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Resumo. O objetivo deste estudo foi analisar o desgaste hídrico e a dinâmica hidrossedimentológica 

da bacia hidrográfica do Rio Gramame (589,1 km²), localizada no litoral sul da Paraíba, utilizando o 

modelo SisBaHia  e o Surfer como suporte. Para isso foi aplicada calibração adequada à situação da 

Bacia para que assim possibilitasse as simulações da produção de sedimentos no local. Foram 

utilizados dados da vazão e granulometria pelo modelo SisBaHia para serem comparados com dados 

observados na bacia hidrográfica do Rio Gramame. Neste estudo foram escolhidos três cenários de uso 

e cobertura do solo para a bacia. O cenário escolhido tem como finalidade a verificação e comparação 

do nível de acúmulo sedimentar em ambos. O maior acúmulo sedimentar identificado pelo software 

foi na área exultória da bacia, com o solo bem graduado, obtendo-se curvas granulométricas bastante 

sinuosas. 

Palavras-chave: Hidrossedimentação, Bacias Hidrográficas, Erosão Hídrica. 

 

Abstract: The objective of this study was to analyze the water wear and hydrological dynamics of the 

Gramame River basin (589.1 km²), located on the south coast of Paraíba, using the SisBaHia model 

and Surfer as support. For this purpose, appropriate calibration was applied to the basin situation in 

order to allow the simulations of sediment production at the site. Flow and granulometry data from the 

SisBaHia model were used to be compared with data observed in the Gramame River basin. In this 

study, three land use and land cover scenarios were chosen for the basin. The purpose of the chosen 

scenario is to verify and compare the level of sediment accumulation in both. The largest sediment 

accumulation identified by the software was in the exulted area of the basin, with the soil well graded, 

obtaining rather sinuous grain size curves. 
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INTRODUÇÃO 

Além do ciclo hidrológico existe outro ciclo aberto submetido à água, o ciclo 

hidrossedimentológico, que tem como finalidade o estudo da dinâmica dos sedimentos em um 

determinado recurso hídrico que está associada ao ciclo hidrológico. Este por sua vez, ao contrário do 

ciclo hidrológico que tem o seu retorno final destinando-se ao meio de onde se origina, os sedimentos 

não terão este mesmo destino. 

  O ciclo hidrossedimentológico, assim como o hidrológico, também pode ser dividido por 

processos que determinam essa locomoção de sedimentos. Esses processos são: desagregação, 

separação ou erosão, transporte, decantação ou sedimentação, depósito e consolidação (TUCCI,1997). 

A desagregação é o desprendimento de partículas sólidas agregadas, tendo como uma de suas 

causas às reações químicas que podem ser exemplificadas como variações de temperaturas, temos 

também ações mecânicas ou outros princípios naturais que não necessariamente está vinculado 

diretamente ao ciclo hidrológico. O abalroamento das gotas de chuva, além de ações antropológicas, 

tem sido a causa que mais ocasionam esses desprendimentos das partículas, pois os impactos das gotas 

no solo derivam a exposição desses fragmentos e consequentemente lixiviados pelo escoamento 

superficial em direção aos cursos d’água.  

A erosão (ou separação) é a remoção do gênese das partículas sólidas da superfície do solo ou 

dos leitos dos corpos d’água pelo escoamento. Esse processo se dá quando a força do escoamento 

ultrapassa a resistência das partículas sólidas agregadas. Essa resistência, da partícula, é dada pelo 

peso e a força de atração entre as mesmas.  O peso da partícula é a força de resistência principal para 

areias e materiais de dimensões maiores, ou seja, são dados como não-coesivos ou granulares. Já a 

força de atração é a resistência principal de partículas mais finas, ou seja, os sedimentos são dados 

como coesivos (MEDIONDO, 1994).  

O transporte é o processo onde as partículas sólidas desprendidas e desgastadas pela água 

seguem um percurso ao longo do corpo d’água. Esse transporte pode ser de diversas maneiras se 

comportando com o tipo de granulometria do sedimento. As partículas mais pesadas têm o seu 

transporte nas áreas mais profundas por rolamento, deslizamento ou até mesmo por pequenos saltos. 

As mais leves têm seu carregamento na superfície da defluência onde são denominadas as partículas 

em suspensão.  

A decantação (ou sedimentação) é o processo onde as partículas que foram carregadas pelo 

transporte se depositam no fundo do leito sob ação da gravidade quando encontram barreiras ou 

resistência do fluido.  

Por fim temos o processo de consolidação, onde ocorrem o acúmulo de sedimentos sobre o 

fundo juntamente com a compactação desse depósito, decorrido pelo peso do mesmo resultante da 

pressão hidrostática, entre outros fatores.  

O agrupamento total de material retirado numa bacia hidrográfica é conhecida como erosão 

bruta ou erosão total, que inclui esses materiais particulados dissolvidos. Todavia, nem todo o material 



que é removido de seu local de origem é transportado para fora da bacia, pelo seu grau de 

diferenciação de grãos que cada modalidade de erosão possui no processo de remoção e transporte. 

(SILVA, A. N. et al, 2007).  

A erosão referente apenas ao sedimento levado para fora da área de drenagem é denominada 

“erosão efetiva”. Alguns autores denominam essa “erosão efetiva” também como de “contribuição ou 

produção de sedimento” ou de “rendimento sólido”. A razão entre a produção de sedimento 

(considerada para jusante do ponto de medição) e a quantidade total de material removido na área é 

denominada de “taxa de transferência” ou “coeficiente de remoção de sedimento” (CARVALHO, 

1994).  

