 têm-se algumas classificações de bacia hidrográfica em função da área que 

são mais comumente utilizadas na literatura nacional. 

 

Tabela 3. Classificação das bacias hidrográficas em função de sua área. Fonte: TEODORO et al. (2007). 
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Do ponto de vista da hidrologia, a classificação de bacias hidrográficas em grandes e 

pequenas não contempla apenas a sua superfície total, mas considerando os efeitos de certos 

fatores dominantes na geração do deflúvio. 

O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função de suas 

características geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, rede de drenagem, solo, etc.) e 

do tipo da cobertura vegetal existente. Assim, as características físicas e bióticas de uma bacia 

possuem importante papel nos processos do ciclo hidrológico, influenciando, dentre outros, a 

infiltração e quantidade de água produzida como deflúvio, a evapotranspiração, os 

escoamentos superficiais e subsuperficial, (LIMA, 1976). Além disso, o comportamento 

hidrológico de uma bacia hidrográfica também é afetado por ações antrópicas, uma vez que, 

ao intervir no meio natural, o homem acaba interferindo nos processos do ciclo hidrológico 

(TONELLO, 2005). 

Neste contexto, as características morfométricas do padrão de drenagem e do relevo 

refletem algumas propriedades do terreno, como infiltração e deflúvio das águas das chuvas, e 

expressam estreita correlação com a litologia, estrutura geológica e formação superficial dos 

elementos que compõem a superfície terrestre (PISSARA et al., 2004). 

Segundo Tonello (2005), as características morfométricas podem ser divididas em: 

características geométricas, características do relevo e características da rede de drenagem e 

estão assim reunidas na Tabela 4. 

Tabela 4. Características morfométricas de bacias hidrográficas. Fonte: TEODORO et al. (2007). 
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Segundo Porto et al. (1999), o estudo das características morfológicas de uma bacia 

hidrográfica tem três utilidades básicas: 

1. Explicar os fatos ocorridos no passado e a criação de cenários futuros; 

2. Transposição de informações entre bacias vizinhas, pois é muito comum não se 

dispor de dados de vazões no local de interesse de um projeto. Porém tendo-se dados 

históricos de uma bacia vizinha ou do mesmo rio, mas em seções distantes, pode-se através de 

fórmulas empíricas ou por análise estatística regional, correlacionar os dados de vazões com 

as características físicas das bacias. 

3. Criação de fórmulas empíricas para generalizações regionais dessas 

correlações, em geral, efetuadas de forma independente à uma necessidade de estudo 

específico, mas de cunho mais científico. 

O escoamento num curso d’água é condicionado a diversos fatores, podendo ser 

dividido em dois grupos: 

a- Fatores climáticos, mais ligados à precipitação; 

b- Fatores físicos. 

2.5.3 Características físicas de uma bacia hidrográfica 

As características fisiográficas de uma bacia hidrográfica influenciam 

significativamente sua resposta hidrológica e, especialmente, o regime de fluxo durante 

enchentes e períodos de seca. 

O tempo de concentração, que caracteriza a velocidade e intensidade da reação da bacia 

a uma chuva (resposta da bacia) é influenciado por diferentes características morfológicas 

(físicas). 

Segundo Christofoletti (1974) de acordo com o escoamento global, as bacias de 

drenagem podem ser classificadas em: 

a) exorreicas: quando o escoamento da água se faz de modo contínuo até o mar, isto é, 

quando as bacias deságuam diretamente no mar; 

b) endorreicas: quando as drenagens são internas e não possuem escoamento até o mar, 

desembocando em lagos, ou dissipando-se nas areias do deserto, ou perdendo-se nas 

depressões cársicas; 
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c) arreicas: quando não há qualquer estruturação em bacias, como nas áreas desérticas; 

d) criptorreicas: quando as bacias são subterrâneas, como nas áreas cársicas. 

Da mesma forma os cursos d’água podem classificados de acordo com o período de 

tempo durante o qual o fluxo ocorre: 

a) perenes: há fluxo o ano todo, ou pelo menos em 90% do ano, em canal bem definido; 

b) intermitentes: de modo geral, só há fluxo durante a estação chuvosa (50% do período 

ou menos); 

c) efêmero: só há fluxo durante chuvas ou períodos chuvosos; os canais não são bem 

definidos. 

2.5.3.1 Forma da rede de drenagem 

 Dentro da bacia hidrográfica a água procura evadir-se do continente para o mar, em 

geral, do ponto mais alto para o mais baixo. Organiza-se em sistemas de drenagem, formando 

uma rede de drenagem que segue um padrão de acordo com a topografia e a geologia local 

(CHRISTOFOLETTI, 1974). 

A rede de drenagem pode ser classificada baseando-se em critérios geométricos como 

(Figura 24): 

a) dendrítica: lembra a configuração de uma árvore. É típica de regiões onde predomina 

rocha de resistência uniforme; 

b) treliça: composta por rios principais consequentes correndo paralelamente, recebendo 

afluentes subsequentes que fluem em direção transversal aos primeiros. O controle estrutural é 

muito acentuado, devido à desigual resistência das rochas. A extensão e a profundidade dos 

leitos serão maiores sobre rochas menos resistentes, dando formação a vales ladeados por 

paredes de rochas mais resistentes. Este tipo é encontrado em regiões de rochas sedimentares 

estratificadas, assim como em áreas de glaciação; 

c) retangular: variação do padrão treliça, caracterizado pelo aspecto ortogonal devido às 

bruscas alterações retangulares nos cursos fluviais. Deve-se à ocorrência de falhas e de juntas 

na estrutura rochosa; 

d) paralela: também chamada “cauda equina”, ocorre em regiões de vertentes com 

acentuada declividade, ou onde existam controles estruturais que favoreçam a formação de 

correntes fluviais paralelas; 
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e) radial: pode desenvolver-se sobre vários tipos e estruturas rochosas, como por 

exemplo, em áreas vulcânicas e dômicas; 

f) anelar: típica de áreas dômicas; a drenagem acomoda-se aos afloramentos das rochas 

menos resistentes. 

 

Figura 24.  Padrões de drenagem. Fonte: CRISTOFOLETTI (1974). 

 

Em muitos casos a classificação dos padrões de drenagem de áreas distintas feita por 

diferentes autores, envolve diferentes interpretações. Desta forma, visando à comparação de 

padrões de drenagem, assim como o relacionamento destes padrões com processos 

hidrológicos da bacia, exige-se a elaboração de métodos que expressem os padrões de 

drenagem em termos quantitativos, tendo em mente sua variabilidade espaço temporal.  

Vários parâmetros foram desenvolvidos, alguns deles aplicáveis à bacia como um todo, 

enquanto que outros relativos a apenas algumas características do sistema. Porém nenhum 

desses parâmetros deve ser entendido como capaz de simplificar a complexa dinâmica da 

bacia hidrográfica. 

Estes parâmetros e suas inter-relações podem ser classificados em: 

a) parâmetros físicos: área, fator de forma, compacidade, altitude média, declividade 

média, densidade de drenagem, número de canais, direção e comprimento do escoamento 

superficial, comprimento da bacia, hipsometria (relação área-altitude), comprimento dos 

canais, padrão de drenagem, orientação, rugosidade dos canais, dimensão e forma dos vales, 

índice de circularidade, etc.; 
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b) parâmetros geológicos: tipos de rochas, tipos de solos, tipos de sedimentos fluviais, 

etc.; 

c) parâmetros de vegetação: tipos de cobertura vegetal, espécies, densidade, índice de 

área foliar, biomassa, etc.; 

d) inter-relações: Lei do Número de Canais (razão de bifurcação), Lei do Comprimento 

dos Canais (relação entre comprimento médio dos canais e ordem), Lei das Áreas (relação 

entre área e ordem), etc. 

2.5.3.2 Traçado delimitador de uma bacia hidrográfica 

A projeção horizontal da área de uma bacia hidrográfica é chamada de área de 

drenagem e a localização da seção transversal de estudo que determina os seus limites é 

determinada através de analises. 

Uma bacia hidrográfica é necessariamente definida por um divisor de águas que a 

separa das bacias adjacentes. O divisor de águas segue a linha dos cumes das formações 

topográficas em torno da bacia, e cruza o curso d’água somente na seção de saída (Figura 25). 

 

 

 

Figura 25.  Divisor de água. Fonte: Google (2011). 

 

Excepcionalmente, a bacia poderá conter sub-bacias secundárias fechadas, nas quais as 

águas superficiais deságuam em sumidouros ou lagos que não estão ligados à rede 

hidrográfica do curso de água principal, se bem que os lençóis freáticos correspondentes 

estejam às vezes em comunicação. Inversamente a bacia topográfica delimitada na carta 
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topográfica pode ser menos extensa que a bacia hidrogeológica, se o curso de água for 

alimentado por escoamento subterrâneo proveniente de bacias vizinhas, o que pode ocorrer, 

por exemplo, em regiões muito planas, de depósitos sedimentários permeáveis e de grande 

espessura. 

 Conclui-se que além da delimitação topográfica, deve-se observar a delimitação da 

bacia sob o ponto de vista geológico e em formações características, calcárias ou de geologia 

especial. Raramente as duas delimitações coincidem, conforme ilustra a Figura 26: 

 

Figura 26. Casos em que não ocorre a coincidência entre a área superficial e a área subsuperficial das 

bacias. Fonte: Google (2011). 

 

O volume total de água transportado nos cursos d’água é constituído de escoamento 

superficial e água subterrânea e raramente estas duas porções provêm da mesma área. O 

divisor topográfico divide a porção do escoamento superficial (bacia hidrográfica) e o divisor 

freático, determinado pela estrutura geológica e algumas vezes influenciado pela topografia 

divide a porção de água subterrânea (bacia hidrogeológica). 

Quando estes dois divisores não coincidem, diz-se que há fuga de água de uma bacia 

para outra. Como o divisor freático não possui uma posição fixa e as várias posições 

assumidas são em geral desconhecidas, limita-se a bacia hidrográfica pelo divisor topográfico. 

Quanto mais alto o nível do lençol freático, mais coincidentes se tornam os divisores freático 

e topográfico. Quanto mais o nível baixa, mais eles se tornam separados. 

Em geral se duas bacias adjacentes são mais ou menos paralelas, ocorre a fuga de água 

da mais alta para a mais baixa. A hipótese da coincidência dos dois divisores pode ser 

bastante incorreta em pequenas bacias com solo impermeável.  

Para definir o divisor topográfico, inicialmente, deve-se localizar em uma carta 

planialtimétrica a seção de saída da bacia hidrográfica (na Figura 27, corresponde ao círculo, 

em vermelho). A seguir, visualmente procura-se definir os limites do divisor, sem nenhuma 
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preocupação de exatidão (aproximação grosseira do divisor), como está indicado na Figura 

27. 

 

Figura 27.  Localização grosseira do divisor. Fonte: Porto et al., 1999. 

 

Salienta-se a rede fluvial para auxiliar na localização do divisor. Destacam-se os pontos 

altos cotados (com sinal de x em vermelho na Figura 28).  

 

 

Figura 28. Localização grosseira do divisor. Fonte: Porto et al. (1999). 

 

A linha divisória é o divisor de águas e deve contornar a bacia. Assim, deve-se começar 

a traçar a linha a partir da foz do rio principal, seguindo pela linha de maior declive até ponto 

de maior cota mais próximo. A linha de maior declive cruza perpendicularmente as curvas de 

nível. Partindo-se da seção de saída da bacia, traçam-se as duas linhas de maior declive que 

passam por ela (linha perpendicular às curvas de nível) até atingir o ponto alto mais próximo 

(Figuras 29). 
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Figura 29.  (a) Linha de maior declive que passa pela seção de saída da bacia e (b) zoom mostrando a linha 

de maior declive. Fonte: Porto et al. (1999). 

 

Dá-se continuidade ao traçado do divisor, partindo-se do ponto alto das linhas demaior 

declive e unindo-o com o ponto alto mais próximo, seguindo o contorno do relevo do 

terreno(não se deve unir os pontos altos por segmentos de reta que não respeitem o perfil do 

terreno) até completar o circuito (Figura 30). 

 

 

Figura 30.  Traçado da linha divisória. Fonte: Porto et al., 1999. 

 

Deve-se verificar que no delineamento de uma bacia hidrográfica, as barreiras artificiais 

representadas por estradas, linhas férreas, etc., devem ser levadas em consideração, pois o 

processo hidrológico acontece especialmente na superfície e pode ser modificados por fluxos 

artificiais derivados de transposição de bacias, rede de água potável, estradas, bombeamento, 

reservatórios, etc.(Figura 31). 

(a) (b) 
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Figura 31.  Representação de barreiras artificias que podem modificar o fluxo na bacia: (a) construção de 

estradas e (b) captação de água na bacia. Fonte: Google (2011). 

2.5.3.3 Área da bacia 

É a área plana definida pela projeção horizontal do divisor e águas e sua determinação é 

feita usando-se planta topográfica, algumas vezes complementada com mapas geológicos, de 

altimetria traçando-se a linha divisória que passa pelos pontos de maior cota entre duas bacias 

vizinhas, o que pode ser feito por ocasião da delimitação da área da bacia.  

A área pode ser determinada com boa precisão utilizando-se um planímetro, com     

métodos geométricos de determinação de área de figura irregular ou com recurso intrínseco 

aos aplicativos de Sistema de Informação Geográfica (SIG), quando se trabalha com a planta 

digitalizada. 

As bacias podem ser classificadas em grandes e pequenas, porém este critério não é para 

tal classificação, haja vista que duas bacias de mesma área podem apresentar comportamentos 

hidrológicos totalmente distintos.  

Segundo Porto et al. (1999) considera-se uma bacia pequena quando a quantidade de 

água acumulada no leito do curso d’água devido à precipitação for superior à quantidade de 

água acumulada no solo e na vegetação.  

A área da bacia tem significativa influência sobre o hidrograma e afeta a grandeza das 

enchentes, das vazões mínimas, e das vazões médias de várias formas. Vejamos quais são os 

efeitos provocados por esta grandeza: 
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2.5.3.3.1 Efeito sobre vazões máximas 

 

Se quantidades iguais de chuva precipitam em intervalos de tempos iguais sobre duas 

bacias que diferem apenas pela área, o volume do escoamento superficial por unidade de área 

será o mesmo nas duas bacias. Entretanto, esse volume de escoamento estará mais espalhado 

na bacia de maior área. Desta forma, o tempo necessário para que todo esse volume passe pela 

seção de saída desta bacia será maior que o tempo gasto na bacia de menor área. Porém, o 

pico de enchente será menos acentuado na maior bacia (em relação à vazão normal).  

Entretanto, o tempo necessário para que um escoamento de enchente (que caiu próximo 

à nascente, por exemplo) atinja uma seção (saída, por exemplo) aumenta à medida que a área 

da bacia aumenta.  

Isto significa que o hidrograma de enchente terá sua base mais larga. 

 

2.5.3.3.2 Efeito sobre vazões mínimas 

 

Uma vez cessado o escoamento superficial, a vazão de um curso d’água é alimentada 

pela água subterrânea. Consequentemente, com o gasto desse armazenamento a vazão do 

curso d’água vai diminuindo até que o curso d’água fique seco ou haja uma recarga no solo 

pela precipitação. Estas precipitações, que ocorrem durante as secas atingem algumas partes 

das grandes bacias, enquanto muitas vezes não caem sobre algumas pequenas sub-bacias. Por 

esse motivo, a vazão dos cursos d’água principais das bacias maiores tem maior chance de 

prover uma vazão firme. 

 

2.5.3.3.3 Efeito sobre vazões médias 

 

A área da bacia não afeta diretamente a vazão média. Assim, as vazões médias 

específicas (vazão por unidade de área) em vários pontos de uma bacia são praticamente 

constantes.  
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2.5.4 Rede de drenagem 

Segundo Studart (2006), o sistema de drenagem de uma bacia é constituído pelo rio 

principal e seus efluentes e o padrão de seu sistema de drenagem têm um efeito marcante na 

taxa do “run off”, que vem a ser a consideração da influência de diversos fatores sobre a 

velocidade com que a chuva escorre para o canal. Tais fatores são: a inclinação da superfície, 

a espessura da lâmina d’água, a distância a percorrer e a rugosidade da superfície. Quando 

bem drenada, a bacia tem menor tempo de concentração, o escoamento superficial concentra-

se mais rapidamente, tendo os picos de enchente altos.  

Podemos descrever as características de uma rede de drenagem usando os seguintes 

parâmetros: 

1. Ordem dos cursos d’ água,  

2. Densidade de drenagem,  

3. Extensão média do escoamento superficial,  

4. Sinuosidade do curso d’ água. 

O estudo das ramificações e do desenvolvimento do sistema de drenagem é importante, 

pois ele indica a maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica. O 

padrão de drenagem de uma bacia depende da estrutura geológica do local, tipo de solo, 

topografia e clima. Esse padrão também influencia no comportamento hidrológico da bacia 

(CARVALHO et al., 2007). 

2.5.4.1 Ordem dos cursos d’água 

Vários métodos de classificação e de ordenamento das bacias foram desenvolvidos 

considerando a área e a rede hidrográfica da bacia. 

Sthraler (1957) introduziu uma classificação onde a ordem dos cursos d’água reflete o 

grau de ramificação da rede hidrográfica a montante e à jusante baseada nos seguintes 

princípios: 

 Todos os cursos d'água sem tributários são de primeira ordem. 

 O curso d'água formado pela confluência de dois cursos d'água de diferentes ordens 

manterá a mais alta ordem entre os dois; 
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 O curso de água formado pela confluência de dois cursos d'água de mesma ordem terá 

uma ordem mais elevada do que os outros dois. 

A ordem do canal localizado na saída da bacia é também a ordem da bacia. A junção de 

duas micro bacias primárias forma uma micro bacia maior, de segunda ordem, e assim 

sucessivamente, até a formação da macro bacia hidrográfica, a bacia de um rio. 

Porto et al. (1999) explica que a classificação dos rios quanto à ordem reflete no grau de 

ramificação ou bifurcação dentro de uma bacia. Os cursos d’água maiores possuem seus 

tributários, que por sua vez possuem outros até que se chegue aos minúsculos cursos d’água 

da extremidade.   

As correntes formadoras, isto é, os canais que não possuem tributários são considerados 

de primeira ordem. Quando dois canais de primeira ordem se unem é formado um segmento 

de segunda ordem. A união de dois rios de mesma ordem resulta em um rio de ordem 

imediatamente superior; quando dois rios de ordem diferentes se unem, formam um rio com a 

ordem maior dos dois. 

O rio principal é contado apenas uma vez de sua nascente até a foz e os tributários de 

ordem superior, cada um se estendendo de sua nascente até a junção com o rio de ordem 

superior (Figura 32). 

 

Figura 32.  Classificação e ordenamento dos rios numa bacia hidrográfica de STHRALER (1957). 

2.5.4.2 Densidade de cursos d’água 

A densidade de cursos d’água não indica a eficiência da drenagem, pois a extensão dos 

cursos d’água não é levada em conta. 
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Para se determinar corretamente a ordem, situam-se num mapa todos os cursos d’água, 

perenes ou intermitentes, mas não se devem incluir ravinas de água que não possuem curso 

definido. Geralmente, quanto maior a ordem de um curso d’água maior é a sua extensão. São 

incluídos apenas os rios perenes e os intermitentes.  A densidade de cursos d’água é a relação 

entre o número de cursos d’água e a área total da bacia:  

D =    (4) 

 

Onde:  

Ns = número de cursos d’água; 

A=área da bacia.  

2.5.4.3 Densidade de drenagem 

É um índice importante, pois reflete a influência da geologia, topografia, do solo e da 

vegetação da bacia hidrográfica, e está relacionado com o tempo gasto para a saída do 

escoamento superficial da bacia (LIMA, 1996 a). 

A densidade de drenagem, introduzido por Horton (1932), indica a eficiência da 

drenagem na bacia. É definida pela relação entre o comprimento total dos cursos d’água (pode 

ser medido na planta topográfica com um barbante ou com um curvímetro) e a área de 

drenagem. 

=    (5)  

Onde:  

Li= soma dos comprimentos de cada curso d’água; 

A= área de drenagem (área da bacia). 

 

Quanto mais eficiente o sistema de drenagem, ou seja, quanto maior a densidade de 

drenagem da bacia, mais rapidamente a água do escoamento superficial originada da chuva 

chegará à saída da bacia, gerando hidrogramas com picos maiores e em instantes mais cedo 

(PORTO et al., 1999). Valores baixos de densidade de drenagem estão geralmente associados 

a regiões de rochas permeáveis e de regime pluviométrico caracterizado por chuvas de baixa 

intensidade (LIMA, 1996 a). 
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 Quanto à densidade de drenagem, as bacias podem ser classificadas em (STHRALER, 

1957): 

Baixa Dd: 5.0 km/km
2
 

Média Dd: 5,0 - 13,5 km/km
2
 

Alta Dd: 13,5 - 155,5 km/km
2
 

Muito alta Dd: >> 155,5 km/km
2
 

A densidade de drenagem depende do clima e das características físicas da bacia 

hidrográfica. O clima atua tanto direta (regime e vazão dos cursos), quanto indiretamente 

(influência sobre a vegetação). 

Das características físicas, a rocha e o solo desempenham papel fundamental, pois 

determinam a maior ou menor resistência à erosão. Em geral, uma bacia de geologia 

dominada por argilitos apresenta alta densidade de drenagem, enquanto que outra com 

substrato predominante de arenitos apresentam baixa densidade de drenagem (MORISAWA, 

1968). 

Segundo Lima (1996 a), valores baixos de densidade de drenagem estão geralmente 

associados a regiões de rochas permeáveis e de regime pluviométrico caracterizado por 

chuvas de baixa intensidade. 

2.5.4.4 Comprimento axial 

É o comprimento do rio desconsiderando-se os meandros, isto é, o comprimento que o 

rio assume durante uma enchente. É a extensão do rio projetado na planta topográfica, ou seja, 

pode ser medido diretamente na planta até com um barbante (Figura 33) (PORTO et al., 

1999). 

 

Figura 33.  Comprimento axial de um rio. Fonte: PORTO et al. (1999). 
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2.5.4.5 Extensão média do escoamento superficial (l) 

Este parâmetro indica a distância média que a água de chuva teria que escoar sobre os 

terrenos da bacia (em linha reta) do ponto onde ocorreu sua queda até o curso d’ água mais 

próximo. Ele dá uma ideia da distância média do escoamento superficial.  

A bacia em estudo é transformada em retângulo de mesma área, onde o lado maior é a 

soma dos comprimentos dos rios da bacia (Figura 34) (STUDART, 2006). 

 

 

Figura 34. Extensão média do escoamento superficial. Fonte: VILLELA (1975). 

 

A relação entre os parâmetros geométricos é dada por: 

A = 4l xL   (6) 

Assim: l=   (7) 

2.5.5 Sinuosidade do curso d’ água 

É a relação entre o comprimento do rio principal (L) e o comprimento do talvegue (Lt) 

Figura 35. 

Sin =   (8) 

Onde: Lt(comprimento do talvegue é a medida em linha reta entre os pontos inicial e 

final do curso d’ água principal),(STUDART, 2006). 
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Figura 35.  Comprimento do rio principal (L) e comprimento do talveque (Lt). Fonte: STUDART (2006). 

2.5.6 Forma da bacia 

Após ter seu contorno definido, a bacia hidrográfica apresenta um formato. Dependendo 

da interação clima-geologia, ela apresenta a forma geral de uma pêra, podendo apresentar 

outras formas geométricas, porém em qualquer situação sua superfície é côncava e determina 

a direção geral do escoamento. É uma das características físicas mais difíceis de serem 

expressas em termos quantitativos, podendo ser influenciada, pela geologia do terreno e 

influenciar o comportamento hidrológico da bacia, como por exemplo, no tempo de 

concentração Tc. Este que é definido como sendo o tempo, a partir do início da precipitação, 

necessário para que toda a bacia contribua com a vazão na seção de controle (STUDART, 

2006). 

