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5 - ASPECTOS HIDROSSEDIMENTOMÉTRICOS 
 
5.1 - Material e Métodos 

 
Para a medição de Descarga Líquida pelo Processo da Meia Seção com Mi-

nimização do Efeito de Maré por Diminuição do Tempo de Medição da Descarga Parci-
al, utilizou-se um micromolinete Gurley, haste de medição a vau, cronômetro, campai-
nha hidrológica e um cabo marcado. O método empregado (Figura 6) minimiza os erros 
devidos às variações, durante a medição da descarga líquida, das velocidades inicial-
mente medidas. As medições de descargas líquidas parciais foram realizadas, consecuti-
vamente, em um número aproximado de cinqüenta por ciclo de maré, este considerado 
como de doze horas. A correção do efeito de maré não foi feita; entretanto admite-se 
que não acarretou erros que invalidem os resultados. O tempo de medição médio de 
doze minutos, impediu a ocorrência de erros decorrentes das variações das velocidades, 
inicialmente medidas. 

 
O método consiste na divisão de uma seção de medição em segmentos de área 

molhada ou seções parciais. As larguras destes segmentos, de aproximadamente dois 
metros, quando somadas, aproximam-se da largura total da seção de medição. Os tre-
chos de medição de águas próximas às margens, geralmente rasas, não são medidos. 
Estas perdas não são consideráveis, devido às baixas velocidades, portanto, com des-
cargas desprezíveis. 

 
A obtenção dos segmentos de áreas de igual largura ocorre de acordo com a 

Figura 6. 
 
A descarga em cada segmento de área é obtida, multiplicando-se o valor da 

área do segmento (m2) pela velocidade média na vertical (m/s). A velocidade média 
em cada segmento de área é calculada pela média aritmética das velocidades medidas, 
a 20% e a 80% da profundidade na vertical de mesma ordem. A soma das descargas 
em todos os segmentos de área fornecerá a descarga líquida total. 

 
No caso de ocorrência de efeito de maré, este é minimizado, reduzindo-se o 

tempo de cada medição parcial, mediante a redução de número de verticais, que no 
caso do Canal Olho D’Água foram de seis. 

 
Nas Descargas Sólidas em Suspensão o método utilizado foi o da Igual Veloci-

dade de Trânsito em todas as verticais, mais conhecido como o método do Igual Incre-
mento de Largura. Para o cálculo da Descarga Sólida em Suspensão média foi utilizada 
a fórmula: 
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QSS = 0,0864.Q . C, onde: 
 
QSS - é a descarga sólida em suspensão média em t/dia; 
Q - é a descarga líquida média em m³/s durante o efeito de preamar; 
C - é a concentração em mg/l (ppm). 
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Nas Descargas Sólidas de Arrasto medidas durante o efeito de preamar, foi uti-
lizado o método de Colby (in Carvalho, 1994). Trata-se de um método usado para rios 
com profundidades menores que 3,0 m e material de leito na faixa das areias (0,1 mm - 
1,0 mm) com diâmetro médio menor do que 0,8 mm, perfeitamente adaptável às condi-
ções do Canal Olho D’Água, onde foram efetuadas as medidas. 

 
Esta descarga é calculada, corrigindo-se os efeitos da temperatura na viscosida-

de cinemática da água e a presença de sedimentos finos, pela seguinte fórmula: 
 
QSl = qSl. L = q’ Sl [1 + (K1 - K2 - 1) . 0,01 . K3] . L, onde: 
 
QSl - descarga sólida de areias, em t/dia; 
qSl - descarga sólida de areias, em t/dia por ft (pé) de largura; 
L - largura da seção de medição em ft; 
q’ Sl - descarga de areias não corrigida, obtida no Ábaco 1, em função da velo-

cidade média (ft/s) no período do efeito de preamar, do diâmetro médio das partículas 
do leito do canal em mm e para a profundidade de 1ft (0,3084 m). Esta profundidade se 
aproxima da do canal que é, em média na seção, de 0,50 m; 

K1 - fator de correção dos efeitos da temperatura sobre a descarga de fundo, ob-
tido no ábaco 2, em função da profundidade e da temperatura da água em °F, na ocasião 
da ocorrência do efeito de preamar; 

K2 - fator de correção, obtido no Ábaco 2, em função da profundidade (ft) e da 
concentração de sedimentos finos; 

K3 - fator de correção para o diâmetro médio do material do leito fora da faixa 
granulométrica de 0,2 mm a 0,3 mm, obtido no Ábaco 3. 

