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MOVIMENTO DE PARTÍCULAS DE SEDIMENTOS EM ESCOAMENTOS COM 
SUPERFÍCIE LIVRE PELA TEORIA DOS PROCESSOS ALEATÓRIOS 

Geraldo Wilson Júnior 1 & Cid da Silva Garcia Monteiro 2 

ABSTRACT – The two-dimensional movements: of fine suspended sediments (pelitic and non-
pelitic), and of pollutants (fixed in fine sediments, dissolved or in colloidal forms), as well as the 
bed load movements of non-pelitic sediments, characterize random processes whose elementary 

events are the trajectories of the individual particles. The two-dimensional trajectory  (x, z, t) 
results from the combination of two chronological series of displacements in the directions i = 1, 3; 
intercalated by periods in which the particle ceases to advance in these directions. These two 
independent 1-D series are considered in this paper. When they are described by Homogeneous 
Poissonian Random Processes, the resulting 2-D model is also Homogeneous Poissonian, defined 
by four mobility density functions that characterize the motions of the particles, in time and in the 

directions x and z: x1(t, n), z1(t, n), t2(x, n) and t2(z, n), where n represents the number of 
displacements in the intervals [0, t]; [0, x] and [0, z], respectively. The objectives of this work are: 
(i) to emphasize the importance of the random 2-D models, longitudinal and vertical, for the 
analysis of the bed load and in suspension movements; (ii) present the experimental equipment 
and devices that allow the study of the movements of non-cohesive and cohesive sediments with 
vertical transfers: decantation, deposition and erosion of the bed; and (iii) use the results obtained 
for calibration and validation of the theoretical models. In order to apply the 1-D Poissonian 
models, the PAICON (Random Processes with Instantaneous and Continuous Injections) were 
considered (Monteiro and Wilson-Jr., 2001), which was expanded to include the two-dimensional 
case: PAICON-2D. It is concluded that the 2-D Homogeneous Poissonian Random Processes 
accurately describe sediment and pollutant suspension motions for any instantaneous and 
continuous immersion type. For bed load movements, due to the bed mobile forms, more 
complex models are needed: Poissonian Non-Homogeneous and Non-Poissonian models (Wilson-
Jr., 1987). Topics of the analytical development of these 1-D and 2-D models were presented in 
Vukmirović (1975), Todorović et al. (1976), Wilson-Jr. (1987), Monteiro (2004), Wilson-Jr. and 
Monteiro (2016, 2017, 2018), among other publications of the authors. 

Palavras-Chave – Partículas líquidas, de sedimentos e poluentes; Movimentos por arraste e em 
suspensão; Modelos aleatórios 1D e 2D. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Classificação Segundo a Origem dos Sedimentos 

De acordo com sua origem, os sedimentos fluviais são de dois tipos (Figura 1):  

Sedimentos Originários do Leito do Rio, que se movimentam pela ação das forças hidrodinâmicas 

sobre a calha fluvial. Deslocam-se por arraste, em contato quase permanente com as outras 

partículas sólidas do leito, ou em suspensão, no meio da massa líquida, à mercê dos turbilhões. 

Sedimentos Originários da Bacia Hidrográfica, que em geral são mais finos que os sedimentos do 

leito, sendo transportados em suspensão ao longo do escoamento. Constituem os sedimentos de 

lavagem da bacia hidrográfica (Wash Load). 

Usos indevidos de solos da bacia hidrográfica introduzem na calha do escoamento fluvial, 

sedimentos de dimensões variadas. Os grãos de diâmetro superior ao do material do leito se 

incorporam rapidamente ao leito e passam a se comportar como sedimentos da camada móvel do 

fundo, enquanto os de diâmetro mais fino que os da camada móvel são transportados e dispersos 

em suspensão por distancias consideráveis, turvando a água, e só se depositam nos locais onde a 

velocidade do líquido praticamente se anula: interior de lagos, reservatórios, e em estuários 

durante os períodos de estofas. As Figuras 2 e 3 são exemplos não raros, de interferências 

antrópicas, de degradação dos Processos Sedimentológicos e Morfológicos que ocorrem nas 

bacias hidrográficas brasileiras.  

 
Figura 1. Tipos de Movimento de Sedimentos quanto sua Origem (Jansen et al.; 1979) 

 

Existe uma relação não linear entre a descarga do material do leito do escoamento, qb, e a 

vazão líquida, q, por unidade de largura, denominada Equação do Transporte de Sedimentos: 

n
b qaq   (1) 

onde a e n  1 são constantes características do material do leito e da morfologia do trecho. 
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Os sedimentos do tipo “wash-load”, como mostrado nas Figuras 2 e 3, são completamente 

independentes da vazão líquida do escoamento. Estes movimentos antrópicos, sendo a resposta 

mais rápida às modificações e atividades que ocorrem na bacia hidrográfica, relacionam-se 

diretamente com a drenagem natural, com o uso e ocupação da bacia hidrográfica. Assim, como 

indicado na Figura 1, ao se estudar o movimento de sedimentos, é essencial, distinguir entre os 

sedimentos originários da bacia hidrográfica e do leito do escoamento.  
 