Segundo Porto et al.(1999), as grandes bacias hidrográficas em geral apresentam forma 

de leque ou de pêra, ao passo que as pequenas bacias apresentam formas as mais variadas 

possíveis em função da estrutura geológica dos terrenos. A forma da bacia influencia no 

escoamento superficial e consequentemente o fator de forma, os índices de compacidade eo 

tempo de concentração. 

 Estes índices são utilizados para comparar bacias e para comporem parâmetros das 

equações empíricas de correlações entre vazões e características físicas das bacias. Exprimir 

satisfatoriamente a forma de uma bacia hidrográfica por meio de índice numérico não é tarefa 

fácil. Apear disso Gravelius propôs dois índices (STUDART, 2006): fator de forma e índice 

de compacidade. 
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Studart (2006) exemplifica a influência da forma da bacia sobre o escoamento global 

demonstrando através da apresentação de três bacias de formatos diferentes, mas de mesma 

área e sujeitas a uma precipitação de mesma intensidade. A bacia A levará 10h para que toda 

sua área contribua para a descarga, a bacia B levará 5h e a C levará 8,5h. Assim a água 

chegará ao rio principal mais rapidamente na bacia B, depois na C e por fim na A (Figura 36). 

 

 

Figura 36.  O efeito da forma da bacia hidrográfica. Fonte: WILSON (1969). 

 

Segundo Lima (1996 a), o fator de forma foi definido por Horton (1932) como sendo a 

razão entre a largura média da bacia e o comprimento axial da mesma. O comprimento axial é 

medido da saída da bacia até seu ponto mais remoto, seguindo-se as grandes curvas do rio 

principal (não se consideram as curvas dos meandros). A largura média é obtida dividindo-se 

a área da bacia em faixas perpendiculares, onde o polígono formado pela união dos pontos 

extremos dessas perpendiculares se aproxime da forma da bacia real (Figura 37). 

 
Figura 37.  Fator de forma Kf. PORTO et al. (1999). 
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 Sendo:   Kf  =   (9)  mas    =    (10)  

Teremos então: 

Kf  =    (11) 

Onde: 

Kf - fator de forma;  

A - área da bacia; 

L - comprimento do eixo da bacia (da foz ao ponto extremo mais longínquo no 

espigão). 

– largura média da bacia; 

Este índice pode, por exemplo, dar alguma indicação sobre a tendência a inundações, 

conforme ilustrado na Figura 38. 

 

 

Figura 38. Ilustração da determinação do fator de forma para duas bacias de mesma área. Fonte: LIMA 

(1996 a). 

 

Quanto menor o Kf, mais comprida é a bacia e, portanto, menos sujeita a picos de 

enchente, pois o Tc é maior. O escoamento direto de uma dada chuva na bacia (A) não se 

concentra tão rapidamente como em (B), além do fato de que bacias longas e estreitas como a 

(A) são mais dificilmente atingidas integralmente por chuvas intensas (SCHWAB et 

al.,1966). Comparativamente, bacias de fator de forma maior têm maiores chances de sofrer 

inundações do que bacias de fator de forma menor. 
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2.5.6.1 Índice de compacidade 

O índice mais usado é o índice de compacidade Kc, definido por Gravelius como a 

relação entre o perímetro da bacia e do círculo de mesma área que a bacia. 

KC = 0,28   (12) 

 

Onde: 

Kc - índice de forma de Gravelius (adimensional); 

A - área da bacia hidrográfica (km
2
); 

P - perímetro da bacia (km). 

Como o círculo é a figura geométrica plana que comporta uma dada área com o menor 

perímetro, este índice nunca será menor que 1. Bacias que se aproximam geometricamente de 

um círculo convergem o escoamento superficial ao mesmo tempo para um trecho 

relativamente pequeno do rio principal. Caso não exista outros fatores que interfiram, os 

menores valores de Kc indicam maior potencialidade de produção de picos de enchentes 

elevados  e quanto maior o Kcmenos propensa à enchente é a bacia (Figuras 39) (PORTO et 

al., 1999). 

 

Figura 39.  Alguns valores de Kc para diferentes formas de bacia Fonte: MUSY (2001). 

 

 

Na Tabela 5 encontram-se relacionados alguns índices de forma para os tipos de bacias 

mais encontrados na natureza. 
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Tabela 5. Diferentes índices de forma com relação ao rio principal. Fonte: Porto et al. (1999). 

 

 

2.5.6.2 Índice de circularidade 

Índice de Circularidade (IC) proposto por Miller em 1953 apud Christofoletti, (1974), 

quanto mais próximo de 1,0 mais próximas da forma circular será a bacia hidrográfica Figura 

40: 

IC = 12,57  

 (13) 

Sendo: 

IC - índice de circularidade < 1(IC~1, mais circular será a bacia hidrográfica); 

A - área da bacia (km
2
); 

P - perímetro da bacia (km). 

1,12 1,00

1,40 0,25

1,40 4,00

FF Kc

1,00 0,79

0,25

4,00

Forma FF

0,79

1,00
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Figura 40. Forma de uma bacia. Fonte: Porto et al.(1999). 

2.5.7 Características de relevo 

As altitudes máximas e mínimas de uma bacia são obtidas através de mapas 

topográficos. A altitude máxima corresponde ao ponto mais elevado da bacia, enquanto a 

altitude mínima ao mais baixo ponto, que geralmente corresponde à seção de saída, o ponto de 

concentração da bacia. Estes valores determinam a amplitude da altimetria da bacia e ajudam 

no cálculo da sua declividade. A declividade dos terrenos de uma bacia controla em boa parte 

a velocidade com que se dá o escoamento superficial (VILLELA, 1975). Quanto mais 

íngreme for o terreno, mais rápido será o escoamento superficial, o tempo de concentração 

será menor e os picos de enchentes maiores. 

2.5.7.1 Altitude média 

Segundo Lima (1996 a), a variação da altitude e também a altitude média de uma bacia 

hidrográfica são importantes fatores relacionados com a temperatura e a precipitação. Pode 

ser obtida através do método das interseções, leitura do mapa topográfico e da curva 

hipsográfica. 

a) Método das interseções: 

Em bacias hidrográficas grandes, a altitude média pode ser mais facilmente determinada 

pelo método das interseções. Sobrepondo-se uma transparência reticulada sobre o mapa da 
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bacia, contam-se as interseções que se encontram dentro da área da bacia (deve haver no 

mínimo 100 interseções para o sucesso do método). A altitude média é, então, obtida por: 

H = ∑ h / n  (14) 

Onde: 

H = altitude média da bacia (m); 

h = altitude nas interseções (m); 

n = número de interseções. 

 

b) Usando mapas topográficos: 

Lima (1996 a) explica que uma análise mais completa das características de altitude de 

uma bacia pode ser feita pela medição, em mapa topográfico, das sub-áreas compreendidas 

entre pares sucessivos de curvas de nível. Avalia-se, então, a porcentagem correspondente a 

cada uma destas subáreas, em relação à área total da bacia e por simples soma, obtém-se, a 

seguir, a porcentagem da área total que fica acima ou abaixo de uma dada altitude. Este 

método está descrito em Wisler & Rater (1964) seu produto é uma tabela cujos dados servem, 

ainda, para a determinação da curva hipsométrica da bacia, a qual mostra a porcentagem da 

área da bacia que se encontra acima de uma determinada altitude básica. A conformação geral 

da curva hipsométrica é mostrada na Figura 50. A altitude média da bacia é, então, calculada 

pela fórmula seguinte: 

Hm =   (15) 

 

Onde: 

Hm – altitude média da bacia (m); 

 – área entre duas curvas de nível consecutivas (km
2
); 

– altitudes das curvas de nível (m); 

A – área da bacia (km
2
). 

c) Usando a curva Hipsográfica:  

Esta curva tem uma utilidade prática na comparação da bacia hidrográfica ou de suas 

diferentes seções. A curva hipsográfica também auxilia a estabelecer a quantidade média de 

precipitação sobre a bacia e pode fornecer informações sobre comportamentos hidrológicos e 

hidráulicos da bacia e sobre a rede hidrográfica (Figura 41). 
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Figura 41.  Representação de curva hipsométrica. Fonte: STUDART (2006). 

 

Pela curva hipsométrica, nota-se que é possível determinar outra característica 

altitudinal da bacia - a altitude mediana - que é o valor da escala de altitudes que corresponde 

a 50% da escala do eixo das abscissas. A altitude mediana é ligeiramente inferior à altitude 

média, de maneira geral (LIMA, 1996 a). 

2.5.7.2 Declividade 

Segundo Porto et al.(1999) A declividade da bacia tem uma relação importante e 

também complexa com a infiltração, o escoamento superficial, a umidade do solo e a 

contribuição de água subterrânea ao escoamento do curso d’água. É um dos fatores mais 

importantes que controla o tempo do escoamento superficial e da concentração da chuva, e 

tem uma importância direta em relação à magnitude da enchente. Quanto maior a declividade, 

maior a variação das vazões instantâneas. 

A diferença entre a elevação máxima e a elevação mínima define a “amplitude 

altimétrica” da bacia. Dividindo-se a amplitude altimétrica pelo comprimento da bacia obtém-

se uma medida do gradiente ou da declividade geral da bacia, que guarda relação com o 

processo erosivo.  
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2.5.7.3 Declividade média 

 A declividade média da bacia fornece informação sobre sua topografia e é considerada 

como uma variável independente e pode ser calculada pela fórmula seguinte: 

 

S = (D x L / A) x 100 (16) 

Onde: 

S = declividade média (%) 

D = distância entre as curvas de nível (m) 

L = comprimento total das curvas de nível (m) 

A = área da bacia hidrográfica (m2) 

 

São necessários um mapa plani-altimétrico, um curvímetro para a medição de distâncias 

no mapa e um planímetro para a determinação da área. Para bacias maiores, ou muito 

acidentadas, pode-se ampliar o intervalo entre duas curvas de nível, isto é, pode-se, por 

exemplo, medir apenas o comprimento de curvas alternadas.  

Apesar de a declividade influir na relação entre a precipitação e o deflúvio, 

principalmente devido ao aumento da velocidade de escoamento superficial, o que reduz, em 

consequência, a possibilidade de infiltração da água no solo, não se deve desprezar a 

influência secundária da direção geral da declividade, ou seja, da orientação da bacia (LIMA, 

1996 a). 

2.5.7.4 Orientação 

A orientação define a direção para a qual a declividade da bacia está voltada, por 

exemplo: se a bacia está orientada para o norte, a drenagem será para o norte. Definindo as 

perdas por evapotranspiração causado pela influência da quantidade de radiação solar 

recebida pela bacia. Estas perdas por sua vez, afetam a relação entre a precipitação e o 

deflúvio (LIMA, 1996 a).  

A orientação de uma bacia pode influencia a velocidade de derretimento da neve, em 

locais onde ela ocorre. Na Suíça, bacias desenvolvidas especialmente na direção Norte-Sul 
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têm uma alternativa exposição aos raios solares. A velocidade de derretimento de neve é 

menor em casos em que a orientação ocorre no sentido Leste-Oeste.  

Para uma determinação precisa da influência da orientação da bacia, torna-se necessário 

também, conhecer-se a direção e a frequência dos ventos dominantes.  

Outro exemplo, na Estação Experimental Hidrológica de Coweeta, nos Estados Unidos, 

foi verificado que bacias de orientação norte e orientação sul respondem diferentemente ao 

mesmo tratamento experimental aplicado, conforme pode ser observado no gráfico da Figura 

42, a qual mostra a relação entre o corte raso da floresta e o consequente aumento do deflúvio 

nas bacias hidrográficas (LIMA, 1996 a). 

 

 

Figura 42.  Efeito do corte raso da floresta sobre o aumento do deflúvio em bacias de orientação norte e 

sul SWIFT JR. (1965). 

 

Para Studart (2006), a orientação da bacia é importante no que diz respeito a ventos 

prevalecentes e ao padrão de deslocamento de tempestades (Figura 43). 
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Figura 43.  Rosa dos ventos sobre uma bacia hidrográfica, sendo conhecidas as suas declividades. Fonte: 

STUDART (2006). 

2.5.8 Parâmetros geológicos 

Tem relação direta com a infiltração, armazenamento da água no solo e com a 

suscetibilidade de erosão dos solos, tipos de rochas, tipos de solos, tipos de sedimentos 

fluviais produzidos. O estudo geológico dos solos e subsolos tem por objetivo principal a sua 

classificação segundo a maior ou menor permeabilidade, dada a influencia que tal 

característica tem na rapidez de crescimento das cheias. A existência de terrenos quase ou 

totalmente impermeáveis impede a infiltração facilitando o escoamento superficial e 

originando cheias de crescimento repentino. Já os permeáveis ocasionam o retardamento do 

escoamento devido à infiltração, amortecendo as cheias.  

A Figura 44 ilustra as duas características citadas: 

Bacia Impermeável – ao receber certa precipitação, dá origem a um escoamento 

superficial com elevada ponta. 

Bacia Permeável – dá origem a um escoamento superficial de forma achatada e cuja 

ponta máxima é bastante retardada em relação ao inicio da precipitação. 
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Figura 44.  Características de vazão de um rio de acordo com a permeabilidade do solo. 

2.5.9 Parâmetros de vegetação 

A cobertura vegetal, e em particular as florestas e as culturas da bacia hidrográfica, vem 

juntar a sua influencia à de natureza geológica dos terrenos, condicionando à maior ou menor 

rapidez do escoamento superficial. 

A sua influencia também é exercida, na taxa de evaporação da bacia, com uma ação 

regularizadora de vazões, marcadamente nos climas secos, porém no caso de grandes cheias 

com elevadas vazões a sua ação é praticamente nula.  

Além da influencia que exerce na velocidade dos escoamentos e na taxa de evaporação, 

a cobertura vegetal desempenha papel importante e eficaz na luta contra a erosão dos solos. A 

bacia do rio Paraíba do Sul tem 65% de pastagem, 21% culturas e reflorestamento e 11% de 

floresta nativa (Mata Atlântica). 

São caracterizadas principalmente pelo tipo de precipitação, pela cobertura vegetal, 

espécies, densidade, índice de área foliar, biomassa (Figura 45). 
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Figura 45. Cobertura vegetal. Fonte: Google (2011). 

2.5.10 Inter-relações 

Lei do Número de Canais de Horton (1945) (razão de bifurcação) 

O número de segmentos de ordens sucessivamente inferiores de urna dada bacia de 

drenagem tende a formar uma progressão geométrica que começa com o único segmento de 

ordem mais elevado e cresce segundo uma relação constante de bifurcação (HORTON, 1945). 

A razão de bifurcação (Rb) é definida como a relação entre o número de canais de uma 

dada ordem (n) e o número de canais de ordem imediatamente superior (n+1). E assim uma 

dada bacia de ordem n, n-1 valores de Rb podem ser determinados, conforme ilustra a Tabela 

6 a seguir: 

Tabela 6. O valor médio dos Rb individuais da bacia representa a razão de bifurcação média para a bacia. 

 

 

Horton (1932) verificou que o número de canais diminui com o aumento da ordem dos 

canais de forma regular, ou seja, existe uma relação geométrica simples entre o número e a 

Nº de canais Ordem Rb

32 1

10 2 3,2

3 3 3,3

1 4 3,0
Média 3,2



88 

 

ordem dos canais. De fato, plotando-se a ordem dos canais (W) com o logaritmo do número 

de canais (log NW), os pontos alinham-se em linha reta, conforme ilustrado a Figura 46. 

 

 

Figura 46.  Lei do Número de Canais (HORTON, 1932). 

 

A tangente da curva da Figura 46 tem o mesmo valor da razão de bifurcação média, ou 

seja, no exemplo considerado (Rb média = tg a = Dy/Dx = 3,2). Neste caso, a Lei do Número 

de Canais permite dizer que para cada canal de 4ª ordem existem em média 3,2 canais de 3ª 

ordem, e assim sucessivamente. Assim: 

Nu =    (17) 

Onde: 

Nu = número de canais de ordem u; 

Rb = razão de bifurcação média; 

k = ordem da bacia; 

u = ordem do segmento. 

A maioria das bacias segue, em geral, a Lei de Horton, mas existem exceções 

(MORISAWA, 1968). 

 

Lei do Comprimento dos Canais (relação entre comprimento médio dos canais e 

ordem) 

O comprimento médio acumulado de segmentos de ordem sucessivos tende a formar 

uma progressão geométrica cujo primeiro termo é o comprimento médio dos segmentos de 

primeira ordem e tem por razão uma relação de comprimento constante (HORTON, 1945). 

Pode-se estabelecer a chamada “razão do comprimento dos canais”, utilizando-se, ao 

invés do número, o comprimento dos canais existentes na bacia hidrográfica (LIMA, 1996). 
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Medindo-se cumulativamente o comprimento total de todos os segmentos de uma dada 

ordem, então o comprimento médio dos segmentos desta ordem é dado por: 

 =    (18) 

Onde: 

 - comprimento médio dos segmentos de uma dada ordem  

Nu – número de canais de ordem u; 

Observa-se que: Lu + 1<Lu<Lu-1 (19) 

 

Horton (1945) verificou que a razão do comprimento (Rl) tende a ser constante através 

de uma dada série de ordens em uma bacia, tendo estabelecido, então, a chamada Lei dos 

Comprimentos, a qual é definida por: 

 = x RL
u-1 

  (20) 

Onde: 

  - comprimento médio dos segmentos de uma dada ordem “u”; 

 -comprimento médio do segmento de primeira ordem; 

RL
u-1

 - razão do comprimento, em que: RL =    (21) 

 Pelas leis de Horton, pode-se concluir que existe uma similaridade geométrica entre as 

bacias de ordem crescente. Ou seja, uma bacia de 3a ordem é geometricamente similar às sub-

bacias de 2a ordem, e assim sucessivamente. As leis do número e do comprimento de canais 

podem ser combinadas, permitindo a estimativa do comprimento total de segmentos de uma 

dada ordem “u”, a partir do conhecimento de Rb, Rl e L1, assim como da ordem da bacia: 

x RL
u-1 

 =   (22) 

Donde vem que:  = RL
u-1 

  (23) 

O comprimento total de toda a rede de drenagem de uma bacia de ordem k, por outro 

lado, é dado por: 

  (24) 

 

Onde: RLb = RL / Rb  (25) 
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Para um aumento contínuo e uniforme de L, verifica-se que ocorrem aumentos 

descontínuos na área da bacia (A). Em termos médios para diferentes regiões fisiográficas, 

verifica-se que a relação entre L e A ocorre de acordo com o seguinte modelo: 

L = 1,4A
0,6 

, onde:  A ⇒ milhas quadradas;  (26) 

 

L = 1,4(2,58A)
0,6

, onde: A ⇒ km
2
  (27) 

 

Para onde for válida esta relação, pode-se dizer que uma bacia de área igual a 1 milha 

quadrada deve conter, em média, cerca de 1,4 km de canais de drenagem(LIMA, 1996 a). 

Para Lima (1996 a) a existência de uma relação entre L e A implica em algumas 

considerações importantes:  

a) a distância entre dois canais adjacentes é, por definição, igual ao recíproco da 

densidade de drenagem, ou seja: 

D = A / L    (28) 

b) a metade desta distância (A/2L), por outro lado, representa o comprimento de terreno 

onde pode ocorrer escoamento superficial, ou seja, o comprimento de terreno desde o divisor 

até o canal mais próximo: 

d = A / 2L   (29) 

c) o parâmetro “d” pode ser entendido como um indicador da quantidade de água 

necessária para ultrapassar o limiar de erosão. 

 

Lei das Áreas da Bacia (relação entre área e ordem) 

As superfícies médias das bacias de segmentos de canais sucessivos tendem a formar 

uma progressão geométrica cujo primeiro termo é a área média das bacias de primeira ordem 

e tem por razão uma relação de crescimento de área constante. (HORTON, 1945). 

 

 =  (30) 

Onde: 

- superfícies médias das bacias de segmentos de canais sucessivos; 

  - área média das bacias de primeira ordem; 

 - razão (relação de crescimento de área constante).  
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2.5.11 Pequenas bacias hidrográficas 

Segundo Ponce (1989), uma pequena bacia hidrográfica se apresenta com alguma ou 

todas as características enumeradas abaixo: 

• A precipitação pode ser considerada como uniformemente distribuída no espaço, sobre 

toda a bacia; 

• A precipitação pode ser considerada como uniformemente distribuída no tempo; 

• A duração das tormentas geralmente excede o tempo de concentração da bacia; 

• A geração de água e sedimentos se dá principalmente pelo escoamento nas vertentes; 

• Os processos de armazenamento e de fluxo concentrado na calha dos cursos d’água 

são pouco importantes. 

 

Para conhecer melhor os processos sedimentológicos é conveniente uma interação entre 

todos os componentes desses processos, e onde mais fica claro a participação de todos é no 

desenrolar do ciclo hidrossedimentológico. 
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CAPÍTULO 3 - SEDIMENTOS 

3.1 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DOS SEDIMENTOS 

Os problemas causados pela deposição de sedimentos iniciam-se no local de sua 

origem, desenvolvem-se no trecho onde transitam e permanecem no local de sua deposição 

por tempo indeterminado, às vezes até de forma permanente, ou até iniciar-se um novo ciclo 

erosivo. 

Inicialmente, no local onde ocorre a erosão geralmente há perda da camada fértil 

reduzindo o potencial produtivo do solo, o mesmo ocorrendo com o recobrimento de áreas 

usadas para agricultura causada pelos sedimentos estéreis. Durante seu percurso nos cursos 

d’água afetam a operação de barragens e canais, o amortecimento de cheias e a regularização 

do leito dos rios. Ao depositarem-se, diminuem a capacidade de armazenamento de 

reservatórios, açudes e barragens, favorece a poluição física e química da água, prejudicando 

a qualidade para o consumo humano, uso industrial e agrícola, aumentando os custos para seu 

tratamento e também causando danos à vida aquática. Causam entupimentos em canais de 

irrigação e drenagem e assoreamento de canais de navegação. A deposição desses sedimentos 

na calha dos rios eleva seu leito trazendo por consequência a elevação dos níveis d'água, 

facilitando o transbordamento da calha e a inundação de áreas ribeirinhas em períodos de 

cheias. 

Segundo Bandeira & Aun (1989), o conhecimento da concentração de sedimentos em 

suspensão é importante para a avaliação das consequências da intervenção humana na bacia 

hidrográfica, no assoreamento de barragens, para o caso de estuários, no estudo do 

escoamento de canais de acesso e berços de atracação em portos. Esta é a razão pela qual, no 

Brasil, se fazem em maior quantidade os estudos qualitativos e quantitativos de sedimentos 

em suspensão. 

Num diagnóstico sedimentológico realizado na bacia do rio São Francisco por Carvalho 

(1986), mostrou que o aumento da produção de sedimentos estava sendo causado pela 

urbanização e mineração na bacia, pelo aumento de áreas agrícolas para a produção de 

alimentos e pela construção de estradas, aliados a presença de fortes chuvas. 

O estudo e a compreensão dos fatores que integram o processo de erosão do solo e a 

quantificação das perdas de solo são de grande importância, pois servem como ponto de 
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partida para elaboração de medidas que visem o bom aproveitamento dos recursos hídricos 

disponíveis, sem os efeitos negativos decorrentes da produção de sedimentos. 