O comportamento de uma bacia em relação ao sedimento é muito instável, desde as partes 

altas até as planícies. Isso depende das rochas e solos, da cobertura vegetal, da declividade, do regime 

de chuvas, entre outros fatores (CARVALHO, 1982).  

Com relação à distribuição granulométrica existente nos cursos de água de uma bacia 

hidrográfica, é possível observar que as cabeceiras dos rios são compostas por sedimentos de 

tamanhos maiores, como pedras, pedregulhos e seixos, sendo que nessas regiões predominam 

francamente processos de remoção de material. À medida que os sedimentos são transportados, grande 

parte deles progressivamente se depositam no leito do canal de drenagem e parte se fragmenta, 

transformando-se em sedimentos de granulometria menor. Assim, é possível observar que, 

posteriormente, as areias grossa, média e fina vão sendo gradativamente carregadas nessa ordem para 

jusante, para o baixo curso (CARVALHO, 1994).  

Pode-se afirmar que os estudos hidrossedimentológicos são particularmente importantes para o 

Brasil, considerando, por exemplo, que os sistemas elétricos do país são, ao menos até o momento, 

predominantemente “hidrelétricos”. Atualmente, mais de 95% da energia elétrica por nós consumida 

provém de fontes hidráulicas, cujo papel de destaque deverá se manter ao longo das próximas três ou 

quatro décadas (ALMEIDA, 1998). Além da problemática que Almeida & Carvalho citam, esse 

impasse não é o único, outras controvérsias devem ser explanadas como o assoreamento dos recursos 

hídricos onde reduz o volume de rios ou córregos convertendo assim as águas mais turvas barrando a 

entrada de luz, em zonas urbanas podem ocorrer escassez de água onde por sua vez problematiza o 

abastecimento de água que se correlaciona com os impactos sociais negativos da erosão e 

sedimentação, e no caso de zonas agrícolas limitam o aprovisionamento de água para estas atividades. 

O SisBaHia (Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental) é um sistema de  modelo 

computacional que permite simular diferentes processos físicos na bacia hidrográfica ( Modelos 

Hidrodinâmicos, Qualidade de água e eutrofização, Modelos de Transporte de Sedimentos Coesivos e 

Não-Coesivos e Evolução Morfológica do Fundo, Transporte Euleriano e lagrangeano-Determinístico, 

Modelo de geração de ondas, Propagação de ondas, entre outros.) possuindo atributos para minimizar 

o processo de calibração e consequentemente maximizar a confiabilidade dos resultados. Utilizando o 

SisBahia pode-se calcular campos de velocidades tridimensionais, 3D, obtendo os perfis de velocidade 



ao longo da profundidade, como de dar os resultados em forma de campos de correntes promediadas 

na vertical, 2DH. Isso é de uma grande vantagem pois em corpos de água onde a ação dos ventos seja 

relevante, ocorrem padrões de circulação superficial significativamente diferentes dos padrões médios 

na vertical, também pode-se calcular sedimentogramas bem como obter informações espaciais com 

simulações de cenários. Outra justificativa para a utilização do modelo SisBaHia é que ele permite 

analisar a produção de sedimentos de forma espacial e distribuída na bacia.  

O Surfer tem como finalidade dá suporte ao sistema de modelagem escolhido para a geração 

de mapas e conversão de dados para que assim obtenha o resultado da simulação do transporte de 

sedimentos.  

O processo de hidrossedimentação por anos não era tratado como assunto de muita 

importância contrariamente dos dias atuais onde esse processo tem se tornado cada vez mais 

significativo.   

E é através do estudo dos processos hidrossedimentológicos que se pode haver um melhor 

planejamento e gestão dos recursos hídricos, uma melhor sapiência das mudanças climáticas, pode-se 

estudar com mais eficiência os impactos do uso e ocupação do solo, a degradabilidade da qualidade da 

água, melhor previsão de cenários futuros, entre outras funcionalidades. Além disso, o estudo desses 

processos pode dar-se de diferentes formas, desde o monitoramento hidrossedimentológico à 

modelagem hidrológica.  

Tendo em vista que a água é o recurso natural principal dos seres vivos e que a porcentagem 

de reservatórios de água potável no nordeste brasileiro é ínfimo, levando-se em consideração a má 

gestão desses recursos hídricos na Paraíba, a proteção desses mananciais são de extrema importância. 

Trazer este impasse para a realidade do Rio Gramame-PB faz-se necessário, pois esta bacia 

abastece cerca de 70% da população dos municípios de João Pessoa e de cidades circunvizinhas, e a 

falta de conservação deste manancial pode acarretar diversos prejuízos e um deles é o desprovimento 

dessas águas. Esta referida bacia hidrográfica é caracterizada por uma série de conflitos a respeito de 

degradação da própria bacia, irrigação, registro de elevado índice de assoreamento do rio principal, 

atividade industrial, entre outros. Também vale ressaltar que este recurso hídrico tem seus dias 

contados. Diante do exposto, alguns questionamentos surgiram como, quais seriam os fatores que mais 

contribuem para a hidrossedimentação e o desgaste da Bacia Hidrográfica do Rio Gramame? Qual 

cenário futuro desse desgaste? Quais os impactos ambientais e sociais que isso pode acarretar?.  Este 

artigo acadêmico teve como objetivos principais: identificar as principais fontes que contribuem para o 

desgaste da bacia do Rio Gramame, verificar os métodos de mitigação para a hidrossedimentação da 

supracitada bacia e prever um cenário futuro dessa problemática.  

