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MOVIMENTO INCIPIENTE DE SEDIMENTOS NÃO-COESIVOS EM 
ESCOAMENTOS COM SUPERFÍCIE LIVRE 

Ademilton Luiz Rodrigues de Souza1 & Geraldo Wilson Júnior2 

RESUMO ... Desde as civilizações antigas, o conhecimento das condições hidrodinâmicas críticas, 
sob as quais os sedimentos iniciam seus movimentos nos cursos d’água, tem atraído a atenção dos 
pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento da Engenharia de Recursos Hídricos e 
Ambiental. Descreve-se neste artigo, a importância, o estado da arte e aplicações de estudos sobre o 
movimento incipiente de sedimentos não-coesivos em escoamentos naturais. Dois tipos de 
aplicações são considerados: (i) análise num trecho limitado do rio Ivai, Estado do Paraná, durante 
um ciclo hidrológico, e (ii) análise num período de tempo limitado, ao longo do rio Iguaçu, Estado 
do Rio de Janeiro; do comportamento dos sedimentos de seus leitos móveis. Com esses exemplos, 
comparam-se, de forma original, a dinâmica dos sedimentos de leitos naturais não-homogêneos de 
rios, com a dinâmica dos sedimentos de leitos homogêneos sujeitos às mesmas condições 
hidrodinâmicas. A importância do diagrama de Shields, de outros mais modernos, e dos parâmetros 
adimensionais: tensão crítica normalizada, número de mobilidade, número de Reynolds do grão, e 
de seus valores reduzidos devido à presença de configurações de fundo, são também analisados. 
Este artigo se incorpora aos trabalhos recentes sobre movimento incipiente de sedimentos, que tem 
permitido descrever, com maior precisão e originalidade, o início dos processos sedimentológicos e 
morfológicos vigentes nos escoamentos naturais. 
 
ABSTRACT ... Since ancient civilizations, knowledge of the hydrodynamic threshold conditions of 
sediment’s incipient movement in streams has attracted the attention of researchers involved in the 
development and application of Hydraulic and Environmental Engineering. This paper describes the 
importance, the state of the art, and the applications of scientific knowledge on the incipient 
movement of non-cohesive sediments in natural water flows. Two types of applications are 
considered: (i) analysis on a limited stretch of the Ivai River, in the state of Paraná, during a 
hydrologic cycle, and (ii) analysis, over limited period of time, on the Iguaçu River, in the state of 
Rio de Janeiro; of the sediment behavior on their mobile beds. With these two examples, a 
comparison is made, in an original manner, between the sediment dynamic in natural non-
homogeneous river beds, and sediment dynamic of homogenous river beds under the same 
hydrodynamic conditions. The importance of the Shields diagram and of the non-dimensional 
parameters: critical shear stress, movability number, grain Reynolds number, and their reduced 
values due to the presence of bed configurations are also analyzed. This paper builds on recent 
studies on incipient sediment movement that have allowed more precise and original description of 
the threshold of sediment and morphological processes present in natural runoffs. 
 
 
 
Palavras chave: Movimento incipiente, sedimento não-coesivo, escoamentos fluviais e estuarinos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em Engenharia de Recursos Hídricos, Processos Sedimentológicos são fenômenos que 

evoluem com o tempo e/ou no espaço, relacionados com: (i) a colocação em movimento dos grãos 

de sedimentos devido aos impactos das gotas de chuva sobre o solo exposto e pela ação dos cursos 

d’água na bacia hidrográfica; (ii) o transporte e a dispersão dos grãos junto ao leito dos escoamentos 

ou no meio da massa líquida; (iii) a cessação desses movimentos, através da deposição do material 

sólido nas depressões da bacia hidrográfica, nos reservatórios, estuários, lagoas e baías, ou nos 

canais de acesso e acostamento de embarcações, nos portos fluviais e marítimos.  

Processos Morfológicos consistem das alterações das características geométricas, em planta, 

perfil e na seção transversal, como conseqüência da interrupção do equilíbrio dinâmico desses 

movimentos. Em rios e estuários, uma alteração muito comum em planta, que caracteriza um 

processo morfológico, pois é um fenômeno que evolui com o tempo, é a variação das posições e 

dimensões dos bancos de areia [MOTTA, 1978; VIEIRA DA SILVA e WILSON-JR, 2005].  

Os processos sedimentológicos provocam variações morfológicas no espaço geográfico, as 

quais caracterizam os processos morfológicos vigentes na bacia hidrográfica (Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1 - Sulcos e ravinas formadas na margem 
direita do Rio Paiol, afluente do Rio Iguaçu, RJ. 

[WILSON-JR, 1996] 

 
Figura 2 - Assoreamento do Reservatório 

Guanhães da UHE de Madeira Lavrada, CEMIG, 
no Rio Guanhães, MG. [Foto Newton Carvalho] 

 

Os sedimentos iniciam ou tem seus movimentos alterados nas bacias hidrográficas pelas ações 

de fenômenos naturais (chuvas, enxurradas, correntes, ondas, marés, ventos, terremotos, vulcões) e 

por interferências humanas nos leitos dos cursos d’água e em suas áreas de drenagem (dragagens, 

extrações de areias, depósitos de águas usadas, desflorestamentos, irrigações), essas ações podendo 

ocorrer simultaneamente. 

Parte da massa de sedimentos liberada na bacia hidrográfica, por ações naturais e antrópicas, 

pode alcançar rapidamente os cursos d’água, enquanto a parte complementar permanece estocada 

nas depressões e regiões planas da bacia. Assim, triagens granulométricas ocorrem primeiramente 

na bacia hidrográfica, em seguida no leito móvel do escoamento. 
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As partículas sólidas de maiores dimensões e/ou densidades, quando atingem o curso d’água, 

se incorporam rapidamente e numa distância longitudinal reduzida, aos sedimentos naturais do leito 

móvel, passando a ser transportadas por arraste junto ao fundo. As partículas mais finas não chegam 

a se incorporar aos sedimentos do leito, sendo transportadas em suspensão por longas distâncias. 