3.2 CICLO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO 

 Citando Bordas e Semmelmann (1993): 

 

... Paralelamente ao ciclo da água, existe o ciclo 

hidrossedimentológico, que ao contrário do ciclo hidrológico é um 

ciclo aberto, intimamente vinculado e totalmente dependente daquele, 

envolvendo o deslocamento de partículas sólidas presentes na 

superfície da bacia.  

 

A erosão é a perda de solo causado pelas gotas de chuva que atingem a superfície do 

solo fazendo soltar suas partículas, lançando gotículas de água e fragmento de solo em todas 

as direções.  Este processo é chamado de erosão por embate. A amplitude deste processo 

depende da dimensão e da velocidade das gotas de chuva, podendo alcançar 80 cm e atingir 

1m de distância do local de origem. 

As partículas de solo que se soltam são posteriormente transportadas superficialmente 

pela enxurrada, algumas delas vão preencher os vazios existentes no solo, impermeabilizando 

a superfície.  

Após a sedimentação, a superfície do solo coberto pelos sedimentos sofre 

compactação causada por pressão do peso das partículas, ou por qualquer outro processo 

físico, alterando também as propriedades do solo, tal como a porosidade e a permeabilidade. 

Os poros deixam de se interligarem, devido à compactação, impedindo a circulação do ar e da 

água através do solo, prejudicando o crescimento das raízes da cobertura vegetal.  A 

compactação reduz a capacidade do solo para reter água e fornecer oxigênio às raízes das 

plantas, diminuindo os rendimentos, aumentando o escoamento superficial da água, tornando 

o solo mais vulnerável à erosão.  

A gestão inadequada das terras é a principal causa da compactação dos solos. A 

ocupação de uma determinada superfície por um número excessivo de animais, a utilização 

indevida de máquinas agrícolas pesadas e a mobilização de solos demasiados úmidos 

constituem exemplos dessa inadequação.  
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A vulnerabilidade à compactação depende da textura do solo, numa escala que se inicia 

na areia (solo menos vulnerável) e termina nos solos argilosos (os mais vulneráveis à 

compactação natural), passando pela areia limosa, o limo arenoso, o limo, o limo argiloso e a 

argila limosa.  

A compactação do solo pode induzir ou acelerar outros processos de degradação, 

aumentando a drenagem em zonas inclinadas. Além disso, a presença de uma camada inferior 

com baixa permeabilidade torna a camada superior do solo mais vulnerável à saturação com 

água e, consequentemente, mais pesada, favorecendo ao risco de deslizamento de terras. 

Exemplo disto ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro e São Paulo em janeiro de 2011, 

onde ocorram deslizamentos de terras que causaram muitas mortes e prejuízo material para 

aquelas comunidades e grande comoção nacional. Neste caso, porém, a superfície inferior era 

rocha do cristalino de formação da terrestre. 

A compreensão dos processos sedimentológicos em bacias hidrográficas, como se vê, 

é muito importante, devido à complexidade do assunto. Nos últimos tempos, a gestão 

integrada dos recursos hídricos, os riscos de degradação dos solos, dos leitos dos rios e dos 

ecossistemas fluviais e estuarinos, ou da contaminação dos sedimentos por produtos 

químicos, têm levado pesquisadores e a própria sociedade a dar maior importância aos 

problemas decorrentes das alterações do ciclo hidrossedimentológico. 

3.3 PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS 

Numa definição simples, o Sedimento é o produto da erosão, que foi transportado e 

depositado, e por fim compactado.  

A produção de sedimentos em uma bacia hidrográfica engloba dois conceitos básicos: 

primeiro que haja disponibilidade de material suscetível de ser transportado e segundo, que o 

escoamento tenha capacidade para transportar esse material. O material disponível para 

transporte existente nas vertentes da bacia tem sua origem na erosão do solo. Por outro lado, 

na calha dos rios esse material provém da erosão das margens e do fundo, e da descarga de 

abastecimento de montante (BRANCO, 1998). 

A produção de sedimentos é definida como a quantidade total de sedimentos que sai da 

área de uma dada bacia ou área de drenagem num dado período de tempo, expressa em metros 

cúbicos ou em toneladas. Quando referida à área da bacia, é tida como produção específica, 

em m
3
 ou t/km

2
ano, quando medida em seção transversal de referência é uma fração do 
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material proveniente da erosão bruta que encontrou condições hidráulicas favoráveis para 

chegar ao leito do rio e por ele ser transportado.  

Segundo Carvalho (2008 g), a produção específica de sedimentos é a relação entre a 

descarga sólida anual Qs (t/dia) e a área de drenagem A(km²) da bacia contribuinte expressa 

por:  

Y =    (31) 

Expressa em t/km
2
ano, podendo ser referida a um ano ou a valores médios de descarga 

específica de sedimentos de vários anos. Para o Carvalho (2008) Y representa o rendimento 

sólido da área de drenagem considerada e em geral, se refere à produção específica em 

suspensão, devendo ser extrapolado para a produção total de sedimentos. 

Esta extrapolação, porém deve considerar a carga em suspensão não-medida e a carga 

de leito. Para Mahmood (1987) este valor pode ser considerado em média 15% da descarga 

sólida em suspensão medida. 

Segundo Mahmood (1987), a produção média de sedimentos em suspensão no mundo é 

de 165 t/ km² ano e a total é de 190 t/km²ano, as razões para a produção de sedimentos 

exagerada é a existência de bacias em regiões muito abitadas com problemas sísmicos ou 

vulcânicos. O crescimento da população em todo o mundo, acarretando no aumento do uso do 

solo e da erosão, acrescentando-se a variabilidade climática, e então os valores podem ainda 

ser muito maiores. 

Existem diferentes formas de a erosão se manifestar. A erosão geológica ou normal 

ocorre na superfície terrestre sob condições naturais; a erosão acelerada é decorrente do 

desequilíbrio ambiental devido às atividades humanas e a erosão brutaqueé a quantidade total 

de material desprendido e removido pela ação dos agentes erosivos, numa determinada área 

num dado tempo. O processo de erosão que mais se observa em ambientes tropicais é a erosão 

hídrica, definida por Farias (1984), como o processo de desagregação e transporte das 

partículas do solo pela ação das chuvas. Podendo ocorrer também a erosão por outros agentes, 

tais como o vento (erosão eólica), as geleiras (erosão glacial), ou  através da associação de 

eventos, tais como: 

 Terraplenagem - técnica de criação de loteamentos ou preparação de terrenos para algum 

tipo de uso e ocupação do solo, geralmente é feita por meio do uso de tratores que criam um 

corte ou raspagem dos terrenos.  

 Intemperismo químico ou físico.  

 Transporte e deposição de sedimentos, sedimentação e assoreamento.  
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Contudo, a ação humana sobre o meio ambiente contribui exageradamente para a 

aceleração do processo, trazendo como consequências, a perda de solos férteis, a poluição da 

água, o assoreamento dos cursos d'água e reservatórios e a degradação e redução da 

produtividade global dos ecossistemas terrestres e aquáticos. 

Em solos cobertos por floresta a erosão é muito pequena e quase inexistente, o 

problema ocorre quando o homem destrói as florestas, para uso agrícola e deixa o solo 

exposto, porque a erosão torna-se severa, podendo levar à desertificação (Figura 47). 

 

 
Figura 47. Erosão do solo em um campo de trigo perto de Washington State University.  

Fonte: Jack Dykinga (2010). 

 

Vários são os fatores que afetam a produção de sedimentos em uma bacia hidrográfica. 

Entre eles os principais são a quantidade, intensidade e frequência da precipitação, o tipo de 

solo e sua topografia, a densidade, declividade, forma, tamanho e conformação dos canais da 

rede de drenagem, o escoamento superficial.  

3.4 FORMAS DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

A água é o mais eficaz agente causador da erosão, tanto na remoção, quanto no 

transporte de material, desde o início até aos eventuais pontos de deposição. Uma vez que a 

partícula esteja presente no escoamento, ela passa a se mover de diferentes formas.  
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O estudo de transporte dos sedimentos constitui o objeto de interesse de entidades que 

gerenciam os recursos hídricos como a ANA, a CPRM, a COMPESA, a CPRH. Tais estudos 

abordam aspectos de medição como o planejamento de redes sedimentométricas, instalação e 

operação de postos fluviométricos, equipamentos e métodos de medição, amostragens de 

sedimentos, análises de laboratório, cálculo da descarga sólida, processamento dos dados e a 

formação de um arquivo apropriado (CARVALHO, 2008 a). 

A partícula derivada da rocha passa pelos processos de fragmentação ou erosão, 

deslocamento, transporte do sedimento, deposição e compactação; este processo, que pode 

ocorrer em qualquer meio fluido, quando ocorre na água chama-se ciclo 

hidrossedimentológico. Foi verificado que 70 a 90% de todo o sedimento transportado pelos 

cursos d’água ocorre no período chuvoso, principalmente durante as fortes precipitações 

(CARVALHO, 2008 a). 

A fragmentação da rocha se dá pela ação do impacto da gota da chuva sobre a superfície 

do solo, além de reações químicas, flutuação da temperatura e ações mecânicas. O resultado 

dessa desagregação é uma massa de partículas sólidas submetidas à ação do vento ou ao 

escoamento superficial que não se infiltraram no solo e que não sofreram o processo de 

evaporação, e até mesmo à ação de outras chuvas, ficando disponível para ser transportado. 

Esse escoamento é responsável pelo transporte desse material, que segue via de regra para um 

curso d’água, lago, reservatório, rede de drenagem, rios. O impacto das gotas de chuva é, após 

a ação do homem, o fator que mais contribui para a erosão (Figura 48). 

 

 

Figura 48.  Impacto da água no solo. Fonte: Google (2011). 
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As forças que atuarão sobre as partículas ao caírem nos cursos d’água, podem mantê-los 

em suspensão no meio líquido indefinidamente, dependendo do seu tamanho, do seu peso e 

forma, ou serem depositados no fundo quando a velocidade do fluxo diminuir. Podem ainda 

mantê-los saltando do leito para o escoamento, deslizando ou rolando ao longo do leito 

(VANONI, 1977). 

O “material em suspensão”, que se mantém nesta condição pela ação de forças de 

sustentação da turbulência, move-se aproximadamente à mesma velocidade do rio, 

(UMEZAWA, 1979). 

Finalmente, quando a contribuição de sedimentos excede a capacidade de transporte, 

ocorre a deposição deste material geralmente em deltas, depressões do terreno oceânico, 

lagos, açudes ou represas, concluindo assim o processo erosivo. Essa concentração de 

sedimentos em equilíbrio no escoamento superficial é denominada de capacidade de 

transporte de sedimentos. 

Além das propriedades físicas dos sedimentos, a forma do escoamento (laminar ou 

turbulento), a velocidade da corrente, a presença de obstáculos no leito, a declividade, a forma 

do canal, a temperatura da água influem na deposição dos sedimentos. Porém, alguns 

sedimentos são depositados apenas temporariamente, pois eventos subsequentes podem 

ressuspendê-los novamente e movê-los através do sistema de transporte (CARVALHO, 2008 

a; FOSTER, 1982; GOLDENFUN, 1991). 

Segundo o Sbcommittee on Simentation (1963); Shen, (1976) as formas de transporte 

dos sedimentos são:  

1. Transporte por rolamento: as partículas se deslocam rolando ou escorregando 

longitudinalmente no curso d’água, quase sempre em contato com o leito; os sedimentos 

depositados nesta situação são chamados de carga sólida de arrasto. 

2. Transporte por arrasto – as partículas mais pesadas se deslocam longitudinalmente 

no curso d’água arrastadas pelas componentes horizontais, em contato duradouro ou 

tangencial com o leito; os sedimentos depositados nesta situação são chamados de carga 

sólida de arrasto. 

3. Transporte por saltação: as partículas se deslocam saltando, pulando ao longo do 

curso d’água por efeito da corrente ou pelo impacto de outras partículas; o impulso inicial que 

arremessa a partícula na correnteza pode ser o impacto de outras partículas, o rolamento de 

uma por cima da outra ou o fluxo de água sobre a superfície curva de uma partícula, criando 
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assim uma pressão negativa; a partícula se mantem temporariamente em suspensão; 

sedimentos depositados nesta situação são chamados de carga sólida saltante. 

4. Transporte em suspensão: as partículas permanecem suportadas pelas 

componentes verticais das velocidades do fluxo turbulento e à sua densidade, enquanto estão 

sendo transportadas pelas componentes horizontais dessas velocidades, permanecem em 

suspensão, subindo e descendo na corrente acima do leito (superfície deposicional); 

apresentam comportamento coloidal; sedimentos depositados nesta situação são chamados de 

carga sólida em suspensão (Figura 49). 

 

 
Figura 49.  Como ocorre o transporte de sedimentos. Fonte: Notas de aula de Sedimentologia Avançada, 

Prof.ª Lúcia Valença (2010). 

 

O material de arraste e saltação se constituem no “material do leito” e se movimenta em 

função da capacidade de transporte do escoamento, que depende da natureza do canal e do 

sedimento que está sendo carregado. O “material em suspensão”, que se mantém nesta 

condição pela ação de forças de sustentação da turbulência, move-se aproximadamente à 

mesma velocidade do rio, (NORDINS & McQUIVEY, 1971; UMEZAWA, 1979). 

Quando o material transportado por um curso d'água provém da superfície da bacia 

contribuinte ele é caracterizado como deflúvio (washload) e seu transporte se dá 

predominantemente em suspensão, atingindo ao redor de 90 a 95% do total de sedimentos 

transportados (SHEN, 1971; EINSTEIN, 1964; UMEZAWA, 1979; FIGUEIREDO, 1989 ). 

Segundo Glysson (1987), as chuvas que desagregam os solos e as enxurradas que os 

transportam para os cursos d’água são as maiores responsáveis pelo transporte de sedimentos. 

A quantidade de sedimentos que é transportada no curso d’água forma uma onda que 

acompanha a onda de enchente de três formas diferentes: o pique com a carga sólida se atrasa 

com relação á vasão, se igualam no movimento ou o pique segue na frente da maior vazão. É 
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mais comum o pique de sedimento se antecipar ao pique de enchente. O efeito de histerese, de 

comportamento de carga sólida em relação à vazão pode ser verificado nos gráficos (Figura 

50) (CARVALHO, 2008 f).  

 

 

Figura 50.  Pico de vazão e de sedimentos. Fonte: CARVALHO (2008 f). 

 

Para pequenas bacias hidrográficas em regiões úmidas, destacam Sammori et al. (2004), 

a relação descarga líquida e concentração de sedimentos em suspensão, do tipo curva no 

sentido horário, ou seja, à direita (histerese), geralmente ocorre quando a fonte de sedimento 

está relacionada à intensidade da chuva, com pico de concentração de sedimentos em 

suspensão acontecendo antes do pico de vazão. 

Dessa forma, como evidencia Jansson (2002), a importância e a influência das 

características físicas locais na dinâmica do transporte de sedimento e a histerese tem 

contribuído para localizar a fonte de sedimentos suspensos e compreender o mecanismo de 

transporte de sedimentos. 

As partículas sólidas em transporte no curso d’água sofrem a influência de várias forças 

atuantes, o que trona muito complicada a análise da capacidade e forma do transporte dos 

sedimentos. Segundo Tucci (1998), a capacidade de transporte se refere à quantidade máxima 

de sólido que um escoamento à superfície livre pode transportar. Não devendo ser confundida 

com a competência do escoamento, a qual designa o maior tamanho das partículas sólidas que 

esse escoamento pode carrear. 
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3.5 DISTRIBUIÇÃO DE SEDIMENTOS NO CURSO D’ÁGUA 

A distribuição dos sedimentos nos cursos d’água é diferente no tempo e no espaço e, 

portanto o seu estudo deve ser feito na vertical, numa seção transversal, ao longo do curso 

d’água e em relação ao tempo.    

Quando ocorre uma mudança brusca no regime de escoamento causado por construção 

de barramentos com formação de reservatório, o rio responde acumulando grandes 

quantidades de sedimento no reservatório e erodindo as margens e o leito a jusante do 

barramento. O equilíbrio entre assoreamento e erosão pode ser prevista pela relação proposta 

por Lane (1954) apud Carvalho (2008 a), considerada como uma regra da natureza, que 

estabelece um equilíbrio de acordo com a equação (BRUK, 1985): 

 x D = Q x I   (32) 

 

Em que:  = descarga do material do leito 

D = diâmetro médio das partículas do leito; 

Q = descarga líquida, 

I = declividade do leito. 

Uma mesma partícula pode estar ora em suspensão, ora saltando do leito para o meio 

líquido ou mesmo deslizando ou rolando no leito. 

Segundo Vanoni (1977) apud Carvalho (2008 a), em cursos d’água aluviais, a 

concentração de material grosso transportado em suspensão depende principalmente da 

velocidade, concentração de material fino, forma do leito e forma da seção de medição. 

Portanto, a concentração de material grosso em suspensão pode aumentar ou diminuir de 

seção para seção, mesmo que as descargas líquida e sólida se mantenham uniforme. 

3.5.1 Distribuição vertical de sedimentos 

Levando em conta que a partícula em suspensão está sujeita à ação da velocidade da 

corrente e do seu peso, nota-se que na superfície a concentração do sedimento apresenta um 

valor mínimo e um máximo perto do leito, para uma granulometria variada. As partículas 

mais grossas do sedimento em suspensão, que são geralmente areias, apresentam uma 

variação crescente da superfície para o leito. As partículas finas, como silte e argila, têm uma 
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distribuição aproximadamente uniforme na vertical. (SUBCOMMITTEE ON 

SEDIMENTATION, 1963). Esta distribuição está representada pela Figura 51. 

 

 

Figura 51. Distribuições verticais teóricas dos sedimentos no curso de água em função da granulometria 

(SUBCOMMITTEE ON SEDIMENTATION, 1963) 

 

O conhecimento da concentração de sedimentos em suspensão é importante para 

avaliação das consequências da intervenção humana na bacia hidrográfica (erosão devido ao 

desmatamento, atividades agrícolas ou de mineração), no assoreamento de barragens, para o 

caso de estuários, no estudo do escoamento de canais de acesso e berços de atracação em 

portos (BANDEIRA & AUN, 1989). 

3.5.2 Distribuição de sedimentos na seção transversal 

Segundo Subcommittee on Sedimentation (1963), a distribuição de sedimentos, 

geralmente varia de um a ouro lado numa seção transversal, sendo mais bem expressa em 

termos de concentração. A concentração dos sedimentos é menor perto das margens, uma vez 

que a velocidade da corrente, a granulometria e a disponibilidade de sedimentos também o 

são, aumentando para o centro e depois diminuindo na direção da outra margem. A razão para 

a ocorrência deste fato é a variação na vertical da velocidade da corrente, que decresce da 

superfície para o leito, permitindo que o peso da partícula seja um fator relevante na variação 

da concentração.  

Essa distribuição está representada na Figura 52, nela também está representada 

esquematicamente a distribuição de velocidade da corrente e a descarga sólida.  
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Figura 52.  Diagrama da distribuição da velocidade (a), concentração de sedimento (b) e descarga sólida 

(c). Fonte: Subcommitteeon Sedimentation (1963). 

 

O material do leito de um curso d’água, com uma carga em suspensão de areia, silte e 

argila, tende a ter predominância de areia com pouca quantidade de partículas finas. 

Pedregulhos podem ser arrastados pelo leito enquanto pedras podem ser deslocadas de sua 

posição em ocasiões de enchentes. 

A temperatura também exerce variações na concentração de sedimentos finos em 

suspensão. Em águas com temperaturas mais frias a viscosidade aumenta, fazendo diminuir a 

concentração desses sedimentos, de forma recíproca, quando a temperatura aumenta a 

viscosidade diminui, aumentando a concentração e sedimentos finos.  

3.5.3 Distribuição de sedimentos ao longo do curso d’água 

A distribuição longitudinal do sedimento no curso d’água é mais bem expressa em 

termos de produção de sedimento, considerando um valor médio da descarga sólida em 

relação à área de drenagem da bacia contribuinte. No entanto, pode-se fazer uma análise em 

relação à granulometria dos sedimentos (CARVALHO, 2008 a). 

É fácil observar que na cabeceira dos rios os sedimentos têm tamanhos maiores (pedras 

e pedregulhos) que à medida que são transportados, pois eles vão fragmentando e se 

modelando. Vão se transformando em sedimentos de granulometria cada vez menor, indo de 

areia grossa a fina, gradativamente para jusante até atingir o baixo curso.  É o que acontece 

com os seixos, que um dia já foram pedras pontiagudas com arestas e que foram rolando ao 

sabor da correnteza, se desgastando e sendo modelados até atingirem uma superfície abaulada 

e lisa, e de tamanhos variados. 

(a)            (b) (c) 
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Os sedimentos mais finos são transportados em suspensão, enquanto os mais grossos 

são transportados por arrasto nos leitos. À medida que o curso d’água se desenvolve para 

jusante, mais material fino é produzido, sendo que parte dele vai sendo depositado nas 

margens em forma de lama (CARVALHO, 2008 a). 

O comportamento de uma bacia em relação ao sedimento varia muito desde as partes 

altas até às planícies. Depende das rochas e dos solos, da cobertura vegetal, das declividades 

da bacia, do regime de chuvas. Geralmente, na alta bacia ocorre maior erosão e transporte de 

sedimentos. A erosão diminui da alta para a média bacia à medida que as declividades 

diminuem e as chuvas se tornam menos intensas, fora das regiões montanhosas. Na parte 

baixa da bacia há muita formação de colúvios, pois a maior parte dos sedimentos erodidos se 

distribui nos terrenos. Dizemos que a degradação dos solos predomina na alta bacia, e 

predomina agradação na parte baixa (Figura 53) (CARVALHO, 2008 a). 

 

 

Figura 53.  Bacia hidrográfica e o relacionamento com a produção de sedimentos, segundo Schumm – na 

zona de transição é onde há maior transporte de sedimento por coletar a carga sólida dos afluentes. Fonte: 

Carvalho (2008 a). 

 

Segundo Carvalho (2008a), no alto curso do rio principal, o transporte de sedimentos é 

predominantemente carga em suspensão, cerca de 90 a 95% em relação à carga de fundo e á 

medida que a erosão da bacia e a declividade do curso d’água diminuem a carga de fundo 

cresce, cerca de  65 a 90% em relação à carga em suspensão. A porcentagem de sedimentos 

em suspensão e do leito é muito dependente da granulometria do sedimento transportado. 

Assim, quando há uma grande quantidade de areia, a porcentagem de sedimento transportado 

no leito pode até mesmo ser maior que o sedimento em suspensão.  

A cobertura vegetal numa bacia hidrográfica produz sedimentos finos em maior ou 

menor quantidade de acordo com o tipo de vegetação e de solo, sem a vegetação, ou seja, com 
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o desmatamento ou pouca vegetação, ocorre a produção de muito sedimento grosso, 

principalmente em área de agricultura (CARVALHO, 2008 a). 

De modo geral, o alto curso é a área da bacia com maior degradação e o rio transporta 

elevadas quantidades de material grosseiro, com predominância do transporte de arraste. O 

médio curso é uma área de maior estabilidade, onde não há elevados acréscimos e perdas do 

volume transportado, e que apresenta uma granulometria média. O baixo curso é uma região 

de agradação, onde predomina a deposição dos sedimentos e o rio acaba transportando 

somente partículas finas. Esta situação ocorre na maioria dos rios que apresentam perfil com 

declividades decrescentes da nascente para a foz (CARVALHO, 2008 a). 

