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AVALIAÇÃO DE SEDIMENTO DE LEITO NO RIACHO MIMOSO NO 
SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO 

Valdemir de Paula e Silva Jr 1; Abelardo Antônio de Assunção Montenegro²; Fábio Justino do 
Nascimento³; Paula Renata Muniz Araújo4 

RESUMO --- O monitoramento do sedimento carreado do solo pelas chuvas é uma importante ação 
para avaliar o comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica, além de determinar o nível de 
erosão do local, principalmente tendo em vista a variabilidade temporal e espacial das chuvas no 
semiárido. Portanto, o acompanhamento dos fluxos de sedimentos de leito e suspensão ocorridos 
em um dado local da bacia permite o diagnóstico de eventuais impactos em sua área de drenagem 
ao longo do tempo, podendo tornar-se um importante indicador ambiental. O presente trabalho teve 
como objetivo avaliar o fluxo de sedimentos de leito em seção do Riacho Mimoso localizado no 
município de Pesqueira-PE, através de medição a vau e aplicação de dois métodos de cálculo para 
estimar o transporte de sedimento em rios. Os resultados mostraram variações da ordem de 10 a 20 
vezes quanto aos métodos indiretos adotados para cálculo de transporte de sedimento, sendo o método 
de Shields o que mais se aproximou dos valores obtidos na medição a vau. Entretanto, faz-se necessário 
o acompanhamento sistemático da seção para a coleta de um maior número de eventos para validar as 
equações de transporte de sedimento utilizadas.  

Palavras-chave: Produção de sedimentos, bacia hidrográfica, semiárido pernambucano. 

ABSTRACT---  Monitoring of sediments carried from soil by rain is an important activity for 
evaluating the hydrological behavior of a  watershed and determine the level of local erosion, 
mainly considering the temporal and spatial variability of rainfall in the semiarid region. Therefore, 
monitoring the sediment flow and bed sediment occurring in a location of the watershed allows 
detecting possible impacts at its drainage area over time and may become an important 
environmental indicator. This study aimed to evaluate the sediment flow in a control section of the 
Mimoso Watershed located in Pesqueira-PE, through the measurement and application of two 
methods for estimating sediment transport in rivers. The results showed variations in the order of 
10 to 20 times as the indirect methods adopted for calculation of sediment transport. The Shields 
Method estimated values closer to the measured values. However, it is necessary to increase the 
systematically monitoring at the control section, and to collect more data to proper validate the 
sediment transport equations used. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos rios, o movimento dos sedimentos apresenta-se de duas formas: o transporte de 

sedimentos em suspensão e transporte no leito. O transporte em suspensão é constituído por 

partículas mais finas, mantidas distantes do leito do canal pelo movimento da água (turbulência) e 

somente se depositam quando a velocidade do fluido diminui. O transporte no leito caracteriza-se 

por ser governado basicamente pela gravidade o que faz com que os sedimentos rolem, saltitem e 

sejam arrastados pelo fluxo. Por isso, este é o modo de transporte das partículas mais graduadas 

(Campos & Freitas, 2007). 

O conhecimento da produção de sedimentos em bacias hidrográficas é extremamente 

importante no planejamento e gestão dos recursos hídricos. Tais informações são fundamentais no 

dimensionamento e operação de obras hidráulicas, interferindo decisivamente nos custos de 

implantação e manutenção de tais sistemas (Bellinaso & Paiva, 2007).  

Segundo Achite & Ouillon (2007), a erosão do solo que ocorre nas vertentes das bacias 

hidrográficas constitui-se no principal aspecto de degradação do solo no ambiente semiárido. A 

produção de sedimentos em áreas de semiárido é altamente variável devido à precipitação e aos 

escoamentos serem altamente variáveis. 

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, 1996). Nos rios efêmeros de regiões áridas, o sedimento suspenso 

tem se mostrado como constituinte de mais de 90% das cargas totais (Powell et al., 1996). No 

entanto, a carga de fundo pode ser 18 vezes maior que a estimada para bacias de área semelhante 

em ambientes temperado úmidos na produção de sedimentos total (Reid et al., 1999).  