Justificou-se a realização deste trabalho em função de que o rio Gramame necessita de uma 

preservação bastante relevante pela sua utilização, ou seja, o abastecimento humano de algumas 

cidades no estado da Paraíba, e é através desse estudo de caso que pode-se exemplificar as 



consequências de uma possível hidrossedimentação em um corpo d’água onde tem-se a mesma função 

ao da Bacia do Rio Gramame para João Pessoa e as cidades que à cercam. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

Área de Estudo 

A área de estudo deste artigo acadêmico é a bacia do Rio Gramame, com sua localização entre as 

latitudes 7°11 e 7°23 Sul e as longitudes 34°48 e 35°10 Oeste, no litoral sul do Estado da Paraíba. 

Tendo seus limites a leste do Oceano Atlântico, a oeste e norte com a Bacia do Rio Paraíba e ao sul 

com a bacia do Rio Abiaí. Sua drenagem é de 589,1 km². O principal curso d’água é o Rio Gramame, 

com sua extensão de 54,3 km sendo composta por sete municípios paraibanos, Alhandra, Conde, Cruz 

do Espírito Santo, João Pessoa, Santa Rita, São Miguel de Taipu e Pedras de Fogo tendo o seu  

deságue na Barra de Gramame, e seus principais afluentes são os rios Mumbaba, Mamuaba e Água 

Boa. Ver fig. 1 

 

Figura 1- Delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Gramame-PB. Fonte: AESA (2019). 

 

Figura 2-Participação em área dos municípios da Bacia. Fonte: AESA (2019). 

 

Solos 

A bacia do Rio Gramame possui uma vasta pedologia tendo variações desde sua nascente até seu 

exutório, conforme pode ser visto através da Tabela 1.  

 



Tabela 1- Classe Taxonômica. Fonte: PDRH – Gramame (2019). 

Unidade Cartográfica / Classe Taxonômica 

LVd – Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico A moderado textura média 

PV1 – Podzólico Vermelho Amarelo Álico Tb abrúptico com fragipan A proeminente textura 

argilosa. 

PV2 – Podzólico Vermelho Amarelo Álico Tb abrúptico plíntico A moderado textura argilosa 

PV3 – Podzólico Vermelho Amarelo Álico Tb acinzentado com fragipan A moderado textura 

argilosa 

PV4 – Podzólico Vermelho Amarelo Tb latossólico A moderado textura média + Latossolo 

PV5 – Podzólico Vermelho Amarelo Álico Tb acinzentado abrúptico com fragipan A moderado 

textura média 

PE1 – Podzólico Vermelho Amarelo Álico Tb A proeminente textura argilosa 

PE2 – Podzólico Vermelho Amarelo Tb A proeminente textura argilosa 

PE3 – Podzólico Vermelho Amarelo Tb A proeminente textura argilosa substrato gnaisse e granito 

SM – Solos de Mangue textura indiscriminada 

HGd – Solos Gley Distróficos textura indiscriminada 

HP1 – Podzol Hidromórfico 

HP2 – Podzol Hidromórfico + Latossolo 

Ae – Aluvissolos Eutróficos Ta textura indiscriminada 

AMd – Areias Quartzosas Marinhas Distróficas 

Espelho D’água (Superfície Líquida 

 

 

Material Cartográfico 

 Neste estudo foram utilizadas cartas topográficas digitais da Agência Executiva de Gestão das 

Águas (AESA), para delimitar a bacia hidrográfica do Rio Gramame, e para gerar o Modelo Numérico 

do Terreno (MNT) foi utilizado como base o Google Earth Pro. O Mapa de solos em escala de 

1:200.000 foi utilizado para inclusão dos tipos de solos da área de estudo no modelo SisBaHia. 

 

Dados Tabulares 

 O modelo SisBaHia Requer três tipos de dados tabulares: a) Viscosidade Cinemática da água 

(m²/s);   b) Fator de Aceleração Morfológica; c) Classes dos Sedimentos. Os amostras de sedimentos 

coletadas, analisadas e medidas na área de estudo possibilitaram a calibração do modelo, ou seja, o 

ajuste dos parâmetros de entrada do modelo. Apenas a vazão medida na exutória da bacia do Rio 

Gramame foi utilizada. 

 



Descrição dos Softwares 

 O SisBahia foi o software utilizado para edição dos dados de entrada e simulação. Este 

Programa simula diversos processos físicos tanto em Bacias hidrográficas, com a finalidade de simular 

e modelar fenômenos ambientais com grande precisão.  

 A modelagem do Transporte de Sedimentos Coesivos e Não-Coesivos simulados pelo 

SisBahia tem a objetividade de demonstrar a  através de malha numérica o transporte e classes desses 

sedimentos em toda a bacia hidrográfica. 

  Já o programa Surfer serve como suporte para o programa SisBahia, gerando mapas em escala 

de 1:200.000 com coordenadas em UTM para que assim gere a malha numérica da bacia estudada. 

 

Dados Tabulares 

 Os dados das coordenadas levantados com GPS foram feitos em cada ponto de coleta das 

amostras de sedimentos na bacia do Rio Gramame. 

 

Tabela 2- Posição Geográfica dos Pontos coletados. Fonte: O Autor (2019). 

Pontos Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Latitude S 7°14’14,4841” S 7°14’10,9312” S 7°12’7,62012” 

Longitude W 34°48’22,794” W 34°50’29,033” W 34°58’23,153” 

Altitude 5m 8m 9m 

 

Coleta das Amostras 

A coleta do ponto 1 foi feita na região exutória da bacia na Barra de Gramame/Conde. O local 

tem características próprias de estuário, ou seja, sofre influência da maré. 