 
A Descarga Sólida Total é obtida pelo somatório da Descarga Sólida em Sus-

pensão e da Descarga Sólida de Arrasto. 
 
QST = QSS + SSl 
 
Para aferição deste resultado foi empregado o Método Simplificado de Colby 

(in Carvalho, 1994), em razão de sua simplicidade. 
 
QST = QSm + Qnm 
 
QSm = 0,0864 . Q . C’S 
 
Qnm = q’nm. K . L, onde: 
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QST - descarga sólida total (t/dia); 
QSm - descarga sólida medida (t/dia); 
Qnm - descarga sólida não medida (t/dia); 
Q - descarga líquida (m³/s) média no efeito de preamar de maré de sizígia; 
C’S - concentração média (ppm) do mesmo efeito; 
q’nm - descarga sólida não medida aproximada por metro de largura; 
K - fator de correção; 
L - largura do canal na seção de medição (m). 
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Utiliza-se o valor da velocidade média do fluxo durante o efeito de preamar de 
sizígia no Ábaco 4 e obtém-se q’nm. 

 
No Ábaco 5, traçando-se uma perpendicular à abcissa no valor da velocidade 

média intercepta-se a reta da profundidade média do Canal (0,5 m), obtendo-se o valor 
da concentração relativa (Cr). Dividindo-se a concentração média (C’S) pela 
concentração relativa (Cr) encontra-se a razão da eficiência (C’S/Cr). Entrando-se com 
esta razão na ordenada do Ábaco 6 e interceptando-se a linha média, obtém-se na 
abcissa o fator de correção (K). 

 
O Balanço Hídrico consiste no balanço das entradas e saídas de água no 

interior de uma região em estudo. O Balanço Hídrico diário da Lagoa Olho D’Água é 
função de variáveis como amplitude de maré, época do ano hidrológico, ocorrência ou 
não de precipitações notáveis e eventos hidrológicos extremos, como precipitações 
intensas e estiagens. 

 
Os volumes afluentes e efluentes à Lagoa Olho D’Água via Canal Olho 

D’Água, foram conseguidos através de medições de descargas líquidas consecutivas 
no período de um ciclo de maré (12 horas). As descargas líquidas obtidas foram 
multiplicadas pelos seus respectivos tempos de medição, obtendo-se os volumes 
acrescidos ou subtraídos. O balanço final corresponde a todos os volumes somados. 
 

Os balanços hídricos mensais foram elaborados, considerando-se o balanço 
diário dos volumes afluentes e efluentes à Lagoa, via Canal Olho D’Água, em função 
da amplitude de maré, invariável, ao longo dos meses do ano hidrológico. Foram 
acrescidos mês a mês os volumes precipitados, captados diretamente pelo espelho 
d’água e os volumes evaporados. 
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5.2 – Características Hidrossedimentométricas 
 

5.2.1 - Descargas Líquidas 
 
Na determinação do regime destas descargas foram executadas seqüências de 

medições de descargas líquidas consecutivas em um número aproximado de cinqüenta 
por ciclo de maré (12 horas). 

 
Destas seqüências de medições foram selecionadas sete seqüências 

consecutivas correspondentes aos ciclos de maré de amplitudes 0,7 m, 0,9 m, 1,3 m, 1,6 
m, 1,9 m e 2,4 m (duas). 

 
Para caracterização geral do regime destas descargas foram analisadas 314 

descargas parciais e para a definição das condições médias durante os períodos de 
preamar de sizígia (2,4 m), foram utilizados 47 resultados de duas seqüências de 
medições em dias consecutivos. 

 
Durante o efeito de preamar de sizígia, foram observados os seguintes valores 

médios na hidrodinâmica do Canal Olho D’Água. 
 
