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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. 

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 monitoramento sedimentométrico 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. 

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 

(SCAPIN, 2007). 
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Com o propósito de selecionar métodos com melhor aplicabilidade no rio Paraibuna, pelo menos 06 (seis) 

equações foram testadas. Após os testes optou-se por apenas 03 (três), nas quais são: Método de Garde & 

Dattatri (1963), método de Engelung – Hansen (1967), método de Yang (1973). 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é a definição de um diâmetro representativo das partículas sólidas do leito do rio 

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). 

MATERIAS E MÉTODOS 

CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRAFICA E DO TRECHO MONITORADO 

O rio Paraibuna está contido na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 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. 

A seção de monitoramento está localizada em uma ponte no Distrito de Chapéu D'uvas no município de Juiz 

de Fora (MG). O trecho monitorado possui pouco mais de 100 metros de extensão no sentido longitudinal ao 

curso d’água. Para a determinação da declividade da linha de água conta-se com 03 (três) réguas limnimétricas: 

duas a montante da seção e uma a jusante do trecho monitorado, conforme a figura 1. A última régua já existia 

quando da materialização do trecho em estudo e pode, em caso de conveniência, ser usada para a definição da 

curva chave. A seção de monitoramento fica a três quilômetros jusante da comporta da represa de Chapéu 

D’uvas e tem largura de aproximadamente 10 metros. Suas seções transversais apresentam forma semelhante à 

representação da figura 2. 

Fígura 1: Esquematização do trecho de monitoramento 

 

Fonte: Acervo do Projeto Paraibuna 
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Figura 2: Esquematização das seções transversais 

 

Fonte: Acervo do Projeto Paraibuna 

 

MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E SEDIMENTOMÉTRICO 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado uma base de dados com 31 (trinta e uma) campanhas de 

medições de parâmetros hidráulicos, sedimentométricos e de dados morfológicos da seção de monitoramento 

utilizando-se de métodos tradicionais de medição da mistura água e sedimento. Em todas as campanhas 

realizaram-se as seguintes atividades: batimetria da seção, determinação da declividade da linha de água, 

velocidade média do fluxo, coletas de amostras de água e sedimentos e coleta do material do leito. Essas 

campanhas foram realizadas entre o período de maio de 2009 e novembro de 2013. As atividades de laboratório 

consistiram na determinação da concentração de sedimentos e das curvas granulométricas. A metodologia pode 

ser sistematizada da seguinte maneira: 

1. Determinação da 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, convenientemente, na seção transversal do curso de água, conforme 

recomendações técnicas (CARVALHO, 1994). Para a realização do monitoramento, a seção transversal foi 

dividida em 07 (sete) verticais, cada uma com 01 (um) metro de largura, conforme já apresentado na figura 2. A 

medida da velocidade foi realizada com uso do molinete fluviométrico. Foi considerada a velocidade medida a 

60% da profundidade como a média de cada vertical. 

2. Determinação da declividade da linha de água: a declividade foi estabelecida pela diferença das cotas 

entre as réguas liminimétricas instaladas no trecho de monitoramento. 

3. Morfologia do leito do rio: 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. Determinação da vazão do escoamento: em cada uma das verticais qualitativamente mostrada na figura 2, 

media-se a velocidade. A cada vertical atribui-se uma área de contribuição, de modo que o produto da velocidade 

pela área de contribuição representava a vazão parcial inerente aquela vertical. A soma das vazões parciais 

totalizava a vazão total do escoamento. 

5. Amostragem dos sedimentos em suspensão: a coleta da mistura água e sedimentos foi realizada, em cada 

vertical de medidas. O objetivo dessa medição é a determinação da concentração de sedimentos em suspensão na 

seção e consequentemente a obtenção da descarga sólida em suspensão. Para as amostragens utilizou-se um 

amostrador de sedimentos em suspensão DH-49 com o objetivo de coletar amostras integradas na profundidade. 