3.6 MEDIÇÃO DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Sedimentometria ou medição da descarga sólida trata da medida da quantidade de 

sedimentos transportados pelos rios. Sendo estudada junto com a fluviometria, a cada dia cria 

maior importância, devido aos problemas que o sedimento causa nas obras hidráulicas e ao 

meio ambiente (CARVALHO, 2008 a). 

Essa medição é feita numa seção transversal do curso d’água, uma vez que este é o 

destino natural dos sedimentos erodidos na área de drenagem e levados para a calha do rio 

pelo escoamento superficial. 

Segundo Carvalho (2008 a), a medição da vazão e de outras grandezas, deve sempre ser 

feita na ocasião da amostragem, mesmo que o método de cálculo não a considere. E tanto a 

medição da vazão quanto a da descarga sólida são valores considerados “instantâneos” que 

são inter-relacionados. Assim, para o momento da medição, são determinadas as velocidades 

pontuais, larguras parciais e a largura total da seção, e profundidades das verticais para 

cálculo da vazão; às vezes são necessários a declividade da linha d’água ou do leito, 

dependendo do método que está sendo usado para obtenção da descarga sólida. 

Os sedimentos transportados num curso d’água provêm essencialmente da erosão 

laminar nas encostas da bacia hidrográfica e da erosão localizada nos próprios canais de 

escoamento. As características do escoamento e do canal são juntamente com as 

características dos sedimentos os principais fatores que determinam o transporte sólido num 

rio (CARVALHO, 2008 a). 

A determinação da descarga sólida que passa numa seção de um rio é feita da seguinte 

maneira: 
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- obtenção de relações teóricas envolvendo sempre, em maior ou menor grau, a 

simplificação do fenômeno; 

- experimentação laboratorial que conduza ao relacionamento das observações da 

descarga sólida com as características hidráulicas do escoamento;  

- medições de campo visando, também, a obtenção de relações empíricas entre a 

descarga sólida e as características hidráulicas do escoamento. 

A última é a que tem conduzido a resultados mais realistas, para os cursos d’água em 

que se processam as medições. O objetivo de um programa de coleta de amostras num rio é, 

portanto, conseguir um número suficiente de dados de transporte sólido por arrastamento e em 

suspensão, de modo a definir o volume total de sedimentos transportados e identificar as 

correlações existentes entre as descargas líquidas e sólidas em diferentes circunstâncias. 

Segundo Vanoni (1977) apud Carvalho, (2008 a), o termo “carga de sedimentos” diz 

respeito ao tipo de material transportado, enquanto que o termo “descarga sólida” ou 

“descarga de sedimentos” é definido como a massa total de sedimentos que passa em uma 

seção transversal do rio por unidade de tempo, geralmente expressa em toneladas por dia. 

 

 

 

 



107 

 

Capítulo 4 - MATERIAL E MÉTODO 

4.1 MATERIAL 

4.1.1 Caracterização física da bacia do rio Beberibe. 

A bacia do Beberibe integra o GL – 1 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos 

(Figuras 54 e 55), localizando-se inteiramente na zona da mata de Pernambuco, estando 

contida nos limites da Região Metropolitana do Recife-RMR (Figuras 56 e 57). A RMR 

corresponde a uma faixa costeira que integra as bacias dos rios Botafogo, Beberibe, 

Capibaribe, Jaboatão, Pirapama e Ipojuca, e está localizada entre os paralelos 7º40’56” e 8º 

38’00” S e os meridianos 34º 49’ 00” e 35º15’52” W  (CPRH/GERCO, 2006). 

 

 

Figura 54.  Localização da Bacia Hidrográfica do rio Beberibe no GL - 1. Fonte: SRH. 
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Figura 55.  Localização do GL - 1 e do rio Capibaribe no mapa do Estado de Pernambuco.  

Fonte: CANTALICE (2010). 

 

 
Figura 56.  Localização da Região Metropolitana do Recife. Fonte: Google (2010). 

 

 
Figura 57. (a) Localização da Bacia Hidrográfica do rio Beberibe na RMR, (b) Localização da bacia do rio 

Beberibe na APA do Beberibe, Recife/PE. Fonte: CONDEPE/FIDEM (2001). 
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O rio Beberibe nasce nas terras do antigo engenho Pau Ferro, no município de 

Camaragibe, à altitude de 130 metros, percorrendo um total de 31 km até o Oceano Atlântico, 

sendo formado pela junção dos rios Pacas (7,42 km
2
) e Araçá (7,34 km

2
). Somente após esta 

confluência é que passa a ser chamado de Beberibe (CAMPOS, 2008). 

Divide-se em alto Beberibe, da nascente até a BR-101, compreende terrenos ainda 

desocupados, médio Beberibe, que se estende desde a BR-101 até o encontro com o rio 

Morno, apresentando uma área bastante povoada onde estão inseridos diversos bairros de 

Olinda e Recife, tais como: Guabiraba, Nova Descoberta, Beberibe, Cajueiro, Peixinhos, 

Jardim Brasil, Água Fria e parte dos bairros de Casa Amarela, Tamarineira e Encruzilhada, 

(FIDEM, 1979).E o Baixo Beberibe que se estende desde a confluência com o rio Morno até a 

foz conjunta do rio Capibaribe (Figura 58) (AMORIM, 2009). 

 

 

Figura 58. Bacia hidrográfica do Rio Beberibe. Fonte: GÓES (2009). 

4.1.1.1 Hidrografia 

De acordo com a Figura 58, sua bacia hidrográfica mede 81,37  envolve uma parte 

dos seguintes municípios: Recife (65,51%), Olinda (21,28%), Camaragibe (14,21%) e 

Paulista (0,16%) (SECTMA, 2008).  
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Constituem-se seus principais afluentes pela margem direita: o rio Morno (10,15km²), 

que por sua vez recebe as águas do rio dos Macacos (8,73km²) e o canal do Vasco da Gama 

(13,35km²) ou do Arruda, que o encontra,  nas proximidades do Matadouro de Peixinhos e 

recebe a contribuição do córrego do Euclides (canal da Bomba do Hemetério), que nasce no 

morro de mesmo nome, no bairro de Casa Amarela, e possui um traçado bem definido. 

Encontra-se revestido em alguns trechos, mas sofre, ainda, com a ocupação desordenada de 

suas margens, o que provoca obstrução em seu escoamento. No seu trecho superior, a 

montante da Av. Norte, o principal problema é a erosão nos morros, mais decorrente da ação 

antrópica do que de fatores naturais. Pela margem esquerda, no município de Olinda, o riacho 

Lava-Tripas (3,46km²) também conhecido como córrego do Abacaxi, e o canal da Malária 

(4,3km²), que nasce na Fosforita, atravessa os bairros de Jardim Brasil e Varadouro e deságua 

nas proximidades da Ilha do Maruim. Este canal no trecho compreendido entre a Avenida Pan 

Nordestina e a Ponte na Rua Carmela Dutra do bairro de Jardim Brasil encontra-se 

revitalizado, com o canal revestido. No seu trecho final, entre o Varadouro e a Ilha do 

Maruim, esse canal apresenta-se com a calha indefinida, que desaparece por inteiro por 

ocasião das marés altas (GÓES, 2009). 

 

 

Figura 59.  No centro da cidade do Recife localiza-se o estuário comum dos rios Capibaribe (com nascente 

nos planaltos da serra da Borborema) e Beberibe (oriundo das colinas da planície litorânea). Fonte: (a) 

GOOGLE EARTH; (b) CAMPOS (2008). 

 

Em seguida o rio Beberibe abandona sua direção geral Oeste-Leste e toma o sentido sul, 

margeia o “istmo de Olinda” e, finalmente, lança-se em uma foz conjunta com o rio 

Capibaribe dentro da bacia portuária do porto do Recife seguindo para o oceano Atlântico 

(Figura 60) (CAMPOS, 2008). 
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Figura 60. Vista aérea: (a) Istmo de Olinda, (b) Foz comum dos rios Beberibe e Capibaribe. Fonte: Google 

(2010). 

 

O Segundo Góes (2009), sistema de drenagem da bacia hidrográfica do rio Beberibe 

está inserido na complexa rede de drenagem da RMR (Tabela 7), que é composta por 230 km 

de canais urbanos, sendo 92 km de canais regularizados e revestidos, o que corresponde a 

40% do total. E, ainda, 960 km de galerias ou canaletas abertas de água pluvial (SINAENCO, 

2005). Dentre os afluentes de menor porte, porém importantes dessa bacia, podem ser citados 

o córrego da Areia (afluente do rio Morno), canal São Sebastião (afluente do canal da Bomba 

do Hemetério), os canais do Jacaré, Barriguda e Regeneração (afluentes do canal Vasco da 

Gama) e o canal do Cajueiro (afluente do rio Beberibe). 

Tabela 7. Rede de drenagem da RMR. Fonte: SINAENCO-PE, 2005. 
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4.1.1.2 Clima 

Segundo CONDEPE/FIDEM (2003), o clima na Região Metropolitana do Recife é 

tropical chuvoso, tipo As’ a Ams’ na classificação se Köppen, com precipitação total anual 

acima de 750 mm e temperatura média do ar sempre superior a 18ºC. A umidade relativa do 

ar é alta, variando entre 79,2% e 90,7% nos meses mais chuvosos, entre abril e julho, 

chegando a atingir 100% em alguns municípios, como é o caso do Recife. Essas 

características favorecem o intemperismo químico das rochas graníticas e dos sedimentos 

feldspáticos, aumentando o conteúdo de argilas nos solos, o que leva a uma maior 

probabilidade de ocorrência de deslizamentos. 

A bacia hidrográfica do rio Beberibe pertence à região de clima quente e úmido (As’- 

Köppen), com temperatura média anual de 26ºC e pluviosidade média de 1.763 mm/ano 

(Olinda). Os dados de evaporação disponíveis para a área indicam uma evaporação média de 

1.222 mm para o posto de Olinda, com base em um registro de 32 anos no período de 1911 a 

1942.  

As isoietas (curvas de igual intensidade de chuvas), (Figura 61) construídas com as 

médias anuais de chuvas registradas em 12 postos pluviométricos da Região Metropolitana do 

Recife mostram que os municípios recebem, em média, mais de 1500 mm de água de chuva 

por ano. As menores concentrações são registradas em Moreno. 

 

 

Figura 61. Mapa de isoietas da RMR. Fonte: FIDEM (2003). 
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4.1.1.3 Vegetação 

Segundo a SECTMA (2009), o trecho do Alto Beberibe compreende uma área de baixa 

densidade populacional, que dispõe do maior bloco de Floresta Atlântica contínua da Região 

Metropolitana do Recife e, provavelmente, do Estado de Pernambuco, além de uma área com 

extensão total de 7.324ha, recoberta por matas secundárias que unem 20 fragmentos de mata 

primitiva; duas Unidades de Conservação de proteção integral, a Estação Ecológica de Caetés, 

em Paulista, e o Parque Estadual de Dois Irmãos, em Recife, regulamentadas pelo Decreto 

Estadual nº 11.622/98, atualmente sob a responsabilidade da SECTMA e CPRH, 

respectivamente; e as Reservas Ecológicas Mata de Miritiba, inserida na área do CIMNC 

(Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante,  do Exército Brasileiro), em Abreu e 

Lima, e a Mata da Usina São José, em Igarassu, definidas pela Lei Estadual nº 9.989/87 

(FIDEM, 1987), Mata de Dois Unidos e Mata de Passarinho. Sendo ainda pouco ocupado, 

esse setor permite que o escoamento superficial se efetue de modo natural, ou seja, sem 

apresentar maiores empecilhos à livre passagem das águas. 

Estes remanescentes têm a função de proteger áreas de nascentes dos rios que formam o 

Grupo de Bacias Litorâneas 1 – GL 1 – do Estado de Pernambuco, os quais contribuem para a 

complementação do sistema de abastecimento público da Região Metropolitana do Recife. 

Além disso, essas áreas florestais recobrem espaços com declividades superiores a 45°, topos 

de morro, cursos d’água e nascentes, definidos como Áreas de Preservação Permanente (Lei 

Federal nº 4.771/65) e, em sua maioria, estão inseridos na Área de Proteção de Mananciais da 

RMR, instituída pela Lei Estadual nº 9.860/86 (Figura 62) (FIDEM, 1987). 

 

 

Figura 62. Vegetação na bacia hidrográfica do Beberibe. Fonte:SECTMA(2009). 

 

Nesta área encontram-se: as nascentes dos riachos Catucá e Pilão, formadores do rio 

Botafogo (GUIMARÃES, 2008), tendo esse último riacho também um ponto de captação de 
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água (adutora) pela COMPESA, assim como os rios Conga e Utinga, os quais também têm 

suas nascentes inseridas na área da APA; as nascentes dos rios Barro Branco,Araçá e Pacas, o 

primeiro um dos formadores do rio Timbó, e os dois últimos os formadores do rio Beberibe; e 

ainda as nascentes dos riachos da Mina e Mumbeca, formadores do rio Paratibe, e do rio 

Morno, principal afluente do rio Beberibe. Cabe destacar que estas não são as únicas 

nascentes existentes na área em questão. Uma vez que, segundo levantamento apresentado por 

Mateus de Paula e o biólogo, Tarciso Leão, em reunião do Fórum Socioambiental de Aldeia, 

em 2007, na área ocorrem 36 nascentes que drenam para os rios que compõem o Grupo das 

Pequenas Bacias Litorâneas – GL 1 – onde estão inseridos os rios acima referidos (SECTMA, 

2009). 

No médio Beberibe a pouca vegetação nativa ainda encontrada nesse setor corresponde 

aos tipos designados como capoeira, capoeirinha, vegetação higrófila e vegetação de mangue 

(FIDEM, 1979). Como essa área já se encontra bastante ocupada, são visíveis alguns pontos 

de estrangulamento das calhas, provocados, de um modo geral, pela presença de construções 

em locais inadequados (no leito maior do rio) ou por obras de travessias subdimensionadas 

(pontes, pontilhões, bueiros, etc.) Figuras 63, 64 e 65. 

 

 

Figura 63. Comunidade às margens do rio Beberibe, no bairro Cajueiro, entre Recife e Olinda. Fonte: 

Fonte: QUEIROZ DE ALMEIDA E CARVALHO (2008). 
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Figura 64.  Comunidade no bairro Cajueiro, às margens do riacho Lava Tripa. Fonte: QUEIROZ DE 

ALMEIDA E CARVALHO (2008). 

 

 

Figura 65.  (a) Canal da Malária (Ponte na Avenida Pan-Nordestina) (b) Canal Vasco da Gama (Ponte na 

Rua Petronila V. Botelho, próximo ao Estádio do Arruda), (c) Riacho Lava-Tripa (Ponte na Avenida 

Perimetral Norte). Fonte: GÓES. 2009. 

4.1.1.4 Ocupação e Uso do Solo 

Nos últimos 50 anos o rio Beberibe vem sofrendo as consequências da ocupação 

desordenada da zona norte do Recife, dos morros de Olinda e a agressão às suas nascentes em 

Camaragibe. O resultado tem sido o assoreamento da sua calha pelos solos trazidos dos 

morros, estreitamento do rio pelas ocupações das suas margens e a contaminação das suas 

águas, pelo lançamento dos esgotos domésticos (CIDADES, 2008). 

Embora a região seja de grande importância ambiental, ela encontra-se, atualmente, 

bastante pressionada por processos antrópicos, em especial àqueles resultantes das atividades 

relacionadas à agropecuária, a exemplo da cultura da cana-de-açúcar e da instalação de 
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assentamentos rurais, e à expansão urbana. Essas atividades têm contribuído para o avanço do 

desmatamento e da caça de animais silvestres, o quê culmina com a degradação desses 

espaços florestais (SECTMA, 2009).  

Apesar de ser uma bacia com uma área de pequena expressão, a mesma é densamente 

ocupada, contando com cerca de 550.000 habitantes quando a secretaria das cidades fez seu 

estudo, o que representava uma alta densidade demográfica de 6.781 hab/km². Atualmente, 

usando os dados do Censo 2010, realizado pelo IBGE podemos avaliar que a população da 

bacia ficaria em 1.058.459,20 habitantes com uma densidade demográfica de 

13.007,99hab/km
2
, de acordo com a Tabela 8. 

Tabela 8. População da bacia do rio Beberibe de acordo com o censo IBGE (2010). 

 

 

Nela encontra-se a maior concentração de população de baixa renda da RMR, 

requerendo projetos e intervenções nas áreas de saneamento, urbanismo e redução de risco de 

enchentes. (CIDADES, 2008).  

Segundo FIDEM (2003), os territórios localizados nas áreas de planície possuem 

elevado valor e interesse imobiliário, ficando as áreas de morros como espaço territorial de 

expansão para moradia do segmento mais pobre da população. 

As favelas ribeirinhas colocam em risco seus habitantes e cria obstáculos à passagem de 

picos de vazões máximas que, quando estrangulados, causam inundações. Os aterros e as 

construções ribeirinhas dificultam o escoamento das águas durante as grandes vazões dos 

períodos de chuvas, Figura 66.  
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Figura 66.  Ocupação das margens do Rio Beberibe. (Fonte: SEPLAN, 2008). 

 

O uso do solo dentro da bacia é caracterizado pela policultura em áreas remanescentes 

de mata atlântica e mangue, e pela ocupação urbana e industrial, cujas atividades praticadas 

são: produtos alimentares, química, produtos farmacêutico-veterinários, bebidas, 

papel/papelão, metalúrgica e perfumes/sabões/velas, como indica o Diagrama Unifilarda 

Figura67. 

 

 

Figura 67. Representação do diagrama unifilar do Rio Beberibe Fonte: CPRH, 2003. 

 

As águas da bacia do Beberibe são usadas para abastecimento público, no seu trecho 

mais alto e para recepção de efluentes domésticos e industriais no seu trecho médio e baixo 

próximo à sua desembocadura (CPRH, 2003). 

Ocorre também o desmatamento de matas ciliares que ocupam as margens e 

caracterizam principalmente as drenagens de primeira e segunda ordem que podem ter 

maiores declividades e, portanto, um potencial desagregador e erosivo considerável. 

Atividade que compromete a estabilidade das margens, pois havendo o desmatamento dessas 
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vegetações, surgem princípios de erosão que carreiam sedimentos nessas drenagens 

incipientes para os leitos dos rios maiores.  

A atividade de extração informal de areia é muito praticada. Esse processo, quando 

executado nas margens ou nas proximidades, desencadeia erosões que findam por incorporar 

os sedimentos aos rios gerando uma vazão sólida, com sedimentos em suspensão, de arrasto e 

de saltação. A atividade reduz a calha do rio, dificultando o seu fluxo natural, quando ocorrem 

depósitos desses sedimentos no seu leito, propiciando o assoreamento. Quando a extração é 

realizada nos leitos assoreados, os efeitos são benéficos, pois aumentam a calha do rio.  

Outra atividade é a ocupação inadequada das áreas baixas das margens. A existência de 

favelas ribeirinhas coloca em risco seus habitantes e cria obstáculos à passagem de picos de 

vazões máximas que, se estrangulados, podem potencializar inundações no entorno e a 

montante. Os aterros e construções dificultam o escoamento das águas durante as grandes 

vazões dos períodos de cheias. Nessas ocasiões, os rios podem extravasar das suas calhas, 

ocupando as suas águas o seu leito maior ou planície de inundação. As habitações marginais 

podem causar restrições ao fluxo das águas.  

Modificações antrópicas da morfologia estuarina junto à foz, como aterros e espigões, 

causam restrições ao fluxo e refluxo das águas, modificando-os, e as suas ações sobre os 

sedimentos no estuário, causando variações na descarga sólida no oceano. O molhe de Olinda, 

na foz do estuário comum dos rios Capibaribe e Beberibe, é um exemplo desse tipo de 

alteração da descarga de sedimentos no mar. A construção do molhe do Porto do Recife 

ocasionou uma barreira à deposição nas praias, a norte do mesmo, dos sedimentos carreados 

do estuário pelas correntes marinhas paralelas à costa, com sentido do sul para o norte. 

Ocorreu um desequilíbrio entre a sedimentação e a erosão, havendo uma tendência para a 

destruição progressiva das praias.  

O estuário do rio Beberibe sofre com os frequentes desmatamentos das áreas dos 

manguezais. A destruição dos manguezais, a ausência de raízes para fixar os manguezais, 

rompe o equilíbrio dos sedimentos nas áreas inundadas, causando alterações na descarga 

sólida. Ocorrem também modificações no ecossistema com a extinção de algumas espécies.  

4.1.1.5 Geologia e Relevo 

Do ponto de vista da geologia e do relevo, a região está assentada, predominantemente, 

sobre terrenos do Embasamento Cristalino e da Formação Barreiras, ocorrendo esses últimos 
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na quase totalidade da área. O relevo modelado nos sedimentos da Formação Barreira, ora 

apresentam-se como elevações de topos planos (Figura 68) que alcançam altitudes superiores 

a 120 metros, ora como topos arredondados (colinas) com altitudes que alcançam 80 metros, e 

com encostas cujas declividades são, em geral, superiores a 30%. Sua geologia é marcada pela 

presença de 36 fontes de água mineral do aquífero Beberibe (SECTMA, 2009). 

 

 

Figura 68. Relevo na bacia do Beberibe. Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2003. 

 

 A declividade acentuada nas encostas desse relevo, considerada de risco à ocupação 

urbana e o desmatamento contribuem fortemente para o rápido processo erosivo, além de 

constituir um fator restritivo para o uso agrícola e urbano desses solos. Por outro lado, a quase 

horizontalidade dos topos planos tem favorecido a ocupação dos mesmos com culturas, 

chácaras (lazer de segunda residência) e núcleos urbanos (SECTMA, 2009). 

A bacia do Beberibe encontra-se em terreno sedimentar, representado pelo sedimento do 

grupo Paraíba, composto pelas formações Beberibe, Gramane e Maria Farinha, formando a 

bacia sedimentar costeira Paraíba-Pernambuco (Figura 69). 
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Figura 69. Geologia da bacia hidrográfica do rio Beberibe. Fonte: CPRM. 

 

Segundo Alheiros (2002), a área de planície flúvio-marinha corresponde a 15,70 km
2
 e 

caracterizado por solos podzol, podzólico, a área dos morros corresponde a 36,30 km
2
, 

caracterizado por podzólico e a área dos tabuleiros corresponde a 29,00 km
2
 e caracterizado 

por solos aluvial, podzol, gley, mangue. 

Um resumo das principais características físico ambientais da bacia hidrográfica do rio 

Beberibe está representado na Tabela 9. 

Tabela 9. Resumo das principais características físico-ambientais da bacia idrográfica do Rio Beberibe. 

(Fonte: modificado de SRH, 2008). 

 



121 

 

 

Inserida na Planície Flúvio-Marinha, a bacia limita-se a oeste por morros terciários do 

grupo Barreiras, sendo formada por depósitos recentes constituídos de coluviões, aluviões, 

terraços aluviais, mangues e dunas e apresentam cotas altimétricas que variam de 0 a 10 

metros em relação ao nível médio das marés. Nessa parte plana, verifica-se a dificuldade em 

definir um divisor de águas entre a bacia do rio Beberibe e a bacia do rio Capibaribe, fazendo 

com que muitas vezes as bacias se confundam. Essa dificuldade é evidenciada pela presença 

do Canal Derby-Tacaruna, que vai desde o Capibaribe até à foz do rio Beberibe, unindo as 

duas bacias. Este canal data de 1970, quando uma grande área de mangue entre Olinda e 

Recife foi aterrada para a construção da Avenida Agamenon Magalhães, com o canal entre as 

duas pistas. Esse canal conta com um sistema de comportas, uma no início e outra no final, 

que abrem e fecham em função da variação da maré. Esse sistema foi instalado com o 

objetivo de evitar os transbordamentos devido ao movimento das marés (ALCOFORADO, 

2006).  