 

 

Figura 3- Vista Parcial do Ponto 1. Fonte: Google Earth Pro (2019). 

 



A coleta do ponto 2 foi feita em uma região agrícola as margens do rio onde pode-se observar 

plantio de Banana, Macaxeira e Milho com captação da água para irrigação da cultura agrícola. 

 

 

Foto 1- Plantação de Milho e Macaxeira no Ponto 2. Fonte: O Autor (2019). 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Plantação de Macaxeira e Banana. Fonte: O Autor (2019). 

 



 

Figura 4- Vista Parcial do Ponto 2. Fonte: Google Earth Pro (2019). 

 

 

A coleta do ponto 3 foi feita em um dos afluentes principais do rio gramame, o rio Mumbaba. 

A região ao localiza em Zona Rural e é caracterizada como área de lazer e captação de água para 

irrigação agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3- Local da coleta do ponto 3. Fonte: O Autor (2019). 

 



 

Figura 5- Vista Parcial do Ponto 3. Fonte: Google Earth Pro (2019). 

 

Ensaio de Peneiramento 

O ensaio de peneiramento tem como objetivo designar a caracterização granulométrica do 

solo, e para isso são utilizadas as normas NBR 6457 e NBR 7181/84.  

 A NBR 6457 são ditos os parâmetros necessários para a preparação da amostra, já a NBR 

7181/84 são os parâmetros para a execução do peneiramento.   

Primeiramente cada amostra foi pesada ainda úmida. Logo após foram para a secagem na 

Estufa com temperaturas iniciais entre 105ºC à 110ºC e depois um aumento para em torno de 140ºC.  

Após a secagem foram pesadas novamente, agora com o peso seco, cada amostra foi 

destorroada em um almofariz e mão de grau antes de ser feito o peneiramento das mesmas.  

Com o peso úmido e o peso seco pode-se calcular a umidade higroscópica que será utilizada 

nas fórmulas para obtenção de resultados.  

Para o peneiramento foi utilizados o jogo de peneiras conforme tabela 3, com as seguintes 

aberturas em mm: 6,3; 4,75; 2,36; 2,00; 1,18; 0,425; 0,3; 0,15; 0,075. As peneiras foram agitadas 

manualmente. 

 

Tabela 3- Sequência das peneiras. Fonte: O Autor (2019). 

SEQUÊNCIA DAS PENEIRAS 

Abertura ASTM 

6,3mm ¼” 

4,75mm 4 

2,36mm 8 

2,00mm 10 

1,18mm 16 

0,425mm 40 



0,3mm 50 

0,15mm 100 

0,075mm 200 

 

Finalizado o peneiramento das 3 amostras, foram feitas as pesagens da quantidade retida em 

cada peneira para que sejam obtidos os resultados das curvas granulométricas. 

 Para cada amostra peneirada obteve-se  a composição granulométrica e assim também as 

porcentagens e o peso retido em cada peneira de estudo.  

Para o cálculo da Umidade Higroscópica foi utilizada a seguinte fórmula: 

𝐹 = (
C

E
) ∗ 100                                                                    (1) 

Onde F é a % da umidade higroscópica, C é o peso da água e E é o peso solo seco. 

 

Curva Granulométrica 

O objetivo principal da curva granulométrica do solo é poder identificar a distribuição 

granulométrica dos agregados e representá-la através de uma curva em um gráfico, e para isso é 

utilizado os resultado da granulometria feita no ensaio do peneiramento.  

É através da Curva granulométrica que pode-se determinar a graduação do solo das amostras 

coletadas. 

 

Graduação do Solo 

A graduação do solo é determinada de acordo com a tabela de graduações do solo, onde é 

definida através do seu diâmetro. Assim, sabendo o tamanho do seu grão pode-se estabelecer se o solo 

é bem graduado, de graduação uniforme ou de graduação aberta. 

 

Tabela 4- Graduação dos solos. Fonte: O Autor (2019). 

GRADUAÇÃO DOS SOLOS 

Argila menores que 0,004 mm – ou 1/256 mm 

Silte maior que 0,004 e menor que 0,0625 mm – ou 1/16 mm 

Areia muito 

fina 

 

maior que 0,0625 mm e menor que 0,125 mm – ou 1/8 mm 

Areia Fina maior que 0,125 mm e menor que 0,25 mm – ou 1/4 mm 

Areia Média maior que 0,25 e menor que 0,5 mm –  ou 1/2 mm 

Areia Grossa maior que 0,5 mm e menor que 1 mm 

Areia Muito 

Grossa 
maior que 1 mm e menor que 2 mm 



Grânulos maior que 2 mm e menor que 4 mm 

Seixos maior que 4 mm e menor que 64 mm 

Bloco maior que 64 mm e menor que 256 mm 

Matacão maior que 256 mm 

 

 

 

Figura 6- Representação da graduação do solo. Fonte: DOCPLAYER – Mecânica dos solos 

(2019). 

 

 

 

Ensaio de Sedimentação 

O ensaio de sedimentação tem como finalidade determinar a altura da queda dos sedimentos 

suspensos dos solos coletados que possuem materiais mais finos. Para isso, é necessário a utilização 

do defloculante Hexametafosfato para que essa sedimentação seja mais lenta para que a análise seja 

mais correta.  

Primeiramente é feita a solução do hexametafosfato de sódio (NaPO3)6 sendo tamponada com 

Carbonato de sódio (Na2CO3) para o ajuste do Ph que deve está entre 8 e 9 evitando a reversão para 

ortofosfato de sódio.  