. Descarga líquida média = 3,0 m³/s 
. Velocidade média = 0,523 m/s 
. Profundidade média = 0,50 m 
. Largura da seção = 12,50 m 
 

5.2.2 - Descargas Sólidas 
 
a) Nas Descargas Sólidas em Suspensão as amostragens dos sedimentos foram 

realizadas, juntamente com as medições de descarga líquidas, durante o efeito de 
preamar, quando o fluxo do Canal favorecia a deposição dos sedimentos na Lagoa. Para 
as condições médias do efeito de preamar de sizígia, obtém-se o valor para concentração 
média de 50 ppm. 

 
Aplicando-se a fórmula QSS = 0,0864. Q . C (item 5.1), tem-se: 
 
QSS = 0,0864 x 3,0 m³/s . 50 ppm = 12,96 t/dia. 
 
Como o efeito de preamar é de 12 horas por dia, divide-se o valor acima por 2. 

O valor da Descarga Sólida em Suspensão é de ~ 6 t/dia. 
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b) Para o cálculo da Descarga Sólida de Arrasto foi empregada a fórmula: 
QSl = q’Sl [1 + (K1 . K2 - 1 . K3 )] . L, conforme item 5.1. 
 
No Ábaco 1 utilizando-se a velocidade média de 1,71 ft/s (0,523 m/s), obtém-

se q’sl = 0,4 t/dia/ft. 
 
No Ábaco 2 entrando-se com a profundidade de 1,64 ft (0,50 m) e temperatura 

de 77°F, obtém-se K1 ∼ 1. 
 
No Ábaco 3, como o diâmetro do material (0,32 mm) é um dos limites da faixa 

granulométrica (0,2 mm a 0,3 mm), encontra-se K3 = 1. A largura (L) da seção é de 40 
ft. Por conseguinte: 

 
QSl = 0,4 t/dia/ft [1 + (1.1 - 1.1)].40 ft  ∴  QSl = 16 t/dia; considerando-se que 

os dois efeitos de preamar totalizam 12 horas em um dia, o valor encontrado deverá ser 
dividido por 2, portanto: 

 
QSl = 8,0 t/dia. 
 
c) A Descarga Sólida Total é obtida pelo somatório das Descargas Sólidas de 

Suspensão e de Arrasto: 
 
QST = QSS + QSl = 6 t/dia + 8 t/dia = 14 t/dia 
 
Para aferição foi utilizado o método Simplificado de Colby, representado pela 

fórmula 
QST = QSm + Qnm como: 
 
Qsm = 0,0864 . Q . C’S e Qnm = q’nm . K . L, assim: 
QST = (0,0864 . Q . C’S) + (q’nm . K . L) 
 
Sendo: Q = 3 m³/s; C’S = 50 ppm; q1

nm = 3,5 t/dia (considerando-se a 
velocidade média no efeito de preamar igual a 0,523 m/s); K = 0,45 (para a 
profundidade média na seção = 0,50 m) e L = 12,5 m, portanto: 

 
QST = 6 t/dia + 10 t/dia = 16 t/dia 
 
A Descarga Sólida Total está compreendida entre 14 t/dia e 16 t/dia. 
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5.3 - Medida do Campo de Velocidade 
 
Na determinação do campo de velocidades na Lagoa, foi utilizado um 

micromolinete Gurley, adaptado a uma haste de medição a vau, para a medição das 
velocidades. Como flutuantes optou-se por cocos verdes, abertos nas bases. Os cocos 
permaneceram imersos, não oferecendo perfis de resistência aos ventos. A 
determinação das coordenadas dos pontos de medição foi realizada através de 
topografia. 

 
As baixas velocidades na Lagoa não sensibilizaram o micromolinete, tendo 

sido estimadas as velocidades, pelo deslocamento do flutuante nos diferentes 
intervalos de tempo. Este deslocamento foi estimado, em escritório, medindo-se com 
escalímetro a distância entre duas posições de medição consecutivas, plotadas na 
Figura 7. 

 
A cada seis a dez minutos, o flutuante sofreu um deslocamento aproximado 

de vinte metros, ao longo da sua trajetória, que forneceu o sentido e direções das 
velocidades. Nas proximidades da desembocadura do Canal Olho D’Água na Lagoa, o 
assoreamento impediu o deslocamento do coco devido ao “encalhamento” deste nos 
bancos de areia. 

