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DINÂMICA HIDROSSEDIMENTOLÓGICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO PAU AMARELO, NA RESERVA BIOLÓGICA DE DUAS BOCAS – 

CARIACICA (ES) 

Alanderson Gomes de Souza1 ; Filipe Bertholini Silva 2; Eberval Marchioro 3 

ABSTRACT – Suspended sediment fluxes and their variability in time and space in forests have 
received much attention over the past decades. This work aimed to analyze flow and transport of 
suspended sediment in surface waters within catchment of Duas Bocas, Cariacica – ES. The sediment 
sampling was undertaken from September 2017 to April 2018, the sediment samples collected were 
stored 1000 mL jars, transported on ice to the laboratory, and stored at 20ºC until further analysis. 
The sampling, handling and determination of suspended sediment were in accordance with APHA 
(1989). The Flowtracker was used for the discharge measurements. The accumulate 15 days rainfall 
prior to sampling indicated the best precipitation-flow correlation through Pearson´s correlation 
analyses. For the Analysis of the relationship between flow and suspended solids exported, it was 
verified that with the increase of the flow also occurred the increase of the sediment concentration. 

Palavras-Chave – Medição de Vazão, Sólidos em suspensão e Pluviosidade. 

 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento da hidrossedimentologia de uma bacia hidrográfica é de suma importância 

para se determinar a disponibilidade hídrica, visando ao gerenciamento dos recursos hídricos, pois 

possui relevância na elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água, geração de 

energia elétrica, irrigação, drenagem e fornecimento de água potável para a população, 

contribuindo, dessa maneira, para o planejamento ambiental e regional em nível de bacias 

hidrográficas (SUMMERFIELD, 1991; VALENTE e GOMES, 2005). 

Em bacias hidrográficas existem uma diversidade de fatores naturais que interferem no 

comportamento hidrossedimentológico, dentre os quais se podem destacar a participação da 

chuva, com sua intensidade e frequência, às características intrínsecas ao solo, o papel do relevo e 

da cobertura vegetal e o uso e cobertura da terra. Levando-se em consideração tais fatores naturais, 

os rios e córregos irão refletir suas características ao longo do trabalho hidrossedimentológico. 

Entretanto, o seu monitoramento ao longo do tempo, em diversos casos, torna-se quase uma tarefa 
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hercúlea, repercutindo sobre a disponibilidade de dados no tempo e no espaço geográfico 

(CHRISTOFOLETTI, 1981; BOTELHO; SILVA, 2014; SUGUIO 1990; MARCHIORO et al 2017). 

Em bacias hidrográficas com o predomínio de florestas naturais, onde a ação humana sobre a 

mesma chega a ser quase desprezível, o desenvolvimento de estudos tem-se constituído em um 

importante instrumento de análise de sua estrutura e funcionamento, pois podem ser conhecidos 

os mecanismos geradores de fluxos de água e sedimento em suspensão e suas inter-relações com 

as vertentes próximas (BIGARELLA, 2009). 

Considerando as bacias hidrográficas com florestas naturais como uma área modelo para 

estudos de processos hidrossedimentológicos, este trabalho é desenvolvido na bacia hidrográfica 

do córrego Pau Amarelo, que está inserida nos limites da Reserva Biológica de Duas Bocas (REBIO), 

que é um importante fragmento de Mata Atlântica na Região Metropolitana de Vitória no Espírito 

Santo. Outro fato que corrobora para o desenvolvimento de estudos nos córregos da REBIO, tal 

como o Pau Amarelo, é que, desde 1950, eles abastecem de água o reservatório de Duas Bocas, 

sendo este de grande importância para o município de Cariacica (ES), pois é responsável atualmente 

por cerca de 25% do abastecimento de água da população do município. 

A bacia hidrográfica do córrego Pau Amarelo possui área de 14.669.408,92 m² (47,53% da área 

total da REBIO), perímetro de 21,81 km, inserida em uma amplitude altimétrica de 609,30m. Por 

sua vez, a REBIO está localizada entre os municípios de Cariacica, parte da Região Metropolitana da 

Grande Vitória (RMGV), Viana e Santa Leopoldina (Figura 1). 

