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RESUMO 

 
Este trabalho apresenta o estudo de uma metodologia alternativa para definição de um 

diâmetro representativo a ser usado nas equações de estimativa da descarga de 

sedimentos em escoamento de superfície livre. O estudo foi desenvolvido no rio 

Paraibuna no distrito de Chapéu D’Uvas em Juiz de Fora, contando com uma base de 

dados de 31 (trinta e uma) campanhas de medições realizadas entre 2009 e 2013, no 

âmbito do projeto Paraibuna coordenado pelo Departamento de Engenharia Ambiental 

e Sanitária da UFJF. Foram estudados diversos modelos de transporte de sedimentos, 

sendo que três foram selecionados para a aplicação da metodologia. Os modelos 

foram: Garde & Dattatri (1963), Engelung - Hansen (1967) e Yang (1973). Propõe-se 

neste estudo que o diâmetro representativo seja definido não mais pela sua 

granulometria, e sim em função de parâmetros característicos do escoamento como 

vazão, declividade e potência da corrente. A aplicação da metodologia proposta obteve 

significativas reduções nas diferenças percentuais relativas entre os valores das 

descargas calculadas e medidas. Uma das grandes vantagens da metodologia proposta 

é a de dispensar o levantamento de dados de granulométricos e ainda de poder ser 

empregada para cursos de água com granulometria uniforme ou não. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 

 
This work presents the study of an alternative methodology for defining the 

representative diameter to be used on equations for estimating the discharge of 

sediment in free surface flow. This study was developed on the Paraibuna river, located 

at the Chapéu D’Uvas District in  the city of Juiz de Fora, with a database of thirty-one 

measurement campaigns conducted between 2009 and 2013 by the Paraibuna Project, 

which is coordinated by the Department of Sanitary and Environmental Engineering of 

the Federal University of Juiz de Fora. Several models of sediment transportation were 

studied, and three of them were selected to apply the methodology: Garde & Dattatri 

(1963), Engelung - Hansen (1967) and Yang (1973). On this study it’s suggestted that 

the representative diameter be defined by  

characteristic flow parameters like yield, descent and stream power, and no longer by 

its particles size. By using the suggested methodology there were significant reductions 

in relative percentage differences between the values of the calculated and measured 

discharges. One of the great advantages of the suggested methodology is that collecting 

particles size data is dispensable, and besides that, it can be used on streams regardless 

of their particles size being uniform. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo do transporte de sedimentos em escoamentos de superfície livre é de 

fundamental importância para diagnosticar, prognosticar e solucionar problemas de 

engenharia hidráulica.  

Várias são as consequências geradas pela deposição de material no leito de cursos 

d’água como rios, lagos e reservatórios. Muitos problemas diversas vezes são 

acelerados por ações antrópicas, ocorrendo assim uma intensificação em processos 

naturais como erosão, transporte e deposição de sedimentos. Neste intuito, estudos 

referentes ao movimento de sedimentos nos escoamentos com superfície livre tem 

ganhado cada vez mais relevância. 

O Brasil possui uma das maiores redes fluviais do mundo com grande importância no 

desenvolvimento do país quando relacionado ao abastecimento de água, geração de 

energia hidráulica, navegação e utilização na agricultura. Por esse fato, é 

imprescindível a obtenção de dados seguros para o estabelecimento de um melhor 

controle nos processos de operação e manutenção das redes fluviais. Devido à 

complexidade dessas redes fluviais, por serem compostas de diferentes bacias com 

características distintas, torna-se necessário a realização de algumas práticas e 

análises com o objetivo de se encontrar dados satisfatórios que possam contribuir para 

a determinação da quantidade e qualidade da água. Para tal, é indispensável a 

disponibilização de dados inerentes ao níveis da água, descarga líquida, descarga 

sólida e parâmetros de qualidade da água (MARCONDES, 2011). 

A importância de estudar os sedimentos faz-se necessário entre outras razões para 

analisar o estado de conservação da bacia hidrográfica e igualmente para analisar 

problemas que englobam danos ambientais, materiais e econômicos, tais como: 

redução da vida aquática, aumento com custos de tratamento de água, perdas de solo, 

transporte de contaminantes em sedimentos, assoreamento de reservatórios, dificuldade 

de penetração da luz pelo aumento da turbidez da água devido ao sedimento em 

suspensão com intervenção na fotossíntese, além de impactos ecológicos e recreativos. 

O principal provedor de sedimentos para as calhas dos rios é a bacia hidrográfica. 

Quando há uma maior incidência de eventos chuvosos em regiões em que são carentes 
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de cobertura vegetal, onde há manejo inadequado do solo e quando a ocupação urbana 

se mostra intensa, ocorre uma intensificação da ação erosiva na bacia hidrográfica, 

tornando assim os sedimentos soltos mais passíveis de serem transportados para dentro 

dos rios (PAIVA, 2007). 

O transporte de sedimentos em rios pode ocorrer em diferentes modalidades, 

dependendo das condições hidrodinâmicas do escoamento e das propriedades dos 

sedimentos. Sedimentos de granulometria mais elevada, como a areia, são na maioria 

das vezes transportados por arraste sobre o leito através de movimentos do tipo 

saltação, rolamento ou deslizamento. Materiais com granulometria mais fina, como o 

silte e a argila são transportados em suspensão. Dependendo a turbulência do 

escoamento, se este for elevado, poderá haver transporte em suspensão de materiais de 

granulometria maior, como a areia. 

Por todos os fatores já abordados torna-se imprescindível o cálculo da descarga de 

sedimentos. Uma das primeiras equações para o cálculo do transporte de sedimentos 

em escoamentos com superfície livre é a equação de Du Boys divulgado no final do 

século XIX. A partir de então surgiram inúmeras outras, umas de natureza 

completamente empíricas e algumas amparadas em fundamentos teóricos da mecânica 

dos fluidos. No entanto, a maioria delas apresentam distintas e variadas hipóteses 

simplificadoras e uma infinidade de variáveis envolvidas, com o intuito de reproduzir 

na prática, o que se prevê através dos ensaios experimentais (PAIVA, 2007). 

Mesmo com a evolução ao longo dos últimos anos em técnicas de medições e 

equipamentos, ainda continuam os questionamentos e incertezas quanto à consistência 

dos dados obtidos. O mesmo ocorre na comparação entre valores medidos e 

calculados, nas quais diversas vezes são evidenciadas grandes discrepâncias.  Diante 

desse cenário, é discutido se os erros são provenientes das medições ou de escolhas 

inadequadas das fórmulas ou dos métodos utilizados (SCAPIN, 2007). 

Com o propósito de se objetivar a condução do trabalho na expectativa de selecionar 

métodos com melhor aplicabilidade no rio Paraibuna, pelo ao menos 06 (seis) 

equações foram testadas. Após os testes optou-se por continuar o trabalho usando 

apenas 03 (três), nas quais são: Método de Garde & Dattatri (1963), método de 
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Engelung – Hansen (1967), método de Yang (1973). Os métodos testados estão 

apresentados nos itens (3.7.3), (3.7.4) e (3.7.5).  
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2. OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é a definição de um diâmetro representativo para aplicação 

em equações analíticas de descarga de sedimentos em superfície livre, a fim de obter 

uma melhor aproximação entre as descargas medidas e calculadas, com base nas 

variáveis intervenientes no movimento do fluido e do sedimento. 

O estudo foi desenvolvido usando uma base de dados constituída de 31 (trinta e uma) 

campanhas de medidas hidrossedimentométricas realizadas no rio Paraibuna, em Juiz 

de Fora, no distrito de Chapéu D’Uvas. Além de dispensar o levantamento de curvas 

granulométricas, espera-se que a metodologia possa ser empregada em amostras de 

sedimentos de gradação uniforme ou não, como foi verificado em estudos anteriores 

(PAIVA, 2007). 
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3. TRABALHOS ANTECEDENTES 

3.1. Bacia Hidrográfica 

De acordo com Santos (2004), o termo bacia hidrográfica é usualmente empregada 

como sendo um sistema natural bem delimitado no espaço, composto por um sistema de 

terras topograficamente drenadas por um curso d’água e seus afluentes, onde suas 

interações são fisicamente integradas, e assim interpretadas.  

Segundo Leite e Rosa (2010, apud MARCONDES, 2011), na maioria das definições 

empregadas para bacia hidrográfica, observa-se a presença de um canal principal que 

recebe a água, gerado a partir do escoamento superficial, podendo ser um córrego ou 

um rio, variando apenas na forma. Pode se notar que nas definições é abordado o fato 

destas águas convergirem para um ponto em comum (exutório). 

Segundo os autores Tundisi e Tundusi (2008, apud SCAPIN, 2005), rios são sistemas no 

qual transportam matéria orgânica e inorgânica que derivam da erosão das margens e 

da bacia hidrográfica. A deposição desses sedimentos erodidos ocorre em diversas 

regiões dos rios, especialmente em zonas de baixa velocidade, como várzeas e 

remansos. Ainda segundo Tundisi e Tundusi (2008) os rios e riachos nas bacias 

hidrográficas são classificados de acordo com a sua ordem. Os pequenos riachos são 

de primeira ordem, quando dois pequenos riachos de primeira ordem se juntam, 

tornam-se um riacho de segunda ordem e assim sucessivamente. 

3.2.  Produção de sedimentos 

De acordo com Costa (2003), o estudo sobre a produção de sedimentos em uma bacia 

hidrográfica é crescente ao longo das últimas décadas e atualmente tem se conhecido 

melhor os processos e a maneiras que são formados os sedimentos que se originam e 

são transportados em uma bacia. Um dos processos com mais relevância na formação 

de sedimentos na bacia hidrográfica é o de erosão que atua nas vertentes. Costa (2003) 

define erosão como “o processo de intemperização e remoção de rochas e solo por 

meio de agentes naturais como o escoamento superficial, o vento e também por ações 

antrópicas”. 



 

6 
 

Segundo Arroio Junior (2013), o termo produção de sedimentos representa apenas uma 

parcela do universo total de sedimentos gerados em uma bacia hidrográfica em 

decorrência dos processos erosivos atuantes, visto que uma parcela significativa do 

material erodido é depositada ao longo de suas calhas, não sendo, portanto removida 

de sua bacia de drenagem. 

Os processos sedimentológicos fluviais incluem: remoção, transporte e deposição das 

partículas de rocha alterada, envolvendo toda a dinâmica da bacia de drenagem. 

Segundo Silva (2003), os processos erosivos podem ser provocados por distintos 

agentes, tais como as águas pluviais e fluviais (erosão hídrica), ventos (erosão eólica) e 

ondas (conjunto de vento e água), não necessariamente decorridos de ações antrópicas. 

Silva (2003), também afirma que a erosão hídrica é o tipo de erosão de maior 

relevância e preocupação, pois essa desagrega e transporta o material erodido com 

grande facilidade, principalmente em regiões de clima úmido, onde seus resultados são 

mais drásticos. 