 
As trajetórias obtidas, pela plotagem das posições de tentativas de medições 

de velocidades na (Figura 7), são creditadas à influência dos ventos no instante das 
determinações. 
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5.4 - Balanço Hídrico 
 

5.4.1 - Evaporação na Lagoa 
 
A Lagoa Olho D’Água, caracteriza-se como um corpo d’água muito extenso e 

com uma profundidade média baixa (40cm), no período de estiagem. Exposto às 
condições atmosféricas permanece sob a ação da insolação e dos ventos, 
principalmente, nos meses de setembro a janeiro. Para o cálculo do volume evaporado 
utilizou-se o conceito de Evaporação de Lago, que é a altura de água evaporada por 
dia, em uma extensão de espelho d’água, exposta ao sol e aos ventos, de acordo com a 
fórmula (EL=k1k2Ep), bem como os dados evaporimétricos da Estação Curado do 
INMET. Desse modo: 

 
EL - Evaporação de Lago; 
k1- fator de conversão do dado de evaporação do tanque classe “A” para a 

evaporação potencial; 
k2 - fator de conversão do dado da evaporação potencial para a Evaporação de 

Lago; 
Ep - Evaporação potencial que é a altura de água passível de ser evaporada 

por dia, em uma grande extensão de superfície líquida ou de solo saturado de água. 
 
O fator de conversão k1, que depende da região em estudo, é estimado como 

0,70 e, o de conversão k2, para a região, é estimado como 1,0 devido a ótima 
exposição ao sol e aos ventos. 

 
Logo: EL = 0,70.1,0.Ep 

 
Sendo a superfície do espelho d’água igual a 3.638.000 m2 o volume de água 

médio evaporado por dia será: 
 
VM = EL . 0,001 m/mm  .  3.638.000 m2 ; onde 
 
VM - volume citado e 0,001 m/mm é o fator de conversão de mm para m. 
 
A seguir apresenta-se a estimativa dos volumes evaporados por dia, no 

segundo semestre de 1995. 
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Dados de Evaporação Diários Médios Válidos para a Lagoa Olho D’Água 
Mês Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Evaporação 
Tanque “A”  (Ep) 

 
4,53mm 

 
4,70mm 

 
5,90mm 

 
5,94mm 

 
5,20mm 

 
7,33mm 

Evaporação 
de Lago (EL) 

 
3,171mm 

 
3,29mm 

 
4,13mm 

 
4,158mm 

 
3,64mm 

 
5,131mm 

Volume 
Evaporado (VM) 

 
11.500m3 

 
12.000m3 

 
15.000m3 

 
15.000m3 

 
13.000m3 

 
18.600m3 

 
Tabela 1 

 
 

Valores das Precipitações Mensais, em mm, do ano de 1995 da Estação Meteorológica 
do CINDACTA III - Ministério da Aeronáutica no Aeroporto dos Guararapes 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

21,7 50,4 134,2 140,4 353,8 424,7 163,5 32,6 14,4 15,9 59,6 0,9 

 
Tabela 2 

 
Estes valores, estimados, não variam substancialmente ao longo do semestre. 

São relevantes no balanço hídrico na estação seca, e nos dias de marés de baixas 
amplitudes (0,7 m a 1,6m). 
 
5.4.2 - Precipitação na Bacia da Lagoa Olho D’Água 
 

As precipitações que ocorreram nos meses de agosto, setembro, outubro, 
novembro e dezembro/1995, conforme a Tabela 2, foram insuficientes para influenciar 
o balanço hídrico da Lagoa Olho D’Água, ao contrário dos meses de março, abril, 
maio, junho e julho/1995 

 
O volume de água precipitado, captado pela Bacia Lagoa Olho D’Água, é 

igual à soma dos volumes captados diretamente pelo espelho d’água da Lagoa e, pela 
área do entorno desta. O método racional é o mais adequado para o cálculo da 
precipitação na área de entorno. Entretanto, não foi possível a sua utilização devido ao 
desconhecimento do coeficiente de deflúvio para a área. 

 
O volume precipitado, captado diretamente pelo espelho d’água da Lagoa, é 

dado pela fórmula: 
 
Vp = P . 0,001 m/mm . S, onde: 
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Vp - volume precipitado captado diretamente pelo espelho d’água; 
0,001 m/mm - fator de conversão da precipitação em mm para “precipitação 
em m”; 
S - área do espelho da Lagoa igual a 3.638.000 m2; 
P - precipitação média diária no mês igual a precipitação total no mês 
dividida por 30. 
 