Em uma bacia hidrográfica desprovida de qualquer tipo de proteção do solo, parte das 

partículas da camada superficial é transportada até os leitos dos rios e córregos, por ação das 

chuvas, onde se depositam causando assoreamento ou são transportadas para fora da bacia pela 

vazão do exutório (Feba et al.,2006). 

As características de quantidade e qualidade dos sedimentos transportados aos rios, além de 

informar sobre o comportamento da bacia hidrográfica, apresentam grande relevância para a 

manutenção de ecossistemas, planejamento e aproveitamento dos recursos hídricos de uma região, 

seja para análise de viabilidade de intervenção antrópica para abastecimento ou irrigação, ou para 

dimensionamento de obras hidráulicas. (Souza et al., 2006). 

O Estado de Pernambuco vem desenvolvendo, através da Secretaria de Recursos Hídricos e 

a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) SRH-PE e APAC (Agência 

Pernambucana de Água e Clima) ações no sentido de implementar a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, a gestão das águas nas bacias hidrográficas, além da proteção dos mananciais. Para a 
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referida política pública ser viável e sustentável, estudos básicos de potencialidade hídrica de bacias 

representativas do Estado de Pernambuco devem ser desenvolvidos, visando o seu monitoramento, 

apoiando assim o planejamento dos recursos hídricos. 

No âmbito da Rede de Hidrologia do Semiárido (REHISA), desenvolveu-se o primeiro projeto 

em rede (IBESA Implantação de Bacias Experimentais do Semiárido), e posteriormente foi 

conduzido o projeto BEER (Bacias Experimentais e Representativas). Recentemente foi aprovado 

um novo projeto pela Finep/CNPq, visando instrumentar e ampliar as medições hidrológicas nas 

bacias da região, e implementar ações de manejo e gerenciamento. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar análises do monitoramento da produção de 

sedimentos de leito em um rio intermitente (Rio Mimoso), com medições a vau e avaliando o 

desempenho dois métodos de cálculo de transporte de sedimentos em rios. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Localização da área de estudo 
A Bacia Experimental do Mimoso encontra-se inserida na Bacia Representativa do Alto 

Ipanema, que é uma das sub-bacias investigadas pela Rede de Hidrologia do Semiárido (REHISA), 

pertencente ao sistema do Rio Ipanema, em sua porção Ocidental mais a montante. Abrange parte 

dos municípios de Arcoverde e de Pesqueira, do Estado de Pernambuco, em uma área de 194,82 

km². Localiza-se entre as coordenadas 8° 34’ 17 e 8° 18’ 11”de Latitude Sul, e 37° 1’ 35” e 36° 47’ 

20” de Longitude Oeste. Ao Norte faz limite com a bacia do Rio Ipojuca, e ao Oeste com a bacia do 

Rio Moxotó (Figura 1).  
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Figura 1. Mapa da Bacia do Ipanema, em destaque a Bacia do Mimoso. 

 

A vegetação predominante na bacia do Mimoso segundo Montenegro & Montenegro.(2006), é a 

caatinga hiperxerófila, com presença de cactáceas e bromeliáceas. A bacia do Riacho Mimoso é 

predominantemente rural, com áreas de caatinga arbórea fechada, bem como caatinga arbustiva 

arbórea fechada e aberta.  

A Figura 2 ilustra e apresenta a vegetação típica da região em estudo, no que diz respeito à 

ocupação do solo bacia do Mimoso. 
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Figura 2. Mapa de uso e ocupação da Bacia do Mimoso. 

 

2.2 Solos 

Com base em mapa de reconhecimento de baixa e média intensidade de solos do município de 

Pesqueira-PE (EMBRAPA, 2000) (Figura 3), verifica-se a predominância de Argissolos, 

Planossolos, Neossolos e Cambissolos no município. Os solos característicos e/ou representativos 

da Bacia Experimental do Mimoso, que está inserida no município de Pesqueira-PE, são: Argissolos 

Vermelho-Amarelos, Argissolos Amarelos, Neossolos Flúvicos, Neossolos Regolíticos e Neossolos 

Litólicos. 

Na Tabela 1 a apresentada às características físicas e hidráulicas dos principais solos da Bacia 

do Mimoso, das camadas superficiais do solo. 