3.3. Processos e componentes do ciclo hidrossedimentológico 

Para Tucci (2007), do mesmo modo que é possível caracterizar os fenômenos que 

regem o ciclo hidrológico (precipitação, evaporação, infiltração, etc), é possível 

também diferenciar os processos no qual caracterizam o deslocamento de partículas 

sólidas, que em conjunto constituem o ciclo hidrossedimentológico. Esses processos são 

definidos como: desagregação, erosão, transporte, sedimentação, depósito e 

consolidação. 

Desagregação - A desagregação é o desprendimento de partículas sólidas do meio no 

qual estão inseridos. A desagregação pode ocorrer de diferentes formas, e as principais 

são: reações químicas, flutuações de temperatura, ações mecânicas ou outros fatores 

naturais que não envolvem diretamente o ciclo hidrológico. O impacto das gotas de 

chuva sobre o solo (principalmente quando está exposto) é o processo que após as 

ações antrópicas é o que mais contribui para a desagregação. Estes processos resultam 

em uma massa de partículas sólidas que ficam expostas à ação do escoamento 

superficial das águas de chuva que não se infiltram no solo ou foram evaporados, 

formando desta forma um estoque de material sólido susceptível a se movimentar por 

ação das águas superficiais ou outros processos de escoamento. 
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Erosão - Processo em que as partículas sólidas deslocam-se das paredes dos leitos dos 

córregos e rios, ou do seu ponto originário sob efeito do escoamento. Esse 

deslocamento ocorre quando as forças hidrodinâmicas do escoamento sobre as 

partículas sólidas ultrapassam a resistência dessas partículas junto ao meio no qual 

estão, que tem sua origem principalmente no peso das partículas e na força de coesão.  

Transporte - Após a erosão as partículas sólidas podem ser transportadas de 

diferentes formas. Para aquelas partículas no qual possuem um tamanho e peso maior, 

sua principal forma de deslocamento é junto ao fundo por rolamento, deslizamento ou 

por saltação, e constituem a chamada descarga sólida de fundo ou arraste. As 

partículas mais leves deslocam-se no meio do escoamento e constituem a descarga 

sólida em suspensão. As partículas em suspensão, de granulometria menor do que os de 

arraste provem geralmente da bacia vertente, podendo ser também do fundo e das 

paredes da calha, enquanto o arraste é exclusivamente constituído de material 

encontrado no fundo. 

Sedimentação - Processo no qual as partículas mais finas transportadas em suspensão, 

tendem a restabelecer contato com o fundo do leito sob ação da gravidade. Neste 

processo verifica-se a resistência do meio fluido em que está envolto, que as impede ou 

freia sua queda para o fundo, sobretudo por efeito da turbulência. 

Depósito - Entende-se por depósito a parada total da partícula em suspensão recém-

decantada sobre o fundo, ou daquela transportada por arraste. Embora por algumas 

vezes confundida com a sedimentação, esta se difere, pois uma partícula recém-

decantada pode continuar movimentando-se após entrar em contato com o fundo, de 

acordo com as forças hidrodinâmicas existente rente ao fundo. 

Consolidação - A consolidação é formada após depósito das partículas. É o acúmulo 

de partículas sobre o fundo e a compactação do depósito resultante sob efeito do 

próprio peso dos sedimentos, da pressão hidrostática ou qualquer outro fenômeno que 

venha a aumentar a densidade dos depósitos.  

A erosão e o depósito são os processos de maior importância devidos sua ocorrência e 

por seu papel-chave na redistribuição dos sedimentos dentro de uma bacia hidrográfica 

(TUCCI, 2007). 
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3.4. Importância ambiental dos sedimentos 

Todas as fases do ciclo hidrossedimentológico, seja ela a sedimentação, erosão, 

transporte, depósito e compactação geram efeitos positivos e negativos sobre o 

ambiente. 

Segundo Lima (2007) e Carvalho (2008), os principais efeitos negativos da presença 

dos sedimentos em um corpo hídrico estão no fato do sedimento ser um poluente, onde 

pode diminuir ou paralisar, temporária ou permanentemente, o crescimento das plantas 

quando se deposita em terras produtivas, devido à obstrução dos poros ou vazios do 

solo. O sedimento pode atuar como portador de outros poluentes, tais como nutrientes 

químicos, inseticidas, herbicidas e metais pesados, podendo atuar também como 

portador de vírus e bactérias. Os materiais suspensos aumentam a turbidez, reduzindo 

a penetração de luz na água, diminuindo a profundidade da zona fotossintética, além de 

reduzir a qualidade estética do curso da água podendo também alterar ou destruir a 

vida aquática. O sedimento pode degradar os usos consuntivos da água. Pode citar por 

fim que os sedimentos criam correntes de densidade em reservatórios que afetam a 

temperatura e a qualidade da água.  

Os sólidos em suspensão afetam desfavoravelmente também os peixes, pois atuam 

diretamente sobre os mesmos provocando a redução de sua taxa de crescimento e 

resistência às moléstias, bem como causando sua mortalidade; impedem o 

desenvolvimento de ovos e larvas; modificam os movimentos migratórios naturais; 

reduzem a abundância de alimento disponível e diminuem a ictiofauna. 

Os sedimentos também podem ter efeitos benéficos para o meio aquático, e dentre os 

principais benefícios podemos citar que o sedimento forma uma camada fértil na parte 

superior do solo nos campos, várzeas ou áreas de inundação, devido à deposição de 

matéria orgânica em ocasião de enchentes; permite ser um meio condutor de 

microrganismos ou matéria orgânica diversa que melhora a fauna fluvial e marinha; 

atuação como redutor de outros poluentes, melhorando a biodiversidade aquática e a 

qualidade da água; favorece um meio onde as reações químicas possam ocorrer em 

melhores condições. 

 



 

9 
 

3.5. Classificações quanto à origem do sedimento e seus tipos de transporte 

Esse item e seus subitens foram elaborados por cópia autorizada de Paiva (2007) e por 

adaptações e adequações de citações de textos de outros autores também com as 

credencias devidamente apostas na referência Paiva (2007). 

3.5.1. Classificação quanto à origem dos sedimentos 

Os sedimentos transportados nos cursos d’água podem ter duas origens distintas, 

podendo ser esses sedimentos originados no próprio leito do rio ou oriundos da bacia 

hidrográfica. 

Os sedimentos originados do leito do rio são os sedimentos deslocados pelo próprio ou 

pelas suas margens devido às ações da força de escoamento, podendo ser 

transportadas por arraste (mantendo um contato quase que permanente com o leito) ou 

podem ser transportados em suspensão, pela ação das forças de advecção e difusão 

turbulenta (PAIVA, 2007).  

Os sedimentos originados na bacia hidrográfica possuem geralmente material de 

granulometria mais fina quando comparado com o material erodido e transportado 

pelo próprio curso d’água. Segundo Alfredine (1983, apud PAIVA, 2007) a ordem de 

grandeza dos diâmetros desses sedimentos é inferior ao diâmetro D10, ou seja, diâmetro 

que corresponde a 10 % do material mais fino. Esse material é constituído basicamente 

por silte e argila, sendo transportados predominantemente em suspensão. A correlação 

com parâmetros do escoamento torna um pouco mais complexa devido as possíveis 

intervenções antrópicas que ocorrem na bacia. Alguns autores afirmam que, na maioria 

dos rios, os sedimentos são formados predominantemente por carga de lavagem e este 

valor fica em torno de 80% e 90% da descarga total (PAIVA, 2007). 

Os sedimentos transportados na camada do leito, são em geral, menos expressivos 

quantitativamente quando comparado com os sedimentos transportados em suspensão. 

Esses sedimentos têm fundamental importância na dinâmica do movimento dos 

sedimentos em escoamentos com superfície livre, devido as suas interações com as 

formas de fundo e as suas intervenções na resistência hidráulica ao escoamento 

(COIADO, 2003 apud PAIVA, 2007). 
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3.5.2. Classificação quanto ao tipo de transporte 

O transporte de sedimento é classificado em transporte por arraste e transporte em 

suspensão. 

O transporte por arraste é aquele no qual o sedimento mantém contato contínuo com o 

leito do curso d’água, podendo se movimentar por pequenos saltos, rolamentos ou 

deslizamento das partículas sólidas. 

O transporte de sedimentos em suspensão acontece devido à turbulência do 

escoamento. A concentração de sedimentos é maior no fundo do curso d’água, e vai 

diminuindo à medida que vai se aproximando da superfície. 

 

Figura 3.1 – Ilustração do movimento de sedimentos em um curso d’água 

Fonte: MARCONDES, 2011. 

3.6. Evolução histórica dos modelos de transporte de sedimentos 

A busca por um modelo ideal para descrever qualitativamente e quantitativamente o 

transporte de sedimentos por arraste e em suspensão nos escoamentos com superfície 

livre tem se tornado objeto de estudo desde o final do século XIX. O primeiro modelo de 

transporte de sedimentos conhecido é de Du Boys em 1879, no qual ele quantificava a 
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taxa de transporte por arraste em função da tensão tangencial crítica de cisalhamento 

para o início do movimento. 

A partir de Du Boys (1879), muitos outros cientistas começaram a estudar o transporte 

de sedimentos através da tensão crítica de cisalhamento para descrever o transporte 

por arraste. Um dos primeiros a adotar esse critério foi Schoklistsch (1914). Nas 

primeiras décadas do século vinte diversos outros autores também utilizaram esse 

critério em seus modelos, dentre os mais importantes podemos citar: Mc Dougall 

(1933); O’ Brien e Rindlaud (1934); Straub (1935); Shields (1936); Chang (1939); 

Mayer-Peter e Muller (1948); Sato, Kikkawa e Ashida (1958); Yalin (1963) e Pernecker 

e Vollmer (1965) (PAIVA,2007). 

Shields (1936) começou a estabelecer uma relação diferente da proposta por Du Boys. 

Shields propunha critério racional para o estudo do início do movimento do material 

sólido, estabelecendo uma relação entre a tensão tangencial média do leito e a tensão 

crítica de início de transporte para um dado tamanho do sedimento (PAIVA, 1988). 

A partir da década de quarenta do século XX outros critérios diferentes do proposto 

por Du Boys começaram a surgir. Meyer-Peter e Muller (1948) apresentam seu 

trabalho baseando-se em análises semiteóricas, deduzindo uma equação inovadora na 

qual propunham a separação da linha de energia do escoamento em duas parcelas: 

uma para contemplar o efeito da rugosidade do grão no início do movimento e outra 

para considerar a resistência causada pelas formas de fundo (PAIVA 2007). 

Com uma proposta revolucionária para o estudo de transporte de sedimentos, Einsten 

(1950) introduziu o conceito probabilístico na descrição do movimento de partículas 

sólidas. Segundo Graf (1971, apud PAIVA, 2007), esse modelo representou um dos 

maiores avanços nos estudos de transporte de sedimentos, pois esse não usava mais os 

conceitos antes estudados de tensão crítica de cisalhamento e de velocidades críticas e 

sim da teoria da probabilidade. 

A partir do estudo de Einsten muitos outros pesquisadores começaram a utilizar seu 

conceito da teoria da probabilidade em seus estudos. Os estudos mais relevantes foram: 

Einstein e Brown (1950), Einstein - Barbarossa (1952) e Colby & Hembre (1955), 

Toffaleti (1969) e o de Einstein & Abdel - Aal (1972). Até os dias de hoje o trabalho de 
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Einsten é referência para os estudos de transporte de sedimentos com escoamento em 

superfície livre. 