Entretanto, dependendo das condições hidrodinâmicas do escoamento, os sedimentos mais finos do 

leito podem também se movimentar em suspensão, no meio da massa líquida, ao passo que os 

sedimentos mais graúdos se movimentam por arraste, em contato quase permanente com os grãos 

sólidos do fundo do escoamento. 

1.1 Equilíbrio sedimentológico e leito aluvial 

Quando a massa de sedimentos que entra num determinado trecho longitudinal do escoamento 

for igual à massa de sedimentos que o deixa, num determinado período de tempo, diz-se que o 

equilíbrio sedimentológico foi alcançado (EINSTEIN, 1950). Trata-se de um conceito dinâmico, 

onde as definições da extensão do trecho e a duração do período de tempo são fundamentais. Por 

exemplo, um trecho de rio pode-se encontrar em equilíbrio sedimentológico durante um ciclo 

hidrológico, embora possa apresentar, durante os períodos sazonais, desequilíbrios marcantes, ora 

com características erosivas, ora com características mais pronunciadas de formação de depósitos. 

Analogamente, nem todos subtrechos do estirão considerado podem encontrar-se em equilíbrio 

sedimentológico, num mesmo período de tempo. A duração do período de tempo e a extensão do 

trecho em equilíbrio sedimentológico definem, respectivamente, as escalas temporal e espacial, dos 

processos morfológicos vigentes. 

Se num trecho em equilíbrio sedimentológico, os sedimentos, em repouso no leito e em 

movimento por arraste ou em suspensão, possuem propriedades idênticas relativas à forma, 

granulometria, densidade e mesmas composições química e mineralógica, a camada móvel do 

fundo, segundo EINSTEIN (1950), caracteriza um leito aluvial. A forma e o tamanho dos sedimentos 

são determinados por uma condição de equilíbrio entre a alimentação sólida a montante e a 

capacidade de transporte das vazões líquidas do escoamento. 

1.2 Teoria do Regime ou Princípio do Auto-ajustamento 

O equilíbrio sedimentológico é regido pelo princípio do auto-ajustamento ou teoria do 

regime, que estabelece que, em rio em terreno aluvial, sujeito principalmente a escoamentos 

unidirecionais, existe uma relação unívoca entre as variáveis independentes: vazões líquida e sólida 

e as variáveis dependentes: largura, profundidade e declividades médias do trecho. 

O conceito do auto-ajustamento foi estabelecido para canais de irrigação, projetados para 

funcionarem com vazão líquida constante. Posteriormente, o conceito foi generalizado para rios 

sujeitos a vazão não permanente ao longo do ciclo hidrológico e comportando um quarto grau de 
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liberdade: o de formar meandros (MOTTA, 1978), e ainda um quinto: o de esculpir ou moldar no 

leito, configurações dinâmicas, do tipo leito plano, ondulado, leito com rugas e/ou dunas, entre 

outras (VIEIRA DA SILVA e WILSON-JR, 2005). Um curso d’água teria, portanto, cinco graus de 

liberdade associados às variáveis dependentes: largura, profundidade, declividade, comprimento do 

meandro e altura das configurações de fundo.  

No caso de rios, as variações sazonais das grandezas independentes acarretam flutuações das 

grandezas dependentes, em torno de uma situação de equilíbrio médio anual ou pluri-anual (um ou 

mais ciclos hidrológicos), que se pode considerar como determinada por uma vazão líquida 

geradora ou dominante do leito.  

Na aplicação do princípio do auto-ajustamento: (i) quando uma variável dependente sofre 

uma alteração, geralmente devido a uma interferência antrópica, e as grandezas independentes 

permanecem constantes, o escoamento tenderá a restituir o valor original de equilíbrio da grandeza 

alterada; (ii) quando a grandeza alterada for uma variável independente, as grandezas dependentes 

tenderão a se ajustar às novas imposições, buscando novas situações de equilíbrio. 

Entretanto, devido aos números desiguais de variáveis independentes e dependentes, as 

relações nem sempre são evidentes. Por exemplo, VANONI (1977) constatou que existe uma faixa de 

vazões líquidas para a qual a descarga sólida pode variar até dez vezes seu valor natural sem que 

ocorram variações de declividade, largura ou elevação do nível de água. Neste caso, os resultados 

das variações da descarga sólida podem-se manifestar através do surgimento de novos tipos de 

formas de fundo, nem sempre detectadas de imediato, o mesmo acontecendo com as conseqüências 

das intervenções do Homem na bacia hidrográfica. 

1.3 Importância do movimento incipiente dos grãos de sedimento 

O processo sedimentológico, englobando o deslocamento inicial, o transporte, a dispersão e a 

deposição de sedimentos, assim como as evoluções temporal e espacial dos meandros e 

configurações de fundo, resultam dos movimentos individuais dos grãos que compõem a camada 

móvel do escoamento (WILSON-JR, 1972). Inúmeros tópicos de Engenharia Civil, Oceânica e 

Ambiental, resultam do movimento desses grãos individuais, tais como: i) erosão em bacias 

hidrográficas e estuários; 2) assoreamento de lagos, reservatórios, portos, canais de navegação e 

acostamentos; 3) regularização de rios e vias navegáveis; 4) estabilidade dos leitos móveis e das 

calhas dos cursos d’água; 5) proteção de margens e costas; 6) construção e manutenção de obras 

hidráulicas; 7) desenvolvimento agropecuário; 8) conservação do solo; entre outros. 