 

Tabela 1. Características físicas e hidrodinâmicas dos principais solos da Bacia do Mimoso. 

Solos Horizontes Areia Silte Argila C.C. P.M.P 
    g/kg g/kg g/kg     

Neossolo Flúvico 0-16 223 465 232 22,69 9,58 
Neossolo Flúvico 16-49 318 390 217 18,54 7,92 
Neossolo Regolítico 0-17 81 8 11 6,03 2,19 
Neossolo Regolítico 17-45 71 16 13 5,92 2,02 
Fonte: CORRÊA & RIBEIRO (2001). 
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Figura 3. Mapa de solos da Bacia do Mimoso, e os tipos de solos presentes. Fonte: EMBRAPA 

(2000), citado por Silva et al. (2009). 

 

2.3 Sedimento de leito (Medição a vau) 
Para medição do sedimento de leito foi confeccionado um amostrados portátil BLH-84 do 

tipo Helley Smith. O amostrador foi confeccionado em de chapa de ferro no Laboratório de Água e 

Solo (UFRPE), tipo “diferencial de pressão” segundo Carvalho et al. (2005). Consiste de duas 

caixas abertas nas extremidades, de fundo plano, soldadas, sendo uma delas um paralelogramo de 

7,5 x 7,5 cm de boca, com 9 cm de comprimento, encaixado na segunda caixa em formato de tronco 

de cone, tendo 13 cm de comprimento, expandida lateralmente e na vertical, com expansão final na 

saída de 1,5 vezes à de entrada. Presa ao cone, na boca expandida, fica uma saca de náilon com 

malha de 250 µ, tendo cerca de 60 cm de comprimento. O amostrador possui quatro hastes de 50 

cm, com roscas em sua extremidade, possibilitando assim o uso a vau em diferentes situações 

(Figuras 4A e 4B).  
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Figuras 4. Amostrador de leito BLH-84 tipo Helley Smith (A); Amostrador com saca de náilon para 
coleta dos sedimentos (B). 

 

Conforme Carvalho et al. (2005), para a realização da medição de descarga de leito foi 

adotado o processo de amostragem por integração, assim denominado pela colocação do amostrador 

no leito em diversas posições, por determinado tempo iguais e acúmulo do sedimento na saca; nesse 

caso, é conveniente que seja recolhido material suficiente para permitir análise. Na seção, optou-se 

pelas coletas nos mesmos pontos onde foram realizadas as medições de sedimentos suspenso, sendo 

determinado um tempo de 1 min em cada ponto, o mesmo proposto por Wiegand (2009) (Figuras 

5A e 5B). 

 

 
Figuras 5. Realização da coleta de sedimento de leito (A); Vista aérea da coleta dos sedimentos com 

o amostrador (B). 

Depois de realizar as coletas em cada ponto, a saca foi amarrada em sua extremidade, e em 

seguida foi colocada dentro de um saco plástico por completo, formando assim uma única amostra.  

Foram realizadas quatro coletas de sedimento de leito durante o mês abril e junho de 2010 e 

duas coletas no mês de junho de 2011. 

As amostras coletadas foram encaminhadas para o Laboratório de Água e Solo da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde foram expostas para secagem, em seguida foram 

B 

A 

A B 

B 
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pesadas, e feita a análise granulométrica por peneiramento, no Laboratório de Mecânica dos Solos 

da mesma Instituição. 

 

2.4 Cálculos de sedimento de leito (BLH-84) 

Nesse processo por integração as sub-amostras foram reunidas na saca à medida que era 

conduzida a medição. A análise foi realizada pela determinação do peso seco de toda a amostra, e 

determinada a granulometria por peneiramento. A descarga e o material do leito foram calculados 

pela Equação (01), segundo Merten et al. (2008). 

 

wl
mqsml 

                                                                                                                       (01) 

em que: qsml = descarga sólida do material do leito (g s-1 m-1), m = massa seca de 

sedimentos coletada nas medições (g), w = largura do bocal do equipamento (m) e t = tempo total 

de amostragem referente às amostras (s). 