Outro autor com grande importância nos estudos de transporte de sedimentos é 

Bagnold (1965), pois esse trouxe um enfoque diferente dos autores que o antecederam. 

Bagnold teve seu estudo baseado no conceito de balanço de energia, estabelecendo que 

a potência disponível do escoamento é responsável pelo transporte de sedimentos. Sua 

obra tornou-se fundamental para a compreensão do movimento do transporte de 

sedimentos em escoamento com superfície livre (PAIVA 2007). 

Um dos métodos com maior aceitação na prática para a estimativa do transporte de 

sedimentos é o método de Toffaleti (1969). Este método foi baseado em estudos de 

medições em canais naturais. O método tem como base o estudo de Einsten, e uma de 

suas principais vantagens é que é possível calcular em separado o transporte em 

suspensão e o transporte de arraste.  

Até o presente parágrafo os trabalhos apresentados dizem respeito ao transporte de 

sedimentos em rios, cabe ressaltar que dentre os diversos trabalhos aplicados em áreas 

costeiras alguns usam os modelos de rios para suas evoluções. Exemplo desta natureza 

é o trabalho de Rosenhagen (2013) onde são aplicados modelos como o de Van Rijn 

(2007) e Engelung – Hansen (1967) em áreas costeiras, considerando a influência de 

correntes e ondas por modelagens computacionais. Apesar de bons resultados obtidos, 

devem-se tomar inúmeros cuidados relacionados à modelagem, pois existe muitas 

limitações quando relacionado ao transporte de sedimentos em áreas costeiras. 

Ao se referir à evolução histórica dos modelos de transporte de sedimentos em 

escoamentos com superfície livre não se teve a pretensão de abordar todos os métodos, 

tampouco em se fazer uma atualização em por menores dos trabalhos atuais. Assim 

sendo os modelos ora citados foram lembrados principalmente pela sua notável 

importância nos estudos do transporte de sedimentos e no caso de alguns, como por 

exemplo, o de Du Boys pelo seu importante papel histórico na evolução do transporte 

de sedimentos em escoamentos com superfície livre. Na sequência deste texto serão 

abordados com um pouco mais de detalhes os modelos que foram empregados no 

desenvolvimento deste texto de trabalho final de curso. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Métodos de estimativa indireta de descarga de sedimentos 

Nessa seção serão abordados os métodos empregados nesse trabalho, no qual desse 

universo foram selecionados três para a aplicação da metodologia para determinação 

do diâmetro alternativo para o trecho em estudo no rio Paraibuna.  

4.1.1. Método de Levi (1948) 

A equação semiteórica de Levi (1948) foi obtida para areia de quartzo. Considera que 

o movimento do sedimento é influenciado pela velocidade média do escoamento. A 

descarga de sedimento na camada do leito e dada pela equação 4.1 em kgf/m.s 

(COIADO, 2003). 

   
          

        

 
 

 ⁄         
 

 ⁄
                                                                               (4.1) 

Em que: 

  : peso específico do sedimento (ton/m³); 

U: velocidade média do escoamento (m/s); 

g: aceleração da gravidade (m/s²); 

  : profundidade média da corrente (m); 

  : diâmetro médio do material do leito (m); 

  : Velocidade crítica (m/s), segundo as seguintes equações;  
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No qual: 

    : diâmetro representativo máximo da amostra (m); 

4.1.2. Método de Meyer Peter & Muller (1948) 

O modelo proposto por Meyer Peter & Muller para o cálculo da descarga de 

sedimentos, foi desenvolvido à partir de experimentos com partículas de areia de 

tamanhos uniformes, de diferentes tamanhos, cascalho natural lignita e barita 

(SCAPIN, 2007). 

A sua aplicação requer o conhecimento dos seguintes parâmetros: peso específico dos 

sedimentos (  ), diâmetro característico do material de fundo (D), declividade da linha 

de água (S), vazão (Q) e as formas da seção transversal do canal (SCAPIN, 2007). 

A fórmula de Meyer Peter & Muller é apresentada da seguinte  forma: 

  
   

  
 

 

              
 
        

 

    

 

                                                                   (4.4) 

em que: 

  
 
:peso do sedimento submerso (ton/m³); 

  : raio hidráulico (m); 

S: declividade da linha d’água (m/m); 

  : peso do sedimento submerso transportado (ton/s.m); 

   : coeficiente de rugosidade de Strickler, dada pela equação (4.5) 

  : coeficiente de rugosidade devido à força de cisalhamento, dada pela equação (4.6) 

     
  

    

 
 

                                                                                                                (4.5) 

   
  

 
 
   

                                                                                                                     (4.6) 
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Onde: 

   : diâmetro do sedimento maior que 90% do material do fundo (m). 

Para encontrar a descarga total de sedimentos (  ) em ton/dia basta calcular segundo 

a equação 3.7. 

              
  

  
 

                                                                                                 (3.7) 

B: largura da superfície do canal (m). 

4.1.3. Método de Garde e Dattatri (1963) 

Garde e Dattatri (1963) postularam uma equação de descarga total de sedimentos, e 

sua grande vantagem está no fato desta poder ser empregada quando a 

desuniformidade e as configurações do leito não são claramente consideradas. A 

descarga total é determinada de acordo com a equação 4.8 em kgf/m.s. 

          
       

                                                                                                 (4.8) 

no qual: 

  : velocidade de atrito (m/s) , dada pela seguinte equação: 

    √                                                                                                                  (4.9) 

 : diâmetro representativo da amostra (m); 

  : tensão de atrito adimensional, dada pela equação: 

   
  

        
                                                                                                               (4.10) 

O expoente de    na equação 4.8 pode sofrer modificações, pois é dependente do 

transporte de sedimentos. Quando o transporte de sedimentos for realizado 

principalmente por arraste serão atribuídos valores mais baixos do que aquelas para 

transporte em suspensão (PAIVA, 1995). 



 

16 
 

4.1.4. Método de Engelund e Hansen (1967) 

O modelo de Engelund e Hansen (1967) usa o conceito de potência da corrente e o 

princípio da análise dimensional e semelhança dinâmica. Alguns autores restringem o 

uso dessa equação para materiais de leito que possuam diâmetro médio maior do que 

0,15 mm (CARVALHO, 1994). Apesar da maioria das campanhas de medições o 

material de leito possuir diâmetro inferior ao recomendado no método, ele foi testado 

devido a grande aceitabilidade para rios de pequeno porte. 

De acordo com Paiva (1988), Engelund e Hansen fizeram uma análise com base em 

condições de similaridade para prever o fator de atrito. Engelund e Hansen adotaram a 

divisão da declividade da linha de água e a divisão do raio hidráulico para distribuição 

da resistência hidráulica em duas parcelas, ou seja, uma parcela da declividade da 

linha de água despendida para vencer a resistência de superfície e a outra parcela da 

declividade da linha de água despendida para vencer a resistência proveniente das 

formas de fundo (PAIVA, 2013). 

Primeiramente é calculada a tensão de atrito média da corrente em kgf/m² (  ) pela 

equação: 

                                                                                                                        (4.11) 

Calcula-se a descarga sólida total do material transportado em Kgf/m.s (    pela 

equação: 

            
   

   

         ⁄
 
 

  
  

         ⁄
                                                                    (4.12) 

A descarga sólida total em ton/dia é dada por: 

                                                                                                             (3.13) 

Onde: 

   : diâmetro da partícula, para o qual 50% do material do leito, são mais finos; 
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4.1.5. Método de Yang (1973) 

O método de Yang foi proposto para uso na previsão da concentração total de 

sedimentos tanto em calhas de laboratórios como em rios naturais com declividades 

pequenas, de modo que se desprezam as componentes da força gravitacional na direção 

do fluxo. Para a sua aplicação é necessário o conhecimento dos seguintes parâmetros: 

diâmetro médio do sedimento (    , largura do canal (B), profundidade do canal    ), 

raio hidráulico (  ), declividade (S), velocidade média do escoamento da água (U) e 

velocidade terminal de queda da partícula (w). 

A primeira etapa para encontrar a descarga de sedimentos através do método de Yang 

é calcular a velocidade de atrito (  ) relativa aos grãos, dada pela equação (3.9): 

Depois calcula-se a velocidade terminal a partícula (w), dada pela equação abaixo: 

  (√
 

 
 

    

√      
  

  √
    

√      
  

)  √      
                                                         (4.14) 

Por fim antes do cálculo da concentração de sedimentos é calculada a velocidade 

crítica    que depende do fator    D/ ν 

Quando                1,2 <  .D/ ν < 70 

Então 

                                                                                             (4.15) 

Quando                  .D/ ν ≥ 70 

Então  

                                                                                                                       (4.16) 

O cálculo da concentração total de sedimentos em ppm (CT) do material do leito no 

escoamento é dada segundo o diâmetro dos grãos. Para os grãos menores que 2 mm, é 

dada segundo a equação: 



 

18 
 

                        
   

 
            

  

 
                    

   

 
   

           
  

 
        

   

 
 

    

 
                                                                                (4.17) 

Para grãos de diâmetro maior ou igual a 2 mm a concentração total de material do 

leito no escoamento é dado pela equação: 

      

                
   

 
            

  

 
           

           
   

 
  –           

  

 
        

   

 
 

    

 
                                                   (4.18) 

A descarga sólida total (               é dada por: 

                                                                                                                   (4.19)         

4.1.6. Método de Karim (1998) 

Karim (1998) desenvolveu uma equação para obtenção da descarga total de sedimentos 

por unidade de largura, tendo como princípios básicos a velocidade média do 

escoamento (m/s), a velocidade de cisalhamento no fundo (m/s) e a velocidade de queda 

das partículas (m/s), sendo esses parâmetros os mais importantes para o cálculo do 

método. 

Para a aplicação deste método é necessário o conhecimento de algumas variáveis 

como: largura da superfície do canal em m (B); diâmetro da partícula, para o qual 

50% do material do leito são mais finos (D50); profundidade média do escoamento em 

m (  ); declividade da linha d’água em m/m (S) e viscosidade cinemática da água em 

m²/s (υ) (SCAPIN, 2007). 

A descarga total de sedimentos por unidade de largura (  ) é dada por:  

          (
 

√       
)
    

    
  

 
      √      

                                                    (4.20) 

Em que: 
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 : é definido pela diferença entre o peso específico do sedimento (2,65 ton/m³) e o peso 

específico da água (1,00 ton/m³). 

w: velocidade de queda das partículas (m/s), dada pela equação (4.14). 
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4.2. Caracterização do local de estudo 

O rio Paraibuna está contido na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (figura 4.1). 

O rio Paraibuna nasce na serra da Mantiqueira, no município mineiro de Antônio 

Carlos e deságua no rio Paraíba do Sul, sendo seu principal afluente em volume d’água 

(COPPETEC, 2006). O rio Possui uma extensão de, aproximadamente, 170 km e sua 

bacia abrange uma área de 8.558 km². 