A seguir são apresentados os volumes precipitados sobre a Lagoa, calculados 

conforme a forma anteriormente discutida. 
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Volumes Diários Médios Devido às Precipitações  
nos Meses do Ano Hidrológico (m3) 

Mês 
Volume Captado 

Diretamente pelo Espelho 
D’Água 

Janeiro 2.600 m3 
Fevereiro 6.000 m3 
Março 16.000 m3 
Abril 17.000 m3 
Maio 43.000 m3 
Junho 51.000 m3 
Julho 20.000 m3 
Agosto 3.900 m3 
Setembro 1.700 m3 
Outubro 1.900 m3 
Novembro 7.000 m3 
Dezembro 0,0 m3 

 
Tabela 3 

 
 

Valores Válidos Para os Meses em Que não Ocorreram Grandes Precipitações 
Amplitude de maré  0,7m 0,9m 1,3m 1,6m 1,9m 2,4m 

 
Valor de um ciclo - 15.000m3 - 7.000m3 - 12.000m3 - 3.000m3 + 14.000m3 + 40.000m3  

 
Valor diário - 30.000m3 - 14.000m3 - 24.000m3 - 6.000m3 + 28.000m3 + 80.000m3 

 
 

Tabela 4 
 

Admite-se, como volume captado, via precipitação, o volume correspondente 
à captação direta pelo espelho d’água. 

 
5.4.3 - Elaboração do Balanço Hídrico 

 
Pelo princípio dos vasos comunicantes, as águas misturadas fluem pelo Canal 

Olho D’Água para a Lagoa por ação dos efeitos das preamares e, refluem para o mar 
com as baixa-mares. O efeito de maré caracterizado por um gradativo aumento ou 
diminuição dos níveis do Rio Jaboatão é transmitido ao manguezal e deste ao Canal. 
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O Canal Setúbal apresentou descargas líquidas desprezíveis, com velocidades 
que, freqüentemente, não sensibilizaram o instrumento de medição. 

 
Foi instalado um linígrafo Stevens dentro do Canal Olho D’Água a 100 m da 

Lagoa para registrar em gráfico (linigrama) as flutuações dos níveis d’água da mesma. 
O registro linigráfico dos meses de agosto a dezembro/95, do rebaixamento dos níveis 
médios da Lagoa, demonstra a influência cíclica dos efeitos de maré, que ora repõem, 
ora subtraem a água da Lagoa. O aumento cíclico dos níveis d’água médios, coincide 
com as marés de sizígia, enquanto que a diminuição coincide com as marés de baixas 
amplitudes, conforme o Gráfico 4. Isto sugere, que o Canal Olho D’Água, sendo a 
única fonte comunicante com o mar, seja o responsável principal pela manutenção dos 
atuais níveis e superfície do espelho d’água. A importância dos balanços dos volumes 
afluentes e efluentes à Lagoa, via Canal Olho D’Água, decorre deste fato. Quando os 
volumes afluentes à Lagoa superam os volumes efluentes (que saem), diz-se que o 
balanço é positivo para a Lagoa. Quando os volumes que saem da Lagoa superam os 
volumes que entram, diz-se que o balanço é negativo para a Lagoa. 

 
Na Tabela 4, encontram-se os balanços diários dos volumes afluentes e 

efluentes à Lagoa Olho D’Água, considerando-se as descargas líquidas medidas no 
Canal Olho D’Água, em função das amplitudes de maré, em um ciclo de maré de 12 
horas. 

 
O balanço diário é obtido duplicando-se o valor calculado em um ciclo de 

maré. Em um dia existem dois ciclos de marés de amplitudes iguais ou muito 
próximas. 

 
Os valores positivos são afluentes e os negativos efluentes. Os volumes são 

obtidos mediante o método apresentado. 
 
O balanço diário dos volumes afluentes e efluentes pelo Canal Olho D’Água, 

em função da amplitude de maré, explica a hidrodinâmica do complexo lagunar na 
ausência das grandes precipitações, sendo o arcabouço do balanço hídrico da Lagoa 
(Gráfico 5). 