6. Cálculo da concentração de sedimentos: cada amostra coletada foi homogeneizada e posteriormente 

definiu-se um volume preestabelecido de 200 a 250 ml para filtragem num microfiltro com suporte Milipor 

para filtros de 4,7 cm de diâmetro. Antes da filtragem, o filtro foi devidamente seco em estufa obtendo-se o peso 

seco do filtro (PF). O microfiltro e os sólidos retidos na operação da filtragem foram secos em estufa a 105° C, 

durante 24 horas, para a obtenção do peso seco do filtro mais a amostra (PFA). O peso do material sólido (PMS) 

é resultado da subtração de (PFA) e (PF). Dividindo os valores (PMS) pelo volume preestabelecido obtém-se a 
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concentração em unidade de peso por unidade de volume. 

7. Amostra de fundo: o material sólido do leito do rio foi coletado por meio de uma draga tipo PETERSEN, 

com dispositivo de desarme tipo alavanca de braço móvel. As amostras foram coletadas em mais de uma vertical 

de medidas da seção, a fim de se obter maior fidelidade da representação da granulometria do leito do rio. 

9. Curva granulométrica: para a obtenção da curva granulométrica observou-se a ABNT (NBR-7181). Foi 

realizado o peneiramento. Tal ensaio permitiu o traçado da curva granulométrica do material do fundo do rio. 

10. Descarga sólida total em suspensão: a descarga sólida medida em suspensão para uma determinada vertical 

é fornecida pela equação (1), enquanto que a equação (2) fornece a descarga que passa pela seção transversal 

de medição. 

q
ssi

=Q
i
.Pi.Ci                                                                                                                                       equação (1) 

Nas quais: q
ssi

= descarga sólida em suspensão obtida na vertical de medidas; Ci= concentração dos sólidos 

totais em suspensão na vertical de medida; Pi= porcentagem da vazão líquida que passa na faixa de influência de 

cada vertical; Q
i
= vazão medida em cada vertical;  

Q
t
= ∑ q

ssi
1
n                                                                                                                                           equação (2)                                                                                                       

Na qual: Q
t
= Descarga sólida total medida do sedimento em suspensão. 

METODOLOGIA PARA A DEFINIÇÃO DO DIÂMETRO REPRESENTATIVO PARA A AMOSTRA 

A metodologia usada para a busca de um diâmetro representativo foi dividida em etapas. Será exposto de 

forma clara e objetiva todos os passos para chegar ao novo diâmetro. 

A primeira etapa constituiu na escolha dos métodos que foram utilizados neste trabalho. Nessa etapa foram 

selecionados preliminarmente vários métodos de descarga de sedimentos. Todos esses métodos foram testados 

para ver quais se enquadravam melhor dentro do comportamento do curso d’água estudado. 

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 

uma faixa de 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. 

 Essa primeira etapa possibilitou encontrar 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 a medida através da 

análise gráfica de cada campanha de medição. Portanto, para cada método foram gerados 31 (trinta e um) 

gráficos como o da figura 3.  

Figura 3: Ilustração do diâmetro verdadeiro para um determinado método  

 

Fonte: PAIVA, 2007 
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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 acima foi realizada através do conhecimento dos diâmetros verdadeiros que corrigiram 

as descargas em cada campanha de medição estimadas por determinado método. Com 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 encontrar através de regressão uma equação analítica para calcular o diâmetro mais apropriado para ser 

utilizado em determinado método. A descrição qualitativa subsequente descreve 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. 

Essa metodologia para a definição de um novo diâmetro tem por finalidade reduzir a margem de duvidas 

sobre qual diâmetro utilizar quando da aplicação de métodos de transporte de sedimentos. Outra grande 

vantagem é que através do emprego dessa metodologia, elimina-se a necessidade de levantamento de curvas 

granulométricas, além de poder eliminar possíveis erros quanto aa aspecto relativo à gradação da amostra. 

APRESENTAÇÃO DAS EQUAÇÕES SELECIANADAS NA PESQUISA 

MÉTODO DE GARDE E DATTATRI (1963) (apud PAIVA, 1995) 

Garde e Dattatri (1963) postularam que a equação de descarga total de sedimentos do leito, principalmente 

quando a desuniformidade e as configurações do leito não são claramente consideradas pode ser determinada de 

acordo com a equação 3 em kgf/m.s. 

q
B

=16.γ
s
.U*.D.τ*4

                                                                                                                              equação (3)  

no qual: 

U*: velocidade de atrito (m/s); 

D: diâmetro representativo da amostra (m); 

τ∗: tensão de atrito adimensional. 