O perímetro urbano de Juiz de Fora se insere totalmente no curso médio do rio 

Paraibuna. Segundo dados do IBGE (2010), Juiz de Fora ocupa uma área total de 

aproximadamente 1.436 km², com uma população de 516.247 habitantes, com a sede 

situada a 43,34º de longitude oeste do meridiano de Greenwich, e no paralelo de 21,76º 

de latitude sul. 

FIGURA 4.1 – Bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA), 2013. 
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A seção de monitoramento está localizada no Distrito de Chapéu D'uvas no município 

de Juiz de Fora - Minas Gerais (figura 4.2). Na figura pode-se observar pela seta 

indicada preta a ponte na qual é realizado o monitoramento e também a represa de 

Chapéu D'uvas pela seta indicada azul. Essa seção já existia antes da materialização 

do trecho para estudo, pois ali encontra uma estação fluviométrica da ANA com código 

58470500, na qual se por conveniência julgar necessário, utilizará seus dados para a 

determinação da curva chave.  

 

Figura 4.2 – Distrito de Chapéu D’uvas – Juiz de Fora 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2014. 

A seção está localizada a cerca de 03 (três) quilômetros da represa de Chapéu D'uvas e 

tem uma largura de aproximadamente 10 (dez) metros. O trecho tem aproximadamente 

100 (cem) metros de comprimento, na qual estão localizadas 03 (três) réguas 

limnimétricas, duas montante e uma jusante da seção de monitoramento para a 

determinação da declividade da linha d'água (figura 4.3). Esse trecho foi escolhido 

devido à facilidade de acesso, visto que a seção está localizada sobre uma ponte de 

aproximadamente 10 (dez) metros de altura (figura 4.4). Essa infraestrutura básica 

facilitou sobremaneira as medições. 
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Figura 4.3 – Esquematização do trecho em monitoramento 

Fonte: Projeto Paraibuna, 2010. 

 

Figura 4.4 - Ponte na qual está localizado o trecho monitorado 

Fonte: Projeto Paraibuna, 2010. 

4.3. Base de dados existente 

Para o desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso foi utilizado uma base de 

dados com 31 (trinta e uma) campanhas de medições de parâmetros hidráulicos, 
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sedimentométricos e de dados morfológicos da seção de monitoramento. As campanhas 

foram realizadas entre o período de maio de 2009 e novembro de 2013.  

Será abordada sucintamente toda a metodologia para a obtenção dos dados de campo, 

laboratório e da determinação do diâmetro representativo da seção que serão 

posteriormente aplicados. 

4.4. Medidas hidrométricas 

4.4.1. Medições de velocidade 

A velocidade do escoamento foi estabelecida pela técnica de igual incremento de 

largura, que consiste em subdividir a seção de monitoramento em subseções, pelo 

estabelecimento de verticais de medidas espaçadas na seção transversal do curso de 

água, conforme recomendações técnicas (CARVALHO, 1994). Para a realização do 

monitoramento, a seção transversal foi dividida, cada uma com espaçamentos 

constantes e preestabelecidos, conforme apresentado na figura 4.5.  As medições foram 

realizadas sempre da esquerda para a direita, assim, a primeira vertical 

convencionalmente foi denominada por 1 e a última denominada 7. Aquelas verticais 

compreendidas entre 1 e 7 foram espaçadas de metro em metro. As verticais a esquerda 

de 1 e a direita de 7 tiveram espaçamentos fixos de 50 (cinquenta) centímetros. As 

verticais extremas, ou seja, a esquerda de 1 e a direita de 7 tinha a finalidade de 

contribuir apenas com a melhor definição da área da seção transversal de 

monitoramento e nelas normalmente se faziam medições de velocidades. 

 

FIGURA 4.5 – Verticais e batimetria da seção de estudo no rio Paraibuna                         

Fonte : Projeto Paraibuna, 2010. 
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As medidas de velocidade foram feitas com um molinete fluviométrico acopladas a um 

lastro fluviométrico (figura 4.6) suspensas por um guindaste (figura 4.7). Para 

computar a velocidade, a hélice do molinete (figura 4.6) girava sobre rolamentos 

esféricos e acionava uma micro chave magnética hermeticamente fechada, que, por sua 

vez, comandava um dispositivo de sinalização contador dos giros da hélice, sendo que a 

velocidade do fluxo foi calculada por uma equação analítica do molinete, como a 

equação 4.21, em função dos giros da hélice do molinete. A velocidade foi medida a 

60% da profundidade em cada uma das 07 (sete) verticais de medidas. 

  = 0,28203098.Ni - 0,01193097                                                                              (4.21) 

Nas quais: 

  : velocidade média medida na vertical i (m/s); 

Ni: número de giros por segundo da hélice do molinete na vertical i. 

 

Figura 4.6 – Lastro fluviométrico e Molinete fluviométrico 

Fonte: Projeto Paraibuna, 2010 e www.hidromechc.com.br 
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Figura 4.7 – Lastro e molinete fluviométrico acoplados ao guincho 

Fonte: Projeto Paraibuna, 2010. 

4.4.2. Morfologia do leito 

Para determinação da morfologia foi realizada a batimetria com o lastro fluviométrico 

acoplado no guindaste com um contador numérico para o registro da profundidade de 

cada vertical. Essas medidas foram realizadas para determinar a área de escoamento e 

perímetro molhado, fundamentais no cálculo de outros parâmetros. 

4.4.3. Medida da vazão 

Para determinar a vazão escoada no trecho monitorado, poderiam ser realizados dois 

métodos, as medidas indiretas e medidas diretas. Para maior precisão das medições 

foram realizadas a medidas diretas, através da utilização dos instrumentos já descritos. 

Depois de já realizadas as medidas de velocidade e batimetria, foi realizado o cálculo 

da vazão da seguinte forma: 

   ∑            
 
                                                                                                  (4.22) 

Nas quais: 

  : vazão média medida (m³/s); 
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  : velocidade média medida na vertical i (m/s); 

   : profundidade na faixa de influência (m); 

    largura da faixa de influência (m). 

4.4.4. Determinação da declividade da linha d'água 

Para determinar a declividade da linha d'água foram instaladas anteriormente as 

campanhas de medição duas réguas limnimétricas, ambas montantes da seção de 

monitoramento. O local já possuía uma régua limnimétrica de posse da Agência 

Nacional de Águas (ANA), jusante da seção, na qual também foi utilizada para a 

determinação desse parâmetro. A distância entre a primeira régua instalada e a 

terceira da ANA é de 103,01 metros, sendo de 54,19 metros a distância entre a de 

montante e a intermediária e 48,82 entre a intermediária e a de jusante da ANA. A 

declividade foi determinada através das diferenças de cotas entre as réguas. 

4.5. Medidas sedimentométricas 

4.5.1. Amostragem dos sedimentos em suspensão 

O sedimento em suspensão foi coletado com o amostrador do tipo DH-49 (figura 4.8). 

Esse amostrador consiste em uma peça de ferro fundido de formato hidrodinâmico, com 

aletas direcionadores e um bocal para a coleta do material. Para a coleta da mistura 

água e sedimentos, no seu interior foi colocada uma garrafa amostradora com 

capacidade de um litro. 

A metodologia de coleta utilizada foi o método integrado, no qual foi realizada a 

descida do aparelho em cada vertical, da superfície ao fundo, e depois a subida do 

fundo à superfície procurando manter uma velocidade constante (CARVALHO, 1994), e 

com o devido cuidado de coletar um volume da mistura no máximo igual a 3/4 do 

volume da garrafa de armazenamento para poder obter uma perfeita homogeneidade 

da amostra no laboratório. As amostras foram coletadas nas sete verticais de medidas 

da seção transversal, conforme já se apresentou no item 4.4.1. 
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Figura 4.8 – Amostrador DH-49 

Fonte: Projeto Paraibuna, 2010. 

 

4.5.2. Cálculo da concentração de sedimentos 

O ensaio para determinação da concentração de sedimentos foi realizado através do 

método de análise de filtração. 

Para a execução do processo primeiramente foi colocado um filtro milipor (figura 4.9) 

numa cápsula de porcelana e levado à estufa a 100 (cem) °C, por 15 (quinze) minutos. 

Posteriormente levou o conjunto cápsula e filtro para o dessecador por cerca de 10 

(dez) minutos para seu resfriamento e para a retenção de umidade do ar. Após esta 

etapa foi realizada a pesagem do conjunto cápsula e filtro em balança de precisão. 

Com o auxílio de uma pinça metálica acondicionou-se a membrana filtrante no filtro. 

Então a amostra foi agitada até obter uma homogeneização perfeita e despejou-se 

cerca de 250 (duzentos e cinquenta) mililitros da amostra no filtro. Toda a amostra foi 

filtrada limpando o remanescente ainda existente com água destilada até ficar sem 

nenhum resíduo de sedimento.  

Após a filtração, com uma pinça metálica transferiu o pré-filtro para a cápsula 

numerada; levando-as para secar na estufa a 100 (cem) °C por 24 (vinte quatro) horas. 

Em seguida as cápsulas foram retiradas da estufa levando-as para o dessecador para 

se manterem em temperatura ambiente. Em seguida foi pesado às cápsulas com o filtro 

mais sedimento retido em balança eletrônica digital, anotando na planilha o valor da 

cápsula com o material retido. A diferença entre o peso do filtro milipor antes e após a 

filtragem nos fornece o peso dos sólidos total retido no volume filtrado. 
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Figura 4.9 – Microfiltros com sedimentos 

Fonte: Projeto Paraibuna, 2010. 

4.5.3. Análises granulométricas 

As amostras do material sólido que constituem o leito do rio foram coletadas nas 

primeiras campanhas através da draga tipo PETERSEN (Figura 4.10) em bronze 

fundido, com dispositivo de desarme tipo alavanca de braço móvel. A draga descia com 

as caçambas abertas pela alavanca. Ao chegar ao fundo, pelo alívio das tensões de 

tração, a alavanca desarmava, permitindo que a draga ao ser levantada fechasse 

automaticamente, coletando amostras de sedimento. No fechamento a própria alavanca 

mantinha as caçambas fechadas através de um pino de travagem. 

As amostras então foram levadas para laboratório de solos tropicais da UFJF para 

determinação da curva granulométrica. Para tanto as amostras foram secas em estufa 

a 105 (cento e cinco) °C durante 24 (vinte e quatro) horas. Passado este prazo, as 

amostras eram destorroadas. Em seguida, por quarteamento separavam-se 500 

(quinhentos) gramas do material coletado, os quais, por agitação mecânica, foram 

peneirados em uma série de peneiras Teyler (figura 4.10) com numeração de 4; 10; 20; 

40; 60; 100 e 200, com diâmetros da peneira variando de 4,8 mm até a mais fina com 

0,075 mm. O peneiramento durava cerca de 20 (vinte) minutos. Na realização dos 

ensaios foram seguidas as normas da ABNT (NBR-7181). 
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Figura 4.10 – Draga de Peterson e Peneiras Steyler 

Fonte: Projeto Paraibuna, 2010 

4.5.4. Cálculo da descarga de sedimentos 

A descarga sólida medida em suspensão para uma determinada vertical é fornecida 

pela equação (4.23), enquanto que a equação (4.24) fornece a descarga que passa pela 

seção transversal de medição.  