Após as amostras passarem 24h em banho na solução de defloculação, foram transferidas ao 

dispersor elétrico por 15 minutos, e remetidas à provetas graduadas de 1000ml, agitadas durante 1 

minuto e iniciada a análise da altura da queda juntamente com um Densímetro graduado de bulbo 

simétrico. 

 



 

Foto 4- Amostras 1, 2 e 3 em sedimentação. Fonte: O Autor (2019). 

 

Após o ensaio finalizado e os dados coletados durante 60 minutos, é construído um gráfico 

para curva de variação da altura das partículas em função da leitura do densímetro. 

 

Simulação do Modelo SisBaHia 

Para que o SisBahia gere a simulação do modelo de transporte de sedimentos deve-se ser feita 

a alimentação de alguns parâmetros no programa.  

Para o sistema gerar a malha numérica é preciso de um mapa base, e este foi retirado do 

Google Earth Pro em forma de polígono. O polígono foi demarcado com um Shapefile “Bacias 

Hidrográficas” do estado da Paraíba no Site da AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas) na 

aba GEOPORTAL. O Shapefile foi colocado como camada no google Earth Pro para ser feita a 

demarcação desse polígono sobre o shapefile.  

O polígono é salvo em Kml e depois transformado em txt no SisBahia para que este arquivo 

também possa ser lido no programa Surfer.  

Com os arquivos salvos pode-se então preencher alguns dados na opção “Malhas e Domínios 

de Modelagem”. Nesse momento é posto o mapa plotado pelo surfer em UTM, a gravidade, e 

delimitar o contorno do mapa sem que fique nenhuma abertura. 

 Posteriormente, já feito o contorno do mapa, é colocado os valores de parâmetros na 

ferramenta “Modelos Hidrodinâmicos” onde é colocado um valor tabulado dos instantes iniciais e 

finais da simulação.  

Com esses bancos de dados já feitos, cria-se o modelo de transporte de sedimentos onde é 

selecionada a opção de múltiplos sedimentos pois as amostras coletadas possuem mais de um tipo de 

diâmetro.  

Para que seja executado e gerado os resultados são incluídos mais alguns parâmetros sendo 

estes: Viscosidade cinemática da água (m2/s), Fator de Aceleração Morfológica, Os coenficientes de 



Van Rinjin, Meyer-Peter, Nielsen, Yalin, Madsen, Engelund e Hansen, O diâmetro dos sedimentos 

coletados de cada ponto geográfico e sua sedimentação.  

A Fórmula utilizada no SisBahia para a geração do simulação do modelo 2DH na diração x foi 

a seguinte: 

𝜕𝑈 

𝜕𝑡
+  𝑈

𝜕𝑈

𝜕𝑥
 +  𝑉

𝜕𝑈

𝜕𝑦
 =  −𝑔

𝜕𝜗 

𝜕𝑥
−  𝑔

𝐻

2
 
𝜕(

𝜌 

𝜌𝑜
)

𝜕𝑥
 +

1

𝜌𝑜𝐻
 (

𝜕(𝐻𝜏𝑥𝑥)

𝜕𝑥
 +

𝜕(𝐻𝜏𝑥𝑦)

𝜕𝑦
 )  +

1

𝜌𝑜𝐻
 (𝜏𝑥

𝑠  −  𝑡𝑥
∃   − 𝜏𝑥

∈  ) −

1

𝜌𝑜𝐻
 ( 

𝜕𝑆𝑥𝑥

 𝜕𝑥
+

𝜕𝑆𝑥𝑦

𝜕𝑦
 )  −  2∅𝑠𝑖𝑛(∅)𝑉 −

𝑈

𝐻
∑𝑞                                                                                        (2) 

 

Na direção y: 

𝜕𝑉

𝜕𝑡
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1

 𝜌𝑜𝐻
( 

𝜕𝑆𝑦𝑥

 𝜕𝑥
+

𝜕𝑆𝑦𝑦

 𝜕𝑦
) −  2∅𝑠𝑖𝑛(∅)𝑉 −

𝑉

𝐻
∑𝑞                                                                                        (3) 

 

Onde: 

𝜕𝑈 

𝜕𝑡
  Aceleração local do escoamento 2DH, em escoamentos permanentes, esse termo é igual a zero. 

𝑈
𝜕𝑈

𝜕𝑥
 +  𝑉

𝜕𝑈

𝜕𝑦
  Aceleração advectiva do escoamento 2DH, em escoamentos uniformes, esses termos 

são  iguais a zero. 

−𝑔
𝜕𝜗 

𝜕𝑥
  Variação da pressão hidrostática na direção x, devido à declividade da superfície livre na                   

direção x. Este termo força escoamentos de lugares onde o nível de água é mais alto para onde o nível 

de água é mais baixo.    

−𝑔
𝐻

2
 
𝜕(

𝜌 

𝜌𝑜
)

𝜕𝑥
  Variação da pressão hidrostática na direção x, devido às diferenças de densidade (𝜌 / 𝜌 0) 

da água na direção x. Este termo força o escoamento de lugares com maior densidade para locais com 

menor densidade. 

1

𝜌𝑜𝐻
(𝜏𝑥

𝑆 )  Tensão do vento na superfície livre por unidade de massa. Se o vento estiver na mesma 

direção do escoamento, esse termo irá acelerar o escoamento, se estiver oposto, irá retardar o 

escoamento. 

1

𝜌𝑜𝐻
( 𝑡𝑥

∃ )   Tensão de atrito no fundo atuando no escoamento 2DH por unidade de massa. Este termo 

tende a desacelerar o escoamento. É sempre oposto ao escoamento. 

