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Introdução

As precipitações de acordo com sua intensidade e 
duração influenciam a magnitude da descarga líquida e 
da concentração de sedimentos em suspensão no 
deflúvio superficial [1]. 

Os processos de sedimentação e erosão em uma 
bacia podem gerar impactos negativos aos recursos 
naturais. Segundo Castro [2] o conhecimento da 
descarga sólida no rio é de fundamental importância 
para verificação de técnicas de conservação do solo e 
dimensionamento de obras hidráulicas.

O acompanhamento dos fluxos de sedimentos 
ocorridos em um dado local da bacia permite o 
diagnóstico de eventuais impactos em sua área de 
drenagem ao longo do tempo, podendo torna-se 
importante indicador ambiental. Tradicionalmente a 
descarga sólida é determinada através da chamada 
curva-chave de sedimentos que relaciona descarga 
sólida em suspensão e vazão líquida [3].

A avaliação diária da vazão por um processo direto 
(medição e integração do campo de velocidades na 
seção transversal) seria excessivamente oneroso e 
complicado, por este motivo opta-se pelo registro dos 
níveis do rio e determina-se uma relação entre a vazão 
e o nível denominado curva-chave.

Sendo assim, o estudo da descarga sólida, do
escoamento superficial e de outros fatores relacionados 
são fundamentais para que se adote um manejo 
adequado a fim de conservar o solo e minimizar os 
efeitos erosivos. O objetivo do estudo foi avaliar a 
relação entre a descarga líquida (Ql) e a cota e descarga 
líquida e descarga sólida (Qss) em uma seção de leito 
natural na bacia hidrogáfica do Alto do Ipanema-PE.

Material e métodos

A. Área de estudo
A área de estudo foi o canal do riacho Mimoso, o 

qual está situado na bacia hidrográfica do Alto 
Ipanema, localizada entre as coordenadas geográficas
8° 34’ 17” e 8° 18’ 11” de Latitude Sul, e 37° 1’ 35”  e 

36° 47’ 20” de Longitude. A precipitação média anual na 
região é de 607 mm, a temperatura média é de 23°C e a 
evapotranspiração é de cerca de 2000 mm por ano. A Bacia 
é integrante da rede REHISA (Rede de Hidrologia do semi-
árido).

B. Seção de estudo
Foi instalada uma régua linimétrica no leito do rio 

Mimoso, com escala metálica, graduada em centímetros e 
disposta verticalmente. Adicionalmente, instalou-se 
linígrafo automático fabricado pela Hidromec, com range 
de 3,5m, acompanhado de pluviômetro de báscula 
automático. O período de avaliação e leitura dos níveis de 
água decorreu entre os meses de junho e julho de 2009,
assim como as leituras dos dados de precipitação 
determinado à partir de um pluviômetro localizado a 
montante da seção de estudo (Fig. 1) [4].

Para o conhecimento da velocidade de fluxo da água, foi 
utilizado um molinete de ação direta (rotor provido de uma 
hélice), sendo a sustentação do aparelho dentro da água 
realizada por uma haste vertical apoiada no fundo do rio
(Fig. 2). Em seguida foi obtida a relação entre a velocidade 
do fluxo e a rotação da hélice pela equação (1), onde: V -
velocidade de fluxo (m s-1); N - velocidade de rotação (m s-

1); a e b - são constantes (fornecidas pelo fabricante do 
molinete).

V= a * N + b                                                              (1)

Para determinação da vazão líquida foi utilizada a 
metodologia descrita por Sturdart [5], que considera os 
seguintes aspectos: 1- Divisão da seção do rio em um certo 
número de posições para levantamento do perfil de 
velocidades; 2- Levantamento do perfil de velocidades, 
sendo a 60% da profundidade; 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. Em seguida foi realizado o cálculo da 
vazão líquida segundo a equação (2), onde: Ql - descarga 
liquida; Vm - velocidade média na seção de controle (ms-1);
A - área molha da seção de controle m².



Ql = Vm * A                                                           (2)

          
Foram realizadas coletas para a obtenção da 

concentração de sedimentos de forma pontual, em 
amostragem única à superfície da lâmina do rio, 
utilizando-se potes plásticos com capacidade de 1000
ml. As amostras foram pesadas e em seguida 
submetidas à repouso para deposição das partículas. 
Após o repouso, foi succionado o sobrenadante, 
encaminhando-se os potes para estufa a 65°C, visado a 
secagem dos sedimentos. Por fim, os potes foram 
pesados com e sem o solo seco. A relação entre a 
massa de solo seco e a massa de mistura água-
sedimento expressa a concentração de sedimentos em 
peso (g g-1), segundo a equação (3), onde: Cs –
concentração de sedimentos; Mss – massa de solo seco; 
Vc – volume coletado. 

Cs = Mss / Vc                                                          (3)        

     A descarga sólida em suspensão (Qss) para os meses 
de junho e julho de 2009 [4], foi determinada através 
da equação (4), onde: Qss - descarga sólida em 
suspensão (ton dia-1); Cssi - concentração de sedimento 
em suspensão da vertical (mg l-1) e Ql - descarga 
líquida da respectiva vertical (l s-1).

Qss = ∑ ( Cssi * Ql ) * 0,0864                                 (4)

Resultados e discussão

Com o ajuste da curva-chave de descarga sólida em 
suspensão (Fig. 3), pode-se observar que mesmo 
utilizando as médias, ocorreu um bom ajuste da curva, 
que apresentou uma boa correlação entre as variáveis 
analisadas. O coeficiente de determinação R2 = 0,7262 
indicando que 72,62 % da variação da variável 
descarga líquida (Ql) explica a variação da variável 

descarga sólida em suspensão (Qss).
O ajuste da curva-chave entre a vazão líquida e a cota 

(Fig. 4), onde apresentou um coeficiente de determinação 
R2= 0,7182, indicando que ocorreu também um bom ajuste 
da curva para as médias dos meses junho e julho dos 
períodos comparados.

Para se ter uma análise mais consistente das curvas é 
necessário um maior número de dados por se tratar de 
séries hidrológicas, principalmente na região do semi-árido 
devido a desuniformidade das chuvas.

Devido o Rio Mimoso se tratar de uma seção natural, há 
uma necessidade de verificação dos próximos eventos de 
fluxo no rio, visto que o processo de erosão tanto no leito 
como nas margens pode alterar a curva-chave.
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Figura 1. Precipitação e vazão diária dos meses de junho a julho de 2009.

Figura 2. A- Estação linimétrica; B – Utilização do molinete de ação direta.
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Figura 3. Curva de descarga sólida para os meses de junho e julho de 2009.
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Figura 4. Curva de vazão líquida para os meses de junho a julho de 2009.
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