
1) Pesquisador do Departamento de Engenharia Agrícola - UFC. E-mail: ielneto2003@yahoo.com  
2) Professor Associado do Departamento de Engenharia Agrícola - UFC. E-mail: jcaraujo@ufc.br  
3) Pesquisador do Grupo HIDROSED (www.hidrosed.ufc.br)  
________________________________________________________________________________________________ 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                               1                          
 

 

 

CORRENTES DE TURBIDEZ E IMPLICAÇÕES NA SEDIMENTAÇÃO DE 

RESERVATÓRIOS DO SEMI-ÁRIDO: proposta de arranjo experimental 

Iran Eduardo Lima Neto
1,3

& José Carlos de Araújo
2,3

 

RESUMO – Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir o estado da arte sobre correntes de 
turbidez e suas implicações na sedimentação de reservatórios, abordando os temas modelagem 
matemática, estudos de laboratório e estudos de campo, com destaque nas possíveis aplicações à 
pesquisa sobre sedimentação de reservatórios do semi-árido. São consultados cerca de 60 trabalhos 
científicos, sendo a maioria destes publicada nas duas últimas décadas, o que demonstra um 
crescente interesse da comunidade científica no tema. Dentre estes trabalhos, são selecionados 
aqueles que podem ser utilizados como base para o desenvolvimento de estudos teóricos e 
experimentais sobre correntes de turbidez em reservatórios do semi-árido, considerando processos 
ainda não compreendidos como a redistribuição de deltas e a passagem de sedimentos através dos 
sangradouros das barragens. Pretende-se com os resultados destes estudos fornecer subsídios para o 
aprimoramento de um modelo semi-distribuído (Model of Water Availability in Semi-Arid 

Environments, WASA-SED) para avaliação do impacto da pequena açudagem no balanço 
hidrossedimentológico em bacias do semi-árido. 

ABSTRACT – This paper aims to present and discuss the state of the art on turbidity currents and 
their implications on reservoir sedimentation, with emphasis on mathematical modeling, lab studies 
and field studies, and with particular attention to possible applications to the research on reservoir 
sedimentation in semi-arid areas. Around 60 scientific works are consulted, most of these being 
published in the two last decades, which shows a growing interest of the scientific community on 
the subject. Among these works, we select those that can be used as a reference for the development 
of experimental and theoretical studies on turbidity currents in semi-arid reservoirs, including 
processes that are not understood yet, such as delta redistribution and sediment flow through dam 
spillways. The results from these studies will help improve a semi-distributed model (Model of 
Water Availability in Semi-Arid Environments, WASA-SED) for evaluation of the impact of small 
dams in the hydrosedimentological balance in semi-arid basins. 
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1. INTRODUÇÃO 

Correntes de densidade são escoamentos gerados devido à ação da gravidade sobre fluidos de 

diferentes densidades. Quando a diferença de densidades é causada pela presença de sedimentos em 

suspensão, estas correntes são chamadas de correntes de turbidez ou correntes turbidíticas. O 

principal mecanismo responsável pelo suporte dos sedimentos em correntes de turbidez é a 

turbulência. Assim, no caso de pequenos influxos turbidíticos sob leitos de pequenas declividades, 

as correntes tendem a reduzir sua velocidade longitudinal (e a intensidade de turbulência) à medida 

que os sedimentos são depositados e a densidade se aproxima daquela do fluido ambiente. Por outro 

lado, no caso de grandes influxos turbidíticos sob leitos de grandes declividades, as correntes 

tendem a acelerar devido à auto-ressuspensão dos sedimentos de fundo e ao aumento da densidade 

com relação àquela do fluido ambiente. Estas duas situações representam casos extremos, mas na 

maioria das vezes, as correntes de turbidez envolvem tanto processos de deposição como de 

ressuspensão de sedimentos. Uma descrição geral dos processos físicos envolvidos em correntes de 

turbidez é apresentada por Mulder e Alexander (2001). 