1

𝜌𝑜𝐻
 (𝜏𝑥

∈  )  Tensão de atrito devido a efeito de estruturas inseridas no campo de escoamento 2DH                   

por unidade de massa. Este termo sempre tende a desacelerar o escoamento. É sempre oposto ao 

escoamento.  



 
1

 𝜌𝑜𝐻
( 

𝜕𝑆𝑦𝑥

 𝜕𝑥
+

𝜕𝑆𝑦𝑦

 𝜕𝑦
)  Efeito das tensões de radiação devido a ondas de curto período capazes de gerar 

correntes litorâneas. Tais  termos só tem efeito relevante quando as ondas estão em águas 

relativamente rasas, e.g., quando a profundidade local é inferior a 10% do comprimento da onda. 

2∅𝑠𝑖𝑛(∅)𝑉 Aceleração de Coriolis decorrente do referencial estar se movendo com a rotação da Terra. 

Este termo é irrisório próximo ao equador, i.e., em baixas latitudes, e pouco relevante em corpos de 

água relativamente pequenos. 

−
𝑉

𝐻
∑𝑞 Efeitos na quantidade de movimento devido a variações de massa em função dos fluxos, por 

unidade de área, de precipitação, evaporação e infiltração.  

 

 

Figura 7-  Polígono da Bacía Hidrográfica do Rio Gramame-PB. Fonte: Google Earth Pro (2019). 

 

 

 

Figura 8-  Classes dos Sedimentos. Fonte: O Autor (2019). 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Solos 

Através da tabela de extensão e distribuição percentual dos solos, pode-se ser observado que o 

solo mais presente na Bacia Hidrográfica do Rio Gramame é o PV2 (Podzólico Vermelho Amarelo 

Álico Tb abrúptico plíntico A moderado textura argilosa), onde a diferença textual dificulta a 

infiltração de água o solo e o torna susceptível à erosão, e a presença plíntica indica drenagem 

imperfeita a restrição da profundidade efetiva do solo.   

A de menor presença é a AMd (Areias Quartzosas Marinhas Distróficas), ou também chamada 

de Neossolo. Este por sua vez tem como característica a baixa propensão agrícola. Esse tipo de solo 

apresenta elevada perda de água por infiltração rápida. 

 

Tabela 5 -  Extensão e Distribuição Percentual dos Solos. Fonte: PDRH – Gramame-PB. 

Unidade Cartográfica / Classe Taxonômica Área (há) (%) 

LVd – Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico A moderado textura média 20,2 0,35 

PV1 – Podzólico Vermelho Amarelo Álico Tb abrúptico com fragipan A 

proeminente textura argilosa. 

170,7 2,90 

PV2 – Podzólico Vermelho Amarelo Álico Tb abrúptico plíntico A 

moderado textura argilosa 

1302,2 22,10 

PV3 – Podzólico Vermelho Amarelo Álico Tb acinzentado com fragipan A 

moderado textura argilosa 

94,1 1,60 

PV4 – Podzólico Vermelho Amarelo Tb latossólico A moderado textura 

média + Latossolo 

759,8 12,90 

PV5 – Podzólico Vermelho Amarelo Álico Tb acinzentado abrúptico com 

fragipan A moderado textura média 

920,0 15,62 

PE1 – Podzólico Vermelho Amarelo Álico Tb A proeminente textura 

argilosa 

110,1 1,86 

PE2 – Podzólico Vermelho Amarelo Tb A proeminente textura argilosa 18,3 0,31 

PE3 – Podzólico Vermelho Amarelo Tb A proeminente textura argilosa 

substrato gnaisse e granito 

373,8 6,35 

SM – Solos de Mangue textura indiscriminada 81,3 1,39 

HGd – Solos Gley Distróficos textura indiscriminada 94,9 1,61 

HP1 – Podzol Hidromórfico 106,4 1,80 

HP2 – Podzol Hidromórfico + Latossolo 887,5 15,06 

Ae – Aluvissolos Eutróficos Ta textura indiscriminada 16,6 0,28 

AMd – Areias Quartzosas Marinhas Distróficas 2,5 0,04 

Espelho D’água (Superfície Líquida) 932,6 15,83 



Total 5.891,0 100,0 

 

 

 

Figura 9- Cartas dos Solos. Fonte: PDRH – Gramame-PB (2019). 

 

Ensaio de Peneiramento 

Para o ensaio de Peneiramento foram obtidos os seguintes resultados: 

 

 

 

Tabela 6-  Pesos das Amostras Úmidas. Fonte: O Autor (2019). 

PESO DA AMOSTRA ÚMIDA 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

214,76g 203,38g 239,44g 

 

 

Tabela 7- Pesos das Amostras Secas. Fonte: O Autor (2019). 

PESO DA AMOSTRA SECA 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

130,62g 108,75g 165,77g 

 

 

Tabela 8- Composição Granulométrica da Amostra 1. Fonte: O Autor (2019). 



COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR 7217 

PENEIRAS DETERMINAÇÃO AMOSTRA 1 

Nº mm Peso Retido (g) % Retida 

¼” 6,3 1,94 1,49 

4 4,75 1,18 0,90 

8 2,36 3,23 2,47 

10 2,00 1,37 1,05 

16 1,18 12,28 9,40 

40 0,425 63,54 48,64 

50 0,3 9,30 7,11 

100 0,15 20,75 15,89 

200 0,075 11,06 8,47 

Peso Retido Acumulado 5,97 4,58 

TOTAL 130,62 100,00 

 

 

Tabela 9- Composição Granulométrica da Amostra 2. Fonte: O Autor (2019). 