Essas características de planície, aliadas a um processo de urbanização da área não 

planejado, por meio de aterros feitos sem os devidos relativamente ao escoamento das águas 

pluviais, apontam para uma crescente dificuldade de escoamento das águas de chuva 

associada às oscilações de maré, sobrecarregando o sistema de drenagem e provocando 

inundação das áreas mais baixas.  

4.1.1.6 Uso das Águas 

O rio Beberibe que outrora era usado como hidrovia e também para balneabilidade, 

atualmente recebe grande contribuição de esgotos residenciais e industriais, e resíduos sólidos 

a partir do seu trecho médio, entre a BR-101 e a confluência com o Rio Morno, devido à alta 

densidade habitacional dos morros situados nesse trecho (Figura70).  
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Figura 70. Acúmulo de lixo num trecho do rio Beberibe. Fonte: AMORIM (2009). 

 

Segundo a CPRM (2001), as águas do rio Beberibe são usadas para lançamento de 

efluentes domésticos, sua extensa faixa ribeirinha é habitada por uma populaçãode baixa 

renda que utiliza o rio para lançar seus efluentes domésticos.  

O lançamento das águas servidas no rio Beberibe é marcante a partir do bairro de 

Passarinho, em Olinda, a jusante de uma tomada de água da COMPESA - Companhia 

Pernambucana de Saneamento (CONTÉCNICA, 1998 b). 

Essa atividade aumenta o risco da propagação de epidemias e encarece o custo do 

tratamento das águas para o abastecimento humano, provocando aumento dos índices de 

coliformes fecais e matéria orgânica.  

4.1.2 Ações de reestruturação 

No passado muitas ações estruturais e não estruturais foram elaboradas e não 

implantadas, ou pelo menos implantadas parcialmente, uma vez que a atenção que antes era 

dada aos recursos hídricos era apenas corretiva cada vez que se tinha uma catástrofe de 

grandes proporções com as cheias. Com o advento das Secretarias de Recursos Hídricos, com 

muita dificuldade foram traçados planos de monitoramento deste patrimônio popular. 

Atualmente com a ação mais incisiva do governo, com a criação do PAC, os estudos e 

monitoramento dos recursos hídricos têm sido levados mais a sério. Um exemplo disso é a 

implantação do PROMETRÓPOLE que prevê a execução de serviços de melhoria das 

condições da calha fluvial e tratamento das margens do rio Beberibe, complementarmente aos 
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serviços de reurbanização de comunidades situadas nessa bacia hidrográfica, que servirão 

para garantir a eficiência do sistema hídrico. 

O Programa de Infraestrutura em Áreas de Baixa Renda da Região Metropolitana do 

Recife (RMR) - PROMETRÓPOLE é um Programa do Governo do Estado de Pernambuco, 

que tem como foco principal de atuação, as áreas onde estão concentradas as comunidades 

pobres da RMR, inseridas na área da bacia hidrográfica do Rio Beberibe. Visa a promover a 

melhoria das condições de habitabilidade e de desenvolvimento dessas comunidades. Desse 

modo, as intervenções complementares propostas no Projeto de Revitalização do rio Beberibe 

(SRH, 2008) visam a potencializar os resultados das ações do PROMETRÓPOLE e melhorar 

a qualidade de vida das pessoas que habitam áreas ribeirinhas, além de melhorar a qualidade 

da água nos estuários. 

Outra ação que está sendo desenvolvida é o Sistema de Alerta do Rio Beberibe 

desenvolvido inicialmente para o município de Olinda, com recursos repassados pela Agência 

Nacional de Águas – ANA, contando com a participação da Secretaria de Recursos Hídricos 

do Estado de Pernambuco, o Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco, a Prefeitura do 

Município de Olinda e a Universidade Federal de Pernambuco, e se constitui na primeira 

iniciativa na região voltada para a construção de todas as etapas da montagem de um sistema 

de alerta com embasamento científico e tecnológico e participação social (ALHEIROS et al., 

2007). 

Segundo Góes (2009), o Sistema de Alerta da bacia do Beberibe está sendo 

desenvolvida a partir da identificação de zonas prioritárias para o controle de cheias, 

instalação de réguas limnimétricas para monitoramento do nível da água nos canais, 

instalação de PCDs, entre outras ações. Estas permitirão subsidiar os órgãos públicos 

responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos, bem como auxiliar a Defesa Civil 

permitindo uma melhor assistência às populações mais atingidas pelas enchentes. 

4.2 MÉTODO 

Existem vários métodos para se quantificar os sedimentos transportados num curso 

d’água. Segundo Alheiros et al. (2007) a partir de estudos que levaram em conta questões 

práticas e econômicas, o número e a locação das verticais de amostragem numa medição de 

descarga sólida pode ser:  
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 Uma única vertical no meio do rio ou em posição adequadamente estudada. 

 Uma única vertical no talvegue ou no local de maior profundidade. 

 Três verticais a ¼, ½ e ¾ da seção transversal. 

 Três verticais a 1/6, ½ e 5/6 da seção transversal. 

 Quatro ou mais verticais nos centros de segmentos iguais nos centros de segmentos 

iguais da seção transversal. 

 Verticais posicionadas a igual incremento de largura (método ILL). 

 Verticais posicionadas nos centros de iguais incrementos de descarga (método IID). 

Os métodos mais usados e mais recomendados são os dois últimos, o IIL e o IID, por 

possibilitarem a simplificação dos trabalhos no laboratório e também dos cálculos. Nesse 

processo as amostras podem ser reunidas, e posteriormente, realizada uma só análise, sendo 

confiáveis os valores da concentração e de distribuição granulométrica. 

 Ambos as métodos precisam do conhecimento prévio das velocidades na vertical, 

sendo que o segundo precisa também de conhecimento da distribuição da vazão na seção 

(CARVALHO, 2008 c).  

O procedimento metodológico a ser usado neste trabalho consiste em campanhas de 

medição hidrossedimentológicas, nas quais será empregado o método de IGUAL 

INCREMENTO DE LARGURA (IIL) (Edwards & Glysson, 1999; CARVALHO, 2008 c), 

com a utilização do molinete fluviométrico para levantamento das velocidades e da vazão na 

seção transversal escolhida para o estudo durante o período chuvoso e seco e de amostradores 

de sedimento em suspensão, e de fundo, Figura 71. 
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Figura 71. Equal-width-increment (EWI), método de Igual Increment de Largura. Fonte: USGS (2005). 

 

O método IIL, conhecido pelas letras EWI (Equal Width Increment), é associado ao 

método antes denominado de Igual Velocidade de Trânsito em Todas as Verticais, conhecido 

como ETR (Equal Transit Ratio). Como os nomes indicam, neste método, a seção transversal 

é dividida numa série de segmentos de igual largura, formando verticais convenientemente 

escolhidas em iguais distâncias e em número ímpar. O objetivo deste método é o de se obter 

uma série de amostras com diferentes volumes proporcionais à vazão na zona amostrada em 

cada vertical. Esta proporcionalidade é obtida devido ao fato de se manter a velocidade de 

trânsito constante em todas as verticais e a utilização do mesmo bico no amostrador (Figura 

72) (CARVALHO, 2008 c). 
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Figura 72. Exemplo de amostragem pelo método ILL (Edwards & Glysson, 1988). 

 

As diversas amostras são levadas ao laboratório em potes plásticos para pesagem da 

mistura água-sedimento, depois de secas podem ser reunidas numa única amostra para uma só 

análise de concentração e de granulometria (CARVALHO, 2008 c). 

Para a execução da amostragem deve-se antes efetuar a estimativa de vazão na seção 

escolhida do, que por sua vez para ser estimada se faz necessária a medição da velocidade 

média na seção. 

A velocidade média é calculada com o auxílio do molinete fluviométrico posicionando-

o em profundidades variadas na mesma vertical de acordo com a Tabela 2 abaixo. Feito isto, 

escolhe-se a vertical com a maior profundidade e maior a velocidade, provavelmente a 

vertical do meio da seção transversal, se a seção for regular. Caso a seção seja irregular 

seleciona-se o maior produto de profundidade pela velocidade. Em ambos os casos calcula-se 

a velocidade média nesta vertical e multiplica-se pela razão máxima de 0,2 e 0,4 

correspondentes ao bico do amostrador que vai ser usado, para se encontrar a velocidade de 

trânsito máxima. A velocidade de transito é definida como a velocidade com que o 

amostrador desce e sobe na vertical para fazer a coleta o sedimento.  

O cálculo do tempo de percurso mínimo (subida e descida do equipamento) com o qual 

se fará a amostragem, para a posição escolhida e que será medido com o uso de um 

cronômetro, é feito segundo Carvalho (2008 c), sendo esta uma tentativa em relação ao 

volume da amostra. 

T min = 2P / V t,sendo T ≥ T min          (33) 

Em que: T min = tempo de percurso mínimo que a amostra pode ser obtida de modo que 

o volume no interior da garrafa não atinja mais que 400 ml. 

 P = profundidade, 
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V t = velocidade de trânsito máxima (0,2 ou 0,4 V m de acordo com o bico do 

amostrador). 

  

A amostra na primeira vertical, na posição mais profunda escolhida, deve vir com o 

máximo de mistura água-sedimento (de 3/4 a 4/5 do volume da garrafa)(Figura 73). 

 

Figura 73. Esquema de garrafa de amostragem indicando dados necessários.  

Fonte: Carvalho (2008 d). 

 

Para as demais verticais, os tempos de amostragem deverão ser proporcionais às 

profundidades, mantendo-se assim a mesma velocidade de trânsito obtida na primeira vertical 

amostrada. Caso a seção transversal seja regular, faz-se então uma regra de três, usando-se o 

tempo e a profundidade da primeira vertical amostrada com a profundidade da próxima 

vertical a amostrar, se a seção for irregular calcula-se uma nova velocidade de trânsito e 

novos tempos de percurso em função dessa nova V t. O tempo de percurso também é chamado 

de tempo de enchimento da garrafa de amostragem, cujo volume é de 400 ml para bicos 

comuns (Carvalho, 2008 c). 

De acordo com a OMM (1981) os volumes necessários para a determinação da 

concentração de sedimento suspenso são indicados na Tabela 10:  

Tabela 10.Volumes mínimos de amostras necessários para análise de concentração média de sedimentos 

em suspensão (WMO, 1981). 
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Depois de estabelecida para a primeira amostra, a nova velocidade de trânsito deve ser 

mantida nas outras verticais. Será usado sempre o mesmo bico para o amostrador em toda a 

amostragem (CARVALHO, 2008 c). 

Na Figura74 estão representadas estas zonas de amostragens, bem como se comportam 

o perfil de velocidade e de concentração de sedimentos suspensos na vertical. A figura indica 

a limitação do amostrador de sedimento suspenso, sendo que na zona não amostrada a 

amostragem é feita pelo amostrador de sedimento de fundo. 

 

 
Figura 74. Representação da zona amostrada e não amostrada de sedimentos em suspensão.  

Fonte: USGS (1999). 

 

Considerando que as amostras obtidas são proporcionais ao fluxo no segmento de 

influencia da vertical, fica evidente que os volumes de água-sedimento serão menores com as 

menores velocidades. Isto quer dizer que as amostras das verticais mais próximas das margens 

terão menor volume e vão aumentando para a vertical de maior velocidade (Figura 75) 

(EDWARDS & GLYSSON, 1999). 
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Figura 75. Representação da proporcionalidade de volume das amostras no método IIL.  

Fonte: CARVALHO (2008 c). 

 

Embora o número de verticais seja função da largura do rio a ser estudado, é necessário 

se verificar as necessidades laboratoriais em relação aos métodos de análise. Rios de águas 

limpas, com pequena concentração e pequena quantidade de sedimentos para análise 

granulométrica, requerem maior quantidade da mistura água-sedimento. Nesse caso, pode-se 

aumentar o número de verticais para se obter um maior volume d’água ou mesmo coletar duas 

amostras por vertical (Carvalho, 2008 c). 

Ainda segundo Carvalho (2008 c), as normas internacionais diferem entre si em suas 

recomendações: a OMM recomenda que o número de verticais de amostragem que varie entre 

5 e 15, sendo em número de 5 para rios estreitos, enquanto que a USGS recomenda de 10 a 20 

verticais que permitem boa precisão média na medida da concentração e na determinação da 

granulometria. 

4.2.1Medição de velocidade e Levantamento dos perfis de velocidades 

4.2.1.1 Medição de velocidade 

A velocidade de escoamento varia com a profundidade, com a rugosidade do leito e 

com as margens do canal. Em geral apresenta distribuição parabólica como mostra a Figura 

76.  
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Figura 76. Perfil de velocidade. Fonte: Azevedo Neto (1977). 

 

Com mais frequência esta curva pode ser alterada na presença de obstáculos ou 

irregularidades no leito da seção, quanto mais obstáculos houver no leito do rio, mais irregular 

será o seu perfil de velocidade e, portanto, maior deverá ser o número de pontos a ser 

analisado (Figura 77).  

 

Figura 77. Perfis de velocidade em seção irregular. Fonte: MORAES (2010).  

 

A velocidade superficial V é, na maioria das vezes, superior à velocidade média do 

escoamento, que corresponde a 80 ou 90% da velocidade superficial. A velocidade superficial 

deve ser corrigida multiplicando-se V por 0,85, considerando a média dos valores atribuídos 

para o desconto do atrito dos diferentes leitos dos cursos d’água (0,90 para leitos pedregosos, 

0,80 para leitos arenosos e 0,85 para leitos mistos) (AMRINE JR., 1983). 

Além disso, a velocidade varia verticalmente de zero no fundo do leito, passando por 

um valor máximo próximo à superfície, em geral em torno de 5 a 25% da profundidade 

(SILVESTRE, 1979). Diversos trabalhos mostram que, para condições normais de 

escoamento, a velocidade média corresponde à velocidade medida a 60% da profundidade 



131 

 

(0,6p) ou à média das velocidades medidas a 20% e 80% da profundidade (0,20p e 0,8p) 

(Figura 78) (BACK, 2006; AZEVEDO NETO, 1977). 

 
Figura 78. Representação de perfil de velocidade. Fonte: SILVESTRE (1979). 

 

Na prática as medida de velocidade superficial são tomadas a 10 cm de profundidade de 

modo que a hélice do molinete fique totalmente submersa e a velocidade no fundo é medida a 

15 ou 25 cm acima do fundo do leito, devido à distância do lastro ao eixo do molinete 

(BACK, 2006). 

 Um método comumente usado no Brasil é o “Método Detalhado”, onde o número de 

pontos em cada vertical é o máximo em função da profundidade, conforme a Tabela 11: 

 

Tabela 11. Método de cálculo da velocidade média da vertical. Fonte: Back (2006). 

Pontos 

(nº) 
Posição Profundidade 

1  =   < 0,6 

2 =  De 0,6 a 1,2 

3 =  De 1,2 a 2,0 

4 =  De 2,0 a 0,4 

5  >4,0 

Obs.: A posição S (superfície) corresponde à profundidade de 0,10m, e a posição F (fundo) corresponde àquela determinada pelo 

comprimento da haste de sustentação do lastro. 

 

Wanielista et al. (1997) citam ainda o método dos cinco pontos para ser aplicado para 

profundidades superiores a 6m (20 pés): 
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=   (34) 

Em que: 

Vt = é a velocidade medida a 1pé (0,3m) abaixo da superfície, 

Vb = velocidade medida a 1pé acima do fundo. 

O número de pontos em que o molinete deverá ser posicionado depende da 

profundidade do curso d’água. A Tabela 12fornece a posição na qual o molinete deverá ser 

posicionado em relação à profundidade (GOMES & SANTOS, 2003). 

 

Tabela 12. Posição do molinete na vertical em relação à profundidade. Fonte: Adaptado de Gomes & 

Santos (2003). 

Profundidades (m) Posição 

0,15 a 0,60 0,6P 

0,60 a 1,20 0,2P e 0,8P 

1,20 a 2,00 0,2P; 0,6P e 0,8P 

2,00 a 4,00 S; 0,2P; 0,4P; 0,6P e 0,8P 

Acima de 4,00 S; 0,2P; 0,4P; 0,6P; 0,8P e F 

Obs.: A posição S (superfície) corresponde à profundidade de 0,10m, e a posição F (fundo) corresponde àquela determinada pelo 

comprimento da haste de sustentação do lastro.  

4.2.2 Levantamento dos perfis de velocidades 

Plotando-se as num gráfico as profundidades x velocidades, tem-se o perfil de 

velocidades. Para se obter a velocidade média, mede-se a área deste perfil de velocidade, com 

o auxílio de um planímetro e divide-se pela profundidade (Figura 84). 

 

Figura 79. Representação de perfis de velocidade horizontal e vertical para uma seção transversal. Fonte: 

BACK (2006). 
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4.2.2.1Determinação da velocidade no perfil 

Normalmente, utilizam-se quatro processos principais como explicado por PORTO et 

al. (2003): 

4.2.2.1.1 Pontos múltiplos 

Este processo, chamado no Brasil como “método detalhado”, consiste em realizar uma 

medição no fundo (a 0,15 m do leito), outra na superfície (a 0,10 m de profundidade) e entre 

esses dois extremos, vários pontos espaçados de 20 cm que permitam um bom traçado da 

curva de velocidades em função da profundidade. Calculando-se a área desse diagrama de 

vetores velocidade e dividindo-a pela profundidade, tem-se a velocidade média na vertical 

considerada (Figura 99) (PORTO et al., 2003). 

4.2.2.1.2 Dois pontos / u                            4.2.2.1.2 Dois pontos / um ponto 

O segundo processo baseia-se na constatação experimental de que a velocidade média 

numa vertical aproxima-se com boa precisão da média aritmética entre a velocidade medida a 

0,2 e 0,8 da profundidade 

Quando a profundidade é pequena (menos de um metro), o método anterior não se 

aplica, pois a medição a 0,8 da profundidade fica muito próxima ao leito, havendo contato do 

contrapeso com o fundo do rio. Nestes casos utiliza-se o processo do ponto único, onde se 

aproxima a velocidade média pela medida a 0,6 da profundidade (contada a partir da 

superfície), velocidade medida a 0,2 e 0,8 da profundidade. Este processo também é chamado 

de “método simplificado” (Figura 85) (PORTO et al., 2003). 

 

 

Figura 80. (a) Perfil de velocidade média 0,6 P, (b) perfil de velocidades a 0,2P e 0,8P. 

 Fonte: Porto et al. (2003).  
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 4.2.2.1.3 Integração 

O processo de integração consiste em deslocar o molinete na vertical com velocidade 

constante e anotarem-se, além da profundidade total, o número de rotações e o tempo para 

chegar à superfície. Tem-se assim diretamente a velocidade média (PORTO et al., 2003). 

4.2.3 Estimativa da vazão 

A estimação da vazão envolve medidas de uma série de grandezas geométricas da seção 

de controle e de medidas de velocidade em pontos conhecidos, previamente determinados 

pela metodologia utilizada.  

Também chamada de descarga líquida, a vazão de um rio representa o volume de 

líquido que passa numa seção transversal por unidade de tempo, medida normalmente em 

metros cúbicos por segundo (AZEVEDO NETO, 1977 a). 

O conhecimento da vazão em um canal ou rio é importante em diversos estudos 

hidrológicos, entre eles a determinação do hidrograma de cheia e as medidas de escoamento 

superficial. Do mesmo modo, ela é um dado fundamental no estudo da qualidade dos recursos 

hídricos e na determinação da descarga sólida e outros poluentes. Por essa razão em diversos 

locais procedem-se às medições rotineiras da vazão (BACK, 2006). 

As medições de vazão são feitas periodicamente em determinadas seções dos cursos 

d’água (as estações ou postos fluviométricos). Diariamente ou de forma contínua medem-se 

os níveis d’água nos rios e esses valores são transformados em vazão através de uma equação 

chamada de curva–chave (PORTO et al., 2003). 

Pode-se calcular a vazão por meios aritméticos, como os da seção média e da meia 

seção, e por procedimentos gráficos, como o método das isótacas. Cada um com indicações e 

limitações conforme as condições locais, da estrutura, da precisão desejada e das vazões a 

serem medidas (BACK, 2006). 

4.2.3.1 Método da meia seção 

Neste método explicado por Back (2006) consideram-se os setores retangulares 

definidos pelas profundidades médias entre duas verticais adjacentes (Figura 86). 
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Figura 81. Método da meia seção. Fonte: Back (2006). 

 

A vazão parcial é calculada multiplicando-se a velocidade média na vertical pelo 

produto da profundidade da vertical pela soma das semi-distâncias das verticais adjacentes, 

isto é: 

  =   (35) 

Em que: = vazão na seção de influência i (m
3
/s), 

 = velocidade média na vertical de influência i (m/s), 

 = profundidade na vertical de influência i (m), 

 = distância a partir do ponto inicial na margem até a vertical posterior (m), 

 = distância a partir do ponto inicial na margem até a vertical anterior (m). 

A vazão total é dada por: 

Q =    (36)  

Em que: Q = vazão total (m
3
/s), 

  q i = vazão em cada seção de influência (m
3
/s).  

Parte da área junto de cada margem é desprezada, o que nos indica que se deve diminuir 

ao máximo a distância entre a primeira e a última vertical com as margens do rio. 

4.2.3.2 Método da seção média 

Em rios e córregos dotados de condições de vazões que variam de pequeno a grande 

porte, a determinação da vazão pode ser feita pelo somatório do produto de cada velocidade 

média por sua área de influência, com base na equação da continuidade. E considerando-se 

setores triangulares, nos extremos da seção de medição, perto das margens, e trapezoidais 
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com velocidade média igual à média aritmética das verticais extremas Figura 87. As 

características geométricas da seção de medição usadas para se encontrar os parâmetros 

sedimentológicos são determinadas como se segue. 

 

Figura 82. Ilustração do método da seção média. Fonte: Back(2006). 

 

A velocidade média em cada seção parcial i é dada pela média aritmética das 

velocidades das verticais adjacentes pela fórmula (Figura 88):  

 =    (37) 

Em que: = velocidade média na área de influência da vertical i (m/s), 

= velocidade média na vertical de influência i (m/s), 

= velocidade média na vertical de influência anterior (m/s). 

 

Figura 83. Área de influência de um perfil de velocidades. Fonte: Porto et al. (2003). 

 

A área da seção i pode ser calculada como a área do trapézio, como segue: 

=    (38) 
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Em que:  = área de seção influência da vertical (m
2
), 

 =profundidade da vertical de influência i (m), 

 = profundidade da vertical de influência anterior (m), 

  = distância a partir do ponto inicial na margem até a vertical de influência i 

(m), 

  = distância a partir do ponto inicial na margem até a vertical anterior de 

influência (m). 

 

A partir destes parâmetros encontram-se os demais parâmetros relacionados à seção de 

medição escolhida: 

1. A vazão parcial na seção i será: q i = Ai  em m
3
/s. 

2. a vazão total será: Q =  em m
3
/s. 

3. a velocidade média  na seção de medição será:  =  em m/s. 

 = velocidade média (m/s), 

Q = vazão na seção de medição (m
3
/s), 

A = área da seção de medição (m
2
). 

 

Elementos geométricos da seção transversal (Figura 89): 

 

Figura 84. Elementos da seção transversal. Fonte: PORTO et al., 2003. 

 

1. A largura do rio será: L = d n – d1 em m,   (39) 

Sendo: 

 d n = distância até a última vertical, geralmente tomada em relação ao ponto 

inicial, 

 d1 = distância até a primeira vertical. 
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2. A profundidade média é dada por: =  em m.  (40) 

3. O perímetro molhado é a linha que limita a seção molhada junto às paredes e ao 

fundo do canal, dado por:  

PM= 1  (41) 

Quanto maior o perímetro molhado de um canal, maior a superfície de contato entre a 

água que escoa e as paredes e o atrito ocasionado por este contato contribui para reduzir a 

velocidade média do escoamento. 

