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RESUMO: O transporte de sedimentos em bacias hidrográficas são assuntos recorrentes em 

estudos atuais em virtude das dinâmicas ambientais. Objetivou-se analisar a variabilidade do 

material particulado em suspensão-MPS na Bacia do Rio Paraíba do Meio entre os anos de 2015 

e 2017. Para isso, foram realizadas coletas mensais de águas, no período amostral de 2016 a 

2017, que foram filtradas sobre papel-filtro Millipore em kitassato e submetidas a técnicas 

analíticas em laboratório. Os dados de MPS do ano hidrológico 2016-2017 foram comparados ao 

período 2015-2016 na bacia. Os maiores acúmulos de MPS no Rio Paraíba do Meio, no período 

amostral, ocorreram nos meses de abril, maio, junho, novembro/2016, fevereiro, março, maio e 

junho/2017; Comparativamente, os maiores acúmulos de MPS foram registrados no período 

2015-2016, com maior distribuição regular entre os meses, em relação ao período 2016-2017. 
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INTRODUÇÃO 

 Os rios são os maiores agentes de transporte de materiais, incluindo sedimentos em 

suspensão, matéria orgânica e nutrientes  do continente para a região costeira, além de ser um 

dos principais atores no processo de erosão hídrica com ampla complexidade de descarga 

sedimentar, apresentando elevada importância na geoquímica global (Medeiros et al. 2014).  

O material particulado em suspensão-MPS é formado principalmente por partículas 

originadas do intemperismo das rochas presentes na bacia hidrográfica, além de partículas 

orgânicas. O conhecimento acerca do MPS pode fornecer informações sobre proveniência, 

processos e influências antrópicas (Jimo Miguel et al. 2017).  

A precipitação e a vazão fluvial desempenham papel importante no transporte de 

sedimentos e na translocação de materiais que decorrem no perfil da bacia, desde a nascente 

até sua foz no oceano (Macêdo et al. 2013), tornando os estudos sobre a descarga desses 

materiais imprecindíveis para a avaliação e compreensão de possíveis impactos e/ou dinâmicas 

ambientais (Barreto et al., 2014). Diante do exposto, objetivou-se analisar a carga de material 

particulado em suspensão na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Meio no período hidrológico 

2016-2017, comparando-a ao período 2015-2016 analisado por Gomes et al. (2016). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização geral da área de estudo e experimental 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Meio fica localizada nos estados de Pernambuco e 

Alagoas (Figura 1), entre 8º45” e 9º30” de latitude sul e 35º55” e 36º50” de longitude oeste, 

ocupando uma área de 3.143 km2 e tendo dentro de seu perímetro oito municípios 
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pernambucanos e oito alagoanos, percorrendo 192,53 km desde sua nascente até sua foz 

(Ramos et al., 2017). 

 
Figura 2. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Meio. Fonte: Benício Monte e 

Mikael Rodrigues. 

 

O local da área experimental localiza-se na Ponte Rodoviária situada sobre o Rio Paraíba 

do Meio, no município de Atalaia, Alagoas, nas coordenadas geográficas 09°30’07”S e 

36°01’22”W. A geologia apresenta rochas cristalinas e cristalofilianas, pertencentes ao Maciço 

Mediano Pernambuco-Alagoas. Os solos dominantes são os Argissolos e Latossolos Amarelos 

(EMBRAPA, 2014; Governo do Estado de Alagoas, 2015). 

 

Determinação do material particulado em suspensão (MPS) 

No período experimental de pesquisa, compreendido entre agosto/2016 e junho/2017 

foram realizadas coletas mensais de amostras de água em garrafas do tipo Van Dorn de acrílico 

2 L em subsuperfície, em torno de 30 centímetros abaixo da linha de água. As amostras foram 

acondicionadas em caixas de isopor com gelo e encaminhadas ao laboratório. 

Em laboratório, foram aplicadas técnicas de análise para determinação de MPS conforme 

metodologia de Strickland & Parsons (1972). Inicialmente, preparou-se os padrões com o auxílio 

de papéis-filtro Millipore, que foram mergulhados instantaneamente em béquer contendo água 

destilada, postos sobre vidros de relógio e levados a estufa para secagem por 3 horas, a 60° C. 

Posteriormente os padrões foram colocados em dissecador para a retirada da umidade na 

presença de sílica-gel. Posteriormente, os filtros foram pesados em balança analítica para a 

determinação do peso seco sem a amostra. 

No processo de determinação de MPS das amostras de água coletadas foram feitas 

filtrações sucessivas com um volume conhecido, entre 500 e 800 mL, medidos em proveta de 

2.000 mL. O volume medido foi despejado e filtrado em kitassato contendo uma bomba de 

sucção à vácuo, de modo que os sólidos mais grosseiros ficassem aderidos no papel-filtro, posto 

na peneira de filtração. Após isso, os filtros foram novamente secados em estufa, dessecados e 

pesados em balança analítica para a determinação do peso final contendo a amostra. 

O cálculo mensal de material particulado em suspensão foi determinado por intermédio da 

equação em: MPS =  ∙ 1000, em que: 

 

P1 = peso do filtro limpo/vazio (g); 

P2 = peso do filtro com material em suspensão seco (g);  

V = volume da amostra filtrada (mL); 

Br = correção da prova em branco; 
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1000 = fator conversão de g/mL para mg/L. 