 
Figura 2. Material Dragado do Rio Paraguai, MS, para 

Manutenção da Profundidade de Navegação e 
Exploração Comercial de Areia. 

 

Figura 3. Material Lançado no Leito do Rio Tinguá, RJ, 
para Eliminar o Solo Fino e Orgânico do Horizonte “A”, 

Separação e Exploração Comercial de Areia. 
 

1.2. Classificação Segundo o Mecanismo do Movimento de Sedimentos 

De acordo com as propriedades hidrodinâmicas da fase líquida, e físico-químicas dos sólidos, 

o movimento de sedimentos ocorre de três modos distintos (Figura 4), (Wilson-Jr., 1987): 

Como uma Suspensão de Sedimentos Pelíticos e/ou de Sedimentos e Poluentes 

Dissolvidos ou em Forma Coloidal. Sedimentos Pelíticos são aqueles cujos grãos são indistintos à 

vista desarmada. Neste caso, as partículas são transportadas pela velocidade média do 

escoamento. Simultaneamente, elas são misturadas e dispersas transversal e longitudinalmente, 

pela ação combinada da difusão turbulenta, e da advecção diferenciada devida às variações 

espaciais do campo de velocidades do fluido. As partículas sólidas são tão pequenas, as mais 

graúdas na faixa de 30 a 40 m, que a força da gravidade não se faz sentir de forma significativa 

no movimento sedimentar. É o caso geral do movimento do tipo “wash load”. 

Como Suspensões de Sedimentos Não Pelíticos e de Poluentes Fixados. São sedimentos tais 

como areia fina e siltes, que são transportados em suspensão pelo mesmo mecanismo do tipo 

“wash load”, onde, porém, a força gravitacional tem uma atuação significativa: os grãos sólidos se 

sedimentam (ou decantam) e podem se depositar sobre o leito móvel do escoamento. Uma vez 

depositados, eles se comportam como sedimentos da camada móvel do leito. 

Como Grãos da Camada Ativa ou Móvel do Leito. Estes grãos, também estão sujeitos à ação 

das forças hidrodinâmicas instantâneas do escoamento turbulento, as quais variam contínua e 

aleatoriamente com o tempo. Quando estas forças superam as forças de resistência, provenientes 
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da ação da gravidade sobre o grão, i.e., do peso do grão submerso e de seu contato com outras 

partículas do leito, o grão de sedimento se desloca. 

A partícula é arrancada do leito e 

percorre uma determinada distância até 

ser parada por outros grãos, ou até que 

as forças hidrodinâmicas não sejam mais 

capazes de suportar o seu movimento. O 

grão volta a fazer parte do leito até a 

ocorrência de novo deslocamento. Alguns 

grãos podem se destacar do fundo do 

escoamento e retomar seu movimento 

em suspensão; mas a maior parte rola, 

salta e se arrasta sobre os grãos do leito. 

 
Figura 4. Mecanismo do Movimento de Sedimentos em 

Escoamentos com Superfície Livre (Wilson-Jr., 1987) 
 

1.3. A Importância do Leito do Escoamento 

O fluido modela o leito móvel do escoamento, ao mesmo tempo em que tem suas 

características hidrodinâmicas modificadas pelas formas que ele próprio modelou. Assim, os 

estudos hidrodinâmicos e de transferência de massa devem ser realizados simultaneamente.  

Para partículas sólidas de mesma natureza, é de se esperar que as variáveis que intervêm 

nos movimentos por arraste e em suspensão se relacionem entre si, pelo menos em sua fronteira 

comum: o leito do escoamento, o qual assume três papeis importantes: (i) Fonte de Alimentação 

de grãos que se deslocam por arraste e/ou suspensão. (ii) Barreira de Reflexão dos sedimentos 

em suspensão que o tocam sob o efeito da turbulência e da gravidade, e retornam ao movimento 

em suspensão. (iii) Barreira de Absorção para os sedimentos em suspensão que se depositam no 

fundo e se comportam como sedimentos da camada móvel do leito, movimentando-se por arraste 

ou permanecendo imóveis, em função de suas propriedades físico-químicas. 
 