MÉTODO DE ENGELUND E HANSEN (1967) (apud SCAPIN, 2007) 

A fórmula de Engelund e Hansen (1967) usa o conceito de potência da corrente e o princípio da similaridade. 

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 medição o material de leito possuir 

diâmetro inferior ao recomendado no método, ele foi testado devido a grande aceitabilidade para rios de pequeno 

porte.                                                                                                            

A descarga sólida total do material transportado em Kgf/m.s (q
B

) pela equação: 

q
B

=0,05.γ
s
.U2.[

D50

g.(γs γ-1)⁄
]

1

2
[

τ0

(γs γ).D50⁄
]                                                                                                  equação (4) 

γ
s
: peso específico do sedimento (ton/m³); 

γ: peso específico da água (ton/m³); 

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

D50: diâmetro da partícula, para o qual 50% do material do leito são mais finos; 

g: aceleração da gravidade (m/s²); 

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

B: largura da superfície do canal (m). 

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

Q
t
= q

B
.B.86400/1000                                                                                                                        equação (5) 

MÉTODO DE YANG (1973) (apud SCAPIN, 2007) 

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 desprezem as componentes da 

força gravitacional na direção do fluxo.  

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

de atrito (U∗) relativa aos grãos. 

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

𝒘={ [(2/3). g (γs/γ-1) . (D3 + 36.ν2].0,5 – 6.ν}/ D                                                                            equação (6) 

Por fim antes do cálculo da concentração de sedimentos é calculada a velocidade crítica UC que depende do 

fator U*.D/ ν 

Quando                1,2 < U*.D/ ν < 70 

Então 

UC/w= 2,5/[log U*.D/ν) -0,06] +0,66                                                                                                equação (7) 

Quando                U∗.D/ ν ≥ 70 

Então  

UC/w= 2,05                                                                                                                                        equação (8) 

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

segundo o critério da granulometria. Para os sedimentos inferiores que 2 mm, é dada segundo a equação: 

log CT = 5,435-0,286.log(
w.D

v
)-0,457.log(

U
*

w
)+[(1,799-0,409.log(

w.D

v
) - 0,314.log(

U
*

w
) ].log(

U.S

w
-

UC.S

W
)                                                                                                        

                                                                                                                                                            equação (9) 

Para sedimento maior ou igual a 2 mm a concentração total de material do leito no escoamento é dado pela 

equação: 

log CT=6,681-0,633.log(
w.D

v
)-4,816.log(

U
*

w
)+ [(2,784- 0,305.log(

w.D

v
) – 0,282log(

U
*

w
) ]. log(

U.S

w
-

UC.S

W
)                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          equação (10) 

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

Q
t
= 0,864.CT.Q                                                                                                                              equação (11) 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A 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 o conhecimento de 

algum parâmetro característico do escoamento para chegar a tal diâmetro (PAIVA, 2007). 

Foram analisadas várias equações de transporte de sedimentos, porém foram utilizadas somente três dessas 

equações. A escolha das equações foi determinada a partir das análises das diferenças percentuais relativas 
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médias entre as descargas medidas e as descargas geradas pelos modelos. Os que obtiveram menores valores 

foram escolhidos para o emprego da metodologia. 

Foi desenvolvido 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. 

Os valores médios, máximos e mínimos da base de dados das 31 campanhas do rio Paraibuna estão 

apresentadas nas tabelas 1, 2 e 3 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. 

Tabela 1: Parâmetros hidráulicos e geométricos do rio Paraibuna 

Parâmetro 
Vazão 

(m³/s) 

Declividade 

(m/m) 

Área 

(m²) 

Perímetro 

(m) 

Raio 

Hidráulico 

(m) 

Profundidade 

Média 

(m) 

Largura da 

Seção 

(m) 

Velocidade 

(m/s) 

