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Introdução

Rio Capibaribe ou rio das Capivaras, foi de grande 
importância para a implantação da cultura canavieira 
no estado de Pernambuco, devido ao seu tipo de solo, o 
massapé, terra vermelha e fértil, contribuindo para o 
desenvolvimento do estado, que não se deu apenas do 
centro para a periferia, mas também dos engenhos para 
os centros comerciais. Mais hoje, o Capibaribe 
encontra-se assoreado e poluído de dejetos orgânicos. 
Contribuindo para a aceleração desses acontecimentos, 
estão as atividades agrícolas não conservacionistas, 
construção de estradas, barragens, pontes, atividades de 
extração de areia, fatores que contribuem para 
deposição de sedimentos não previstos em condições 
naturais, Silva & Wilson Junior [1]. Os sedimentos 
desagregados no interior das bacias hidrográficas e 
transportados ao exutório das mesmas constituem a 
produção de sedimentos, que aportam nas zonas 
costeiras e no oceano, podendo ser mobilizados, 
transportados e depositados pela ação energética das 
ondas e das correntes, principais elementos 
hidrodinâmicos caracterizadores dos processos de 
erosão costeira.

O sedimento presente no curso d’água é originado da 
produção de sedimentos da bacia hidrográfica. 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. Em suspensão no meio líquido 
encontra-se em maior quantidade partículas finas, como 
argila e silte, correspondendo em média de 70 a 95% da 
carga sólida total, sendo contemplada por sua fácil 
determinação por apresentar-se em maior quantidade 
Carvalho [2]

No Estado de Pernambuco pouco se sabe sobre o aporte 
da produção continental de sedimentos em toda sua zona 
costeira, deste modo o trabalho teve como objetivo 
monitorar através de campanha de medição direta da 
descarga líquida (vazão) e sólida em suspensão, uma de 
suas principais bacias hidrográficas como a do rio 
Capibaribe.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido do dia 16 de julho de 2009, 
através de campanha de medição direta da velocidade, 
vazão e da descarga sólida em suspensão, com operação de 
micromolinete e amostrador de sedimento suspenso (DH-
48) e potes de 1000 ml para armazenamento das amostras, 
realizado a vau, ou seja, sem necessidade de barco. A seção 
transversal (Figura 1) escolhida tinha 20m de largura, 
sendo dividida em seguimentos igualmente espaçados de 
2m, onde foram realizadas as medições de velocidade e 
sedimento suspenso. Na determinação da vazão do rio 
Capibaribe foi seguida a metodologia preconizada pelo, 







n

i
ii

n

i
i VAQQ

11

.

USGS [3] e Edwards & Glysson [4], onde obtemos os 
perfis de velocidade com o micromolinete, cujo o seu 
posicionamento em cada uma das verticais dependeu da 
profundidade do curso de água (Tabela 1), e pelo 
somatório do produto de cada velocidade média por 
sua área de influência obtemos a vazão em (m3.s-1):

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

Na amostragem de sedimento suspenso foi utilizado 
o método de Igual Incremento e Largura (IIL) já
utilizado por Araújo et. Al. [5], realizada através do 
amostrador DH-48 em cada uma das verticais da seção, 
onde o tempo de amostragem foi determinado pela 
velocidade média, velocidade de trânsito e o bico do 
amostrador utilizado.

Após a coleta, as amostras foram levadas ao 
laboratório de Uso, Manejo e Conservação do Solo da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
onde foram secas em estufa a 60° C para determinação 
dos valores de concentração de sedimento suspenso, 
obtidos pelo método da evaporação USGS [6], quando 
as amostras passam até 5 dias em repouso. Dessa 
forma, têm-se os valores da concentração de 
sedimentos (Css) em (mg.l-1), determinados no 
laboratório:

CSS = Psed / Volamostra

Em que:
CSS = Concentração de sedimento em suspensão na 
vertical amostrada; 
Psed = peso do sedimento; 
Volamostra = volume da amostra.

Os valores de descarga sólida em suspensão (QSS) 
foram determinados pelo somatório do produto entre a 
concentração de sedimento suspenso (CSS) e a 
respectiva descarga líquida (Ql) de cada vertical, na 
forma da expressão abaixo:

  0864,0 iSSSS QlCQ
i

Em que: 
Qss = descarga sólida em suspensão (t .dia-1); 
Css= concentração de sedimento em suspensão da 
vertical (mg.l-1); 
Ql= descarga líquida da respectiva vertical (m3.s-1).

Resultados e Discussão

O rio Capibaribe apresentou uma vazão 2,885 m3.s-1,
com uma concentração média de 594,94 mg.l-1. Os 
respectivos dados das velocidades médias, vazões, 

concentrações e descarga sólida em suspensão dos pontos 
observados estão disponíveis na tabela 2. Pode-se observar 
que as maiores velocidades e, conseqüentemente, 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 
(Tabela 2).

A descarga sólida de sedimento suspenso de 180,32 t 
.dia-1. Esse evento de descarga líquida e sólida do rio 
Capibaribe foi no período chuvoso, em um momento de 
cheia do rio, representando um evento de descarga sólida 
em nível alto de vazão. Assim, esse valor representará 
muito na produção anual de sedimento da bacia 
hidrográfica do rio Capibaribe. A figura 2, demonstra que 
as descargas sólidas do rio Capibaribe elevaram-se com o 
incremento das descargas líquidas, o que corrobora a 
tendência dos maiores valores de concentração de 
sedimentos, acima comentada.  
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Tabela 1: Posição do molinete 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

Figura 1. Esquema da Seção Transversal do Rio Capibaribe.

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

s
Largura

(m)
Profundidade

(m)
A(1)

(m2)
Vm(2)

(m/s)
Qi

(3)

(m3/s)
Css(4)

(mg/l)
Qss(5)

(t/dia)

1 2 0,6 1,2 0 0 0 0

2 4 0,7 1,4 0,0627 0,08778 64,44014048 0,488726398

3 6 0,72 1,44 0,0743 0,106992 586,8594938 5,424993011

4 8 0,68 1,36 0,0874 0,118864 194,6779736 1,99931351

5 10 0,68 1,36 0,335 0,4556 776,671389 30,57276829

6 12 0,58 1,16 0,405 0,4698 678,6101054 27,54527278

7 14 0,52 1,04 0,52 0,5408 893,5461598 41,75105154

8 16 0,52 1,04 0,641 0,66664 670,7619428 38,63434247

9 18 0,64 1,28 0,343 0,43904 894,006625 33,91240337

10 20 0 0 0 0 0 0

(1)A = Área; (2)Vm = Velocidade Média do Escoamento; (3)Qi = Vazão de cada perfil; (4)Css = Concentração de Sedimento 
Suspenso de cada perfil;  (5)Qss = Descarga Sólida em Suspensão de cada perfil.

Figura 2. Relação entre a Descarga Líquida e Descarga Sólida em Suspensão do rio Capibaribe no dia 16/07/09.