O total anual de precipitação pluvial na bacia do Pau Amarelo, varia entre de 1.307 a mais de 

1.656mm, sendo os meses com maiores índices de precipitação compreendidos de novembro, a 

março, e os mais períodos de maiores estiagens entre os meses de abril a setembro (BASTOS et al., 

2015).  

 
Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do Pau Amarelo em relação ao Espírito Santo (ES). 

MÉTODOS E MATERIAIS 
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Esse trabalho está sendo desenvolvido na bacia hidrográfica do córrego Pau Amarelo, que é 

uma sub-bacia do rio Duas Bocas, um dos tributários que drena suas águas para a bacia hidrográfica 

do rio Santa Maria da Vitória (ES), um dos responsáveis pelo abastecimento de água da região 

metropolitana de Vitória. 

Já com relação ao ponto de amostragem, levou-se em consideração a facilidade de acesso 

para a tomada de dados, a linearidade do trecho, a homogeneidade da seção transversal, ausência 

de obstáculos conforme pressupostos estabelecidos de Bonifácio e Freire (2013). 

Uma vez definido o ponto de amostragem, as campanhas de campo para coleta de dados de 

sólidos em suspensão e vazão estão sendo realizadas desde setembro de 2017 até abril de 2018, 

para a elaboração deste trabalho. As amostragens são realizadas quinzenalmente, buscando 

verificar a dinâmica do córrego. 

Paralelamente estão sendo monitorados os dados de precipitação pluvial na cabeceira do 

córrego Pau Amarelo, a uma altitude de 740m e, em seu exutório, em uma altitude de 197m. O 

Pluviômetro utilizado está programado para totalizar os dados de precipitação pluvial a cada 30 

(trinta) minutos, que são totalizados diariamente. 

Neste trabalho, a vazão está sendo obtida utilizando-se o método acústico de vazão por meio 

de equipamento denominado Flowtracker da Sontek®, que realiza um cálculo automático de vazão, 

levando em consideração a profundidade, velocidade e largura do canal, sendo os resultados 

expressos em m³.s-¹. 

Para o monitoramento do material particulado em suspensão ou sedimento (MPS), foi 

coletado 1L (um litro) de água na lâmina superficial do córrego, utilizando-se frascos de 

polipropileno com volume de 1L, sendo transportado em gelo e armazenado a 20ºC. Anterior ao 

processo de filtração da água do córrego, as membranas de éster de celulose que são utilizadas 

neste trabalho foram secas em estufa com temperatura de 60º C por 24 h e, depois, acondicionadas 

em dessecador com sílica gel para resfriamento e desidratação. Antes da filtragem a membrana foi 

pesada, obtendo-se o peso 1, sem sedimentos em suspensão.  

Para a filtragem da água do córrego, foram utilizados bomba de vácuo à óleo, sistema de 

filtração com suportes para filtros/membranas (manifold de aço inox), dois kitasatos e, um volume 

de 1 litro de água. Depois da filtragem da água do córrego, a membrana foi novamente pesada, 

obtendo-se o peso 2, em mg/l. 

Para se obter o total de sedimentos por litro de água do córrego, utilizou-se a metodologia 

proposta por APHA (1989), conforme a Equação 1:   

  
MPS (mg.l-¹) = (P2 – P1) x 1000/V (1) 
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Sendo: MPS é a concentração de sólidos em suspensão (mg.l-1); P1 é o peso seco (mg) da membrana 

antes da filtração da amostra; P2 é o peso seco (mg) da membrana após da filtração da amostra 

(peso da membrana + resíduo); V é o volume filtrado em mililitros (ml). 

Já para a determinação dos Sólidos Exportados em Suspensão ou sedimentos totais (Qss), foi 

avaliado através da multiplicação da vazão do córrego (m³.s-¹), pela quantidade de sedimentos 

(sólidos) em suspensão e com resultados em kg.dia-1 (CARVALHO et al., 2000). 