1.4. Movimento dos Sedimentos como Processos Aleatórios 

Einstein (1950) foi pioneiro no estudo do movimento de sedimentos por arraste, como 

Processo Aleatório. Posteriormente, Todorović et al. (1976) e Wilson-Jr. (1987) estenderam o uso 

desta teoria para o movimento em suspensão de sedimentos finos em escoamentos com 

superfície livre. Tornou-se possível abordar os movimentos de sedimentos por arraste e suspensão 

por uma mesma teoria: a Teoria dos Processos Aleatórios. Esta teoria propõe uma análise 

cinemática dos movimentos das fases líquida e sólida, ao mesmo tempo em que considera as 

características turbulentas do escoamento. Contornam-se, assim, problemas relacionados com: (i) 

a não linearidade das equações; (ii) a complexidade das interações líquida e sólida; e, (iii) o 

desconhecimento das interferências mutuas dos movimentos das duas fases. Os três tipos de 
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movimentos de sedimentos ilustrados na Figura 4 têm sido analisados por esta teoria, seja através 

de modelos unidimensionais, ou bidimensionais (Wilson-Jr. e Monteiro, 2016, 2017, 2018). 

Por exemplo, a trajetória bidimensional  (x,z,t) da partícula de sedimento e/ou de poluente 

resulta da combinação de duas séries cronológicas de deslocamentos nos sentidos i = 1, 3, 

intercalados por períodos em que a partícula deixa de avançar nestes sentidos. Neste trabalho, 

consideram-se estas duas séries 1-D independentes. Quando elas são descritas por Processos 

Aleatórios Poissonianos Homogêneos, o modelo 2-D resultante também será Poissoniano 

Homogêneo, definido por quatro funções de densidade de mobilidade que caracterizam os 

movimentos das partículas, no tempo e nas direções x e z: x1(t,n), z1(t,n), t2(x,n) e t2(z,n), onde 

n representa o número de deslocamentos nos intervalos [0, t]; [0, x] e [0, z], respectivamente. 

Para aplicação dos modelos Poissonianos 1-D, utilizou-se o aplicativo denominado PAICON 

(Processos Aleatórios com Injeção Instantânea e Contínua) (Monteiro e Wilson-Jr., 2001); o qual 

foi expandido para englobar o caso bidimensional e técnicas modernas de saídas gráficas. Trata-se 

da versão PAICON-2D (Wilson-Jr. e Monteiro, 2016). Entre outros, o modelo 2-D calcula os valores 

das funções densidade de probabilidade das posições das partículas de sedimentos em suspensão 

em função do tempo: Descrição Lagrangeana ft (x,z); e de seus tempos de passagem por seções 

transversais e horizontais: Descrição Euleriana qt (x,z), para valores das funções de mobilidade 

x1(t,n), z1(t,n), t2(x,n) e t2(z,n)., obtidos experimentalmente. 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos gerais do estudo são: (i) descrever os modelos aleatórios 2-D, longitudinais e 

verticais; (ii) apresentar os dispositivos experimentais que permitem estudar os movimentos de 

sedimentos, por arraste e em suspensão, com transferências verticais; (iii) usar os resultados para 

calibração e validação dos modelos; (iv) mostrar a importância das funções de intensidade de 

mobilidade temporal e espacial, para definição, calibração e validação dos modelos aleatórios. 

3. DESENVOLVIMENTOS: MATEMÁTICO E EXPERIMENTAL 

Devido ao espaço restrito para as apresentações dos desenvolvimentos matemático e 

experimental, assim como dos inúmeros resultados obtidos em canais de laboratório e na 

natureza com o uso da Teoria dos Processos Aleatórios, resumem-se neste artigo, os principais 

resultados de contribuições recentes, originais, sobre o Movimento de Partículas de Sedimentos 

com Uso da Teoria dos Processos Aleatórios. Para a descrição do movimento 1D das partículas de 

sedimentos e poluentes adotam-se: (i) a Descrição de Lagrange ou Espacial, que consiste da 

análise do processo aleatório Xt = Xt (t,), que caracteriza a evolução temporal da posição média 

de um grupo de partículas; e (ii) a Descrição de Euler ou Temporal, que consiste da análise do 

processo aleatório Tx = Tx (x,), que caracteriza o tempo médio de passagem do grupo de 

partículas através de seções transversais ao escoamento. 
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Todorović et al. (1966) mostraram que esses processos podem ser definidos em função das 

probabilidades de ocorrência de dois outros processos aleatórios Markovianos Gn
0,x e En

0,t, que se 

originam dos mesmos eventos elementares : as trajetórias dos grãos de sedimentos. 

 nG x,0
x,0

n    (2) 

 nE t,0
t,0

n    (3) 

correspondem aos números de deslocamentos de uma ou mais partículas realizados na distância 

[0, x], e no intervalo de tempo [0, t], respectivamente. 