4. O raio hidráulico será dado por: Rh =      em m,   (42) 

Onde: 

A = área molhada (m), 

PM = perímetro olhado(m), 

Ai = área de influência da vertical (m
2
). 

4.2.3.3 Método gráfico das isótacas 

A velocidade adotada nos cálculos será um valor médio, já que, na área molhada, a 

velocidade varia com a posição e com a profundidade considerada. Nos canais, o atrito entre a 

superfície livre e o ar acentua as diferenças das velocidades nos diversos pontos da seção 

transversal. 

A distribuição de velocidades em condutos livres é função de vários fatores, tais como: 

resistência do fundo e das paredes do canal, resistência superficial da atmosfera e ventos, 

resistência interna da viscosidade e da aceleração da gravidade. 

A determinação das velocidades nos diferentes pontos das seções transversais dos 

canais, de um modo geral, só é possível por via experimental. Na figura abaixo                                    

se observa alguns exemplos de distribuição das velocidades em seções transversais, onde 

estão representadas algumas as linhas que ligam os pontos de iguais velocidades, as isótacas 

(Figura 90) (SILVESTRE, 1979). 
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Figura 85. Representação das isótacas em várias seções. Fonte: SILVESTRE (1979). 

4.2.3.4 Medição do Nível d’Água 

O nível d’água deve ser medido ao mesmo tempo em que a medição da vazão, a fim de 

se obter os pares de pontos cota-descarga a serem interpolados na operação de determinação 

da curva-chave. Uma vez determinada a curva-chave, precisamos monitorar apenas o nível 

d’água para obtermos a vazão do rio (PORTO et al., 2003). 

A maneira mais simples para medir o nível de um curso d’água é colocar uma régua 

vertical na água e observar sua marcação. As réguas limnimétricas são geralmente 

constituídas de elementos verticais de 1 metro graduados em centímetro. São placas de metal 

inoxidável ou de madeira colocadas de maneira que o elemento inferior fique na água mesmo 

em caso de estiagem excepcional ver (Figura 91). 
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Figura 86. Instalação e réguas na margem de um rio. Fonte: Porto et al.(2003). 

 

Outra maneira é usar o limnígrafo. Este equipamento grava as variações de nível 

continuamente no tempo. Isto permite registrar eventos significativos de curta duração 

ocorrendo essencialmente em pequenas bacias. É possível classificar os tipos de limnígrafos 

segundo as quatro etapas da aquisição: medição, transmissão de sinal, gravação e transmissão 

do registro (PORTO et al., 2003). 

 

Quanto à medição: 

 Boia flutuante; 

 Borbulhador; 

 Sensor eletrônico ou transdutor de pressão; 

 Ultrassônico. 

Quanto à transmissão do sinal: 

 Mecânica; 

 Eletrônica. 

Quanto à gravação e transmissão de registro: 

 Em suporte de papel; 

 Memorizada em suporte eletrônico (data-logger); 

 Transmitida em tempo real para uma central de operação. 
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4.2.4 Curva-chave de vazão 

Curva-chave é uma relação nível-vazão numa determinada seção do rio. Dado o nível do 

rio na seção para a qual a expressão foi desenvolvida, obtém-se a vazão. Sendo a declividade 

do rio, a forma da seção, além do nível da lâmina d’água fatores que influenciam a vazão, tais 

variáveis são relativamente constantes ao longo do tempo para uma determinada seção. A 

única variável temporal é o nível. Desta forma, o monitoramento da vazão do rio no tempo 

fica muito mais simples e com um custo muito menor (PORTO et al., 2003). 

A qualidade das informações fluviométricas depende fundamentalmente da eficiente 

avaliação da curva chave. A estabilidade da curva chave depende do regime do escoamento. 

Haverá uma relação biunívoca entre cota e vazão se o regime de escoamento for uniforme, ou 

seja, a declividade da linha de energia for igual à declividade de fundo do canal. Isso ocorre 

apenas quando a estação atende a todos os requisitos técnicos recomendados por norma 

(DIAS DE PAIVA et al., 2000).  

Porém, segundo Dias de Paiva et al. (2000),  tais condições nem sempre são 

encontradas na natureza, em especial no que se refere à estabilidade do leito dos cursos 

d’água naturais. A situação se agrava muito quando se trata de uma pequena bacia, onde as 

ações antrópicas têm efeitos imediatos nos rios, que nem sempre são expressos nas 

observações ou registros feitos nas estações fluviométricas.   

Recomenda-se que as curvas-chave sejam obtidas a partir de uma série de medições de 

descarga, devidamente espaçadas ao longo da oscilação normal do nível d’água, de forma a 

abranger tanto as vazões mais baixas como as mais altas (DIAS DE PAIVA et al., 2000).    

A curva-chave relaciona o nível de um rio com sua vazão. Para obtê-la, fazemos 

medições de vazão pelos métodos apresentados anteriormente para diversos níveis e obtemos 

pares cota-vazão. A relação é obtida a partir da interpolação destes pontos e, como esta 

operação não contempla todos os níveis possíveis, utiliza-se ainda a extrapolação (PORTO et 

al., 2003). 

De acordo com Porto et al. (2003), a relação biunívoca cota-vazão de um rio se mantém 

ao longo do tempo desde que as características geométricas do mesmo sofram variação. 

Assim, ao se escolher uma seção para controle, esta deve seguir alguns princípios: 

1. Lugar de fácil acesso; 
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2. Seção com forma regular: a regularidade da seção facilita a operação de levantamento 

dos pares cota-vazão diminuindo assim a possibilidade de erros na determinação da 

curva-chave; 

3. Trecho retilíneo e com declividade constante: a localização da seção num trecho 

retilíneo e com declividade constante significa que o escoamento possui um 

comportamento relativamente uniforme nas suas imediações. Isso facilita as medições 

serem realizadas não havendo perturbações no escoamento devido a meandros ou 

ressaltos decorrentes da variação de declividade; 

4. Margem e leito não erodíveis garante a integridade da geometria levantada para a 

seção por longo tempo; 

5. Velocidades entre 0,2 e 2 m/s: esta faixa de velocidades é importante para a medição 

da vazão, minimizando os erros das medições; 

6. Controle por regime uniforme: o regime uniforme garante a constância das 

características hidráulicas do escoamento (nível, velocidade, declividade, área da 

seção) ao longo do trecho onde se localiza a seção; 

7. Controle por regime crítico ou fluvial1: o regime fluvial classifica o escoamento como 

lento. O regime crítico abrange a faixa de velocidades que faz a transição entre o 

regime fluvial ou lento e o regime torrencial ou rápido. O escoamento na seção deve 

ser fluvial ou no máximo crítico. Cada classificação possui uma expressão que 

relaciona a vazão com as outras variáveis envolvidas; 

8. Regime permanente: todas as medições devem ser feitas na situação de regime 

permanente (as características hidráulicas não variam durante a medição). 

Seguindo tais recomendações, a curva-chave se mantém válida por muito tempo e a 

vazão pode ser obtida medindo-se apenas o nível do rio. O acúmulo das pequenas variações 

das características da seção ao longo dos anos faz com que a relação determinada seja 

associada a um período de validade.  

No regime fluvial, a vazão se relaciona com as demais variáveis segundo a expressão 

abaixo (PORTO et al., 2003): 

 

   (43) 

 

Em que: Q = vazão (m
3
s

-1
); 

        K = coeficiente de atrito; 
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       A = área molhada da seção (m); 

       Rh = raio hidráulico (m); 

         J = declividade do canal; 

 

E no regime crítico, a partir da teoria da carga específica, temos: 

  = 1 –  = 0 1 -  L = 0 Q² =  (44) 

 

Em ambos os casos as características geométricas da seção (A, Rh, PM) são função da 

profundidade do rio. Portanto, isto garante que a vazão é uma função indireta do nível do 

d’água. 

Segundo Pedrazzi (2003), partindo-se desta série de valores (H e Q) a determinação da 

curva-chave pode ser feita de duas formas: gráfica ou analiticamente.  

4.2.4.1 Método gráfico 

1. Lançar em papel milimetrado os pares de pontos (H, Q); 

2. Traçar a curva média entre os pontos, utilizando apenas critério visual; 

3. Prolongar essa curva até cortar o eixo das ordenadas (eixo dos níveis); a intersecção 

da curva com o eixo de H corresponde ao valor de H0 (Figura 92);  

 
Figura 87. Relação entre cota e vazão. 

 

4. Montar uma tabela que contenha os valores de (H-H0) e as vazões correspondentes; 

5. Lançar em papel di-log os pares de pontos (H-H0, Q) (Figura 13.10); 

6. Traçar a reta média, utilizando critério visual; 
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7. Determinar o coeficiente angular dessa reta, fazendo-se a medida direta com uma 

régua; o valor do coeficiente angular é a constante b da equação da curva-chave; 

8. Da intersecção da reta traçada com a reta vertical que corresponde a (H-H0) resulta 

o valor particular de Q, que será o valor da constante a da equação. 

4.2.4.2 Método analítico 

Segundo Pedrazzi (2003), partindo-se desta série de valores (H e Q) a determinação da 

curva-chave pode ser feita de duas formas: gráfica ou analiticamente. A experiência tem 

mostrado que o nível d´água (H) e a vazão (Q) ajustam-se bem à curva do tipo potencial, que 

é dada por: 

 

Q = a (H - Ho)
b  

(45) 

Em que: Q é vazão em m3/s; 

  H é o nível d´água em m (leitura na régua); 

a, b e H0 são parâmetros de ajuste, a serem determinados. 

 

Como as cotas são tomadas com relação a um referencial arbitrário (fixado e 

materializado na superfície), H0 constitui um parâmetro desconhecido, que poderia ser 

entendido como sendo a leitura do NA (nível d’água) na régua para o qual a vazão é nula. 

Assim, H0pode assumir valores positivos ou negativos, dependendo da posição do zero da 

escala com relação ao fundo do rio. É o valor para o qual a vazão calculada pela expressão 

seria nula (PORTO et al., 2003). 

A equação 44pode ser linearizada aplicando-se o logaritmo em ambos os lados: 

 

 log Q = log a + log b(H – H0)  (46) 

 

 Em que: - a e b são obtidos por regressão linear; 

     - H0obtido por tentativa e erro. 

 

Fazendo Y = log Q, A = log a e X = log (H-H0), tem-se a equação da uma reta: 

 

 Y =A+ bX  (47) 



145 

 

Em que: b =    (48) 

a =    (49) 

Pode-se ainda determinar todos estes parâmetros por tentativa e erro, através de 

ferramentas iterativas. O fato de a curva-chave estar intimamente ligada às características 

hidráulicas da seção de controle implica variação da expressão matemática quando há uma 

variação nestas constantes. Alterações na geometria da seção ou na declividade do rio geradas 

por erosões ou assoreamento ao longo do tempo causam mudanças na velocidade do 

escoamento e nas relações entre área, raio hidráulico e profundidade, afetando a relação cota-

descarga (PORTO et al., 2003). 

A equação da curva-chave só é válida para cotas medidas. Usualmente, necessita-se 

extrapolar os dados de vazão para cotas não medidas, seja cotas superiores ou inferiores.  

A extrapolação deve obedecer mais a critérios físicos que matemáticos e a forma, os 

acidentes e as características do leito e da seção são responsáveis pelas alterações da curva-

chave em níveis mais elevados (PORTO et al., 2003). 

4.2.5 Método de extrapolação da curva-chave 

Em geral as medições não contemplam valores extremos de vazões. Assim, para se 

estimar vazões mais altas ou mais baixas recorremos à extrapolação. No entanto, deve-se 

tomar cuidado com a forma da seção em função da altura. As curvas que relacionam raio 

hidráulico e área com o nível d’água podem sofrer variações bruscas no comportamento, 

gerando grandes erros na estimativa. 

Segundo Santos (2001), existe um grande número de métodos para extrapolar as curvas-

chave, sendo os mais comuns: 

1.Extrapolação gráfica a sentimento, seguindo-se a tendência do trecho definido 

pelas medições; 

2.Leitura de cotas simultâneas em outra estação próxima, com curva-chave melhor 

definida; 

3.Extrapolação logarítmica; 

4.Extrapolação da velocidade média e determinação da área por levantamento topo 

batimétrico da seção de medição; 

5.Extrapolação com base em fórmulas do regime uniforme em canais; 

6.Extrapolação por meio de cálculo de remanso; 
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7.Ajuste de equações nos pontos medidos. 

4.2.6 Caraterísticas hidráulicas 

As características hidráulicas são determinadas por parâmetros indicadores do regime de 

fluxo do escoamento. Estes são números adimensionais, que fornecem informações que 

permitem classifica-los em viscoso ou não viscoso, laminar ou turbulento, crítico, subcríticos 

ou supercríticos. 

 Um escoamento laminar é aquele em que as partículas fluidas movem-se em camadas 

lisas, ou em lâminas; um escoamento turbulento é aquele em que as partículas fluidas se 

misturam rapidamente enquanto se movimentam ao longo do escoamento, devido a flutuações 

aleatórias no campo tridimensional de velocidades. Nestes casos não se aplica a Lei de 

Poiseuille, que se aplica apenas ao escoamento laminar (FOX et al., 2010). 

Um fluxo em regime turbulento pode dar-se em variadas situações, tanto 

em superfícies livre como em escoamentos confinados, sendo esta habitual em situações de 

elevada vazão. O parâmetro mais utilizado para a verificação da existência deste regime é 

o número de Reynolds, ele mede a importância da inércia relativamente ao atrito, quando o 

atrito é causado pela viscosidade. 

4.2.6.1 Número de Reynolds 

Este parâmetro relaciona a velocidade entre o fluido que escoa e o material que o 

envolve, uma dimensão linear e a viscosidade cinemática do fluido. Sendo que para cada tipo 

de envoltório do fluido em particular o Re é enquadrado numa determinada escala. Quando o 

envoltório é um tubo ou encanamentos, p.ex., Re> 4000 tem-se um movimento turbulento e 

quando Re<2000 o movimento é laminar, quando Re estiver entre estes dois valores o 

movimento encontra-se numa zona crítica onde não se pode determinar com segurança a 

perda de carga nos encanamentos (AZEVEDO NETO, 1977). 

Segundo Azevedo Neto (1977 ), a grande maioria dos escoamentos em canais, que é o 

objeto deste estudo, ocorre com regime turbulento. À semelhança do Re calculado para tubos 

de seção circular, pode-se calcular esse adimensional para os canais. Assim para os condutos 

circulares, o raio hidráulico vale: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Poiseuille
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Poiseuille
http://pt.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A2metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds


147 

 

=     (50) 

Em que: D = diâmetro em (m).  

Para o cálculo do número de Reynolds (Re) para os canais, adota-se, frequentemente 

como dimensão linear, o valor D = 4 Rh. Assim, se o conduto for uma seção circular cheia, 

esse valor coincidirá com D. Então, para os canais, usualmente tem-se a seguinte expressão 

para o número de Reynolds:  

 

 =  (4 ) ou  =    (51) 

 

Em que: Vm = velocidade média do escoamento (m s
-1

);  

massa específica da água (kg/m
3
), 

 = viscosidade da água (m
2
/s), 

v = viscosidade cinemática da água (m
2
 s

-1
). 

A viscosidade cinemática é determinada pela utilização da seguinte equação segundo 

Julien (1995), sendo a temperatura da água (ºC) aferida por meio de um termômetro na 

ocasião de cada medição: 

v = [1,14 – 0,031 (T - 15) + 0,00068 (T - 15)
2
] 10

-6 
 (52)

 

Em que: v = viscosidade cinemática da água (m
2
s

-1
);  

T = temperatura da água em ºC. 

4.2.6.2 Número de Froude  

Segundo Silvestre (1979), em qualquer seção transversal de um canal, sua superfície 

livre está sujeita à pressão atmosférica, podendo, contudo, variar no tempo e no espaço e, em 

consequência, a profundidade do escoamento, a vazão, a declividade do fundo e a do espelho 

líquido são grandezas interdependentes. 

A carga de pressão pode ser substituída pela profundidade do escoamento, com as 

pressões sendo consideradas como hidrostáticas. Desta forma, a linha piezométrica é 

coincidente com a superfície livre e sua declividade denomina-se gradiente hidráulico.  

Uma representação das linhas de carga e piezométrica num conduto livre são 

representadas pela Figura 93: 
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Figura 88. Carga média de um canal. Fonte: SILVESTRE (1979). 

 

Do mesmo modo que para os condutos forçados, a soma das diferentes parcelas de 

carga permite a construção da linha de carga total ou linha de energia e sua declividade 

denomina-se gradiente de energia, sendo que a perda de carga entre duas seções (1) e (2) 

quaisquer será dada por Δh = H1 – H2. Em qualquer seção transversal dá-se o nome de carga 

média à soma: 

H = z + y +   (53)    

Em que:  = coeficiente para corrigir a desigual distribuição de velocidade, tomado 

igual a 1. 

U = velocidade média (m s
-1

), 

y = distância do fundo à linha piezométrica (m), 

z = datum (m). 

  

Chamamos de energia específica a quantidade de energia por unidade de peso de 

líquido, medida a partir do fundo do canal e representada pela expressão:  

E = y +   (54) 

Multiplicando e dividindo o segundo termo da eq. 9 pela profundidade média o valor da 

equação não se modifica, e a eq. 53 muda para:  

E = y +   (55) 

A expressão entre parênteses é conhecida como fator cinético do escoamento e sua raiz 

quadrada chama-se número de Froude: 
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λ=   (56) 

= F r=   (57) 

Para uma melhor análise do funcionamento do escoamento em um canal colocaremos a 

eq. 51 em função da sua profundidade: 

Considerando que o canal funcione em regime permanente a velocidade média U será 

dado em função da profundidade do canal: 

U =  =   (58) 

 A energia específica vale então: 

E = y +  = y +   (59) 

Assim, fixando-se uma determinada vazão, a energia específica é a distância vertical 

entre o fundo do conduto livre e a linha de energia, correspondente à soma de duas parcelas, 

ambas são função da profundidade da lâmina líquida. Portanto: 

E = E1 + E2, onde: E1 = y e E2 =                       (57) 

Representando graficamente temos (Figura 94): 

 

Figura 89. Variação da energia específica em função da profundidade para uma vazão constante. 

 Fonte: Silvestre (1979). 

 

Analisando os gráficos (SILVESTRE, 1979): 

1. Verificamos que no gráfico (a) a variação de energia com a profundidade é linear e 

está representada pela reta de energia potencial, bissetriz dos eixos coordenados; 

2. Observando o gráfico (b), vemos que se y tender para zero a velocidade média tenderá 

para o infinito para atender à equação da continuidade (Q = AV = cte.). A energia 
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cinética será infinitamente grande, o contrário também é verdadeiro: se y tender para o 

infinito a velocidade e a energia cinética tenderão para zero. Verificamos então que, 

fazendo variar y, permanecendo a vazão constante, teremos a curva denominada curva 

de energia cinética, que é assíntota aos eixos coordenados e mostra como varia a 

energia cinética com a profundidade num canal; 

3. Por fim, pela observação do gráfico (c), concluímos que: 

 Existe um valor mínimo E c (energia crítica) da energia específica 

correspondente a um valor y c (profundidade crítica) da profundidade. 

 Para dado valor E’ > E c da energia específica, existem dois valores yi e ys da 

profundidade, caracterizando dois regimes de escoamento denominados 

regimes recíprocos. O escoamento correspondente a yi recebe o nome de 

regime de escoamento inferior, rápido, torrencial ou supercrítico; o 

escoamento correspondente a ys chama-se regime de escoamento superior, 

tranquilo, fluvial ou subcrítico. 

 O escoamento correspondente a yc chama-se regime de escoamento crítico. 

 

Como consequência da definição de conceito de profundidade crítica, três outras 

definições podem ser estabelecidas: declividade crítica, velocidade crítica e vazão crítica. 

Declividade crítica (Ic) é aquela que conduz a profundidade crítica Yc. Declividades 

superiores à crítica aumentarão a velocidade de escoamento da água, provocando, para uma 

vazão constante, diminuição da profundidade de escoamento. Desta forma, as declividades 

maiores que a crítica são denominadas supercríticas. Analogamente, profundidades inferiores 

à crítica serão denominadas subcríticas. Os conceitos de velocidade e vazão críticas são 

estabelecidos da mesma maneira (SILVESTRE, 1979). 

4.2.6.3 Regime de escoamento 

Para se obter o ponto crítico, onde ocorre a mínima energia do escoamento livre, deriva-

se a equação de Energia Específica em função da profundidade de seguinte forma: 
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 =   (60) 

 = 1 -        (61) 

Sabemos que ym = e que Q = AV então: = L, onde L = largura da seção, a expressão 

14 fica: 

 = 1 -  = 1 –   (62) 

Expressando a energia específica em função do número de Froude descrita em (12), 

teremos: 

 = 1 – Fr  
 

 (63) 

No escoamento crítico, quando a energia específica é mínima dE/dy=0, o Fr=1. 

Avaliando-se a variação de dE/dy para as diferentes profundidades de escoamento, pode-se 

escrever: 

y <yc⇒ < 0⇒1 – Fr
2
< 0⇒Fr

2
> 1⇒regime de escoamento supercrítico; 

y >yc⇒ >0⇒1 – Fr
2
> 0⇒Fr

2
< 1⇒regime de escoamento subcrítico; 

O número de Froude é um adimensional muito importante em Hidráulica, permitindo o 

estabelecimento de diferentes interpretações. A condição crítica de escoamento corresponde 

ao limite entre os regimes fluvial e torrencial. Desta forma, sempre que ocorrer mudança no 

regime de escoamento, a profundidade deve passar pelo seu valor crítico. Esta passagem, no 

entanto, pode ocorrer de forma gradual ou brusca, de acordo com o regime do escoamento de 

montante e com o evento que provocou a variação (SILVESTRE, 1979). 

Diversas situações práticas permitem observar a mudança do regime de escoamento. 

São exemplos da passagem do regime subcrítico para o supercrítico: 

 - passagem de uma declividade subcrítica para uma declividade supercrítica; 

 - queda livre, a partir de uma declividade crítica a montante; 

 - escoamento junto à crista de vertedores; 

 - estreitamento ou alargamento de seção; 

 - degrau no fundo do canal. 

A mudança do regime supercrítico para o subcrítico é observada, por exemplo, em 

mudanças de declividade e em saídas de comportas. O escoamento em regime crítico (ou em 

suas imediações) é instável. Assim a menor mudança de energia específica provocará sensível 
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mudança da profundidade de água no canal. Pode-se verificar facilmente que, no regime 

crítico, a carga cinética é igual à metade da profundidade média (SILVESTRE, 1979). 

4.3 PROCEDIMENTO DE CAMPO E LABORATÓRIO 

4.3.1 PROCEDIMENTO DE CAMPO 

Depois de escolhido o local da seção transversal de estudo, a sua largura foi dividida em 

segmentos iguais. Desta forma a trena foi fixada entre o ponto inicial e final, (uma margem a 

outra), onde foram feitas medições da lâmina d’água (batimetria) e da velocidade média, 

como indica a Figura 102. 

 

Figura 90. Medição da lâmina de escoamento e da velocidade média com o micro molinete fluviométrico. 

 

A medição da velocidade foi realizada a vau, indicado para rios de pequena largura, 

com profundidade inferior a 1 m e para velocidade inferior a 1m/s, como indica a Figura 106. 
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Figura 91. Medição da velocidade média do escoamento. 