                                                                                                                        (4.23) 

Nas quais: 

    : descarga sólida em suspensão obtida na vertical de medidas (ton/dia);  

  : concentração dos sólidos totais em suspensão na vertical de medida;  

  : porcentagem da vazão líquida que passa na faixa de influência de cada vertical;  

  : vazão medida em cada vertical (m³/s);  

   ∑     
 
                                                                                                                (4.24) 

Na qual: 

  : Descarga sólida total medida do sedimento em suspensão (ton/dia). 
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4.6 Metodologia para a definição do diâmetro representativo para a amostra 

Em geral um procedimento usado na estimativa da descarga de sedimentos de modo 

indireto através de equações analíticas é adotar apenas um diâmetro representativo 

para toda a amostra. Geralmente o diâmetro utilizado por diversos autores é o D50. 

Porém alguns trabalhos experimentais demostram que a adoção do diâmetro pode 

gerar erros e comprometer os resultados dos trabalhos. 

Podem-se atribuir três razões para o qual existem essas discrepâncias quando usado 

um único diâmetro para a estimativa da descarga sólida. A primeira delas deve-se ao 

fato de que, ao se usar apenas um diâmetro representativo, está admitindo que a 

amostra seja uniforme. A segunda deve-se ao fato de que o diâmetro D50 representa o 

diâmetro mediano para os casos em que a assimetria da amostra aproxima-se da 

distribuição gaussiana, o que não é tão comum em canais de rios naturais. E por último 

é a hipótese que de que nem todas as faixas do diâmetro do material depositado no 

fundo do rio estarão presentes na amostra do material transeunte (PAIVA, 2007). 

Para verificação se as amostras seguem distribuição normal utilizaremos a equação 

4.5, descrita abaixo, no qual mostra o desvio padrão da amostra. 

  
   

   
   

   

   
                                                                                                          (4.5) 

Julgando apenas o critério utilizado acima, verificou que para o universo de 31 

campanhas, apenas 08 (oito) seguiram uma distribuição normal. Por esse fato, 

justifica-se o fato da busca de um diâmetro alternativo para o cálculo da descarga de 

sedimentos no rio Paraibuna. 

4.6.1. Definição do diâmetro 

A metodologia usada na determinação de um diâmetro representativo foi dividida em 

etapas. Serão descritos os passos requeridos para o estabelecimento do diâmetro de 

cálculo a ser usado nas equações analíticas usadas para calcular a descarga sólida 

conforme se propõe neste trabalho. 
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A primeira etapa constituiu na escolha dos métodos que foram utilizados neste 

trabalho. Nessa etapa foram selecionados preliminarmente alguns métodos de descarga 

de sedimentos. Todos estes métodos foram testados para ver quais se enquadravam 

melhor para estimar a descarga de sedimentos no rio Paraibuna. 

Após a escolha de três métodos de descargas de sedimentos, o próximo passo foi 

calcular suas descargas para cada uma das 31 (trinta e uma) campanhas com sete 

valores de descargas diferentes, cada um correspondendo a um diâmetro representativo 

na curva granulométrica. Esses diâmetros foram chamados de Di, sendo i =10; 16; 35; 

50; 65; 84 e 90, em que Di representa o diâmetro tal que i % da amostra tem diâmetro 

inferior. 

Com a evolução da primeira para a segunda etapa foi possível determinar 31 (trinta e 

um) diâmetros verdadeiros (DVi), o que correspondeu a igual número de campanhas de 

medições existente para a seção de medidas do rio Paraibuna, isto foi feito para os 

métodos de estimativa utilizados neste trabalho. Ao final desta etapa, foi conhecido 

para cada método, e para cada campanha de medidas, o diâmetro verdadeiro que mais 

aproximou a descarga estimada à medida. A identificação do diâmetro que mais 

aproximou o cálculo da descarga para cada equação da descarga medida foi feita por 

procedimento gráfico, como na figura 4.11 procedendo da seguinte maneira: entrou-se 

com o valor da descarga medida no eixo das ordenadas, buscando-se a interseção na 

curva para no eixo das abscissas identificar o diâmetro DVi, ou seja, aquele mais 

adequado para o cálculo da descarga de sedimentos.(retas hachuradas na figura 4.11). 
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Figura 4.11 - Ilustração do diâmetro verdadeiro para um determinado método 

Fonte: PAIVA, 2007 

Na etapa seguinte, já com os novos valores de diâmetros encontrados para cada 

campanha, estes foram correlacionados com parâmetros característicos do 

escoamento. Este procedimento finalizou o caminho para se chegar ao diâmetro de 

cálculo (Dvj) único a ser usado em um determinado método, agora não mais 

considerando as campanhas individualmente, mas sim todo o universo de campanhas. 

A correlação descrita no parágrafo acima foi realizada através do conhecimento dos 

diâmetros verdadeiros que corrigiram as descargas em cada campanha de medição 

estimadas por determinado método. De posse dos dados dos diâmetros verdadeiros, fez-

se a correlação desses valores com os parâmetros característicos do escoamento (Q, 

Pc, S) obtidos em cada campanha de medição, de modo, que com o conhecimento 

desses parâmetros, foi possível determinar através de ajustes de modelo uma equação 

analítica para calcular o diâmetro mais apropriado para ser utilizado em determinado 

método. As equações analíticas abaixo descrevem melhor essa relação. 

Dvj = f(Q), para determinar o diâmetro em função da vazão; 

Dvj = f(Pc), para determinar o diâmetro em função da potência da corrente; 

Dvj = f(S), para determinar o diâmetro em função da declividade. 
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Na figura abaixo é mostrado o gráfico para o qual foi calculada a equação analítica 

para a obtenção do novo diâmetro a ser calculado no método de Garde & Dattatri 

(1963). 

 

Figura 4.12 - Diâmetros verdadeiros em função da declividade 

Esta metodologia para a definição de um novo diâmetro tem por finalidade reduzir a 

margem de dúvidas sobre qual diâmetro utilizar quando da aplicação de métodos de 

transporte de sedimentos. Outra grande vantagem é que através do emprego desta 

metodologia, elimina-se a necessidade de levantamento de curvas granulométricas, 

além de poder eliminar possíveis erros quanto ao aspecto relativo à gradação da 

amostra. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1 Considerações preliminares 

O principal resultado gerado nesse trabalho é a indicação de um diâmetro que seja 

representativo do material do leito para o rio Paraibuna, o que difere de muitos outros 

autores que consideram o diâmetro mediano da amostra como sendo representativo. A 

metodologia tem a grande vantagem de não exigir o levantamento de dados 

granulométricos para a obtenção de um diâmetro a ser usado, necessitando apenas do 

conhecimento de algum parâmetro característico do escoamento. 

Na tabela 5.1 apresentam-se os parâmetros que caracterizam a dinâmica dos 

escoamentos com superfície livre e que foram usados para o ajuste das equações para o 

cálculo dos diâmetros.  

Parâmetro Título Descrição 

Q Vazão Fluxo em volume por tempo 

S Declividade do leito Gradiente de energia do 

escoamento 

Pc Potência da corrente Traduz a energia despendida 

pelo escoamento no transporte 

 

Tabela 5.1 – Parâmetros usados para o ajuste do diâmetro do sedimento 

5.2  Apresentação dos resultados 

Foram analisadas várias equações de transporte de sedimentos, porém serão utilizadas 

somente três das equações analisadas. A escolha das equações foi determinada a partir 

das análises das diferenças percentuais relativas médias entre as descargas medidas e 

as descargas geradas pelas equações. Os métodos cuja descargas geradas mais se 

aproximaram das descargas medidas, usando apenas o critério da diferença percentual 

relativa, como dito, foram as selecionadas. 

As equações que foram utilizadas são: 

Método de Garde e Dattatri (1963), descrita no item 3.7.3 
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Método de Engelund e Hansen (1967), descrita no item 3.7.4 

Método de Yang (1973), descrita no item 3.7.5 

Foram ajustadas através de regressões inicialmente um conjunto de equações para a 

estimativa do diâmetro para o cálculo nas equações analíticas de transporte de 

sedimentos, tendo como base as 31 campanhas de medições de parâmetros 

hidrossedimentométricos realizados no rio Paraibuna em Juiz de Fora, procedendo 

conforme a metodologia descrita no item 4.5.1 do capítulo anterior. 

A base de dados do rio Paraibuna está apresentada nas tabelas 5.2, 5.3 e 5.4 nas quais 

estão organizados respectivamente os parâmetros hidráulicos e geométricos, a 

granulometria do material do leito, e as propriedades do fluido de escoamento e dos 

sedimentos. 

Para efeito de comparação, foram destacados os valores máximos, mínimos e médios 

de alguns dos mais importantes parâmetros característicos do escoamento e dos 

sedimentos, assim como a média dos desvios absolutos em relação aos valores médios. 

A vazão máxima apresenta valor de 25,604 m³/s, o valor mínimo e de 4,763 m³/s , o 

valor médio e de 10,310 m³/s e desvio de 2,3 m³/s. 

A velocidade do escoamento apresenta valor máximo igual a 2,0 m/s enquanto que os 

valores mínimos, médios e de desvio são, respectivamente, 0,7m/s, 0,977 m/s e 0,107 

m/s.  

A declividade do leito apresenta valores máximos, mínimo e médio, respectivamente, 

iguais a 13,4x10
-3 

m/m, 4,8x10
-4 

m/m e 7,6x10
-4 

m/m, enquanto o valor médio dos 

desvios em relação à média foi de 1,17x10
-4 

m/m. 

Para os valores de descarga de sedimentos medida o valor máximo foi de 32,574 

ton/dia, com uma média de 8,632 ton/dia e valor mínimo de 1,443 ton/dia. 

Posteriormente, a partir dos dados do rio Paraibuna, foram calculados as equações 

que fornecessem o diâmetro a ser utilizado nos métodos de cálculo de transporte de 

sedimentos. Esses diâmetros foram calculados em função dos parâmetros da tabela 5.1, 

através dos procedimentos descritos no item 4.5.1 do capítulo anterior. 
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Tabela 5.2 – Parâmetros hidráulicos e geométricos do rio Paraibuna 

Parâmetros hidráulicos e geométricos para o Rio Paraibuna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

n° DATA 
Q  S A P Rh Yh B 

R. 

Montante 

R. 

Intermed. 

R. 