Média 10,31 0,00076 10,66 10,23 1,03 1,24 8,53 0,98 

Máximo 25,60 0,00134 14,04 11,65 1,24 1,60 9,40 2,00 

Mínimo 4,76 0,00048 5,66 8,40 0,67 0,82 6,90 0,70 

Tabela 2: Granulometria do material do leito do Rio Paraibuna 

Parâmetro 
 D10  D16  D35  D50  D65  D84  D90 

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

    Média 0,071 0,090 0,144 0,189 0,261 0,448 0,745 

  Máximo 0,190 0,195 0,230 0,690 1,050 1,670 2,200 

  Mínimo 0,000 0,000 0,005 0,015 0,038 0,110 0,210 

Tabela 3: Propriedades do fluido de escoamento e dos sedimentos para o rio Paraibuna 

Parâmetro 

Tensão de atrito 

média da corrente 

Velocidade de 

atrito 
Nº de Froude do 

escoamento 

Potência da 

Corrente 

Descarga sólida total 

de sedimentos 

(kgf/m²) (m/s) (kgf/s.m) (ton/dia) 

Média 0,785 0,028 0,282 8,070 8,632 

Máximo 1,427 0,038 0,545 14,332 32,574 

Mínimo 0,325 0,018 0,207 1,546 1,443 

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 seguintes parâmetros: Potência da corrente (Pc), Vazão (Q) e Declividade (S). 

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 dos parâmetros de escoamento (Figura 4). 

Aquela equação cuja série de diâmetros calculada gerou descargas com menor diferença percentual relativa entre 

o valor medido e o estimado foi a classificada para a estimativa do diâmetro que melhor corrige o método em 

análise.  

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

Dvj[Gard]=82,089. S1,6483                                                                                                               equação (12) 

Dvj[Engel]=0,0003. ln(Pc) +0,00006                                                                                              equação (13) 

Dvj[Yang]=0,001.Q-0,228                                                                                                                  equação (14) 
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Figura 4: Gráfico do diâmetros verdadeiros em função da declividade 

 

As equações 12 (apresentada também na figura 4), 13 e 14 forneceram respectivamente os novos diâmetros 

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

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

cálculo de transporte de sedimentos, cada uma foi em função de um parâmetro de escoamento diferente. O 

trabalho de Paiva (2007) no qual foi utilizada a mesma metodologia desse trabalho notou-se que para a maioria 

das equações ajustados para o Dvj, a declividade foi a que mais apareceu dentre aquelas empregadas na pesquisa. 

A tabela 4 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 segue na 

tabela 2 na qual mostra os valores de cada classe e suas médias. Os novos valores diferem substancialmente 

daqueles inerentes ao D50. Por apresentarem magnitudes bem maiores do que o D50, quando usados para estimar 

a descarga de sedimentos, produzirão valores menores em decorrência do aumento do diâmetro. 

Tabela 4: Diâmetros ajustados a partir das equações obtidas 

Parâmetro 
D50 Dvj [Eng] Dvj [Gard] Dvj [yang] 

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

Média 0,189 0,664 0,607 0,595 

Máximo 0,690 0,859 1,513 0,701 

Mínimo 0,015 0,191 0,280 0,477 

As tabelas 5,6 e 7 mostram as novas descargas obtidas por cada método, além de um comparativo através das 

diferenças percentuais relativas médias (E(%)) entre as descargas sólidas (qb) medidas e calculadas com 

diâmetros D50 e os novos diâmetros ajustados pelas equações (Dvj). 

Tabela 5: Descargas calculadas pelo Método de Garde & Datratti (1963) utilizando o D50 e o Dvj 

Parâmetro 
D50 Dvj [Gard] qb medida qb[Gard] D50 qb[Gard]Dvj 

E(%) D50 E(%) Dvj 
(mm) (mm) (ton/dia) (ton/dia) (ton/dia) 

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

Máximo 0,690 1,513 32,574 7033924,855 617,770 91437398,702 8606,745 

Mínimo 0,015 0,280 1,443 167,837 34,681 1637,472 659,733 

Dvj = 82,089.S1,6483 
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Tabela 6: Descargas calculadas pelo Método de Engelung - Hansen (1967) utilizando o D50 e o Dvj 

Parâmetro 
D50 Dvj [Eng] qb medida qb[Eng] D50 qb[Eng]Dvj 

E(%) D50 E(%) Dvj 
(mm) (mm) (ton/dia) (ton/dia) (ton/dia) 