A determinação dos Sólidos Exportados em Suspensão foi obtida através da Equação 2: 

 

Qss (kg.dia-¹) = MPS (mg.l-¹) x VAZÃO (m³.s-¹) x 86,4 (2) 

 

 Para correlacionar precipitação-vazão 5 dias, 15 dias e mensal e vazão-Qss foi utilizado a 

correlação de Pearson que varia entre -1 e +1, onde -1 indica uma relação linear negativa, o valor 1 

indica uma relação linear positiva e o valor 0 que não existe uma relação linear. Logo, quanto mais 

próximo de -1 e 1 indica que existe uma relação direta entre as variáveis. A escolha desses diferentes 

períodos de análise de precipitação-vazão é para verificar a influência de 15 dias de acumulado de 

chuva anterior a coleta que refletiria no tempo entre uma campanha e outra e também o acumulado 

de cinco dias anterior a coleta para verificar possíveis picos de vazão. A fórmula do coeficiente de 

correlação de Pearson e assim expressa: 

 

(3) 

 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Variabilidade da vazão fluvial do córrego Pau Amarelo 

Conforme a tabela 1 os dias que apresentaram maior vazão foram os dias 08/12/2017, 

07/02/2018 e 17/04/2018 com respectivamente 0,6388 m³.s-¹, 0,6180 m³.s-¹ e 1,2413 m³.s-¹. Já os 

menores valores de vazão ocorreram nos dias 26/09/2017, 10/10/2017, 25/01/2018 com 0,0736 

m³.s-¹, 0,0666 m³.s-¹ e 0,0601 m³.s-¹.  Os dados de vazão estão intimamente ligados com os valores 

de profundidade média, largura do canal e velocidade, onde os maiores valores encontrados de 

vazão refletem diretamente nesses dados. 

 

Tabela 1: Medições de vazão, profundidade média, largura e velocidade do córrego Pau Amarelo 
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Data Vazão 
(m³.s-¹) 

Profundidade 
média (m) 

Largura 
(m) 

Velocidade 
média (m.s-¹) 

26-09-2017 0,074 0,25 3,0 0,09 
10-10-2017 0,067 0,25 2,7 0,07 
25-10-2017 0,083 0,22 2,7 0,13 
09-11-2017 0,190 0,28 3,0 0,22 
21-11-2017 0,420 0,32 3,0 0,42 
08-12-2017 0,639 0,34 4,2 0,43 
27-12-2017 0,148 0,25 2,7 0,22 
25-01-2018 0,060 0,22 2,4 0,11 
07-02-2018 0,618 0,34 4,5 0,38 
27-02-2018 0,148 0,24 2,7 0,16 
13-03-2018 0,168 0,28 2,7 0,21 
29-03-2018 0,124 0,28 2,7 0,16 
17-04-2018 1,241 0,43 5,7 0,46 

 

Pode-se observar a grande relação entre a variabilidade entre a vazão e a precipitação (Figura 

2), onde observa-se que com o aumento ou diminuição do total acumulado pluviométrico ocorre 

um efeito direto nos valores de vazão.  

Através desses dados podemos constatar que no dia 17/04/2018 foi onde ocorreu o maior 

dado de vazão, sendo este o dobro do segundo maior dado coletado, sendo também o mês com 

maior precipitação. Outro fator que corrobora para este alto valor de vazão foi que nos quinze dias 

anterior a coleta choveu um total de 288,29mm, sendo que nos cinco dias anterior a coleta ocorreu 

um evento pluviométrico de 167,13mm, onde 92,71% deste valor ocorreu nos últimos dois dias, 

sendo assim possível afirmar que esta coleta ocorreu no período de ascensão do escoamento 

superficial. 

Durante este monitoramento o dia que apresentou a menor vazão foi 25/01/2018 com 

0,0601m³.s-¹, logo também pode-se observar a interferência direta dos eventos pluviométricos, 

devido esse período ser um momento de escassez de chuvas. Neste mês ocorreu um acumulado de 

170,43mm, sendo este um dado maior do que o ocorrido no mês de março, entretanto nos quinze 

dias anterior a coleta ocorreu um evento pluviométrico de apenas 15,24mm, sendo que este valor 

ocorreu somente nos dois primeiros dias (10/01/2018 e 11/01/2018), resultando em treze dias sem 

ocorrência de chuvas antes da coleta. 