 

4.3.2 EQUIPAMENTOS E AMOSTRADORES DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO E 

DE FUNDO 

Posteriormente, foi feita a coleta das amostras de sedimentos em suspensão e de fundo o 

método usado neste trabalho foi o de Igual Incremento de Largura (IIL), como preconizado 

pela USGS (2005), onde cada amostra foi acondicionada em potes plásticos de peso 

conhecido e levada à estufa para secar a 65ºC. 

 

Amostradores de sedimentos em suspensão 

Neste trabalho foi usado o amostrador DH-48 para amostragem de sedimento em 

suspensão. Os DH-48 sãoamostradores portáteis integradores na verticalpara profundidades 

até 1,50 m utilizados para a coleta de amostras de sedimentos suspensos em cursos d’água.   

Os amostradores DH-48 foram inicialmente concebidos pela FISP.  Como todos os 

amostradores de sedimento em suspensão-FISP, são destinados a amostra isocineticamente, 

significando que a água e sedimentos na entrada do bocal têm a mesma velocidade do fluxo.  

O amostrador é feito de alumínio, pesa 3,5 kg, possui uma garrafa de meio litro de leite 

mantido em lugar selado com vedação de borracha, mola tensionada braçadeira na parte 

traseira.  O diâmetro interno do bico é de ¼” feito de bronze se estende  horizontalmente a 

partir do nariz do corpo do amostrador.  Uma projeção aerodinâmica na lateral do amostrador 

aponta em direção à sua traseira permitindo que o ar escape do frasco da amostra, uma vez 

que se enche de amostra.  Possui uma haste padrão de ½”  no topo do corpo para medições a 
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vau. Para a amostragem em profundidades maiores podem ser adicionadas extensões ao 

amostrador.  Com as extensões, o amostrador pode ser implantado a partir de uma ponte baixa 

ou de barco.  A zona não amostrados do DH-48 é de 3,5 polegadas, próximo de 9 cm. O 

amostrador pode ser usado em  velocidades que variam de  1,5-8,9 m / seg. A denominação 

nacional é AMS-1 (Figura 95) (USGS, 2005).  

 

 

Figura 92. DH - 48. Fonte: USGS (2005). 

                                                                                     

Amostradores de sedimentos de fundo 

 

Para amostragem de sedimento de fundo foi usado o amostrador BLH-84, que consiste 

em um bocal de expansão, um saco para coleta de sedimentos de fundo e um conjunto de 

haste para ser operado a vau. Elepermite a coleta de partículas de tamanho inferior a 38 

milímetros em velocidademédia máxima de até 9.8 ft/sec (2,74 m/s). 

O amostrador(Figura 96) tem um bocal de entrada 3in
2
 e um coeficiente de expansão de 

área (proporção de área de saída do bico para a área de entrada) de 1,40. Um saco de 295 

in
2
em malha de poliéster com abertura de malha de 0,25 milímetros está ligado à parte traseira 

do conjunto do bocal com um anel de borracha econstruído em alumínio. 

O amostrador é baixado por uma haste a vau no curso d’água pararetirarar uma amostra 

de carga de fundo, tem as seguintes dimensões:comprimentoaproximado de 28incs (71.1cm), 

largura aproximada de 5 incs (14 cm) peso 10 lbs (4,5 kg) (Figura 96). 
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Figura 93. BLH-84. Fonte: USGS (2005). 

4.3.3 Amostragem de sedimentos em suspensão 

 

O objetivo de se fazer a amostragem de sedimentos em suspensão é determinar a sua 

concentração instantânea na seção transversal. Para calcular a descarga de sedimento em 

suspensão, tais concentrações são combinadas com a descarga líquida. O que se deseja é uma 

média da descarga sólida de sedimento suspenso através da seção (USGS, 2005). 

  

 

Figura 94.  Coleta de sedimentos em suspensão no rio Beberibe de Ago/2009 a Jan/2010. 

 

Segundo Carvalho (2008 c), se estima que mais de 90% da descarga sólida total, é de 

sedimentos em suspensão, porém é possível ocorrer cursos d’água em que a descarga sólida 

de fundo supere ou se iguala a descarga em suspensão.   
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No laboratório, as amostras (água + sedimentos) foram pesados em balança de precisam 

(Figura 97). 

 

Figura 95. Balança de precisão.  

 

Após a pesagem os potes foram devidamente acondicionados, cobertos e isolados para 

evitar a incidência de luz sob os mesmos, evitando o possível surgimento de algas nas 

amostras durante o processo de repouso para ocorrer a decantação. Após algumas semanas em 

repouso, as amostras foram colocadas em estufa, regulada em 65° C, onde permaneceram até 

evaporar toda água como recomendam (Figura 110) (USGS, 2005; Carvalho, 2008 c). 

 

Figura 96. Armazenamento das amostras, evaporação a 65° C e pesagem das amostras após evaporação 

 

Quando secos, contendo apenas o sedimento, os potes foram novamente pesados. Para 

se obter o peso dos sedimentos. 
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4.3.3.1 Determinação da concentração 

Entende-se por concentração de sedimentos em suspensão como a razão entre o peso 

seco do material sólido contido na amostra em relação ao volume da mistura água-sedimento. 

É expresso comumente em mg L-¹. Outras unidades como g/cm
3
 (= mg/L) ou g/L podem ser 

usadas, sendo essa última para o caso de concentrações altas. Valor elevado de concentração 

pode, ainda, ser expresso em %, sendo 1% = 100mg/L. 

Outra unidade muito usada é o ppm (partes por milhão), que é uma designação adotada 

quando se pesa tanto o sedimento quanto a mistura água-sedimento, ficando sem unidades 

(mg/kg = mg/1.000.000mg). 

Considerando que uma maior quantidade de sedimento presente na mistura aumenta sua 

densidade, mg/L é diferente de ppm. Na prática, porém, para valores inferiores a 16.000 mg 

L-¹, usa-se os termos indistintamente. 

A precisão nas medidas de concentração deve ser de 0,1 para valores baixos, até 99 

ppm. A partir de 100 a precisão é de 1ppm, o que corresponde a representar a concentração 

com três dígitos ou mais. Considerando-se que valores de ppm correspondem a mg l-¹ e a g 

m-³, então o critério é o mesmo.  

A determinação da concentração de cada vertical que compõe a seção foi feita pela 

relação entre o peso do sedimento seco e o volume da amostra coletada em cada vertical como 

mostra a expressão abaixo: 

Cssi =Psedi / Volamostra (64) 

Em que:Cssi= concentração de sedimento em suspensão na vertical amostrada (mg L
-1

);  

Psedi= peso do sedimento seco em cada vertical (mg);  

Volamostra = volume da amostra em cada vertical (L). 

 

4.3.4 Amostragem de sedimento de fundo  

 

Neste trabalho a carga de sedimento de fundo foi obtida de forma direta através de 

coleta com o amostrador portátil, modelo BLH-84, posicionado no leito em cada vertical, 

durante um intervalo de tempo fixo de 30 segundos, como mostra a Figura 109. O sedimento 

de fundo coletado em cada vertical foi transferido do amostrador de sedimentos para potes 

plásticos, de peso conhecidos, previamente limpos e identificados, rigorosamente fechados 
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para serem transportados ao laboratório, e cuidadosamente colocados em estufa, regulada em 

65° C, para determinação de sua massa (USGS, 2005) (Figura 109). 

 

 
Figura 97. Coleta do sedimento de fundo com o amostrador BLH-84 e Visualização do sedimento de fundo 

de uma das verticais levantadas.  

 

A descarga sólida de arrasto ou de fundo representa somente a menor parte da descarga 

sólida total, correspondendo de 5 a 10%, podendo, no entanto, igualar ou superar o valor da 

descarga em suspensão em casos de rios largos e rasos com sedimento aluvionar.  

A descarga sólida de material do leito corresponde a um valor que inclui a descarga de 

arrasto e uma parcela da descarga em suspensão cuja composição é de material de leito 

(Carvalho, 2008 c). 

4.3.5 Medida de descarga sólida 

A descarga sólida é por definição a relação entre massa de sedimentos transportados por 

unidade de tempo e é associada à vazão líquida ocorrida na seção de medição originando a 

curva-chave de sedimentos ou curva-chave de descarga sólida. 

A curva-chave de descarga sólida permite estimar valores diários da descarga sólida ao 

longo do tempo, desde que se disponha no local de uma série contínua de vazões líquidas 

médias diárias 

O comportamento da vazão tem relação com a distribuição dos sedimentos no tempo, 

ou seja, maiores vazões transportam maiores volumes de sedimento. Embora não seja linear e 

sofra grandes variações no espaço e no tempo, esta relação permite associar a massa de 
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sedimentos transportados na unidade de tempo, ou descarga sólida, às vazões líquidas 

ocorridas na estação de medição.  

4.3.5.1 Medida da Descarga sólida em suspensão 

As grandezas fundamentais no cálculo da descarga sólida de sedimentos em suspensão 

são a concentração e a descarga líquida (CARVALHO, 2008 e).  

Uma vez que os sedimentos em suspensão não se distribuem uniformemente na seção, 

há a necessidade de se considerar a variação da concentração, fazendo-se amostragens ao 

longo da seção transversal, pontuais ou verticais, em um número considerado: amostragem 

pontual de sedimento em suspensão exige a determinação da velocidade no ponto, 

amostragens por integração na vertical exigem o conhecimento da velocidade média na 

vertical (CARVALHO, 2008 e). 

As medidas de sedimento em suspensão foram feitas com o objetivo de determinar a 

concentração média de sedimentos em suspensão, em laboratório por evaporação da amostra, 

a descarga sólida em suspensão e a distribuição granulométrica dos sedimentos presentes no 

material coletado. 

Segundo Vanoni (1977) a descarga sólida em suspensão medida é, por definição, o 

produto da concentração de sedimentos em suspensão pela vazão líquida medida no momento 

da amostragem. Portanto, o cálculo da descarga sólida em suspensão é o mais simples de ser 

realizado e também o que oferece melhor aproximação da realidade sendo assim definido: 

 

Qss= CssQi0,0864   (65) 

 

Em que: Qss= descarga sólida em suspensão (t dia
-1

);  

Css= concentração de sedimento em suspensão da vertical (mg l
-1

);
 

Qi= vazão de cada área de influência da vertical (m
3
 s

-1
). 

0,0864 = constante de ajuste das unidades  

 

Os valores de descarga sólida em suspensão (QSS) na seção transversal serão 

determinados pelo somatório das descargas sólidas em suspensão (Qss) em cada vertical, na 

forma da equação 65: 

Qss = ∑(CssQi) 0,0864   (66) 
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4.3.5.2 Medida de Descarga sólida de fundo 

No Brasil é pouco comum se fazer medidas diretas de carga de fundo, e o método mais 

usado é o indireto, por cálculo, usando fórmulas a partir de dos dados de medição de vazão, 

características hidráulicas e dados das análises de material coletado do leito do curso d’água 

(CARVALHO, 2008 e). 

A descarga sólida por carga de fundo será determinada de acordo com a equação (Gray, 

2005): 

  =  (67) 

Em que: 

Qsf= descarga sólida por carga de fundo (g s
-1

 m
-1

) ou t dia
-1

. 

m = a massa seca de sedimentos coletada nas verticais (g);  

w = largura do bocal do amostrador de 0,076 m,  

t = tempo de amostragem (30 segundos).   

Na prática é mais difícil medir a carga de fundo de um curso d’água, e embora ela venha 

sendo medida em vários países com os mais variados equipamentos e metodologias, não 

existe ainda um método ou instrumento adaptável a todas as condições de campo 

(CARVALHO, 2008 e). A carga de fundo do leito é composta principalmente de sedimento 

mais grosseiro que o que está em suspensão. 

4.3.5.3 Medição de descarga sólida total 

Segundo Carvalho (2008 e), a medição da descarga sólida, realizada de forma indireta, é 

feita da seguinte forma: 

a) Soma da descarga em suspensão com a descarga de material de leito e mais uma 

parcela que considera a descarga não-amostrada, obtida a partir de estudos de 

material em suspensão e de fundo, que permitem obter os coeficientes de correção; 

b) Soma da descarga de material em suspensão com a descarga da material do leito; 

c) Processo de cálculo, como o método modificado se Einstein, exigindo amostragens 

e análises do sedimento em suspensão e de fundo; 
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d) Levantamento topo-hidrográfico de um reservatório e cálculo do volume assoreado; 

é necessário o conhecimento, ou um fator de correção, que leve emconta o 

sedimento que sai com o escoamento à jusante. 

 

Comumente se usa a técnica b, ou seja: 

 

 Qst = Qss + Qsl  (68) 

Em que: 

 Qst – descarga sólida total (ton/dia); 

Qss – descarga sólida em suspensão (ton/dia); 

Qsl – descarga sólida do leito (ton/dia). 

4.4 ÁLISE GRANULOMÉTRICA 

A análise granulométrica consiste em determinar as dimensões das partículas que 

constituem as amostras representativas dos sedimentos e no tratamento estatístico dessa 

informação. Basicamente consiste em determinar as dimensões das partículas individuais e 

estudar a sua distribuição, quer pelo peso de cada classe dimensional considerada, quer pelo 

seu volume, quer ainda pelo número de partículas integradas em cada classe. Assim, para 

efetuar a descrição adequada de um sedimento, faz-se uma análise pormenorizada, utilizando 

classes granulométricas com pequena amplitude. Quanto menor for a amplitude das classes, 

melhor é a descrição da variabilidade dimensional das partículas que constituem o sedimento. 

Pode ser realizada: por peneiramento, quando temos solos granulares como as areias e 

os pedregulhos; por sedimentação, no caso de solos argilosos;pela combinação de ambos os 

processos; por difração de laser; por tubo de acumulação visual, em caso de pequenas 

quantidades arenosas, porém as análises granulométricas do material do leito são feitas 

principalmente por peneiramento. Estes ensaios fazem parte da análise granulométrica dos 

solos e é considerado um ensaio de caracterização. O peneiramento é utilizado principalmente 

para a determinação das frações mais grossas da amostra como o pedregulho e as areias. 

Já a classificação granulométrica é uma técnica pela qual os diversos tipos de solos são 

agrupados e designados em função das frações preponderantes dos diversos diâmetros de 

partículas que os compõem. Estas frações são obtidas através da análisegranulométrica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedregulhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sedimenta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedregulho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Granulometria
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Não há uma única definição para os intervalos de variação dos diâmetros das partículas. 

Existem várias escalas em uso pelo mundo como, por exemplo, a Classificação Internacional 

utilizada pelo MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e o Sistema de Classificação 

da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

No Brasil, segundo a ABNT NBR 6502/95, a classificação dos solos, de acordo com sua 

granulometria, é realizada conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 04 – Escala de diâmetros de grãos, ABNT. 

Classificação Diâmetro dos grãos 

Argila < 0,002 mm 

Silte 0,06 e 0,002 mm 

Areia 2,0e 0,06 mm 

Pedregulho 60,0 e 2,0 mm 

 

A importância desta análise reside no fato de permitir deduzir indicações sobre a 

proveniência (disponibilidade de determinados tipos de partículas e sobre as rochas que lhes 

deram origem), sobre o transporte (utilizando, por exemplo, o conceito de maturidade textural 

e a resistência das partículas, segundo a sua composição, à abrasão e à alteração química), e 

sobre os ambientes deposicionais dos sedimentos coletados. 

O conhecimento sobre a distribuição granulométrica de sedimentos do leito dos rios é 

fundamental para a obtenção de diâmetros característicos necessários a aplicação de diferentes 

métodos indiretos de cálculo da descarga sólida total em uma seção transversal de 

determinado curso d’água, bem como para outros estudos hidrossedimentológicos. 

Neste trabalho, posteriormente à determinação da massa do sedimento de fundo de cada 

vertical, todo o sedimento coletado formou uma única amostra, dela foi determinado o 

diâmetro característico das partículas e confeccionada sua curva de distribuição 

granulométrica. A amostra foi pesada e submetida ao peneiramento a seco em um agitador 

eletromagnético equipado com um conjunto de peneiras com os seguintes diâmetros de 

abertura de malha: 3,35; 1,7; 0,85; 0,60; 0,425; 0,30; 0,212; 0,150; 0,106; 0,076; e 0,053 mm, 

a uma intensidade de 90 vibrações por segundo por 10 minutos (Figura 100) (USGS, 2005). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A2metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala
http://pt.wikipedia.org/wiki/MIT
http://pt.wikipedia.org/wiki/ABNT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/ABNT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedregulhos
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Figura 98. Balança de precisão e agitador eletromagnético equipado com um conjunto de peneiras. 

 

 O produto deste método é a curva granulométrica, tendo como ordenadas as 

porcentagens de sedimentos mais finos que passam, e como abscissas, os diâmetros das 

peneiras padronizadas. 

Para classificação granulométrica do material amostrado, são válidas as tabelas 

organizadas, por diferentes entidades, desde que devidamente especificadas. 

Pelo seu cunho internacional recomenda-se a tabela da American Geophysical Union 

transcrita na Tabela 15. As fórmulas e métodos de cálculos da descarga sólida geralmente 

utilizam essa classificação. 
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Tabela 13. Classificação da American Geophysical Union. Fonte: CARVALHO (2008); DNAEE (1970). 

 

 

Em qualquer processo que objetiva a determinação dos valores granulométricos da 

amostra, seus resultados poderão ser levados, para o traçado da curva granulométrica, no 

modelo DNAEE-S7, usado neste trabalho, cuja escala horizontal é logarítmica. 

Considerando que muitos problemas derivados da erosão e sedimentação são resolvidos 

pelo conhecimento da granulometria do material transportado, deve-se construir a curva 

granulométrica da descarga sólida do sedimento em suspensão (Qss) e da descarga sólida do 

sedimento de fundo (Qsf) em alguns pontos (CARVALHO, 2008 a). 

A seguir demonstra-se a planilha (Tabela 14) para determinar o diâmetro característico 

da amostragem do dia 14/08/09 e sua respectiva curva granulométrica na Figura 99. 
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Tabela 15.  Tabela para determinação do diâmetro característico para o dia 14/08/2009. 

 

As curvas granulométricas, tanto de suspensão quanto do fundo do leito, devem ter as 

porcentagens determinadas para toda a faixa granulométrica que o material contém. Isso é 

necessário para permitir um uso efetivo das curvas tanto no cálculo da descarga sólida quanto 

para outros usos (Figura 99).  

 

Figura 99. Curva de distribuição granulométrica da medição direta realizada no dia 14/08/09 gerada pelo 

programa Curve Expert 1.3. 

 

Segundo Carvalho (2008), os resultados das análises granulométricas são apresentados 

pelas porcentagens da material dos diversos diâmetros, sendo traçada as curvas 

granulométricas para uso adequado em diversos estudos. Normalmente, a curva de material 

do leito apresenta porcentagens significativas de areias. 

Na curva granulométrica de material do leito devem ser analisadas as porcentagens de 

diâmetros característicos para 10, 35, 50, 65 e 90%, que são denominados de D10, D35, D50, 

D65 e D90, respectivamente. Valores que são utilizados em diversos estudos, mas 

principalmente, em cálculos de descarga sólida (CARVALHO, 1994). 

Das curvas do material em suspensão e do leito devem ser obtidas as porcentagens 

acumuladas de diâmetros que serão utilizadas no cálculo da descarga sólida. Esses diâmetros 

devem ser aqueles utilizados nos métodos e fórmulas.  
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As porcentagens de cada diâmetro permitem obter as porcentagens entre faixas 

granulométricas, para determinação de uma curva do material do leito (CARVALHO, 1994). 

A classificação simplificada da ABNT, obtida da norma NBR 6502 de Setembro de 

1995 é apresentada na Tabela 16.  

Tabela 16. Classificação granulométrica segundo a ABNT. Fonte: CARVALHO (2008). 

      

 

 

 

Diâmetros (mm)

200 a 1000

60 a 200

61 a 200

62 a 200

63 a 200

64 a 200

65 a 200

66 a 200

67 a 200

68 a 200

Silte

Argila

Areia Grossa

Areia média

Areia fina

Denominações

Pedra de mão

Pedregulho grosso

Pedregulho médio

Pedregulho fino

Matacão
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Capítulo 5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados foram organizados em planilha eletrônica EXCEL e apresentados a 

seguir. 

As coletas foram realizadas nos meses Agosto, Setembro e Dezembro de 2009 e de 

Janeiro de 2010 (descartadas), perfazendo um total de 5 coletas. 

 O quadro abaixo apresenta um resumo das principais características físicas da bacia do 

rio Beberibe: 

Quadro 05 – Características físicas da bacia do rio Beberibe 

 

 

As campanhas foram realizadas com molinete e micro molinete hidrométrico com 

equação de relação entre velocidade da água e velocidade de rotação do molinete, segundo o 

fabricante, dada por: 

(a) – Equação 1: 0,02130 + 0,13254504N(RPS) -    N < 2 

(b)  - Equação 2: - 0,006339 + 0,1560795N(RPS) – N ≥ 2  

Após a definição do local da seção transversal de estudo foi caracterizada a largura do 

rio com o auxílio de uma trena que foi fixada de uma margem a outra e em seguida a seção 

transversal foi dividida em segmentos igualmente espaçados onde foram feitas as medidas das 

alturas da lâmina de escoamento, da velocidade de escoamento, determinada por integração 

do perfil, através do emprego de um molinete ou micromolinete fluviométrico, conforme o 

nível de vazão. 

Na Figura 100, estão representadas as seções de alta e baixa vazão: 
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Figura 100. Vazão de cheia e vazão normal no rio Beberibe (2011). 

 

Foram aferidos dados de velocidade seguindo o preconizado pelo Método IIL, ou seja, 

onde a profundidade foi menor que 60 cm, aferimos a velocidade média a 60% da 

profundidade. O que nos leva a concluir que os perfis de velocidade em cada vertical terão a 

configuração da Figura 101 devido ao fato de as profundidades nesta seção serem inferiores a 

60 cm. O retângulo em azul claro na Figura101,  representa a velocidade média, que neste 

caso é medida a 0,6P. 

 
Figura 101. Perfil de velocidade – velocidade média a 0,6p. 

 

Efetuadas as medições de velocidades, foram, então, estimadas as vazões nas verticais, 

utilizando os métodos da meia seção e da seção média que são os mais difundidos entre as 

entidades que trabalham com hidrometria no Brasil (SANTOS et al., 2001).  Nesse método a 

integração do produto da velocidade pela área é a vazão do rio.  

As pequenas áreas próximas às margens nas subseções da primeira e da última vertical 

são desconsideradas no cálculo da vazão, uma vez que a velocidade nas margens é nula 

(Figura 102). 
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Figura 102. Medição da velocidade ao longo da seção transversal. 

 

Nas amostragens realizadas no rio Beberibe foi utilizado o amostrador de sedimento 

em suspensão modelo DH-48 devido ao nível de vazão na ocasião da coleta e para a coleta 

dos sedimentos de fundo utilizou-se o amostrador BLH-84. As amostras foram 

acondicionadas em potes plásticos e lavadas ao laboratório para início do processo de 

análises, cujos resultados foram colocados em planilhas demonstradas a seguir: 

 

Tabela 17.  Dados morfológicos, hidrodinâmicos e hidrossedimentológicos do rio Beberibe Ago/2009 a 

Jan/2010. 

 
Obs.: hm=profundidade média; Área=área da seção transversal; Vm=velocidade média; Q=vazão líquida; 

Css=concentração de sedimento em suspensão;  

 

 Observando-se a Tabela 19 e fazendo: 

Período chuvoso: 14/08 e 23/09 de 2009. 

Período seco: 22/12, 28/12 de 2009 e 05/01/2010. 