 
O balanço hídrico propriamente dito foi construído acrescendo-se os volumes 

precipitados e evaporados, mês a mês, ao balanço dos volumes afluentes e efluentes, a 
Lagoa, pelo Canal Olho D’Água, conforme os Gráficos 6, 7, 8, 9 e 10. 
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BALANÇO DOS VOLUMES AFLUENTES E EFLUENTES À LAGOA OLHO 
D'ÁGUA, EM FUNÇÃO DA AMPLITUDE DE MARÉ EM UM DIA
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Gráfico 5
 

 
 

 

BALANÇO HÍDRICO DIÁRIO DA LAGOA OLHO D'ÁGUA
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O balanço hídrico diário, em função das amplitudes de maré, ajuda na 
compreensão da manutenção do atual espelho d’água da Lagoa, e na dinâmica de 
renovação das suas águas. Pode servir como eficaz ferramenta no manejo das suas 
características morfológicas e nas decisões técnicas a serem tomadas, isto porque 
elucida os períodos em que a Lagoa está sendo alimentada e os períodos em que a 
mesma está perdendo água. 

 
Os valores obtidos são considerados válidos para todos os meses em que as 

precipitações não foram muito expressivas, contrariamente aos meses de março, abril, 
maio, junho, e julho. Contudo, admitindo-se uma margem de erro não conhecida, em 
virtude de não ter-se efetuado medições de descarga líquida nos meses chuvosos, 
pode-se inferir estes resultados para os cinco meses em questão. 

 
5.5 - Resultados e Discussões 

 
• As descargas sólidas totais, estimadas em 14t/dia a 16t/dia, no período com 

amplitudes de maré da ordem de 2,0m a 2,4m, mostraram que um processo de 
assoreamento encontra-se em andamento na desembocadura do Canal, na Lagoa Olho 
D’Água. 

 
• Na distribuição espacial dos sedimentos, na Lagoa, considerando-se o eixo 

norte-sul, observam-se depósitos de areias grossas e médias próximas ao Canal Olho 
D’Água e sedimentos finos mais ao norte. Explica-se este fato através de análise da 
descarga de arrasto do Canal. O leito do Canal Olho D’Água é constituído 
essencialmente de areias de diâmetro médio de 0,32mm, que são mobilizadas ao longo 
do leito pelos processos de rolamento e saltação, depositando-se na Lagoa, próximo a 
desembocadura do Canal. Por ocasião do fluxo da Lagoa para o mar inexistem 
condições de retorno destas areias, o que explica a sua concentração nesta parte da 
Lagoa. 

 
• O efeito de remanso, observado no linigrama, é decorrente do efeito de 

maré de preamar que aumenta a vazão no Canal, indo o volume escoado de encontro 
aos bancos de areias formados na desembocadura do Canal, dentro da Lagoa. Este 
efeito de remanso foi desconsiderado por mascarar o comportamento dos níveis na 
Lagoa, no seu lugar foi elaborado um cotagrama com os dados diários durante a ação 
do efeito de maré de baixa-mar como mostra o Gráfico 4 de rebaixamento dos níveis 
mínimos médios. Neste cotagrama é visível a reposição durante as altas marés e a 
perda d’água pela Lagoa nas marés de baixas amplitudes. 

 
• A afluência e a efluência das águas pelo Canal Olho D’Água à Lagoa é ditada 

pelo efeito de maré, podendo ser este de preamar ou de baixa-mar. Durante a atuação 
dos efeitos das marés de preamar de grandes amplitudes (2,4m a 1,9m) os volumes 
afluentes à Lagoa, via Canal Olho D’Água, superam os volumes que saem desta. 
Durante as marés de baixas amplitudes (0,7m a 1,6m), por sua vez, os volumes efluentes 
da Lagoa sobrepujam os volumes afluentes. 
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• Como o aporte do volume de água à Lagoa, deve-se, essencialmente, a 
amplitude de maré, ou seja, a diferença entre a altura de uma baixa-mar e de uma 
preamar consecutivas, conclui-se que o balanço hídrico da Lagoa Olho D’Água tem 
por base a amplitude de maré. Isto significa que é a principal variável independente, o 
que enfatiza a importância de se quantificar o balanço hídrico diário. 
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