São tópicos que justificam a atração milenar dos técnicos e cientistas da Área de Recursos 

Hídricos, para o conhecimento das condições hidrodinâmicas críticas responsáveis pelo movimento 

incipiente dos grãos de sedimentos nos escoamentos com superfície livre. 
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2. OBJETIVOS DOS ESTUDOS 

Os objetivos principais deste artigo são a descrição e aplicações, em escoamentos naturais, 

das condições hidrodinâmicas que caracterizam o movimento incipiente dos sedimentos não-

coesivos, isto é, as condições hidrodinâmicas críticas sob as quais tais sedimentos iniciam seus 

movimentos por arraste e/ou em suspensão nos escoamentos com superfície livre.  

Dois tipos de aplicações serão realizados: (i) análise temporal do comportamento dos 

sedimentos do leito móvel de um trecho do rio Ivai em Novo Porto Taquara, Estado do Paraná, 

durante um ciclo hidrológico, e, (ii) análise longitudinal do comportamento dos sedimentos do 

leito móvel do rio Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, durante um período de tempo determinado. 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

A importância do movimento de sedimentos em escoamentos com superfície livre é 

conhecida desde as civilizações antigas. Os depósitos de sedimentos finos que fertilizavam as áreas 

agricultáveis do Egito antigo (3.000 aC), frequentemente inundadas durante os períodos chuvosos, 

eram considerados como dádivas divinas ofertadas pelo Rio Nilo.  

SIMONS e SENTURK (1992) descreveram parte importante da história dos primeiros trabalhos 

sobre movimento de sedimentos, mostrando como alguns dos pesquisadores pioneiros já percebiam 

a interação entre as fases líquida e sólida nos escoamentos naturais. Segundo estes autores, a partir 

do século XV, os otomanos desenvolveram técnicas de construção de pontes, de controle de cheias 

e gestão dos escoamentos fluviais. Souberam como determinar a erosão máxima em torno dos 

pilares de pontes e construíram as fundações dos pilares abaixo das cotas de erosão. Algumas destas 

construções duraram mais de 600 anos, outras existem ainda na Iugoslávia, Bulgária, Turquia, na 

África e Oriente Médio. 

Durante o Renascimento italiano (século XV), período marcado pela destruição e 

mortandade provocadas por enchentes, destacam os trabalhos de Leonardo da Vinci (1452-1519) 

e, em particular suas observações em canais de laboratório. Nos manuscritos de da Vinci, segundo 

SIMONS e SENTURK (1992), foram encontrados textos sobre a observação das fases líquida e sólida, 

reproduzidos a seguir: 

“Construa um lado do canal de vidro e o restante de madeira, e misture, com a água que se escoa, 

grãos de cereais ou fragmentos de papiro, de modo que seja possível observar o curso d’água e 

seus movimentos”. 

“Onde a água tiver menor movimento, o fundo será de lama ou areia fina, onde a água tiver uma 

corrente mais forte, o fundo será de sedimentos graúdos”. 

Nos séculos XVII e XVIII, destacam-se as observações extraordinárias de Domenico 

Guglielmini (1655-1710), um dos pioneiros na observação dos processos sedimentológicos e 
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morfológicos em cursos d’água. Apresenta-se a seguir, parte de suas constatações sobre a 

importância de se determinar o valor exato da declividade longitudinal do leito de um escoamento: 

“Suponhamos que um curso d’água tenha velocidade suficiente para movimentar os sedimentos de 

seu leito. Se aumentarmos sua profundidade (e mantivermos a mesma vazão líquida) a sua 

declividade longitudinal diminuirá, e, posteriormente, se o escoamento se tornar turvo, haverá 

deposição de sedimentos no leito. Desta forma, deve-se conhecer o valor exato da declividade 

longitudinal do leito do escoamento, de tal forma que ele não seja, nem coberto de depósitos de 

sedimentos, nem que haja erosão pronunciada no leito, devido a valores de declividade mais 

elevados do que o necessário.” 

Foi no século XVIII, em 1770, que Paolo Frizi (1728-1784) publicou seu “Tratado sobre Rios 

e Torrentes com o Método de Regulagem de seus Cursos e Canais”. Nessa obra, Frizi aborda 

problemas relacionados com a gestão de rios e transporte de sólidos pelos cursos d’água, tendo sido 

o primeiro a armazenar dados sobre ensaios hidrossedimentológicos em canais de laboratório. Ao 

contrário de Guglielmini, Frizi não acreditava que os grãos de sedimentos, quando transportados 

para jusante, pudessem se fragmentar e gerar sedimentos de menores dimensões. 

Durante esse século, a Engenharia de Sedimentos se beneficiou dos trabalhos de inúmeros 

pesquisadores notáveis, tais como: Bernouilli (1700-1782); Euler (1707-1783); Pitot (1695-1771); 

Laplace (1749-1827); Lagrange (1786-1813); Gauss (1777-1855); Dubuat (1734-1809); Chézy 

(1718-1798). 

O século XIX e início do século XX, também foi um período profícuo em pesquisadores 

colaboradores: Navier (1785-1836); Saint-Venant (1797-1886); Froude (1810-1879); Manning 

(1816-1897); Stokes (1819-1903); Bazin (1829-1917); Reynolds (1842-1912), Boussinesq (1842-

1929), e, principalmente relacionados com movimento de sedimentos: Dupuit (1804-1866), DuBoys 

(1847-1924) e Deacon (1894), entre outros.  

Dupuit foi o primeiro pesquisador a abordar o transporte em suspensão. Em 1848 publicou 

uma obra intitulada “Estudos Teóricos e Práticos sobre os Movimentos das Águas”, na qual afirma 

que o movimento dos sedimentos em suspensão deve-se ao gradiente de velocidade do líquido nos 

lados superior e inferior do grão de sedimento do leito. Observou também que a concentração de 

sedimentos próxima do fundo é mais elevada que a concentração próxima da superfície livre.  

Em 1879, DuBoys apresentou a teoria sobre a tensão de cisalhamento ou tractiva, que foi 

bem aceita e utilizada para a estimativa da descarga sólida por arraste. Considerou que para cada 

diâmetro de sedimento haveria uma tensão de cisalhamento crítica. O transporte sólido por arraste 

seria o resultado do movimento de uma série de camadas superpostas, de espessuras iguais ao 

diâmetro do material uniforme do leito. As camadas deslocar-se-iam com velocidades diferentes. A 
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velocidade máxima seria obtida na camada superior do leito, decrescendo linearmente de um valor 

constante até a velocidade nula. 