Outro dado importante a ser relatado nesta relação precipitação e vazão, foi o ocorrido no dia 

08/12/2017, mesmo sendo este o segundo maior dado encontrado para vazão com 0,6388 m³.s-¹, 

vemos a influência dos dados de quinze dias antes da coleta com 250,19mm, sendo que este valor 

foi maior que o ocorrido em todo o mês de dezembro. Outro ponto também seria pela baixa 

influência das chuvas de cinco dias anterior a coleta, tendo este dado apenas 9,44% da quantidade 

ocorrida nos quinze dias (figura 2). 
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Figura 2: Relação entre a precipitação mensal, cinco dias anterior a coleta, quinze dias anterior a 
coleta e vazão. 

Conforme visto nos dados dos dias nas coletas realizadas em campo e em especial nos dias 

25/01/2018 e 08/12/2017 e segundo a correlação de Pearson realizada para os dados de 

precipitação e vazão (tabela 2), o indicador que melhor se relacionam no período de estudo foram 

os dados de vazão e os de chuva anteriores a 15 (quinze) dias da coleta.  

Tabela 2: Correlação de Pearson entre vazão e precipitação 

Precipitação Correlação Vazão-Precipitação 

Chuva  5 dias antes da coleta 0,89 
Chuva  15 dias antes da coleta 0,93 

Chuva  Mensal 0,76 

 

Variabilidade dos sólidos exportados em suspensão do córrego Pau Amarelo 

Conforme observado na tabela 3, os maiores valores encontrados para sedimentos totais ou 

sólidos exportados em suspensão (Qss) ocorreram nos dias 21/11/2017, 07/02/2018 e 17/04/2018, 

sendo neste último o maior valor encontrado com 772,19 kg.dia-¹.  O menor valor encontrado foi no 

dia 27/02/2018 com 2,56 kg.dia-¹. 

Analisando a relação entre vazão e Qss, verifica-se que a com o aumento da vazão ocorreu 

também o aumento da concentração de sedimento ou Qss. Entretanto temos como um importante 

dado para análise, o dado encontrado no dia 21/11/2017 de 375,07 kg.dia-¹, sendo este o segundo 

maior valor encontrado, mesmo não estando entre os maiores dados de vazão. Tal evento pode ser 

explicado por um evento pluviométrico de 43,94mm no dia anterior a coleta, que possui influência 

direta no escoamento superficial, logo no arraste de sedimentos para dentro do córrego ou de 

remobilização dos presentes no leito do rio.   
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Com base na correlação de Pearson, é possível verificar um índice de 0,88, indicando uma 

relação direta entre o aumento da vazão e os sedimentos totais em suspensão. 

Tabela 3: Descarga sólida em suspensão 

Data MPS (mg.l-¹) Qss (kg.dia-¹) 

26-09-2017 1,43 9,08 
10-10-2017 1,17 6,71 
25-10-2017 0,67 4,80 
09-11-2017 1,67 27,29 
21-11-2017 10,33 375,07 
08-12-2017 1,17 64,39 
27-12-2017 2,80 35,80 
25-01-2018 0,60 3,12 
07-02-2018 2,80 149,51 
27-02-2018 0,20 2,56 
13-03-2018 2,00 28,94 
29-03-2018 2,80 29,90 
17-04-2018 7,20 772,19 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A variabilidade da vazão do córrego Pau Amarelo possui conectividade com a distribuição da 

precipitação pluvial. Entretanto, houve diferenças de picos entre os dados encontrados, não 

podendo ser explicado somente com os valores de precipitação mensal. 

O aumento ou diminuição da vazão fluvial bem como da precipitação, influenciam na 

morfologia da seção transversal do córrego Pau Amarelo e no escoamento superficial, podendo 

alterar as zonas de erosão e deposição ao longo da seção. Sendo também importante ressaltar o 

papel da cobertura vegetal na diminuição da produção de sedimentos na bacia.  

Apesar deste trabalho apontar para uma conectividade do modelo precipitação-vazão-

sedimentos, é necessário um monitoramento contínuo na bacia hidrográfica, para melhores 

levantamentos.  
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