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

Máximo 0,690 0,859 32,574 42034,746 734,229 154520,086 26365,930 

Mínimo 0,015 0,191 1,443 329,971 187,864 3315,919 1574,761 

Tabela 7: Descargas calculadas pelo Método de Yang (1973) utilizando o D50 e o Dvj 

Parâmetro 
D50 Dvj [Yang] qb medida qb[Yang] D50 qb[Yang]Dvj 

E(%) D50 E(%) Dvj 
(mm) (mm) (ton/dia) (ton/dia) (ton/dia) 

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

Máximo 0,690 0,859 32,574 42034,746 734,229 154520,086 26365,930 

Mínimo 0,015 0,191 1,443 329,971 187,864 3315,919 1574,761 

Em todas as tabelas 5, 6 e 7 foram verificadas a 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 e 7 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 

normalmente possuem valores mais  elevados se comparados com os valores medidos, sobretudo porque nem 

sempre as suposições inerentes a cada método corrobora o que de fato acontece em curso d' água natural, como o 

rio Paraibuna. 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 (SCAPIN, 2007 e PAIVA, 2007). Essa seção possui 

uma característica peculiar, pois 3 (três) quilômetros 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 da bacia de contribuição para a carga de 

lavagem de sedimentos que chega a seção é 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. 

 De fato, a metodologia proposta diminui consideravelmente os erros quando se utiliza o novo diâmetro, 

porém mesmo com os novos diâmetros para os três métodos as descargas foram superestimadas. Todavia 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 todos os métodos reduziram as diferenças percentuais relativas com o emprego dos novos 

diâmetros, e o  Método de Garde & Datratti (1963) apresentou a menor diferença percentual relativa seguido dos 

método de  Engelung - Hansen (1967) e Yang (1973) respectivamente. 

CONCLUSÕES 

Ao se observar os parâmetros predominantes nas equações de estimativa dos diâmetros (Dvj) a serem 

utilizados nas equações, nota-se 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 4 nota-se que os escores para os valores dos 

diâmetros gerados pelas equações 12, 13 e 14 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. 

  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 
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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 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 

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 e 7. 

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. 

AGRADECIMENTOS 

A Deus primeiramente, pela dádiva da vida e da saúde, aos familiares e amigos. Aos colegas do projeto 

Paraibuna. Ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora pelo 

incentivo e apoio incondicional. Ao Departamento de Transporte e Geotecnia da UFJF pelas análises 

laboratoriais e pelos serviços de topografia. À PROPESQ-UFJF pela concessão de bolsas e subsídios para 

pesquisa. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7181:1984 Solo – Análise granulométrica. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

CARVALHO, N. O. Guia de Práticas Sedimentométricas. Agência Nacional de Energia Elétrica, 

Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas, 1994. 

CARVALHO, N. O. Hidrossedimentologia Prática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. 600 p 

COPPETEC . Caderno de Ações para a Bacia do rio Paraibuna, Relatório Contratual. AGEIVAP, Minas Gerais, 

Brasil, 2006. Disponível em http://www.ceivap.org.br/downloads/cadernos. Acesso em 11/11/2016 

GRAF, W. H. Hydraulics of sediment transport. Nova York: Mcgrall-Hill 1971. 513 p. 

PAIVA, L. E. D de. Aplicação de métodos macroscópicos na determinação da carga sólida total transportada em 

rios. 1995. 74f. Dissertação (mestre em engenharia civil) – UNICAMP, Campinas, SP. 1995. 

PAIVA, L. E. D de. A influência do diâmetro representativo do material do leito nas fórmulas de calculo do 

transporte de sedimentos em escoamentos com superfície Livre. 2007. 384f. Tese (doutorado em engenharia 

civil) – UNICAMP, Campinas, SP. 2007. 

PAIVA, J. B. D. Avaliação dos modelos de cálculo de transporte de sedimentos em rios. 1988. 240f. Tese 

(Doutorado em engenharia) – USP, São Carlos, SP. 1988 

SCAPIN, J.; PAIVA, J. B. D.; BELING , F. A. Avaliação de métodos de cálculo de transporte de sedimentos em 

um pequeno rio urbano. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Santa Maria, RS. Vol 12 nº 4, p 05-21, 2007. 

http://www.ceivap.org.br/downloads/cadernos.%20Acesso%20em%2011/11/2016