Ajusante 

(ANA) 

DSi* U 

(m³/s) (m/m) (m²) (m) (m) (m) (m) cm cm Cm (cm) (m/s) 

1 22/05/2009 12,989 0,00049 13,610 11,214 1,214 1,541 8,830 94 92 89 5,00 0,887 

2 19/06/2009 25,604 0,00049 11,530 10,130 1,138 1,373 8,400 92 90 87 5,00 2,000 

3 10/07/2009 10,752 0,00050 10,260 9,687 1,059 1,267 8,100 95 94 90 5,00 1,000 

4 28/08/2009 11,637 0,00081 13,270 10,716 1,238 1,599 8,300 96 95 88 8,00 0,821 

5 11/09/2009 12,563 0,00071 12,030 10,586 1,136 1,449 8,300 94 93 87 7,00 0,915 

6 18/09/2009 12,776 0,00071 12,280 10,758 1,141 1,428 8,600 92 91 85 7,00 1,042 

7 09/10/2009 13,355 0,00073 14,040 11,654 1,205 1,560 9,000 105 101 97,5 7,50 0,988 

8 30/10/2009 11,483 0,00059 13,482 11,404 1,182 1,498 9,000 94 92 88 6,00 0,868 

9 06/11/2009 13,667 0,00060 13,125 11,478 1,144 1,509 8,700 107,9 105,9 100,6 7.4 1,070 

10 23/04/2009 7,855 0,00069 8,731 9,638 0,906 1,091 8,000 33 30 26 7,00 0,940 

11 07/05/2010 4,763 0,00048 5,662 8,400 0,674 0,821 6,900 16 13 11 5,00 0,849 

12 15/10/2010 6,688 0,00080 6,897 8,760 0,787 0,932 7,400 29 25,7 22,1 8,06 1,071 

13 21/11/2010 9,108 0,00079 9,485 9,720 0,976 1,116 8,500 66 63 58 8,00 1,000 

14 18/12/2010 7,826 0,00078 7,040 8,800 0,800 0,903 7,800 36 32 28 8,00 1,110 

15 07/01/2011 13,287 0,00089 11,970 11,200 1,069 1,273 9,400 73 70 64 9,00 1,110 

16 12/01/2011 9,768 0,00079 11,020 10,660 1,034 1,185 9,300 81 78 73 8,00 0,988 

17 25/02/2011 9,404 0,00079 9,254 9,520 0,972 1,115 8,300 67 64 59 8,00 0,980 

18 04/03/2011 9,470 0,00097 9,729 9,910 0,982 1,106 8,800 75 70 65 10,00 0,970 

19 18/03/2011 8,971 0,00069 9,965 10,256 0,972 1,132 8,800 71 68 64 7,00 0,910 

20 25/03/2011 8,972 0,00079 9,840 10,112 0,973 1,118 8,800 68 65 60 8,00 0,910 

21 08/04/2011 9,544 0,00088 10,654 10,316 1,033 1,211 8,800 70 66 61 9,00 0,910 

22 15/04/2011 9,612 0,00089 10,490 10,020 1,047 1,234 8,500 69 66 60 9,00 0,870 

23 29/04/2011 8,957 0,00079 10,368 10,250 1,012 1,178 8,800 66 63 58 8,00 0,900 

24 06/05/2011 9,137 0,00079 10,721 10,181 1,053 1,218 8,800 65 62 57 8,00 0,870 

25 27/05/2011 10,012 0,00088 10,463 10,108 1,035 1,189 8,800 68 64 59 9,00 0,900 

26 10/06/2011 10,954 0,00079 11,601 10,597 1,095 1,318 8,800 74 71 66 8,00 0,970 

27 09/09/2011 8,917 0,00079 10,981 9,857 1,114 1,373 8,000 69 66 61 8,00 0,940 

28 11/01/2012 6,642 0,00063 9,455 10,134 0,933 1,051 9,000 58 55,5 52 6,00 0,700 

29 20/04/2012 7,405 0,00093 9,522 9,697 0,982 1,190 8,000 78 75 68 10,00 0,860 

30 20/05/2013 8,480 0,00134 10,665 10,027 1,064 1,285 8,300 74 65 60 14,00 0,920 

31 22/11/2013 9,016 0,00074 12,196 11,238 1,085 1,311 9,300 56 52 48 8,00 1,030 
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Granulometria do material do leito do Rio Paraibuna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

n° DATA D10 D16 D35 D50 D65 D84 D90 

  
 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1 22/05/2009 0,001 0,005 0,079 0,075 0,120 0,190 0,230 

2 19/06/2009 0,000 0,000 0,005 0,015 0,080 0,160 0,210 

3 10/07/2009 0,026 0,058 0,110 0,130 0,160 0,210 0,240 

4 28/08/2009 0,002 0,004 0,038 0,170 0,440 0,850 1,050 

5 11/09/2009 0,003 0,014 0,230 0,690 1,050 1,670 2,200 

6 18/09/2009 0,001 0,003 0,064 0,110 0,160 0,230 0,380 

7 09/10/2009 0,001 0,008 0,140 0,250 0,600 1,100 1,450 

8 30/10/2009 0,001 0,002 0,012 0,032 0,130 0,110 0,250 

9 06/11/2009 0,000 0,001 0,006 0,016 0,038 0,800 0,220 

10 23/04/2009 0,002 0,020 0,070 0,100 0,190 0,250 0,300 

11 07/05/2010 0,001 0,002 0,012 0,032 0,130 0,110 0,250 

12 15/10/2010 0,160 0,185 0,215 0,290 0,260 0,300 0,330 

13 21/11/2010 0,160 0,170 0,230 0,260 0,300 0,380 0,405 

14 18/12/2010 0,190 0,195 0,220 0,260 0,290 0,380 0,405 

15 07/01/2011 0,170 0,186 0,220 0,252 0,280 0,392 0,718 

16 12/01/2011 0,118 0,152 0,198 0,228 0,252 0,294 0,342 

17 25/02/2011 0,150 0,170 0,210 0,240 0,270 0,370 0,410 

18 04/03/2011 0,110 0,140 0,190 0,220 0,245 0,290 0,340 

19 18/03/2011 0,070 0,085 0,150 0,190 0,220 0,300 0,390 

20 25/03/2011 0,100 0,130 0,160 0,210 0,240 0,340 0,850 

21 08/04/2011 0,078 0,090 0,150 0,170 0,220 0,320 0,840 

22 15/04/2011 0,110 0,150 0,190 0,220 0,250 0,300 0,430 

23 29/04/2011 0,080 0,090 0,160 0,190 0,210 0,280 0,420 

24 06/05/2011 0,075 0,085 0,150 0,180 0,220 0,300 0,600 

25 27/05/2011 0,070 0,075 0,130 0,170 0,205 0,600 1,500 

26 10/06/2011 0,070 0,080 0,150 0,200 0,250 0,350 2,000 

27 09/09/2011 0,140 0,180 0,198 0,210 0,240 0,600 1,600 

28 11/01/2012 0,070 0,165 0,200 0,016 0,245 0,600 1,100 

29 20/04/2012 0,080 0,120 0,195 0,220 0,240 0,840 1,700 

30 20/05/2013 0,095 0,130 0,200 0,280 0,300 0,550 0,850 

31 22/11/2013 0,080 0,100 0,190 0,220 0,250 0,410 1,100 

MÉDIA 0,075 0,094 0,148 0,190 0,259 0,462 0,774 

 

Tabela 5.3 - Granulometria do material do leito do rio Paraibuna 
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Propriedades do fluido de escoamento e dos sedimentos para o Rio Paraibuna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

n° DATA 
γs γ Ν τ0 ν U* 

q= 

Q/B 
Fr Pc qb 

Kgf/m³ Kgf/m³ m²/s kgf/m² Manning m/s m³/s.m   kgf/s.m ton/dia 

1 22/05/2009 2590 1000 1,01E-06 0,597 4E-05 0,0244 1,471 0,228 7,753 10,201 

2 19/06/2009 2630 1000 1,01E-06 0,560 4E-05 0,0237 3,048 0,545 14,332 32,574 

3 10/07/2009 2600 1000 1,01E-06 0,532 4E-05 0,0231 1,327 0,284 5,716 10,129 

4 28/08/2009 2660 1000 1,01E-06 1,002 3E-05 0,0317 1,402 0,207 11,662 6,010 

5 11/09/2009 2670 1000 1,01E-06 0,803 4E-05 0,0283 1,514 0,243 10,091 9,660 

6 18/09/2009 2640 1000 1,01E-06 0,807 4E-05 0,0284 1,486 0,278 10,307 7,173 

7 09/10/2009 2650 1000 1,01E-06 0,876 3E-05 0,0296 1,484 0,253 11,706 18,163 

8 30/10/2009 2620 1000 1,01E-06 0,702 4E-05 0,0265 1,276 0,226 8,066 14,347 

9 06/11/2009 2620 1000 1,01E-06 0,691 4E-05 0,0263 1,571 0,278 9,444 10,323 

10 23/04/2009 2600 1000 1,01E-06 0,621 4E-05 0,0249 0,982 0,287 4,881 17,100 

11 07/05/2010 2600 1000 1,01E-06 0,325 6E-05 0,0180 0,690 0,299 1,546 4,422 

12 15/10/2010 2600 1000 1,01E-06 0,629 4E-05 0,0251 0,904 0,354 4,208 1,443 

13 21/11/2010 2600 1000 1,01E-06 0,770 4E-05 0,0277 1,072 0,302 7,011 17,849 

14 18/12/2010 2600 1000 1,01E-06 0,623 4E-05 0,0250 1,003 0,373 4,875 5,516 

15 07/01/2011 2600 1000 1,01E-06 0,953 3E-05 0,0309 1,413 0,314 12,657 8,073 

16 12/01/2011 2600 1000 1,01E-06 0,816 4E-05 0,0286 1,050 0,290 7,966 3,622 

17 25/02/2011 2600 1000 1,01E-06 0,767 4E-05 0,0277 1,133 0,296 7,212 3,105 

18 04/03/2011 2600 1000 1,01E-06 0,955 3E-05 0,0309 1,076 0,295 9,046 5,282 

19 18/03/2011 2600 1000 1,01E-06 0,667 4E-05 0,0258 1,019 0,273 5,979 12,458 

20 25/03/2011 2600 1000 1,01E-06 0,768 4E-05 0,0277 1,020 0,275 6,888 3,781 

21 08/04/2011 2600 1000 1,01E-06 0,910 3E-05 0,0302 1,085 0,264 8,684 5,089 

22 15/04/2011 2600 1000 1,01E-06 0,933 3E-05 0,0305 1,131 0,250 8,966 3,182 

23 29/04/2011 2600 1000 1,01E-06 0,798 4E-05 0,0283 1,018 0,265 7,148 3,190 

24 06/05/2011 2600 1000 1,01E-06 0,832 4E-05 0,0288 1,038 0,252 7,601 3,556 

25 27/05/2011 2600 1000 1,01E-06 0,911 3E-05 0,0302 1,138 0,264 9,120 3,218 

26 10/06/2011 2600 1000 1,01E-06 0,865 3E-05 0,0294 1,245 0,270 9,474 5,484 

27 09/09/2011 2600 1000 1,01E-06 0,880 3E-05 0,0297 1,115 0,256 7,848 6,254 

28 11/01/2012 2600 1000 1,01E-06 0,588 4E-05 0,0242 0,738 0,218 3,904 3,814 

29 20/04/2012 2600 1000 1,01E-06 0,913 3E-05 0,0302 0,926 0,252 6,762 12,482 

30 20/05/2013 2600 1000 1,01E-06 1,427 3E-05 0,0378 1,022 0,259 12,104 11,691 

31 22/11/2013 2600 1000 1,01E-06 0,801 4E-05 0,0283 0,969 0,287 7,221 8,394 
 

Tabela 5.4 - Propriedades do fluido de escoamento e dos sedimentos para o rio 

Paraibuna 
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Para cada método foram obtidas três equações que forneciam um novo Dvj um para 

cada parâmetro analisado. Porém foi selecionada somente uma equação de um novo 

diâmetro representativo.  