O fluxo de materiais em suspensão foi determinado seguindo a metodologia proposta por 

Medeiros et al. (2007), utilizando-se os dados de vazão do Rio Paraíba do Meio obtidos no site 

da Agência Nacional de Águas (www.ana.gov.br) no período agosto/2016-junho/2017, mediante 

fórmula em: Fm = Q , em que:  

Fm = fluxo momentâneo do material em suspensão; 

Q = vazão m3/s; 

ai = coeficiente da vazão nos setores em que foram coletadas as amostras de água; 

Ci = concentração do material particulado em suspensão (m) nos setores analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No período avaliado, constatou-se que os níveis de material particulado em suspensão no 

Rio Paraíba do Meio foram maiores nos meses de novembro, dezembro/2016, fevereiro e 

março/2017 (43,00, 32,82, 43,80 e 42,00 mg/L, respectivamente), caracterizado por menores 

registros pluviométricos, e nos meses de maio e junho/2017 (45,33 e 43,00 mg/L, 

respectivamente), período este marcado por elevados índices pluviométricos, típicos da estação 

do ano (Figura 2). Mayerle et al. (2015) atribuem a acumulação de material em suspensão por 

diversos fatores, tais como vazão, sedimentação, assoreamento, enchentes e variação das 

marés nos períodos de sizígia e quadratura, além do acúmulo de nutrientes no rio durante seu 

percurso hidrográfico. 

 

 

Figura 2. Comparação dos níveis de material particulado em suspensão nos meses amostrais 

em função da vazão no Rio Paraíba do Meio. 

 

 Os menores registros de MPS foram correspondentes aos meses agosto/2016 (6,73 mg/L), 

janeiro (3,08 mg/L) e abril/2017 (9,40 mg/L). Monteiro et al. (2015) em estudo no estuário do Rio 

Paracauari também registraram níveis sazonais de material particulado em suspensão, que 

variou entre 12,14 e 115,67 mg/L-1, com concentrações máximas no período chuvoso. Os 

autores constataram um gradiente crescente da foz à montante, com variações mais 

significativas no período chuvoso (77,33 a 115,67 mg/L -1), intermediário (19,33 a 63,00 mg/L-1), e 

menos significativa no período menos chuvoso (12,51 e 17,90 mg/L -1). 

 As maiores vazões nos dois meses mais chuvosos na Bacia do Paraíba do Meio (maio e 

junho/2017) contribuíram no aumento de material particulado em suspensão. Entretanto, em 

meses com menores vazões, atribuído a menores índices pluviométricos, também houve 

registros de MPS proporcionais aos meses de maior vazão, tal como novembro/2016, fevereiro e 

março/2017 (Figura 1). Medeiros et al. (2016) apontam que a regularização da vazão do rio é 

responsável pelo balanço hídrico e sedimentar. Segundo eles, a redução na hidrodinâmica induz 

maior sedimentação do MPS dentro do rio, erosão das suas margens e assoreamento, em 

http://www.ana.gov.br/
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virtude da perda do equilíbrio de energia entre o rio e o mar e da reposição de sedimentos 

fluviais na costa. 

 Comparando os dados do período agosto/2016 a junho/2017 com os obtidos por Gomes et 

al. (2016) entre agosto/2015 e junho/2016, observou-se que nos meses iniciais de agosto e 

setembro/2015 houve acúmulo considerável de MPS, ao contrário do que ocorreu no mesmo 

período em 2016 (Figura 2). A partir de outubro/2015 houve um incremento contínuo de material 

particulado em suspensão, com grande acúmulo em janeiro/2016 (32,0 mg/L), diferente do que 

ocorreu em janeiro/2017 (3,08 mg/L). Em fevereiro/2016 houve uma queda gradual de MPS 

(9,33 mg/L), divergindo do que ocorrera em fevereiro/2017 (48,8 mg/L). Nos meses seguintes a 

março/2016 foram registrados acúmulos contínuos de MPS, provenientes de maior precipitação 

que ocorreu no período. No período 2016-2017 houve aumento de MPS nos meses seguintes a 

janeiro/2017, havendo registros decrescentes em abril do mesmo ano, voltando a haver acúmulo 

nos meses finais. 

 
Figura 2. Estimativa do material particulado em suspensão entre agosto/2015 e junho/2017 na 

Bacia do Rio Paraíba do Meio. 

 

 Medeiros et al. (2011) também constataram grande dinamismo na distribuição do material 

particulado em suspensão nos três períodos trienais estudados, nos anos de 2001, 2004 e 2007, 

no Baixo São Francisco. Os autores apontam a precipitação e a vazão como principais variáveis 

responsáveis pela distribuição do MPS, a primeira por depender de condições climáticas, que 

podem comprometer o regime e distribuição, quando as condições do ambiente tornam-se 

adversas e a segunda pelos aspectos fisiográficos que permitem o percurso de materiais em 

direção ao mar. A intervenção antrópica também é citada como um dos aspectos principais na 

regularização de materiais suspensos, advinda de diversos fatores, especialmente 

desflorestamento das margens, nas formas de manejo de ambientes agrícolas e pela construção 

de barragens nas transecções da bacia. 

 

CONCLUSÕES 

1. Os maiores acúmulos de MPS no Rio Paraíba do Meio, no período amostral, ocorreram 

nos meses de abril, maio, junho, novembro/2016, fevereiro, março, maio e junho/2017; 

2. Comparativamente, os maiores acúmulos de MPS foram registrados no período 2015-

2016, com maior distribuição regular entre os meses, em relação ao período 2016-2017. 
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