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Introdução

A bacia hidrográfica do Beberibe tem 79 km2 e está 
situada inteiramente na região metropolitana do Recife, 
passando por Camaragibe, Recife e por Olinda, 
fazendo confluência com o rio capibaribe antes de 
desaguar no oceano Atlântico. Tem sua nascente no 
munícipio de Camaragibe com encontro dos seus dois 
formadores, o rio Pacas e o Araça. 

A compreensão dos processos envolvidos no
transporte de sedimento de fundo juntamente com sua 
estimativa é de fundamental relevância nos fenômenos 
da erosão costeira atuante no litoral pernambucano.

O sedimento presente no curso d’água é originado da 
erosão bruta na bacia hidrográfica e da erosão no 
próprio leito e nas margens. Em ocasiões de chuva, o 
escoamento superficial decorrente, transporta muitas 
partículas para o rio onde esse sedimento se move em 
suspensão ou no leito, rolando, deslizando ou em saltos 
Carvalho [1].

Geralmente, a taxa de transporte de carga de fundo 
de um rio é cerca de 5 a 25% da carga de sedimento em 
suspensão Yang [2]. Os sedimentos finos se deslocam 
com velocidade tal qual a da água, enquanto que o 
sedimento mais grosseiro só pode se mover 
ocasionalmente, e ainda, permanecer muito tempo em 
repouso Edwards & Glysson [3].

O processo de desagregação do solo e de 
transferência de sedimentos na bacia irá depender de 
fatores como distribuição anual das chuvas, uso e 
manejo do solo, condições geomorfológicas do terreno 
e umidade antecedente Merten & Poleto [4].

Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo 
monitorar através de campanhas de medição direta das

descargas líquida (vazão) e sólida (sedimento de fundo)
da bacia hidrográfica do rio Beberibe.

Material e métodos

A campanha de medição direta do rio Beberibe foi 
realizada a vau pela equipe envolvida no trabalho que 
executou as medições de velocidade média de 
escoamento, vazão e amostragem de sedimento de 
fundo. Essa atividade inclui a operação do 
micromolinete fluviométrico e amostrador de 
sedimento de fundo.

A velocidade média de escoamento varia com a 
profundidade e com a rugosidade do fundo e foi 
determinada por integração do perfil, através do 
emprego de um micromolinete fluviométrico.

O número de pontos em que o molinete é 
posicionado em cada vertical da seção depende da 
profundidade do curso d’água. A (Tabela 1) fornece a 
posição na qual o molinete foi posicionado em relação 
à profundidade.

O princípio mais utilizado é que a rotação da hélice
do micromolinete fluviométrico em torno do eixo abre 
e fecha um circuito elétrico, contando o número de 
voltas durante um intervalo de tempo fixo, obtendo-se 
assim uma relação entre a velocidade do fluxo e a 
rotação da hélice.

Na determinação da vazão do rio Beberibe foi 
seguida a metodologia preconizada pelo USGS [5] que 
consiste nos seguintes passos:
1. Divisão do trecho do rio entre 8 e 20 seções para 
levantamento do perfil de velocidades;
2. Levantamento do perfil de velocidades;
3. Cálculo da velocidade média de cada perfil;



4. Determinação da vazão pelo somatório do produto 
de cada velocidade média por sua área de influência, ou 
seja, a vazão será obtida por:





n

i
ii

n

i
i VAQQ

11

.
                                  (1)       

Em que: 
Q = vazão do rio; 
Qi = vazão de cada perfil;
Ai = área de cada perfil;
Vi = velocidade média de cada perfil.

O método de amostragem utilizado foi o de Igual 
Incremento de Largura (IIL). O princípio básico deste 
método baseia-se na divisão da seção transversal do rio
Beberibe em segmentos igualmente espaçados, sendo a 
amostragem de sedimento de fundo, determinação da 
velocidade de escoamento e vazão, executadas na parte 
central de cada vertical. 