Deacon (1894) apresentou uma descrição qualitativa minuciosa sobre os movimentos de 

sedimentos não-uniformes de origem marinha provocados por uma corrente líquida. Descreveu 

detalhadamente não só o início do movimento dos fragmentos de conchas presentes no leito 

marinho, mas também os deslocamentos dos sedimentos arenosos, e a sucessão de configurações de 

fundo moldadas no leito móvel (DEACON, 1894 apud SIMONS e SENTURK, 1992). 

Durante o século XX, foi considerável o número de pesquisadores que se dedicaram ao 

desenvolvimento de expressões analíticas para a estimativa quantitativa do transporte por arraste 

e/ou em suspensão, que ficaram conhecidas como Expressões do Transporte de Sedimentos. 

Cada uma dessas expressões se desenvolveu em torno de um critério próprio de caracterização do 

movimento incipiente. Entre as mais difundidas, com o ano de divulgação entre parêntesis, podem-

se citar as fórmulas de: Schoklitsch (1934); Macdougall (1933); “United States Waterways 

Experiment Station” (1935); Shields (1936); Keulegan (1938); Kalinske (1947); Meyer-Peter e 

Müller (1948); Einstein (1942, 1950); Einstein e Brown (1950); Frijlink (1952); Colby e Hembree 

(1955); Levi (1957); Laursen (1958); Colby e Hubbell (1961); Colby (1964); Simons, Richardson e 

Nordin (1965); Hubbell e Sayre (1965); Eguiazarov (1965); Bagnold (1966); Engelund (1966); 

Sauzay (1968); Inglis-Lacey (1968); Toffaleti (1969); Engelund e Hansen (1972); Yang (1973, 

1984); Ackers e White (1973); Van Rijn (1984); Karim e Kennedy (1990); entre vários outros.  

De acordo com o tema deste artigo, destacam-se os seguintes autores neste século: Shields em 

primeiro lugar, com seu diagrama sobre o movimento incipiente de sedimentos, que se transformou 

em referência para os demais trabalhos que o seguiram; em seguida, SIMONS, RICHARDSON e 

NORDIN (1965), que desenvolveram uma versão mais recente do trabalho de Deacon, estabelecendo 

critérios hidrodinâmicos mais precisos para o surgimento de formas de fundo em escoamentos 

uniformes, que se transformou numa metodologia para obtenção do equilíbrio sedimentológico em 

canais de laboratório de fundo móvel (WILSON-JR, 1972, 1987).  

3.1 Estudo de Shields (1936) 

Quando dois corpos que se colidem permanecem em contato após a colisão, movendo-se 

ambos com a mesma velocidade, diz-se que a colisão é perfeitamente inelástica. 

Supõe-se que este tipo de colisão ocorra 

entre o conjunto de partículas líquidas e o grão 

de sedimento (Figura 3).  

O fluido transmite à partícula sólida uma 

velocidade u’ proporcional à sua velocidade u:  
Figura 3 – Colisão entre as partículas líquidas e o grão de 
sedimento (VIEIRA da SILVA, 1969; WILSON-JR, 2006). 
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uCu D'  (1) 

0 < CD < 1 sendo um fator de proporcionalidade. Se A é a área exposta do grão e ρ a massa 

específica da água, o produto ρAu será igual à vazão mássica ou taxa da massa de partículas fluídas 

que se choca com a partícula sólida. A área exposta do grão, também conhecida como área de 

contato ou de choque das partículas líquidas com o grão, é proporcional ao quadrado do diâmetro 

do grão, isto é: 

2
1 DA   (2) 

onde α1 é o coeficiente de forma do grão. 

De acordo com a segunda lei de Newton, a resultante F da Força de Inércia que atua sobre o 

grão é igual à taxa de variação da quantidade de movimento da partícula sólida. Levando-se em 

conta as equações (1) e (2), resulta: 

22
1

2' uDCuACuuAF DD    (3) 

Admitindo-se que a velocidade uniforme das partículas líquidas que se chocam com os grãos 

sólidos do leito seja proporcional à velocidade de atrito ou de cisalhamento junto ao fundo, tem-se: 

2
*

2
2

2 uu   (4) 

Substituindo-se a expressão (4) em (3) resulta: 

2
*

22
21 uDCF D   (5) 

As forças que atuam na partícula sólida, 

conforme esquematizado na Figura 4, são: as 

forças inerciais cuja resultante é F; a resultante 

Fc das forças de contacto do grão com as 

demais partículas do leito e a força gravitacional 

PG, que é o peso do grão submerso. A primeira 

força tende a mover a partícula e as duas últimas 

são forças de resistência ao movimento, que 

devem ser superadas para que haja desloca-

mento do grão sólido.  A condição de equilíbrio 

 
Figura 4 – Forças atuantes sobre a partícula de sedimento 

(VIEIRA da SILVA, 1969; WILSON-JR, 2006) 

ocorre quando estas forças se anulam e quando o somatório dos momentos das forças (MA) em 

relação a um ponto A qualquer for nulo, ou seja:  





N

i
AM

1

0  (6) 





N

i
GCA aPbFFM

1

00  (7) 

sendo o peso do grão submerso PG proporcional ao cubo de seu diâmetro, e igual a: 
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  3
3 DP SG    (8) 

Utilizando-se o índice “C” para indicar a condição de equilíbrio crítico, e combinando-se as 

equações (5), (7) e (8), resulta: 

   DγγfDγγ
Cααb

αa
uρτ SCS

D
C*bC 

2
21

32  (9) 

bCτ , por definição, representa a tensão de cisalhamento crítica ou de equilíbrio do 

escoamento sobre o leito móvel, e fC  é um coeficiente que depende das propriedades das fases 

líquida e sólida. SHIELDS (1936), utilizando a Análise Dimensional, chegou à Equação 9, para a 

qual verificou que o coeficiente fC poderia ser representado por uma função do parâmetro 

adimensional denominado Número de Reynolds do Grão de Sedimento, uma vez que a variável 

representativa do comprimento é um diâmetro característico do grão sólido. Tem-se então: 

  DγγRefτ S*bC   (10) 

   *
S

bC
C

*
bC Ref

Dγγ

τ
θτ 


  (11) 

Utilizando-se dados de diferentes autores, para vários tipos de sedimentos, SHIELDS (1936) 

relacionou graficamente (Figura 5), a tensão normalizada θ (vide Equação 11), em função do 

número de Reynolds do grão de sedimento (Re*).  