Para se chegar à escolha de apenas uma equação de diâmetro, foi necessário calcular 

três novas descargas de sedimentos para cada método, com os novos diâmetros em 

função de cada parâmetro de escoamento analisado. Aquela equação cuja série de 

diâmetros calculada gerou descargas com menor diferença percentual relativa entre os 

valores medidos e os estimados foi a classificada para a estimativa do diâmetro que 

melhor corrige o método em análise.  

Abaixo estão às três equações que melhor se adequaram para o rio Paraibuna: 

                                                                                                              (5.1) 

                                                                                                  (5.2) 

                                                                                                              (5.3) 

As equações 5.1, 5.2 e 5.3 fornecem respectivamente os novos diâmetros em metros 

para os métodos de Garde e Dattatri (1963), Engelund e Hansen (1967) e Yang (1973). 

As unidades para declividade (S), potência da corrente (Pc) e vazão (Q) são 

respectivamente, m/m, kgf/s.m e m
3
/s. 

Observou-se que das três equações apresentadas para ajuste de diâmetro a serem 

empregadas nas equações analíticas para o cálculo de transporte de sedimentos, cada 

uma foi em função de um parâmetro de escoamento diferente. No trabalho de Paiva 

(2007) para a maioria das equações de ajuste a declividade é que melhor forneceu 

resultados. 

A tabela 5.5 mostra os novos diâmetros representativos calculados através dos ajustes 

feitos pelas equações. Nota-se pela tabela que os valores médios dos novos diâmetros 

ficaram sempre próximos de 0,6 mm, o que corresponderia valores de granulometria 

característico do rio Paraibuna entre o D84 e D90 conforme apresentado na tabela 5.3 

na qual mostra os valores de cada classe e suas médias. Os novos valores ficaram bem 
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distantes quando comparado ao D50, o que consequentemente diminuirá a descarga 

total nas equações dos métodos, devido os novos diâmetros serem maiores que os D50.  

D50 e os novos diâmetros ajustados 

1 2 3 4 5 

n° 
D50 Dvj [Eng] Dvj [Gard] Dvj [yang] 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

1 0,075 0,674 0,289 0,557 

2 0,015 0,859 0,289 0,477 

3 0,130 0,583 0,299 0,582 

4 0,170 0,797 0,657 0,571 

5 0,690 0,753 0,526 0,562 

6 0,110 0,760 0,526 0,559 

7 0,250 0,798 0,552 0,554 

8 0,032 0,686 0,395 0,573 

9 0,016 0,734 0,406 0,551 

10 0,100 0,536 0,501 0,625 

11 0,032 0,191 0,280 0,701 

12 0,290 0,491 0,644 0,648 

13 0,260 0,644 0,630 0,604 

14 0,260 0,535 0,617 0,626 

15 0,252 0,821 0,771 0,554 

16 0,228 0,683 0,630 0,595 

17 0,240 0,653 0,631 0,600 

18 0,220 0,721 0,891 0,599 

19 0,190 0,597 0,501 0,606 

20 0,210 0,639 0,631 0,606 

21 0,170 0,708 0,756 0,598 

22 0,220 0,718 0,770 0,597 

23 0,190 0,650 0,631 0,607 

24 0,180 0,668 0,632 0,604 

25 0,170 0,723 0,755 0,591 

26 0,200 0,735 0,632 0,579 

27 0,210 0,678 0,632 0,607 

28 0,016 0,469 0,435 0,649 

29 0,220 0,633 0,827 0,634 

30 0,280 0,808 1,513 0,614 

31 0,220 0,653 0,565 0,606 

MÉDIA 0,189 0,664 0,607 0,595 

 

Tabela 5.5 – Diâmetros ajustados a partir das equações obtidas 
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As tabelas 5.6, 5.7 e 5.8 apresentam-se as novas descargas obtidas para cada método, 

além de um comparativo através das diferenças percentuais relativas médias entre as 

descargas medidas e calculadas com diâmetros D50 e os novos diâmetros ajustados 

pelas equações. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

n° DATA 
D50 

Dvj 

[Gard] 

qb 

medida 
qb[Gard] D50 qb[Gard]Dvj E(%) D50 

E(%) 

Dvj 

(mm) (mm) ton/dia ton/dia ton/dia - - 

1 22/05/2009 0,075 0,289 10,201 35454,089 617,770 347459,111 5956,046 

2 19/06/2009 0,015 0,289 32,574 3207016,577 447,045 9845340,028 1272,416 

3 10/07/2009 0,130 0,299 10,129 3723,496 305,414 36660,028 2915,189 

4 28/08/2009 0,170 0,657 6,010 30256,178 523,232 503372,329 8606,745 

5 11/09/2009 0,690 0,526 9,660 167,837 378,951 1637,472 3822,963 

6 18/09/2009 0,110 0,526 7,173 43290,693 396,024 603427,096 5421,080 

7 09/10/2009 0,250 0,552 18,163 5626,043 523,597 30875,514 2782,789 

8 30/10/2009 0,032 0,395 14,347 979704,142 520,302 6828681,591 3526,637 

9 06/11/2009 0,016 0,406 10,323 7033924,855 430,679 68138278,910 4072,029 

10 23/04/2009 0,100 0,501 17,100 16309,892 129,914 95279,485 659,733 

11 07/05/2010 0,032 0,280 4,422 23114,097 34,681 522623,038 684,298 

12 15/10/2010 0,290 0,644 1,443 653,764 59,738 45193,590 4038,755 

13 21/11/2010 0,260 0,630 17,849 2584,446 181,292 14379,643 915,708 

14 18/12/2010 0,260 0,617 5,516 915,109 68,437 16490,200 1140,710 

15 07/01/2011 0,252 0,771 8,073 8186,851 285,941 101310,268 3441,936 

16 12/01/2011 0,228 0,630 3,622 5436,094 257,148 149971,704 6998,955 

17 25/02/2011 0,240 0,631 3,105 3155,255 173,963 101518,523 5502,678 

18 04/03/2011 0,220 0,891 5,282 11663,396 175,679 220714,011 3225,987 

19 18/03/2011 0,190 0,501 12,458 3585,538 195,894 28681,009 1472,435 

20 25/03/2011 0,210 0,631 3,781 5017,757 185,335 132609,782 4801,735 

21 08/04/2011 0,170 0,756 5,089 20307,701 230,644 398950,908 4432,197 

22 15/04/2011 0,220 0,770 3,182 10123,079 235,654 318035,745 7305,858 

23 29/04/2011 0,190 0,631 3,190 8064,280 220,605 252698,735 6815,518 

24 06/05/2011 0,180 0,632 3,556 11431,838 264,242 321380,268 7330,888 

25 27/05/2011 0,170 0,755 3,218 20412,422 233,139 634220,139 7144,827 

26 10/06/2011 0,200 0,632 5,484 9925,399 314,707 180888,303 5638,645 

27 09/09/2011 0,210 0,632 6,254 8431,761 309,489 134721,882 4848,655 

28 11/01/2012 0,016 0,435 3,814 3487426,200 173,361 91437398,702 4445,381 

29 20/04/2012 0,220 0,827 12,482 8660,259 163,115 69281,981 1206,798 

30 20/05/2013 0,280 1,513 11,691 32521,590 205,953 278076,285 1661,635 

31 22/11/2013 0,220 0,565 8,394 5577,935 329,636 66351,449 3827,043 

MÉDIA 0,189 0,607 8,632 485247,373 276,503 5866338,959 4061,815 

 

Tabela 5.6 – Descargas calculadas pelo Método de Garde & Datratti (1963) utilizando 

o D50 e o Dvj 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

n° DATA 
D50 

Dvj 

[Eng] 

qb 

medida 

qb[Eng] 

D50 
qb[Eng]Dvj E(%) D50 E(%) Dvj 

(mm) (mm) ton/dia ton/dia ton/dia - - 

1 22/05/2009 0,075 0,674 10,201 1883,448 209,454 18363,587 1953,292 

2 19/06/2009 0,015 0,859 32,574 42034,746 734,229 128945,349 2154,060 

3 10/07/2009 0,130 0,583 10,129 1069,828 238,561 10461,822 2255,184 

4 28/08/2009 0,170 0,797 6,010 1496,221 319,188 24797,595 5211,381 

5 11/09/2009 0,690 0,753 9,660 329,971 302,170 3315,919 3028,115 

6 18/09/2009 0,110 0,760 7,173 2768,105 400,728 38490,896 5486,654 

7 09/10/2009 0,250 0,798 18,163 1301,919 407,859 7068,025 2145,563 

8 30/10/2009 0,032 0,686 14,347 5565,538 259,499 38693,181 1708,773 

9 06/11/2009 0,016 0,734 10,323 15961,432 348,123 154520,086 3272,302 

10 23/04/2009 0,100 0,536 17,100 1533,933 286,384 8870,367 1574,761 

11 07/05/2010 0,032 0,191 4,422 1274,830 213,885 28730,160 4736,999 

12 15/10/2010 0,290 0,491 1,443 646,868 382,007 44715,833 26365,930 

13 21/11/2010 0,260 0,644 17,849 978,157 394,749 5380,233 2111,623 

14 18/12/2010 0,260 0,535 5,516 805,144 391,090 14496,625 6990,155 

15 07/01/2011 0,252 0,821 8,073 1892,825 580,666 23346,361 7092,698 

16 12/01/2011 0,228 0,683 3,622 1299,037 433,934 35761,893 11879,425 

17 25/02/2011 0,240 0,653 3,105 988,225 363,350 31726,901 11602,103 

18 04/03/2011 0,220 0,721 5,282 1556,493 475,135 29367,872 8895,360 

19 18/03/2011 0,190 0,597 12,458 924,548 294,491 7321,322 2263,872 

20 25/03/2011 0,210 0,639 3,781 1034,145 339,883 27251,092 8889,244 

21 08/04/2011 0,170 0,708 5,089 1648,030 395,470 32284,158 7671,068 

22 15/04/2011 0,220 0,718 3,182 1167,066 357,581 36577,135 11137,615 

23 29/04/2011 0,190 0,650 3,190 1184,865 346,309 37043,106 10756,083 

24 06/05/2011 0,180 0,668 3,556 1243,768 334,903 34876,590 9317,960 

25 27/05/2011 0,170 0,723 3,218 1614,775 379,610 50079,445 11696,467 

26 10/06/2011 0,200 0,735 5,484 1474,987 401,602 26796,186 7223,166 

27 09/09/2011 0,210 0,678 6,254 1231,106 381,279 19585,094 5996,554 

28 11/01/2012 0,016 0,469 3,814 5502,157 187,864 144162,123 4825,644 

29 20/04/2012 0,220 0,633 12,482 1039,699 361,114 8229,583 2793,075 

30 20/05/2013 0,280 0,808 11,691 1895,361 656,754 16112,135 5517,599 

31 22/11/2013 0,220 0,653 8,394 1423,949 479,665 16863,892 5614,381 

MÉDIA 0,189 0,664 8,632 3379,715 376,050 35620,470 6521,520 

 