A carga de sedimento de fundo foi obtida através da 
coleta com o amostrador, modelo BLH-84, posicionado 
no leito de cada vertical, durante um intervalo fixo de 
30 segundos. O sedimento de fundo coletado em cada 
vertical foi transferido do amostrador de sedimentos 
para um pote plástico, de peso conhecido, previamente 
limpo e identificado, que foi rigorosamente fechado 
para ser transportado ao laboratório de Manejo e 
Conservação do Solo da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). 

Os potes foram cuidadosamente colocados em 
estufa, regulada em 65° C, para determinação da massa 
do sedimento de fundo de cada vertical, obtida pelo 
método da evaporação USGS [6].

 Posteriormente a determinação da massa do 
sedimento de fundo de cada vertical, todo o sedimento 
coletado formou uma única amostra, onde foi 
determinado o diâmetro característico das partículas e 
confeccionada sua curva de distribuição granulométrica 
(Gráfico 1), onde o sedimento em sua totalidade foi 
pesado e submetido 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.    

Resultados e Discussão

O rio Beberibe apresentou uma velocidade média de 
escoamento de 0,048 m.s-1, com uma descarga líquida 
de 0,3363 m3.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. 
Foram observados maiores valores para a Descarga 
Sólida de Fundo (Qsf) nas verticais localizadas na parte 
central da seção transversal levantada, fato que explica-
se devido aos maiores valores para a descarga líquida e 
velocidade de escoamento, terem sido comprovadas 
nessas verticais (Tabela 2) e também pela influência da 
resistência imposta pela vegetação nas margens 
aumentando a rugosidade hidráulica.

Através da distribuição do diâmetro característico

das partículas foram calculados os índices D50, D65 e 
D90 a partir do fornecimento da massa de partículas 
sólidas em cada classe de tamanho, que representam o 
conjunto de partículas que foram transportadas junto ao 
fundo. O D50 e D65, foram iguais a 0,5401 e 0,6752 
mm, consecutivamente, indicando que 50 e 60% das 
partículas ficaram retidas nos diâmetro 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.

Os resultados apresentados acima fornecem uma 
referência para elaborar estratégias de monitoramento 
da bacia hidrográfica do rio Beberibe que terá 
prosseguimento para o melhor entendimento dos 
fenômenos relacionados a erosão costeira da região 
metropolitana do Recife.
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                                            Tabela 1: Posição do micromolinete na vertical em relação à profundidade.
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

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.

                       Tabela 2. Valores e respectivas unidades de variáveis analisadas na amostragem do Rio Beberibe.

Verticais Pontos Profundidade Vm(1) Q(2) Sed. Fund.(3)  Qsf(4) Qsf(5)

(m) (m) (m/s) (m3/s) (g) (g.s-1) (ton.dia-1)

0,625 1 0,22 0,3660 0,0171 0,1 0,0189 0,0016

1,05 2 0,42 0,2600 0,0464 17,6 3,3244 0,2872

1,475 3 0,38 0,5052 0,0816 91,8 17,3400 1,4982

1,9 4 0,32 0,4919 0,0669 175,6 33,1689 2,8658

2,325 5 0,26 0,5714 0,0631 102,8 19,4178 1,6777

2,75 6 0,18 0,4919 0,0376 77,5 14,6389 1,2648

3,175 7 0,16 0,3461 0,0235 74,2 14,0156 1,2109

3,6 8 0,03 ------ ------ 47,5 8,9722 0,7752

S = 1.92280833
r = 0.99914698
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Gráfico 1. Curva de distribuição do diâmetro das partículas transportadas
por arraste pelo rio Beberibe, gerado pelo programa CurveExpert 1.3.

(1)Vm = Velocidade Média de Escoamento; (2)Q = Vazão; (3)Sed. Fund. = Massa do Sedimento de Fundo 
de Cada Vertical; (4) e (5)Qsf = Descarga Sólida de Fundo.