A curva obtida caracteriza o movimento 

incipiente dos grãos de sedimentos. Se: 

  C
S

b θ
Dγγ

τ
θ 


  → Grãos em movimento. 

e, se: 

Cθθ                       → Grãos em repouso. 

Ou seja, o leito do escoamento será 

estável quando for formado de sedimentos de 

mesmo diâmetro D, e θ < θC. 
 

Figura 5 – Diagrama de Shields (VIEIRA da SILVA e 
WILSON-JR, 2005) 

O final do Século XX e início do Século XXI foram caracterizados por revisões e aplicações 

dos trabalhos sobre o movimento incipiente de sedimentos em escoamentos com superfície livre. 

Vários autores, entre eles BUFFINGTON (1999); SMITH e CHEUNG (2004); apud BEHESHTI e ATAIE-

ASHTIANI (2008), consideram que a relação proposta por Shields apresenta uma dispersão muito 

grande, e seria melhor representada por uma faixa de valores do que por uma curva bem definida. 

Outros autores, como Chien e Wan (1983); Paphitis (2001); Hager e Oliveto (2002); Cheng (2004); 

Sheppard e Renna (2005); Wu e Wang (2006); Cao, Pender e Meng (2006); Van Rijn (1984, 2007); 

Luckner e Zanke (2007), Beheshti e Ataie-Ashtiani (2008), mostraram que: (i) o tema continua 
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atual, (ii) o diagrama de Shields continua sendo a referência universal das pesquisas, e (iii) métodos 

alternativos tem sido propostos para a determinação do movimento incipiente e aplicação em 

escoamentos sobre leitos naturais não uniformes. Essas referências estão relacionadas precisamente 

em BEHESHTI e ATAIE-ASHTIANI (2008).  

Uma crítica ao diagrama de Shields é o fato das variáveis τbC e u* aparecerem em ambos os 

eixos, ou seja, nos parâmetros adimensionais θ e Re*. Consequentemente, a velocidade crítica de 

atrito, u*C não pode ser determinada diretamente da curva de Shields, e sim por um método 

iterativo. Com a finalidade de resolver o problema e tentar diminuir a dispersão em torno da curva 

de Shields, vários autores propuseram alterações no diagrama, através do estudo de θ em função de 

outros parâmetros adimensionais. Surgiram então diversos trabalhos, entre eles os de PAPHITIS 

(2001); BEHESHTI e ATAIE-ASHTIANI (2008), que estão sendo analisados por DE SOUZA (2009), e 

que consideram como parâmetro independente, entre outros, o diâmetro adimensional do grão, D* 

e o número de mobilidade do grão, u*/ws, onde ws é a sua velocidade de queda. D* é definido pela 

Equação 12, a seguir: 

 
DD

νρ

gρρ

θ

Re S

C

*
*











 














2

3
1

2 3
1

 (12) 

 
4. AÇÕES HIDRODINÂMICAS DAS CORRENTES SOBRE O LEITO MÓVEL 
 
4.1 Valores Reduzidos das Variáveis Hidrodinâmicas 

As configurações do leito dificultam o movimento por arraste dos grãos de sedimentos. A 

resistência ao arraste do grão sólido, sobre dunas e rugas é alta, e reduz parte da energia do 

escoamento, transformando-a em turbulência e calor (WILSON-JR, RODRIGUES e SANTOS, 1980). 

Essa transformação de energia ocorre a uma distância da camada móvel onde a ação das 

forças hidrodinâmicas sobre os grãos que compõem o leito do escoamento é muito pequena ou nula. 

As linhas de corrente do escoamento líquido acompanham as formações do fundo na região de 

inclinação positiva e se distanciam do leito quando a inclinação passa a ser negativa (YALIN, 1977).  

Na região de inclinação negativa (cavado das 

dunas, por exemplo) formam-se turbilhões e, em 

conseqüência, ocorre transformação de energia 

de um modo diferente daquela provocada pela 

rugosidade dos grãos, a qual se relaciona 

diretamente com o movimento por arraste 

(Figura 6). Assim, a perda total de energia do  

 

Figura 6 – Linhas de Corrente do Fluido nas Proximi-
dades das Configurações do Leito (YALIN, 1977) 
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escoamento com superfície livre resulta das perdas parciais: (i) devido à configuração do leito, a 

qual gera turbulência e calor; (ii) devido à rugosidade dos grãos, com geração de movimento de 

sedimentos e migração do leito. Torna-se então adequado considerar a tensão média tangencial, de 

cisalhamento ou de atrito junto ao fundo, τb, que é a grandeza que exprime analiticamente a ação 

das forças hidrodinâmicas sobre a superfície unitária do leito, composta de duas parcelas: 

 ,
b  devido à rugosidade dos grãos do leito, e,  

  ,
b   devido às configurações de fundo. 