 

 2.5 Produção de sedimento de fundo (Medições indireta) 
Para determinar a descarga do leito foram realizadas seis coletas de amostras do material do 

leito.  

As cargas de fundo foram estimadas através da aplicação de duas equações de transporte de 

sedimentos por arraste; a de Kalinske e a de Shields, apresentadas em Simons & Senturk (1992). 

A equação de Kalinske, que é baseada em turbulência, é determinada pela seguinte expressão: 

 









 
CS f

dU
q

*                                                                                                                       (02) 

 

em que: qS = descarga sólida (Kg s-1); d = diâmetro da partícula do sedimento, d50 (m), U* = 

velocidade de cisalhamento (m s-1);   = tensão de cisalhamento do escoamento sobre o leito (N m-

2), e C  = tensão crítica de cisalhamento, abaixo da qual não existe erosão (N m-2), obtida pela 

relação proposta pelo autor: 

 

5012,0 dSC                                                                                                                    (03) 
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em que: S  = peso específico do sedimento submerso (N m-3) e d50 = diâmetro característico do 

sedimento (m). 

Já a equação semi-empírica de Shields, para o transporte sólido de fundo tem a seguinte 

expressão: 

 

  dsq
q

s

css
















.10                                                                                                        (04) 

em que: qs = descarga sólida (kg s-1); q = descarga líquida por unidade de largura (m² s-1); d  = 

diâmetro característico da mistura de sedimentos, 50d  (m);  e s = peso específico da água e do 

sedimento (N m-3); S = declividade do curso d’água (m m-1);  = tensão de cisalhamento do 

escoamento sobre o leito (N m-2) e c = tensão crítica de cisalhamento, abaixo da qual não existe 

erosão, obtida no diagrama de Shields. 

 

2.6 Determinação do diâmetro do sedimento 
O diâmetro dos sedimentos do Riacho Mimoso e sua curva de distribuição granulométrica 

foram determinados através de coletas de amostras no fundo do leito. Foram realizadas seis coletas 

com material de aproximadamente 1 cm de espessura. No laboratório de Água e Solo – UFRPE, as 

amostras foram colocadas em estufa a 105ºC até perder completamente a umidade, e em seguida 

foram retiradas sub-amostras de 100 g, para posterior peneiramento. O peneiramento seco das 

amostras foi realizado em 12 classes de tamanho, utilizando-se um agitador eletromagnético, 

equipado com um conjunto de peneiras com os seguintes diâmetros de abertura de malha: 2,00; 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.  

A fração de partículas em cada classe foi obtida dividindo-se a massa de partículas secas em 

uma determinada classe pela massa total de solo seco da amostra peneirada. Os resultados foram 

expressos em porcentagem. Com a distribuição de tamanho de partículas foi calculado o índice, que 

é um indicador do diâmetro médio de partículas. O índice foi calculado por computador através do 

programa Curva Expert, a partir do fornecimento da massa de partículas sólidas em cada classe de 

tamanho, em cada amostra. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
3.1 Medidas de sedimento de leito 

3.1.1 Granulometria 
Na Figura 6 é apresentada a curva de distribuição granulométrica para o material de leito do 

Riacho Mimoso, relativo à coleta realizada no dia 14 de abril de 2010, com um diâmetro médio 

característico (d50) de 0,737 mm. 

 
Figura 6. Curva de distribuição do diâmetro das partículas transportadas por arraste pelo Riacho 

Mimoso durante a coleta no dia 14/04/10, gerada pelo programa Curva Expert 13.1. 

 

O material de leito do Riacho Mimoso se define como: Areia – solo não coesivo e não 

plástico formado por minerais ou partículas de rochas com diâmetros compreendidos entre 0,06 mm 

e 2,0 mm. As areias de acordo com o diâmetro classificam-se em: areia grossa (0,6 mm a 2,0 mm). 

Melo (2008) apresentou para o material de leito do Riacho Jacu na região semiárida de 

Pernambuco um diâmetro médio característico (d50) de 0,349 mm. 

3.2 Medição a vau (BLH-84) 

Foram realizadas quatro coletas entre os meses de abril e junho de 2010 e duas coletas em 

junho de 2011 na seção do Riacho Mimoso. Em conformidade com Merten et al. (2007), aplicou-se 

a equação (1) e os resultados obtidos para a descarga sólida de leito estão dispostos na Tabela 2. 