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR 7217 

PENEIRAS DETERMINAÇÃO AMOSTRA 2 

Nº mm Peso Retido (g) % Retida 

¼” 6,3 2,18 2,00 

4 4,75 0,54 0,50 

8 2,36 1,68 1,54 

10 2,00 1,01 0,93 

16 1,18 5,83 5,36 

40 0,425 35,25 32,41 

50 0,3 15,09 13,88 

100 0,15 32,59 29,97 

200 0,075 14,19 13,05 

Peso Retido Acumulado 0,39 0,36 

TOTAL 108,75 100,00 

 

 

Tabela 10- Composição Granulométrica da Amostra 3. Fonte: O Autor (2019). 

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA – NBR 7217 

PENEIRAS DETERMINAÇÃO AMOSTRA 3 



Nº mm Peso Retido (g) % Retida 

¼” 6,3 41,14 24,81 

4 4,75 13,16 7,94 

8 2,36 23,34 14,08 

10 2,00 6,86 4,14 

16 1,18 21,79 13,14 

40 0,425 42,20 25,45 

50 0,3 7,36 4,44 

100 0,15 8,94 5,39 

200 0,075 0,72 0,43 

Peso Retido Acumulado 0,26 0,16 

TOTAL 165,77 100,00 

 

 

Tabela 11- Resultado da Umidade Higroscópica. Fonte: O Autor (2019). 

UMIDADE HIGROSCÓPICA 

Amostra 1 Amostra 2  Amostra 3 

143,14g 94,63g 73,67g 

% UMIDADE 

109,59% 87,02% 44,44% 

 

O peso retido se refere ao peso em g que ficou numa determinada peneira, e com este peso se 

obtém o percentual através do peso seco da amostra retida em relação ao peso total da amostra. 

ENSAIO DE SEDIMENTAÇÃO 

 

Conforme os resultados das curvas, se pode observar que as três amostras seguem 

comportamentos semelhantes com curvas acentuadas e sinuosas com aberturas entre os grãos. Esse 

comportamento se dá pela má distribuição dos diâmetros.  

No gráfico 1 pode-se esquadrinhar que o diâmetro que mais é presente na amostra é o de 

0,425mm, onde seu peso retido é de 63,54g e sua participação na porcentagem total é de 48,64%, e o 

menor é o de diâmetro 4,75mm, onde seu peso retido é de 1,18g e sua participação na porcentagem 

total é de 0,90%.  

No gráfico 2  observa-se que o diâmetro que mais é presente na amostra também  é o de 

0,425mm, onde seu peso retido é de 35,25g e sua participação na porcentagem total é de 32,41%, e o 

menor é o de diâmetro também é o de 4,75mm, onde seu peso retido é de 0,54g e sua participação na 

porcentagem total é de 0,50%.  



Já no gráfico 3 o diâmetro que mais está presente, identicamente às supracitadas amostras, é o 

de 0,425mm, com seu peso retido de 42,20g e sua participação na porcentagem total é de 32,41%, 

porém o segundo diâmetro de mais presença na amostra é o de 6,3mm com peso retido de 41,14g e sua 

participação na porcentagem total é de 24,81%, a diferença de abertura entre os dois diâmetros é de 

5,84mm, ou seja, uma abertura significativa entre os grãos. O menor diâmetro apresentado foi o de 

0,075mm, com seu peso retido de 0,72g e sua participação na porcentagem total é de 0,43%. 

De acordo com as análises feitas para a determinação granulométrica das amostras, obteve-se 

os seguintes resultados para cada amostra: 

 

 

Figura 10- Curva Granulométrica da amostra 1. Fonte: O Autor (2019). 

 

 

 

Figura 11- Curva Granulométrica da amostra 2. Fonte: O Autor (2019). 

 



 

Figura 12- Curva Granulométrica da amostra 3. Fonte: O Autor (2019). 

 

 

Graduação do Solo 

A graduação identificada de igual forma para as três amostras foi a de graduação aberta, pois 

existem espaços consideráveis entre os grãos, causando assim uma abertura entre estes. 

 

 

Figura 13- Representação da Graduação das Amostras. Fonte: DOCPLAYER – Mecânica 

dos solos (2019). 

 

 

Tabela 12-Graduação do Solo da Amostra 1. Fonte: O Autor (2019). 

GRADUAÇÃO DO SOLO DA AMOSTRA 1 

Classificação Porcentagem (%) 

Areia muito fina 8,47 

Areia Fina 15,89 

Areia Média 55,75 

Areia Grossa 7,38 

Areia Muito Grossa 3,07 



Grânulos 3,37 

Seixos 1,49 

 

 

Tabela 13-Graduação do Solo da Amostra 2. Fonte: O Autor (2019). 

GRADUAÇÃO DO SOLO DA AMOSTRA 2 

Classificação Porcentagem (%) 

Areia muito fina 13,05 

Areia Fina 29,97 

Areia Média 46,29 

Areia Grossa 3,12 

Areia Muito Grossa 3,17 

Grânulos 2,04 

Seixos 2 

 

 

Tabela 14-Graduação do Solo da Amostra 3. Fonte: O Autor (2019). 

GRADUAÇÃO DO SOLO DA AMOSTRA 3 

Classificação Porcentagem (%) 

Areia muito fina 0,43 

Areia Fina 5,39 

Areia Média 29,89 

Areia Grossa 4,23 

Areia Muito Grossa 13,05 

Grânulos 22,02 

Seixos 24,81 

 

 

Tabela 15- Representação da Graduação do Solo da Amostra 3. Fonte: O Autor (2019). 

GRADUAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Solo de graduação aberta Solo de graduação aberta Solo de graduação aberta 

 

 

Ensaio de Sedimentação 



As amostras 1 e 2, conforme os resultados gerados, obtiveram o tempo de sedimentação 

semelhantes, sendo a amostra 2 mais acelerado que a amostra 1.   

A amostra 3 não constata-se muitas partículas suspensas portanto sua sedimentação ocorreu 

mais rápida devido á um grande volume para pouca quantidade de sedimento.    

Para a determinação da altura da queda das amostras, após o ensaio, obtiveram os seguintes 

resultados: 

 

 

Figura 14- Curva de Variação da Altura da Queda das Partículas da Amostra 1. Fonte: O Autor 

(2019). 

 

Figura 15- Curva de Variação da Altura da Queda das Partículas da Amostra 2. Fonte: O Autor 

(2019). 

 

 



 

Figura 16- Curva de Variação da Altura da Queda das Partículas da Amostra 3. Fonte: O Autor 

(2019). 

 

 

Resultado da simulação do Modelo SisBahia 

O SisBahia gerou então 1696 nós em uma malha numérica da bacia hidrográfica, com 

interpolação em triângulos e quadriláteros. Essa malha gerada foi movida para o Surfer para ser feita a 

carta geográfica em escala de 1:200.000 com coordenadas em UTM com escoamento em 2DH. 

Segundo os resultados da malha numérica gerada pelo SisBahia, pode-se observar um 

detalhamento exagerado na área exutória da bacia, isto se dá porque os sedimentos nessa região são 

mais finos, conforme as análises feitas dos pontos coletados, e quanto mais perto da nascente do rio 

principal, mais esses pontos são afastados devido a granulometria ser maior.  

O sedimento mais presente na bacia é o de areia média, seu transporte pode ser detectado em 

toda a sua extensão. Cada Nó gerado tem sua numeração, coordenada em UTM e tamanho mediano 

dos sedimentos tanto Coesivos como também Não-Coesivos. 

 



 

Figura 16- Malha Numérica dos Sedimentos da Bacia Hidrográfica do Rio Gramame-PB. Fonte: O 

Autor (2019). 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho objetivou identificar algumas causas que favorecem o desgaste da bacia 

hidrográfica do Rio Gramame-PB através do aporte e o transporte de sedimentos usando o Modelo 

SisBahia como ferramenta e o Surfer como suporte.  

Sabe-se que o Ciclo hidrossedimentológico em um corpo hídrico é um processo natural, assim 

como o ciclo hidrológico, todavia esse ciclo pode ser interferido antropologicamente. A bacia 

Hidrográfica do Rio Gramame sofre com essa ação antropológica, e um dos fatores observados foi de 

plantios inadequados feito as margens dos rios, especialmente do rio principal.  

Um desses plantios pôde ser visto na coleta da amostra 2, onde a plantação é avançada até as 

margens do rio, ocorrendo a supressão da mata ciliar, sendo esta muito importante para a 

sobrevivência de um curso d’água.  

Com a ausência da mata ciliar no corpo hídrico o aporte de sedimentos no rio é elevada, e esse 

grande depósito desestabiliza o ciclo hidrossedimentológico, fazendo com que os sedimentos se 

consolide antecipadamente em regiões que naturalmente não estaria.  

Com todos estes óbices identificados na Bacia Hidrográfica do Rio Gramame-PB,  pode-se 

concluir que o seu ciclo hidrossedimentológico encontra-se no início de uma desestabilização 

causados pelo uso e ocupação irregular desta.  

Todavia esses impasses identificados no cenário futuro desse rio principal é a mudança da 

capacidade de água em relação a sua vazão que pode ser, com o tempo, reduzida.  



Com um grande volume de água e uma vazão reduzida a tendência em ocorrer inundações 

para além do seu leito maior é de grande probabilidade, e isso pode trazer consequências sociais 

negativas, como a perda de bens materiais, e para o meio ambiente a perda de nutrientes e a queda da 

produtividade dos solos.  

A sedimentação também interfere na reprodução de peixes, pois os valores de turbidez 

superiores a 50 NTU implicam na reprodução de inúmeras espécies de peixes, reduzindo as 

alternativas de fontes e de renda de populações ribeirinhas.  

Portanto a mitigação desses impasses gerados pelo aporte alto de sedimentos não é somente 

em um setor. Ela percorre por muitos setores envolvidos, tais como: Produtores rurais, Governos 

locais e federais e os ademais setores que utilizam a água tais como saneamento elétrico e industrial. 

Como primeira medida dessa mitigação é o reflorestamento da mata ciliar em áreas onde a 

área agrícola faz a supressão. 

 Uma boa alternativa para a redução do aporte de sedimentos e a erosão nos corpos hídricos no 

setor rural é o plantio direto na palha. Essa tecnologia visa a substituição do arado e da grade aradora, 

responsáveis pela mobilização do solo e sua exposição à chuva e à enxurrada. O plantio é feito 

diretamente sobre os resíduos da plantação anterior, mantendo uma cobertura protetora (“mulch”). Em 

comparação com o preparo convencional, o plantio direto na palha reduz a erosão e, 

consequentemente, a sedimentação, em até 90%.  

 Com essas alternativas de mitigação, a bacia estudada pode ter esses problemas revertidos, 

fazendo assim que a erosão e sedimentação seja impedida e o ciclo hidrossedimentológico 

normalizado.  
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