Para o cálculo das parcelas ,
b  e  ,

b  , EINSTEIN e BARBAROSSA (1952) parcelaram o raio 

hidráulico, enquanto MEYER-PETER e MÜLLER (1948) preferiram considerar a declividade da linha 

d’água composta de duas parcelas, ou seja:  

SRb    (13) 

   ''''' SSRSRSRRSRb    (14) 

É fácil verificar que os dois parcelamentos conduzem aos mesmos resultados. Entretanto, 

como a parcela '
b  é a que determina o movimento sólido, pode-se usar, indistintamente, qualquer 

uma das reduções da Equação 14, desde que se tenha R’S = RS’. 

A velocidade tangencial ou de atrito reduzida, junto ao leito, é dada por: 

SRgu b '
'

'
* 




 (15) 

Nas aplicações dos modelos e expressões matemáticas que descrevem analiticamente o 

movimento de sedimentos, cada autor utiliza um método particular para a determinação dos valores 

reduzidos das grandezas, associados ao movimento de sedimentos. WILSON-JR, RODRIGUES e 

SANTOS, 1980; e, VIEIRA DA SILVA e WILSON-JR, 2005 apresentam os métodos de redução 

desenvolvidos por Meyer-Peter, Einstein-Barbarossa, Einstein-Keulegan e Engelund. No caso do 

Rio Ivai abordado a seguir, os valores das variáveis hidrodinâmicas reduzidas responsáveis pelo 

movimento sólido foram calculados pelo Método de Einstein-Keulegan. 

5. DESCRIÇÃO DAS APLICAÇÕES: Estudo de Casos 
 

5.1 Movimento de Sedimentos no Trecho Inferior do Rio Ivaí, Estado do Paraná 

O desenvolvimento econômico do Estado do Paraná se sobressaiu na década de setenta, 

devido à evolução de sua agricultura, que correspondia a 25% do valor agrícola nacional, e de sua 

pecuária (WILSON-JR, RODRIGUES e SANTOS, 1980). Esse estado, cuja superfície é de 199.000 km2, 
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se situa entre as regiões Sul e Sudeste do Brasil, ou seja, entre as duas regiões que se destacaram, na 

época dos trabalhos, por um dos maiores mercados da América Latina, onde se concentravam 92% 

das indústrias brasileiras e 89% dos estabelecimentos comerciais. A infra-estrutura do estado, e, 

particularmente, de sua região Noroeste, foi influenciada pelas exigências desse mercado. A partir 

de 1950, fluxos migratórios colonizadores vindos dos estados vizinhos, principalmente de São 

Paulo e Minas Gerais, se estabeleceram em direção ao Noroeste do Paraná. 

No período de 1950 a 1975, as vastas florestas que cobriam essa região foram completamente 

abatidas. Em seu lugar, a pecuária e, principalmente, a agricultura se instalaram: o café sendo, 

inicialmente, o fator fundamental de ocupação do solo (WILSON-JR, RODRIGUES e SANTOS, 1980). 

Somente a partir de 1970, que a agricultura se diversificou: o café dividiu seu lugar com a 

soja, feijão, arroz, milho, entre outros. Durante esse período, a população local aumentou numa taxa 

duas vezes superior à do país. Esses fatores associados: a destruição da massa vegetal natural, 

exuberante, que fixava o solo, e a concentração demográfica acelerada, localizados sobre uma base 

geológica de características especiais, formada de basalto e arenito, principalmente do tipo Caiuá, 

provocaram um desequilíbrio ecológico. 

A conseqüência foi um processo erosivo intensivo, que se manifestou nas regiões urbanas, 

como ilustrado na Figura 7, a seguir, nas regiões rurais e, também, nas proximidades das obras de 

engenharia,. 

O principal rio da região Noroeste do Paraná é o Ivai, cuja bacia hidrográfica está apresentada 

na Figura 8. Sua superfície é de 36.673 km2, dos quais 70% pertencem à região Noroeste. Seu 

comprimento é de 650 km, sua profundidade média 5,5 m e sua largura média de 150 m. O Rio Ivai 

é a principal fonte de abastecimento de água do Noroeste do Estado do Paraná. Ele drena quase 

40% de sua superfície. Assim, era razoável esperar que as quantidades e tipos de materiais sólidos 

transportados pelo Rio Ivai e seus afluentes se relacionassem com o processo erosivo da região. 

 

 

Bacia do Rio Ivai

Parte representativa

Estações Pluviométricas

Hidrossedimentométricas

Bacia do Rio Ivai

Parte representativa

Estações Pluviométricas

Hidrossedimentométricas

 
Figura 7 – Voçoroca na Cidade de Rondon 

(Foto: Wilson Jr.) 
Figura 8 – Bacia Hidrográfica do Rio Ivai (WILSON-JR, 2003) 
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Os objetivos dos estudos hidráulicos e sedimentológicos realizados na bacia hidrográfica do 

Rio Ivaí foram: (i) a estimativa da quantidade total de sedimentos transportados pelo Rio Ivai até o 

Paraná (WILSON-JR, RODRIGUEZ e SANTOS, 1980); e (ii) as estimativas anuais das quantidades totais 

de sedimentos transportados por quatro de suas sub-bacias (WILSON-JR, 2003). 

Metodologia 

Para a descrição do movimento dos 

sedimentos num escoamento com superfície 

livre, são necessárias três etapas básicas, 

conforme esquematizado na Figura 9: (i) 

Conhecimento da bacia hidrográfica; (ii) 

Medições do movimento sólido total num 

trecho representativo do curso d’água, e, (iii) 

Determinação das características hidrometeoro- 

 

 
Figura 9 – Metodologia para estudos do movimento de 

sedimentos em cursos d’água (WILSON-JR, 1999) 

lógicas, hidráulicas, hidrodinâmicas, e sedimentológicas em que essas medições foram realizadas. 

A segunda etapa engloba três campanhas de medições de campo: diárias, periódicas e 

intensivas. Os resultados das campanhas de medições periódicas realizadas pelos hidrometristas 

permitem que sejam estabelecidas as relações analíticas entre as variáveis hidrodinâmicas e 

sedimentológicas. As medições intensivas, imprescindíveis nos estudos de sedimentologia, mas 

raramente efetuadas no Brasil, permitem verificar, calibrar e validar as expressões e modelos 

obtidos. Os resultados das observações diárias permitem que estas relações sejam estendidas para 

os demais períodos dos ciclos hidrológicos estudados (WILSON-JR, 1999). 