Do desenvolvimento matemático destes processos, apresentado detalhadamente em 

Wilson-Jr. (1987); Monteiro (2004); Wilson-Jr. e Monteiro (2016, 2017), entre outros, surgem as 

Funções de Intensidade de Mobilidade de Mudança do Estado Cinemático da(s) partícula(s): 

λ1(t, n) e λ2(x, n), que exprimem sua(s) mobilidades no tempo e no espaço, respectivamente.  

Para cada direção dos eixos ortogonais, Oxi, i=1, 2 e 3, dois pares de Funções de Mobilidade 

λ1i (t, n) e λ2i (xi, n), são obtidos, os quais descrevem os movimentos 2D dos grãos de sedimentos, 

no tempo e no espaço. Em cada direção Oxi, i=1, 2 e 3, tem-se: 
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 (4) 

Estas funções são obtidas de ensaios realizados com partículas líquidas e sólidas de 

traçadores: radioativos, corantes e químicos, em movimentos por arraste e/ou em suspensão. 

Wilson-Jr. (1987, 2012) classificou os modelos aleatórios de acordo com suas funções de 

mobilidade em Modelos Poissonianos Homogêneos (mobilidades constantes), Não-Homogêneos e 

Não Poissonianos, os quais estão indicados nas Figuras 5 e 6, para o arraste e a suspensão. Com o 

dispositivo apresentado na Figura 7, foram registrados os movimentos de sedimentos em 

suspensão e por arraste, com transferências verticais. Obteve assim uma coleção de dados 

originais para o estudo dos movimentos aleatórios 1D e 2D de sedimentos, coesivos e não 

coesivos, e análise da evolução de um grupo de partículas que se move: ora em suspensão no 

meio da fase líquida, ora por arraste no leito móvel de um rio. 

4. RESULTADOS ILUSTRATIVOS DOS MODELOS POISSONIANOS 2-D 

Cada par de valores da Função de Mobilidade descreve os movimentos do grão numa 

direção. Na Figura 8 mostram-se resultados das evoluções temporais de ft (x, z) para imersões 

contínuas de sedimentos na superfície do escoamento. Na Figura 9, apresentam-se os 

movimentos de uma pluma de areia fina (D = 0,125 mm), injetada na superfície livre, a uma taxa 

constante, durante o intervalo [0, td=200s]. O depósito no fundo é função do diâmetro e peso 
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específico do grão, e das propriedades hidrodinâmicas do escoamento, que definem as 

mobilidades verticais λ1z e λ2z; e longitudinais λ1x e λ2x. Na Figura 10, têm-se os depósitos 

ponderados, em profundidades distintas, de uma mistura de sedimentos de diâmetros conhecidos 

e igualmente distribuídos em peso (ibD = 0,25) (Wilson-Jr. e Monteiro, 2018). 
 

 
Figura 5. Modelos Aleatórios do 

Movimento por Arraste (Wilson-Jr. 1987) 

 
Figura 6. Modelos resultantes das expressões de 1 (t, n) 

e 2 (x, m) (Wilson-Jr. 2012)  
 

 
Figura 7. Estudo simultâneo dos movimentos por 

arraste e em suspensão (Wilson-Jr. 1987). 

 
Figura 8. Movimentos 2-D de sedimentos finos, injetados 

continuamente na superfície de um curso de água, durante um 
período de tempo. (Wilson-Jr. e Monteiro, 2016, 2017). 

 

 

 
Figura 9. Deposição de sedimentos de D = 0,125mm 

em escoamentos de profundidades variadas. 
Intervalo de Imersão [0, td=200s].  

 
Figura 10. Deposição de uma mistura de sedimentos 

de diâmetros D = 0,125; 0,200; 0,300 e 0,600 mm. 
(λ1z = 0,1405; 0,360; 0,480 e 1,395 s

-1
). 
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5. PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento, calibração e validação dos Processos Aleatórios 1-D e 2-D dos 

movimentos de sedimentos e poluentes, por arraste e suspensão, dispõem-se de dados obtidos 

em canais de laboratório e na natureza, onde o leito do escoamento se comportou: (i) Como 

barreira refletora (Figura 11) de sedimentos: coesivos de concentrações variadas e não coesivos 

de classes distintas de silte e areia. (ii) Como fonte de alimentação do movimento por arraste de 

areias de granulometria uniforme (D50 = 0,150 e 1,200 mm), em regimes de rugas e dunas. (iii) 

Como barreira de absorção parcial de sedimentos. (iv) Como barreira de absorção de sedimentos 

finos e, ao mesmo tempo, fonte dos movimentos por arraste e ressuspensão destes sedimentos. 
 

  
Figura 11. Pluma de sedimentos de diâmetro D = 0,600 mm, refletida pelo leito de um canal de profundidade 

h = 2,00 m. (Wilson-Jr. e Monteiro, 2018)  
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