Relacionando os dados de vazão e de concentração de sedimentos, verifica-se que há 

uma relação positiva entre o maior pico de vazão e a maior concentração ocorrida no período 

chuvoso. Isto se deve à elevada velocidade com que se dá oescoamento superficial nessa 

região de elevada declividade, causando erosão laminar e deslocamento de sedimentos para o 

Dia hm (m) Área (m²) Vm (m/s) Q (m³/s) Css (mg/L)

14/08/2009 0.25 0.81 0.48 0.388 458.44

23/09/2009 0.24 0.64 0.53 0.350 195.47

Média do período chuvoso 0.245 0.725 0.505 0.369 326.955

22/12/2009 0.2 0.53 0.17 0.098 545.65

28/12/2009 0.2 0.5 0.18 0.099 407.75

05/01/2010 0.21 0.56 0.17 0.110 734.85

Média do período seco 0.203 0.53 0.173 0.102 561.75
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leito do rio. Isto se evidencia nos trabalhos realizados por Villela & Mattos (1985) e Lopes e 

Srinivisan (1981). As chuvas com alta intensidade geralmente produzem escoamentos 

suficientes para causar erosãolaminar, uma vez que tenham superado a capacidade de 

infiltração do solo. 

Esta correlação positiva, ou seja, o aumento de uma variável normalmente implica no 

aumento da outra variável, está verificado em vários trabalhos da área hidrossedimentologica. 

Entre estes trabalhos citam-se os de Nunez (1981) que avalia perdas de solos e nutrientes na 

bacia hidrográfica do Arroio Grande, Santa Maria, RS; os estudos de Canalli (1981); Silveira 

(1982); o trabalho de Corso (1989) no arroio Itaquarinchim, Santo Ângelo, RS; os estudos de 

estimativa da produção de sedimentos na bacia hidrográfica do lajeado São José, Chapeco, SC 

por Bassi (1990), e o trabalho de Goldenfum (1994) sobre a bacia do arroio Forquetinha, RS. 

No período seco, que vai de 22/12/09 a 05/01/10, a relação positiva mais uma vez se 

verifica neste período: a cada aumento da seção ocorre um aumento de concentração de 

sedimentos.  

Ocorreram pancadas de chuva momentos antes da campanha dos dias 22/12/09 e 

05/01/10 e o que parece estranho é não ter ocorrido aumento nos dados de vazão. A 

explicação para esse fato está no item 3.4 desta dissertação, onde, segundo Glysson (1987), 

afirmamos que a quantidade de sedimentos que é transportada no curso d’água forma uma 

onda que acompanha a onda de enchente de três formas diferentes. O que ocorreu no 

momento dessas coletas foi o adiantamento do pico da vazão de sedimentos em relação à 

vazão líquida, portanto, o primeiro caso. 

Os experimentos de maior velocidade média ocorreram nos dias ocorreram no período 

chuvoso (14/08/2009 e 23/09/2009). Sendo a profundidade média quase constante, nota-se a 

diminuição da área da seção transversal (79% menor), ocorrendo aumento de velocidade, 

diminuição da vazão e da concentração de sedimentos em suspensão. Iniciou-se um processo 

erosivo na seção neste período até a campanha do dia 28/12/2009 e um processo de 

assoreamento na campanha do dia 05/01/10. O que está representado na Figura 103. 
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Figura 103. Variação da morfologia da seção no período de Ago/2009 a Jan/2010 do rio Beberibe. 

 

Os dados de descarga sólida foram compilados em planilhas eletrônicas EXCEL e os 

resultados serão discutidos a seguir. 

Tabela 18. Descarga sólida de sedimentos do rio Beberibe - Ago/2009 a Jan/2010. 

 
Obs,:Qss=vazão sólida de sedimento em suspensão; Qsf=vazão sólida de sedimento de fundo; 

Qsf/Qss*100=percentagem de  sedimento de   fundo em relação ao em suspensão. 

 

Os eventos que mais produziram descarga sólida ocorreram nos dias 14/08/2009, 

05/01/2010 atingindo valores de 24,96 e 7,57t, associados à vazão de 0,388 e 0,11 m³s-¹, 

respectivamente. Observa-se a correlação positiva entre vazão x descarga sólida, ou seja, o 

aumento de uma variável implica no aumento da outra variável. 

A produção de sedimentos de fundo ficou acima dos 5 a 10% preconizado pela 

literatura, sendo que apenas a descarga de arrasto do dia 5/01/10 ficou neste patamar. 

Conclui-se que a produção de sedimentos total na seção está bem acentuada. No período 

chuvoso a descarga sólida foi de 31,84 t dia-¹ e a do período seco foi de 17,35 t dia-¹, sendo a 

descarga sólida total 49,19 t dia-¹. Apesar destes altos valores, as descargas sólidas em 

suspensão (até o dia 28/12/09) e de fundo só fizeram diminuir, indicando que ocorreu 

deposição dos sedimentos em suspensão, modificando a forma da seção. 

A produção específica diária em toda bacia está representada na Tabela 18. 

Dia Qss (t/dia) Qsf (t/dia) Qss + Qsf (t/dia) Qsf/Qss * 100

14/08/2009 15.38 9.58 24.96 62.29

23/09/2009 5.91 0.97 6.88 16.41

PERÍODO CHUVOSO 21.29 10.55 31.84 48.17

22/12/2009 4.62 0.98 5.60 21.21

28/12/2009 3.49 0.69 4.18 19.78

05/01/2010 6.98 0.59 7.57 8.45

PERÍODO SECO 15.09 2.26 17.35 17.23

Soma 36.38 12.81 49.19 35.21
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Tabela 19.  Produção específica diária de sedimentos para o rio Beberibe - Ago/2009 a Jan/2010. 

 
Obs.: Yss=produção de sedimento em suspensão na bacia; Ysf=produção de sedimento de fundo na bacia. 

 

Os resultados obtidos devem ser comparados com as taxas máximas aceitáveis, 

consideradas como tolerância, para a perda de solo. Esta tolerância varia com o tipo de solo, 

correspondendo ao valor que permita o uso contínuo do solo sem que o seu potencial 

produtivo seja comprometido.  

Segundo Carvalho (2008 h), para as normas americanas esses valores deveriam se situar 

entre 3 e 12 t ha-¹ano-¹, porém no Brasil, existe maior tolerância, conforme a Tabela 19 

organizada por Leinz & Leonardos (1977) para o estado de São Paulo. 

 

Tabela19. Limites de tolerância de perdas de solo por erosão para solos do estado de São Paulo 

Fonte: (Leinz & Leonardos, 1977). 

 

Dia Yss (t  km-²dia-¹) Ysf (t km-²dia-¹) Ytotal (t km-²dia-¹) Ysf /Yss*100

14/08/2009 28.35 17.66 46.01 62.29

23/09/2009 15.26 2.50 17.76 16.41

PERÍODO CHUVOSO 43.61 20.16 63.77 46.24

22/12/2009 11.92 2.53 14.45 21.21

28/12/2009 9.00 1.78 10.78 19.78

05/01/2010 18.02 1.52 19.55 8.45

PERÍODO SECO 38.95 5.83 44.78 14.97

Soma 82.56 26.00 108.55 31.49

Unidade de solo

COM B TEXTURAL

Podzólico v.-a., orto

Podzólico v.-a., v. Piracicaba

Podzólico v.-a., v. Laras

Podzólico em cascalho

Podzólico Lins Marília, v. Lins

Podzólico Lins Marília, v. Marília

Mediterrâneo vermelho-amarelo

Tterra roxa estruturada

COM B LATOSSÓLICO

Latossolo roxo

Latossolo vermelho-escuro, orto

Latossolo vermelho-escuro, f. arenosa

Latossolo vermelho-amarelo, orto

Latossolo vermelho-amarelo, f. rasa

Latossolo vermelho-amarelo, f. arenosa

Latossolo vermelho-amarelo, f. terraço

Latossolo vermelho-amarelo, húmico

Solos Campos do Jordão

SOLOS POUCO DESENVOLVIDOS

Litossolo

Ragossolo 14

9.8

14.2

12.6

11.2

9.6

4.2

12

12.3

15

Tolerância de perdas de solo 

Média ponderada em 

relação à profundidade 

(t/ha)

12.6

6.6

7.9

9.1

5.7

4.5

6

12.1

13.4
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 Riquier (1982) classificou os valores de degradação do solo por erosão hídrica e eólica 

de acordo com a intensidade da degradação: 

 

Tabela 20. Classes de perda de solo (RIQUIER, 1982). 

 

 

Observa-se que os valores das classes III e IV dizem respeito à erosão acima do limite 

de tolerância e ocorre em áreas com forte degradação ou mesmo em áreas sujeitas a forte 

erosão, quando estão desprotegidas. 

Para a OWM (2003), os limites de perda de solos em t km-² ano-¹ assumem os da 

Tabela 21. 

 

Tabela 211. Limites de perda de solo segundo OWM (2003). 

 
 

A produção específica anual de sedimentos em toda a bacia está representada na Tabela 

22 e será analisada a seguir: 

CLASSES

I - NULA A PEQUENA

II - MODERADA

III - FORTE

IV - MUITO FORTE > 200

EROSÃO HÍDRICA E 

EÓLICA       (t / ha.ano)

ATÉ 10

DE 10 A 15

DE 59 A 299

t km-² ano-¹ mm ano-¹

LEVE < 200, 500, 1000 < 0,15; 0,37; 0,74

FRACO 200, 500, 1000 - 2500 0.15; 0,37; 0,74 - 1,9

MODERADO 2500 - 5000 1,9 - 3,7

INTENSO 5000 - 8000 3,7 - 5,9

MUITO INTENSO 8000 - 15.000 5,9 - 11,1

SEVERO > 15.000 > 11,1

GRAU
EROSÃO MÉDIA ANUAL ESPESSURA DE SOLO PERDIDA
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Tabela 222. Produção específica anual de sedimentos para o rio Beberibe - Ago/2009 a Jan/2010. 

 
Obs.: Yss=produção específica de sedimento em suspensão na bacia; Ysf=produção específica de sedimento de 

fundo na bacia. 

   

 A produção específica anual de sedimentos foi mais intensa no período chuvoso, 

sendo que a produção de sedimentos em suspensão atingiu o valor de 15.916,78 t km-²ano-¹ e 

a produção de sedimentos de fundo foi de 7.359,66 t km-²ano-¹, fazendo um  total de 

23.276,44 t km-²ano-¹, neste período.  

 Durante o período seco a produção específica total anual de sedimentos foi de 

16.345,35 t km-²ano-¹, sendo 14.216,44 t km-²ano-¹ de sedimentos em suspensão e 2.128,91 t 

km-²ano-¹ de sedimentos de fundo. 

Globalmente, a produção de sedimentos em suspensão foi de 30.133,22 t km-²ano-¹ 

enquanto a produção de sedimentos de fundo ficou em 9.488,56 t km-²ano-¹ e o total de 

produção específica de sedimentos foi de 39.621,79 t km-²ano-¹. 

Observando e comparando estes valores com os das Tabelas 20 (Classes de perda de 

solo) segundo Riquier (1982) e 21 (Limites de perda de solo) segundo OWM (2003), 

observamos que são valores muito superiores aos estabelecidos por ambas. 

A WMO (2003) considera grau de erosão severo a erosão média anual maior que 15.000 

t km-²ano-¹. Portanto, segundo a Tabela 21 a classificação da erosão na bacia do rio Beberibe 

foi severa tanto para o período chuvoso (23.276,44 t km-²ano-¹) quanto para o período seco 

(16.345,35 t km-²ano-¹). Analisando os resultados pela Tabela 20, a produção específica na 

bacia do Beberibe foi de 396,22 t ha-¹ ano-¹, superando também o valor limite que é de 200 t 

ha-¹ ano-¹, sendo classificado como grau de erosão muito forte. 

Dia Yss (t km-²ano-¹) Ysf (t km-²ano-¹) Ytotal (t km-²ano-1) Ysf /Yss*100

14/08/2009 10348.64 6445.93 16794.57 62.29

23/09/2009 5568.13 913.73 6481.87 16.41

PERÍODO CHUVOSO 15916.78 7359.66 23276.44 46.24

22/12/2009 4352.13 923.15 5275.28 21.21

28/12/2009 3285.42 649.98 3935.39 19.78

05/01/2010 6578.90 555.78 7134.67 8.45

PERÍODO SECO 14216.44 2128.91 16345.35 14.97

Soma 30133.22 9488.56 39621.79 31.49
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CURVA CHAVE DE VAZÃO 

O local escolhido para este experimento não sofre qualquer influência da maré, pois ele 

se encontra no trecho alto do rio Beberibe, numa região de morros e as curvas-chaves de 

concentração de sedimento em suspensão, de vazão e de variação da velocidade média estão 

representadas nas Figuras 104, 105 e 106.  

 

 

Figura 104. Curva chave de concentração de sedimento em suspensão da seção em estudo. 

 

 
 

Figura 105. Curva chave de vazão da seção em estudo. 
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Figura 106. Variação da velocidade média de escoamento em função da altura média de escoamento. 

 

 

DETERMINAÇÃO DO REGIME DE FLUXO 

 

 

A Tabela 23 resume as características hidráulicas do escoamento do rio Beberibe que foi 

turbulento em todo o experimento (Re > 4000) e sob um regime subcrítico, ou seja, regime de 

escoamento superior, tranquilo, fluvial. 

Tabela 23. Características hidráulicas do fluxo – Rio Beberibe – Ago./2009 a Jan/2010. 

 

Obs.: Am=área molhada; Pm=prímetro molhado; v=viscosidade cinemática; Re=número de Reynolds; 

Fr=número de Froude.   

 

 

 

 

Am Pm Rh T v Re Fr d50

(m2) (m) (m) °C m2 s-1 (adm) (adm) (mm)

14/08/2009 0.84 3.72 0.25 24,0 9,5632 X 10-7 481.010,533 0.3035 0,5401

23/09/2009 0.65 3.11 0.24 25,0 8,98 X 10-7 495.768,374 0.3421 0,4501

22/12/2009 0.54 2.8 0.2 27,0 8,6592 X 10-7 149.205,469 0.1202 0,8987

28/12/2009 0.6 3.14 0.2 28,0 8,5361 X 10-7 160.260,540 0.1273 0,7129

05/01/2010 0.58 2.79 0.21 27,0 8,6592 X 10-7 157.058,388 0.1202 0,8915

Data
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GRANULOMETRIA 

  

 A determinação do diâmetro característico e a distribuição granulométrica do material 

recolhido em suspensão e no fundo do leito na a campanha do dia 14/08/2009 foram 

realizadas com ensaios de peneiramento e apresentados na Tabela 24 e Figura 99. 

 

Tabela 24. Tabela para determinação do diâmetro característico para o dia 14/08/2009. 

 

 Na Figura 99 observa-se a curva de distribuição granulométrica das partículas 

transportadas junto ao leito do rio Beberibe referente à amostragem realizada, que determinou 

o diâmetro médio característico D50 de 0,3635 mm, ou seja, 50% das partículas transportadas 

junto ao fundo ficaram retidas em diâmetro de malha igual a 0,3635 mm, D65 de 0,5401 mm, 

onde 65% das partículas transportadas junto ao fundo ficaram retidas em diâmetro de malha 

igual a 0,6752 mm e D90 de 1,201 mm, em que 90% das partículas transportadas junto ao 

fundo ficaram retidas em diâmetro de malha igual a 1,201 mm.  

 

Figura 99. Curva de distribuição granulométrica da medição direta realizada no dia 14/08/09 gerada pelo 

programa Curve Expert 1.3. 
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Na Tabela 25 estão representados os D50 para as cinco campanhas.  

Seguindo a classificação da ABNT (Quadro 4) e a classificação da American 

Geophysical Union (Tabela 15) (item 4.4 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA), o material do 

leito se compõe de areia (2,0 a 0,06 mm), sendo areia média (0,5 mm a 0,25mm) para o D50 do 

dia 14/08/2009, e areia grossa (0,6 mm a 2,0 mm) para o D50 do dia 23/09/2009 ao dia 

05/01/2010, e para o D65 e D90 , o que vem explicar porque ocorre a atividade de extração de 

areia para construção civil neste trecho do rio Beberibe.  

 

Tabela 25. Tabela dos D50 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 

A bacia do rio Beberibe tem grande importância para a população da RMR, 

principalmente para captação e abastecimento d’água. O regime dos escoamentos avaliados 

no rio Beberibe foi do tipo Turbulento e regime de fluxo Subcrítico ou Fluvial com o número 

de Reynolds (Re) variando entre 481.010,533 e 149.205,469; e o número de Froude (Fr) 

variou de 0,1202 a 0,3421 (Fr < 1).  

Durante o período de duração deste trabalho houve uma redução gradual da descarga 

sólida de fundo, em virtude da redução do potencial de transporte deste sedimento que 

apresenta uma granulometria mais grosseira. Houve também uma redução na velocidade 

média de escoamento e o rio Beberibe produziu areia média no período chuvoso de 2009 e 

areia grossa no período seco de 2010.  

A concentração de sedimento em suspensão no período chuvoso, com média igual 

561.75 mgL
-1

 e média da descarga sólida diária em suspensão de 10,95 t, ou seja 15.916,78 t 

km-² ano-¹, valor considerado grau muito intenso pela OWM (2003) e forte por Riquier 

(1982). Para o período seco, a concentração de sedimentos média foi igual a 326,95 mgL
-1

 e  

média de descarga sólida diária em suspensão ficou em 10,95 t, ou seja 15.916,78 t km-² ano-

¹, valor considerado grau muito intenso pela OWM (2003) e forte por Riquier (1982), 

igualmente.  

As curvas chaves obtidas com as cotas e vazões, assim como com as cotas e velocidades 

médias de escoamento apresentaram boa correlação com o coeficiente de determinação (R²) 

de 0,9798 e 0,9172, respectivamente. A curva chave de concentração de sedimentos em 

suspensão apresentou um coeficiente de determinação (R²) de 0,3755, não sendo uma boa 

correlação, pois para uma mesma vazão houve valores diferentes de concentração.  

O monitoramento da bacia hidrográfica do rio Beberibe realizado por este trabalho, 

mostrou que a bacia tende para um grau de degradação severo com perda da camada de solo 

superior a 11,1 mm ano-¹, segundo a OWM (2003) e grau muito forte de perda de solo pela 

classificação de Riquier (1982).  

A conclusão a que se chega é que se fazem necessárias intervenções para conter o 

avanço da erosão e controlar a produção de sedimentos no trecho alto da bacia hidrográfica do 

rio Beberibe. 
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Capítulo 7 – RECOMENDAÇÕES 

Sugere-se a continuação dos trabalhos de campo na bacia hidrográfica estudada, 

utilizando um monitoramento mais intenso e detalhado, principalmente no que diz respeito 

aos dados sedimentológicos e pluviométricos. Sugere-se para isso a aquisição de pluviômetros 

e um sensor de medição de vazão para se obter um número significativo de eventos com 

dados confiáveis a analisar e uma alta resolução temporal na representação destes eventos.  

De modo que se possa reavaliar a metodologia estudada e avaliar outras metodologias de 

previsão. 

Pelos valores encontrados a bacia está enfrentando ou iniciando um risco muito grande 

de degradação. Dentro bacia ocorre a exploração de areia do rio para a construção civil e isso 

pode levar a erosões descontroladas no leito do rio. É necessária a conscientização da 

população e dos órgãos públicos para este problema e iniciar um programa para o controle da 

erosão. 
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ANEXO A   

1. TÉCNICAS DE MEDIÇÃO DE VELOCIDADE 

 

Dependendo da profundidade, da largura e da velocidade do fluxo do rio pode-se 

empregar diferentes técnicas de medição de velocidade com molinetes, conforme Back (2006) 

e explicados a seguir. 

1.1 MEDIÇÕES A VAU 

 

Esta técnica é indicada para rios de pequena largura, com profundidade inferior a 1,0m e 

para velocidade inferior a 1m/s. Um cabo graduado ou uma trena é esticado entre os pontos 

inicial e final, situados em cada margem do rio, o hidrometrista atravessa o rio segurando o 

molinete preso a uma haste metálica graduada que permite obter as profundidades e o 

contador de rotações, e repassa os valores para um auxiliar que fica na margem fazendo as 

anotações e cálculos (Figura 79).      

 

Figura 107. Medição a vau com micro molinete. Fonte: Porto et al (1999). 
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1.2 MEDIÇÕES SOBRE PONTES 

 

Casos em que a ponte é próximo ao rio, prende-se o molinete a uma haste para baixa-lo 

até a vertical e a profundidade desejada. Nos casos em que o rio se encontra afastado da 

ponte, usa-se um guincho sobre o guarda corpo da ponte para executar a medição. Para manter 

o equipamento na posição vertical, emprega-se um lastro com peso que varia de 25 a 100 kg, 

conforme a velocidade do fluxo do rio (Figura 80).  

 

 
Figura 108. Pontes usadas como suporte para guincho hidrométrico. Fonte: Porto et al. (1999). 

 

Esta técnica é indicada para condições de vazão alta, onde há risco para medição a vau 

ou de barco. É mais indicado para as pontes que não tenham pilares dentro do rio, pois tanto a 

contração próxima ao pilar da ponte, que altera a velocidade de escoamento, quanto à área 

ocupada pelo pilar, implica em erros na estimativa da vazão.  

 

1.3 MEDIÇÕES COM BARCO PRESO A UM CABO 

 

Esta técnica é muito usada para rios com até 300m de largura. Prende-se uma corda 

(para rios de até 150m de largura) ou um cabo de aço (para rios maiores) no ponto inicial e 

final, e posteriormente o barco é preso neste cabo e posicionado nas verticais onde se pretende 

se fazer a medição de velocidade. O molinete é suspenso com o auxílio de um guincho 

hidrométrico. Para manter o cabo na vertical deve-se utilizar o lastro com peso variando de 25 

a 100 kg, de acordo com a velocidade de escoamento (Figura 81). 



192 

 

 

 

Figura 109. Medição com barco preso a um cabo. Fonte: PORTO et al. (1999). 

 

1.4 MEDIÇÕES COM SISTEMA TELEFÉRICO 

 

Nesta técnica o molinete é preso num cabo e é acionado a partir da margem do rio e 

transportado para o ponto desejado. Tem um custo inicial muito alto, porém oferece mais 

segurança para o hidrometrista, especialmente para as grandes vazões (Figura 82). 

 

 

Figura 110. Medição com teleférico. Fonte: Porto, et al. (2003). 
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1.5 MEDIÇÕES COM BARCO ANCORADO 

 

Nesta técnica o barco fica ancorado no fundo do rio e as distâncias são medidas a partir 

da margem com teodolitos ou outros distanciômetros eletrônicos. As profundidades e 

velocidades de escoamento são medidas da mesma forma que no caso do barco preso a um 

cabo. A maior dificuldade desta técnica está em ancorar o barco na vertical desejada, 

principalmente em rios com grande profundidade, acima de 30m, e velocidade. Além disso, 

oferece risco em épocas de enchentes devido ao arraste de madeiras e outros detritos que 

podem prender no cabo do molinete. Esta técnica quando bem empregada permite obter 

vazões com erro relativo inferior a 10% (Figura 83). 

 

 

Figura 111. Medição com barco ancorado. Fonte: Porto, et al. (2003 

 

 

1.6 MEDIÇÕES COM BARCO EM MOVIMENTO 

Para rios com mais de 300m de largura o barco é mantido em movimento com 

aceleração suficiente para vencer a velocidade de deslocamento da água. Requer uma equipe 

de apoio em terra com equipamento topográfico para auxiliar na manutenção da direção e 

tomadas de distâncias. 

 

 

 

 