As principais medições clássicas realizadas no trecho representativo do Rio Ivaí, denominado 

Novo Porto Taquara (WILSON-JR, RODRIGUEZ e SANTOS, 1980), incluem, entre outras medições: 

leituras de nível d’água; medições de velocidade; determinações de vazão líquida; amostras de 

sedimentos de fundo, assim como dos sedimentos em movimento por arraste e em suspensão. Desta 

forma, foi possível conhecer as características hidrodinâmicas e sedimentológicas diárias do Rio 

Ivaí no trecho de Novo Porto Taquara, durante um ciclo hidrológico completo, que permitiram a 

análise temporal do movimento incipiente dos sedimentos de fundo, cujos resultados estão sendo 

apresentados neste artigo. 

5.2 Diagnóstico Hidráulico-Sedimentológico da Bacia do Rio Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro 

O Rio Iguaçu, cuja bacia hidrográfica, apresentada na Figura 10, se situa no Estado do Rio de 

Janeiro, possui um comprimento de 40,4 km e drena uma superfície de 726 km2, a qual abrange 

regiões urbanas e rurais, e ambientes fluviais e estuarinos.  
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As características fisiográficas e 

hidrodinâmicas dos rios da margem direita 

diferem bastante dos da margem esquerda. 

Os afluentes da margem esquerda descem 

em regime torrencial das montanhas que 

formam o divisor Norte de águas da bacia 

hidrográfica da Baía de Guanabara. Nas 

partes altas dessas sub-bacias, cujas altitudes 

chegam a 1.000 m, o relevo é escarpado, os 

cursos d’água são torrenciais durante os 

períodos chuvosos, capazes de arrancar e 

transportar partículas sólidas e mesmo 

plantas, dos leitos e margens.  

 
Figura 10 – Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu  

(WILSON-JR, 1996) 

Os afluentes da margem direita, ao contrário, nascem em altitudes de apenas uma centena de 

metros, escoando sobre regiões de relevo suavemente ondulado e plano. Ao longo de seu percurso, 

o Rio Iguaçu sofre interferências naturais e antrópicas. As interferências naturais ocorrem no 

encontro das águas com seus afluentes, devido às características hidrossedimentológicas diferentes 

dos dois escoamentos, ao passo que os problemas relacionados com as interferências antrópicas são 

principalmente devidos: (i) à extração intensiva de material sólido para a construção civil, que se 

transformou numa prática clandestina de subsistência na região; (ii) o lançamento de esgotos in-

natura diretamente nos cursos d’água; e (iii) os depósitos de resíduos sólidos urbanos diretamente 

nas calhas e margens dos escoamentos. 

Os perfis granulométricos longitudinais dos rios da bacia do Rio Iguaçu (WILSON-JR, 1996, 

1997) apresentaram um comportamento normal, com os valores do diâmetro D50, por exemplo, 

decrescendo de montante para jusante (Figura 11). Entretanto, nos locais das interferências, 

naturais e antrópicas, as curvas granulométricas do material da camada ativa do leito dos rios, foram 

modificadas. Nesses locais, os sedimentos de fundo apresentam distribuições granulométricas 

menos uniformes, e, portanto, maiores valores do Coeficiente de Gradação, σ1 definido pela 

Equação 16: 

{ }
16

50

50

84
D
D

D
D

1 2

1
σ +=  (16) 

onde Di (i=16, 50 e 84) corresponde ao diâmetro do grão de sedimento de porcentagem i na curva 

granulométrica acumulada.  
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Figura 11 – Perfis Sedimentares Longitudinais, Granulométrico e de Gradação do Rio Iguaçu (WILSON-JR, 1996) 

O acompanhamento da evolução no tempo dos perfis longitudinais, granulométrico e de 

gradação, permite que se detectem as regiões mais degradadas, e se verifique as tendências de 

recuperação, no decorrer do tempo, da morfologia das regiões onde desequilíbrios sedimentológicos 

tenham sido verificados. Desta forma, estes perfis poderão fornecer subsídios necessários para o 

diagnóstico hidráulico-sedimentológico, para a recuperação de áreas degradadas e impactadas, e 

para a gestão da ocupação de bacias hidrográficas. Neste trabalho, foram selecionados cinco locais 

ao longo do Rio Iguaçu, para a análise espacial do movimento incipiente dos sedimentos de fundo 

do escoamento, cujos resultados são apresentados a seguir. 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os dados hidráulicos e sedimentológicos dos casos analisados a seguir foram apresentados em 

WILSON-JR, RODRIGUEZ e SANTOS, 1980 e WILSON-JR, 1996. 

Nos gráficos de resultados (Figuras 12 a 17), as retas apresentadas para diâmetros constantes 

D = 0,0625; 0,250; 0,500; 1,000 e 2,000 mm, que correspondem aos limites da classificação 

granulométrica da American Geophysical Union, foram obtidas para as mesmas condições 

hidrodinâmicas medidas durante as campanhas de campo. As retas obtidas foram extrapoladas até 

as extremidades do gráfico, e elas caracterizam um leito homogêneo idealizado de diâmetro D. 

6.1 Análise Temporal: Rio Ivai em Novo Porto Taquara, Estado do Paraná 

O trecho Novo Porto Taquara no Rio Ivai, de cerca de 2 km de comprimento, apresentou 

configurações de fundo do tipo dunas e rugas, durante o ciclo hidrológico estudado. Dois conjuntos 
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de curvas foram então considerados: o primeiro, formado pelas curvas de diâmetros D35, D50 e D65, 

onde as perdas de energia devido às formas de fundo não foram desconsideradas; e o segundo pela 

curva de D65, considerando-se, neste caso, somente as tensões hidrodinâmicas reduzidas, 

responsáveis pelo movimento dos sedimentos. Nas Figuras 12 e 13, a seguir, estão apresentados os 

resultados dos valores das tensões tangenciais adimensionais θ e θ’ em função do número de 

Reynolds do grão, Re* e do diâmetro adimensional do grão, D*, respectivamente. A Figura 14 

mostra o gráfico dos números de mobilidade, normal e reduzido, u*/ws e u’*/ws, em função de D*.  