Os resultados obtidos para a descarga sólida de leito variaram de um mínimo de 0,634 t dia-1 

para uma vazão de 0,314 m³ s-1, até um máximo de 15,953 t dia-1, para uma vazão de 11,59 m³ s-1 e, 

em média, a descarga sólida de fundo foi em torno de 6,280 t dia-1, para uma vazão média de 3,505 

m³ s-1. 

 

Tabela 2. Valores medidos de descarga líquida em (m³ s-1) e descarga sólida de fundo (t.dia-1) 

Diâmetro (mm)

Pe
rc

en
tu

al
 A

cu
m

ul
ad

o

0.0 0.6 1.2 1.8 2.5 3.1 3.70.00

15.00

30.00

45.00

60.00

75.00

90.00

105.00

Diâmetro (mm) Diâmetro (mm) 
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Dia Ql (m³ s-1) Qsf (t dia-1) 

19//04/2010 0,284 0,634 
20/04/2010 0,299 0,781 
28/06/2010 11,59 15,953 
30/06/2010 1,80 7,752 
08/06/2011 0,129 0,036 
09/06/2011 0,080 0,063 

 

Os valores de descarga de fundo (Qsf ), calculados a partir das equações de descarga de fundo 

propostas por Shields e Kalinske, apresentaram diferenças de dez a vinte vezes (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Descarga de fundo (Qsf) calculada pelas equações propostas por Shields e Kalinske e sua 
proporção (%) em relação a descarga de sedimento em suspensão (Qss) encontradas para as 6 
campanhas de avaliação direta do Riacho Mimoso, no ano de 2010 e 2011. 

 
De acordo com Yang (1996), citado por Melo (2008), a descarga de fundo pode variar entre 

5% e 25 % da carga de sedimento transportado. Valores de descarga de fundo obtidos pela equação 

de Shields para a seção do Riacho Mimoso. Por outro lado, a equação de Kalinske apresentou 

valores subestimados para o mesmo local. Apresentou apenas um bom ajuste para os menores 

valores de vazão. 

Rovira et al.(2005), no rio Tordera na Espanha, obtiveram valores de carga de leito e em 

suspensão de 80% e 20% respectivamente. Wiegand (2009) analisando o rio da bacia do Alto 

Jaguaribe no Ceará observou que 79% do aporte total de sedimentos que passa na seção em estudo 

correspondem a material transportado em suspensão e 21% correspondem a material transportado 

pelo leito. 

 

 

 

 

Dia 

 
Qsf (t dia-1) 

100






Qss
Qsf  

  Shields Kalinske Shields Kalinske 

19/04/2010 0,779 0,049 21,279 1,335 
20/04/2010 0,803 0,044 20,651 1,142 
28/06/2010 60,104 0,420 10,911 0,076 
30/06/2010 6,952 0,813 13,325 0,156 
08/06/2011 0,437 0,039 35,528 3,170 

09/06/2011 0,418 0,036 64,012 5,51 
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4 CONCLUSÕES 

A medição de descarga de leito requer grande atenção do avaliador para que os resultados 

sejam consistentes com a realidade. 

O método de Shields apresentou bons resultados para valores de descarga liquida menor que 

1,8 m³ s-1, superestimando os sedimentos para o valor de descarga líquida de 11,59 m³ s-1. Através 

desta fórmula, pode-se verificar que a produção de sedimento de leito na seção de estudo representa 

cerca de 10% a 20% da produção total de sedimento do Riacho. 

O método de Kalinske subestimou a maioria dos valores medidos, sendo a principio não 

recomendado para caracterizar o transporte de sedimento de leito na seção. Mais para os valores de 

vazão de 0,129 e 0,08 m³ s-1, apresentou um bom resultando com  uma produção de 0,039 e 0,036 

(t.dia-1) respectivamente 

Essas conclusões quanto ao desempenho das fórmulas na seção do Riacho Mimoso ainda não 

são definitivas, tendo em vista a necessidade de um numero maior de coletas para validar ou não 

tais fórmulas.  
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