Tabela 5.7 – Descargas calculadas pelo Método de Engelung - Hansen (1967) 

utilizando o D50 e o Dvj 
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Tabela 5.8 – Descargas calculadas Método de Yang(1973) utilizando o D50 e o Dvj 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

n° DATA 
D50 

Dvj 

[yang] 

qb 

medida 
qb[yang] D50 

qb[yang] 

Dvj 
E(%) D50 E(%) Dvj 

(mm) (mm) ton/dia ton/dia ton/dia - - 

1 22/05/2009 0,075 0,557 10,201 23426,080 1847,917 229547,633 18015,268 

2 19/06/2009 0,015 0,477 32,574 115729102,991 13207,395 355284606,350 40446,287 

3 10/07/2009 0,130 0,582 10,129 7361,845 1864,008 72579,450 18302,329 

4 28/08/2009 0,170 0,571 6,010 7676,367 2997,746 127637,166 49783,432 

5 11/09/2009 0,690 0,562 9,660 3061,160 3152,588 31589,633 32536,108 

6 18/09/2009 0,110 0,559 7,173 24049,681 3943,514 335183,023 54877,581 

7 09/10/2009 0,250 0,554 18,163 6178,813 3987,086 33918,919 21851,847 

8 30/10/2009 0,032 0,573 14,347 538724,189 2063,102 3754941,617 14280,332 

9 06/11/2009 0,016 0,551 10,323 17288974,307 3528,807 167480034,716 34083,932 

10 23/04/2009 0,100 0,625 17,100 14685,336 1867,841 85779,159 10823,046 

11 07/05/2010 0,032 0,701 4,422 168905,172 527,794 3819673,825 11836,008 

12 15/10/2010 0,290 0,648 1,443 3426,432 2365,446 237287,396 163780,992 

13 21/11/2010 0,260 0,604 17,849 4597,379 2963,189 25657,319 16501,592 

14 18/12/2010 0,260 0,626 5,516 4528,873 2848,294 82004,892 51537,333 

15 07/01/2011 0,252 0,554 8,073 9924,542 6200,969 122834,998 76711,210 

16 12/01/2011 0,228 0,595 3,622 5580,504 3152,611 153958,355 86932,663 

17 25/02/2011 0,240 0,600 3,105 4982,159 2966,793 160355,996 95448,890 

18 04/03/2011 0,220 0,599 5,282 7524,921 3938,052 142363,482 74456,074 

19 18/03/2011 0,190 0,606 12,458 4503,104 2056,214 36046,281 16405,166 

20 25/03/2011 0,210 0,606 3,781 4912,916 2510,173 129836,958 66289,139 

21 08/04/2011 0,170 0,598 5,089 8491,569 3151,946 166761,244 61836,445 

22 15/04/2011 0,220 0,597 3,182 5593,633 3008,314 175689,837 94441,611 

23 29/04/2011 0,190 0,607 3,190 5531,517 2476,048 173301,785 77519,068 

24 06/05/2011 0,180 0,604 3,556 5797,526 2412,274 162935,051 67736,721 

25 27/05/2011 0,170 0,591 3,218 8728,035 3252,088 271125,465 100959,293 

26 10/06/2011 0,200 0,579 5,484 7196,256 3486,838 131122,761 63482,028 

27 09/09/2011 0,210 0,607 6,254 5219,499 2683,883 83358,565 42814,664 

28 11/01/2012 0,016 0,649 3,814 3864283,448 843,326 101318291,395 22011,334 

29 20/04/2012 0,220 0,634 12,482 4493,478 2365,561 35899,660 18851,775 

30 20/05/2013 0,280 0,614 11,691 7691,757 5021,758 65692,118 42854,049 

31 22/11/2013 0,220 0,606 8,394 5211,707 2838,563 61988,485 33716,569 

MÉDIA 0,189 0,595 8,632 4444850,490 3210,650 20483613,017 51003,961 
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Em todas as tabelas 5.6, 5.7 e 5.8 foi verificada uma diminuição da diferença 

percentual relativa média. Essa redução era esperada, pois os valores de Dvj são 

maiores que os D50.  

Ainda pelas tabelas 5.6, 5.7 e 5.8 foram observados valores elevados para as diferenças 

percentuais relativas médias entre o medido e o calculado com o D50. Estes resultados 

podem ser atribuídos a dois fatores: a primeira é que normalmente as descargas 

calculadas possuem valores bem elevados comparados com os valores medidos. O 

outro fator é que as descargas medidas no rio Paraibuna apresentam valores baixos 

quando se compara aos calculados e os dados medidos em outros rios. Essa seção 

possui uma característica peculiar, pois 3 (três) quilômetros a montante dela possui 

uma barragem (represa Chapéu D’Uvas), e pode de certa forma atribuir menores 

valores de descarga devido a esse fato, pois esta serve como uma bacia de contenção 

dos sedimentos da bacia hidrográfica. A área de influência para a carga de lavagem 

que chega a seção é muito pequena, pois os sedimentos que estão a montante da 

barragem, quando adentram o corpo d’água, perdem velocidade na represa e 

sedimentam, não chegando até a seção de monitoramento. 

Ainda com relação a represa Chapéu D’Uvas, pode observar na tabela 5.2 na coluna 

das vazões que estas nem sempre estão de acordo com a estação chuvosa, ou seja, as 

maiores vazões eram para ser verificadas no verão, enquanto que as mas baixas no 

inverno. Porém não é o que ocorre na seção de monitoramento, pois a represa é um 

regulador de vazão do rio Paraibuna, e esta tende a diminuir suas vazões no verão e 

aumentá-las na estação seca. 

De fato, a metodologia proposta diminui consideravelmente os erros quando utilizado o 

novo diâmetro, porém mesmo com os novos diâmetros para os três métodos as 

descargas foram superestimadas. O principal objetivo da metodologia foi cumprido, 

que é diminuir os erros gerados quando se utiliza o diâmetro representativo como 

sendo o valor mediano da granulometria. 

Foi verificado que para o método de Método de Garde & Datratti (1963) foi o que teve 

melhor ajuste à seção de monitoramento. Este possuiu uma diferença percentual 

relativa média de 4061,815, na qual foi o melhor ajuste entre todos os métodos 

analisados. Tanto para o de Método de Engelung - Hansen (1967) e Método de Yang 
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(1973) também foram verificados diminuições representativas quando utilizados os 

novos diâmetros  

A figura 5.1 mostra a evolução das descargas medidas no rio Paraibuna, ratificando 

que os valores medidos são bem menores daqueles calculados pelos métodos testados 

na pesquisa. No eixo das abcissas identifica a ordem das campanhas de medição e nas 

ordenadas às descargas em toneladas por dia. Nota-se que as descargas sólidas 

medidas tem majoritariamente os valores variando entre 2 (duas) toneladas por dia e 

18 (dezoito) toneladas por dia. O evento de 32 (trinta e duas) toneladas por dia pode 

ser resultado de um fato isolado ocorrido a montante da seção de medidas, como por 

exemplo, escavações para pequenas construções no entorno ou mesmo a abertura das 

comportas da represa de Chapéu D’Uvas ou em último caso erro de medição. 

 

Figura 5.1 – Evolução das medidas das descargas no rio Paraibuna 
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6.  COMENTÁRIOS FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Ao se observar os parâmetros predominantes nas equações de estimativa dos diâmetros 

(DVJ) a serem utilizados nas equações aqui selecionadas para o desenvolvimento do 

trabalho final de curso notam que tais parâmetros (Q; S; PC) estão intrinsecamente 

relacionados à potência do escoamento. Tais resultados remetem a uma reflexão para o 

fato de que a escolha do diâmetro representativo apenas no levantamento 

granulométrico parece não ser a melhor alternativa. 

Ao se observarem os dados calculados, conforme tabela 5.5, nota-se que os escores 

para os valores dos diâmetros gerados pelas equações (5.1); (5.2) e (5.3) são maiores 

do que aqueles obtidos através das curvas granulométricas, e aproxima na sua maioria 

dos diâmetros de granulométrica mais elevadas no rol da base de dados dos sedimentos 

medidos no rio Paraibuna.  

Na série de tabelas 5.6, 5.7, 5.8 apresentam-se para efeito de comparação as descargas 

de sedimentos calculadas para os três métodos aqui estudados, sendo que para cada 

um deles é apresentado o cálculo das descargas de sedimentos usando o diâmetro D50 e 

o novo diâmetro (DVJ) através equação ajustada para cada caso. Novamente para 

efeito de comparação é apresentada nas mesmas tabelas as diferenças percentuais 

relativas entre os valores medidos e os calculados usando, para cada caso, as duas 

alternativas de escolhas dos diâmetros, ou seja, usando o D50 ou as equações de 

estimativa do diâmetro (DVJ) para cada método. 

O que se observa, no entanto, é que mesmo apresentando valores extremamente 

elevados para as descargas calculadas observa-se que quando se comparam as 

diferenças percentuais relativas entre as descargas calculadas pelos modelos 

selecionados tendo o DVJ como escolhido observa-se uma redução significativa entre a 

diferença percentual relativa dos valores medidos com aqueles calculados usando o 

D50.  

As reduções comentadas no parágrafo supracitado contribuem para ratificar o que se 

espera na dinâmica dos escoamentos do transporte de sedimentos em escoamentos com 

superfície livre, sobretudo porque uma vez que se aumenta o diâmetro calculado há 

uma tendência natural das reduções das descargas de sedimentos, conforme se prevê 
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na natureza e conforme se espera reproduzir nos modelos analíticos do cálculo do 

transporte de sedimentos.  

Por observar altos valores calculados para descargas de sedimentos pelos métodos 

empregados no trabalho final de curso conclui-se que nenhum poderá ser recomendado 

para calcular a descarga de sedimentos no rio Paraibuna. Um dos fatores relevantes 

para tal descredenciamento é que se espera que a represa de Chapéu D´Uvas detenha 

uma parte substancial das descargas de sedimentos emanados da bacia hidrográfica. 

Ademais a granulometria do material do leito coletado no trecho de medições é 

material muito fino na faixa de silte e argila o que contribui ainda mais o para o 

distanciamento entre as diferenças percentuais relativas entre as descargas calculadas 

com os diâmetros ajustados e aqueles coletados. 

No tocante a opção de se escolher o diâmetro a ser usando nos modelos de cálculo do 

transporte de sedimentos, conforme se propõe neste trabalho, esta mostrou ser a 

melhor alternativa, pelo fato de que como já dito reduziu substancialmente as 

diferenças percentuais relativas conforme foi demonstrado nas tabelas (5.6); (5.7) e 

(5.8). Para finalizar julga-se pertinente recomendar que a aplicação dos modelos de 

transporte de sedimentos seja seguida de uma avaliação criteriosa para as observações 

das suas faixas de aplicações no caso específico, no mínimo, que se observem a faixa de 

diâmetro recomendada pelos autores. E nos casos mais aprofundados, que nos modelos 

de transportes de sedimentos sejam considerados variáveis inerentes a bacia 

hidrográfica. 
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