 

 

Figura 12 – Tensões tangenciais adimensionais totais e reduzidas, responsáveis pelo movimento 
de sedimentos do leito do Rio Ivai em Novo Porto Taquara, durante um ciclo hidrológico 

 

Para caracterizar o movimento incipiente dos grãos, foram utilizadas nas Figuras 12 a 14, as 

curvas de SHIELDS (1936), PAPHITIS (2001) e BEHESTI e ATAIE-ASHTIANI (2008), respectivamente.  

 

Figura 13 - Tensões tangenciais adimensionais totais e reduzidas do Rio Ivai, durante um ciclo 
hidrológico, em função do diâmetro adimensional do grão.  
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Figura 14 – Números de mobilidade totais e reduzidos, do Rio Ivai em Novo Porto Taquara, 

durante um ciclo hidrológico, em função do diâmetro adimensional do grão. 

 

6.2 Análise Espacial: Rio Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro  

No caso do Rio Iguaçu, foram consideradas cinco estações localizadas nos cursos superior e 

médio do escoamento, todas a montante da confluência com o curso d’água denominado Vala da 

Madame (Figura 10, WILSON-JR, 1996). Nas Figuras 15 e 16, a seguir, estão apresentados os 

resultados dos valores da tensão tangencial adimensional θ em função do número de Reynolds Re* e 

do diâmetro adimensional do grão, D*, respectivamente. A Figura 17 mostra o gráfico do número 

de mobilidade u*/ws em função de D*. Em cada localização foram coletadas amostras de sedimentos 

de fundo, em um ou dois pontos, e o estudo do movimento incipiente foi realizado para os 

diâmetros característicos das curvas granulométricas obtidas. Assim os símbolos nas curvas 

contínuas de cada estação correspondem aos diâmetros característicos do material do leito, ou seja, 

a D90, D84, D65, D60, D50, D35, D16 e D10. Com esta forma original de apresentação e análise, pode-

se, facilmente: (i) conhecer, em cada seção transversal, as porcentagens e os diâmetros de material 

que estão se movimentando; (ii) comparar os movimentos de sedimentos de mesmo diâmetro nas 

diversas seções transversais de um curso d’água.  

Analogamente ao caso do Rio Ivai, foram utilizadas nas Figuras 15 a 17 do Rio Iguaçu, as 

curvas de SHIELDS (1936), PAPHITIS (2001) e BEHESTI e ATAIE-ASHTIANI (2008), para caracterizar 

o movimento incipiente dos grãos de sedimentos, respectivamente. 
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Figura 15 - Tensão tangencial adimensional θ, em função do número de Reynolds do Grão Re*, 

em cinco seções transversais dos cursos superior e médio do Rio Iguaçu, RJ. 
 

 
Figura 16 – Tensão tangencial adimensional θ, em função do diâmetro adimensional do grão 

D*, nas seções transversais do Rio Iguaçu, RJ. 
 

 
Figura 17 – Número de mobilidade u*/ws de seções do Rio Iguaçu, em função do diâmetro 

adimensional do grão D* 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

O leito do Rio Ivai, durante o ciclo hidrológico considerado, apresentava-se coberto de 

sedimentos recém depositados, que teve sua origem no intenso processo erosivo da região Noroeste 

do Estado do Paraná. Como mostram as Figuras 12 a 14, os sedimentos eram arenosos e móveis. 

Com o acúmulo de material no fundo do rio, devido à grande alimentação sólida vinda da bacia 

hidrográfica, formaram-se dunas e rugas, que dissiparam parte da energia do escoamento, com 

geração de calor e turbulência. Desta forma, o transporte sólido diminuiu durante os períodos de 

menor velocidade, e uma pequena fração do material, mesmo que composto de areias, média e fina, 

se depositou e se consolidou no fundo do escoamento.  

O Rio Iguaçu, ao longo do seu curso (Figuras 11, e 15 a 17), sofre uma série de interferências 

naturais e antrópicas, destacando-se a extração intensiva de material para construção civil. Os 

trechos longitudinais do curso principal apresentaram-se, na época do estudo, em desequilíbrio 

sedimentológico, assim como seus principais afluentes. O resultado foi um leito composto de 

material de granulometria variada, cujos movimentos dependem do estado de gradação e de 

ocupação da região próxima da seção transversal amostrada. 

A originalidade dos gráficos apresentados (Figuras 12 a 17) permite analisar os critérios 

tradicionais (SHIELDS, 1936) e os decorrentes dos inúmeros trabalhos das últimas décadas 

(PAPHITIS, 2001; BEHESHTI-ATAIE ASHTIANI, 2008, por exemplo) sobre o início do movimento de 

sedimentos não-coesivos em cursos d’água. Os gráficos destas figuras permitem: (i) mostrar o 

comportamento temporal do leito de um rio; (ii) mostrar a influência das configurações de fundo na 

dissipação da energia do escoamento, com aumento da geração de calor e turbulência e diminuição 

da geração de movimento sólido; (iii) analisar a interação dos sedimentos da bacia hidrográfica com 

o material do leito do escoamento; (iv) comparar num mesmo período de tempo, os estados de 

equilíbrio sedimentológico em diferentes trechos, ao longo do curso d’água; (v) estudar as 

conseqüências das interferências antrópicas nos processos sedimentológicos e morfológicos; e (vi) 

fornecer subsídios essenciais para a gestão dos cursos d’água e bacias hidrográficas. 
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