Os primeiros estudos sobre correntes de turbidez foram apresentados por Daly (1936), 

Kuenen (1937), Bell (1942) e Kuenen e Migliorini (1950). Estes estudos fundamentaram a hipótese 

de que tais correntes seriam capazes de transportar sedimentos por longas distâncias até o fundo do 

oceano, formando assim deltas, planícies e cânions submarinos. Desde então, diversas pesquisas 

têm sido conduzidas buscando se entender a dinâmica de correntes de turbidez geradas através de 

diferentes processos naturais como influxos fluviais em lagos ou oceanos, avalanches, erupções 

vulcânicas, tempestades de areia, dentre outros. Revisões da literatura sobre estas correntes são 

apresentadas por Walker (1973), Middleton (1993) e Kneller e Buckee (2000).  

No Brasil, a pesquisa sobre correntes de turbidez foi intensificada através de projetos de 

cooperação entre a Petrobrás e algumas Universidades Federais, com o intuito de melhor 

compreender as características dos reservatórios de petróleo submarinos, supostamente formados 

por tais correntes. Resultados destas pesquisas foram apresentados, por exemplo, por D’ Ávila e 

Paim (2003), Manica et al. (2005) e Puhl et al. (2008). No entanto, o efeito de correntes de turbidez 

originárias de influxos fluviais em reservatórios superficiais brasileiros ainda não foi estudado 

detalhadamente. Este tema torna-se ainda mais relevante em regiões semi-áridas como o estado do 

Ceará, caracterizado pela existência de inúmeros reservatórios (ou açudes) que perdem a cada 

década cerca de 2% de sua disponibilidade hídrica devido ao assoreamento (Araújo et al., 2003). Na 
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Figura 1, pode-se observar a densa estrutura de açudagem na Bacia do Alto Jaguaribe, no estado do 

Ceará, com aproximadamente seis açudes por km2 (Malveira et al., 2007). 

 

Figura 1 – Densa estrutura de açudagem na bacia do Alto Jaguaribe, no estado do Ceará: 4014 
açudes identificados numa área de quase 25 mil km2 (Malveira et al., 2007). 

 

Pesquisas anteriores já avaliaram o assoreamento de reservatórios em bacias semi-áridas 

utilizando modelagem hidrossedimentológica (Araújo et al., 2006, Mamede, 2008). No entanto, 

processos detalhados de deposição e ressuspensão de sedimentos por meio de correntes de turbidez 

ainda não foram incluídos em tais modelos, que geralmente utilizam hipóteses mais simples. Além 

disso, os efeitos da duração das correntes de turbidez e da variação no nível de água dos açudes (em 

virtude de extremas variações temporais) no transporte de sedimentos através dos sangradouros das 

barragens e na dinâmica de formação e redistribuição de deltas ainda não foram discutidos 

anteriormente. Na Figura 2, observa-se que em função desses efeitos, diferentes regimes de 

escoamento podem ser gerados: (a) correntes de turbidez de curta duração em açudes cheios 

(regime normalmente estudado, conforme descrito por Fan e Morris, 1992); (b) correntes de 

turbidez de longa duração em açudes cheios (regime com formação de ressalto hidráulico, 

acarretando em possível transporte de sedimentos através da vazão vertida, conforme descrito por 

Bell, 1942); e (c) correntes de turbidez em açudes relativamente secos (regime esperado apenas para 

o caso dos açudes do semi-árido, incluindo o processo de redistribuição de deltas).  
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Figura 2 – Possíveis regimes de escoamento gerados em açudes do semi-árido:  
(a) correntes de turbidez de curta duração em açudes cheios;  

(b) correntes de turbidez de longa duração em açudes cheios, com formação de ressalto hidráulico e 
transporte de sedimentos através da vazão vertida;  

(c) correntes de turbidez em açudes relativamente secos, incluindo o processo de redistribuição de 
deltas. 

 

O presente trabalho consiste em uma revisão da literatura sobre correntes de turbidez, 

abordando os temas modelagem matemática, estudos de laboratório e estudos de campo, com 

enfoque nas possíveis aplicações ao caso de sedimentação de açudes do semi-árido. Este trabalho 

servirá como base para o grupo de pesquisa HIDROSED da Universidade Federal do Ceará – UFC 

para o desenvolvimento de uma série de estudos teóricos e experimentais, visando futuramente à 

inclusão de sub-modelo de sedimentação de reservatórios no modelo semi-distribuído WASA-SED 

(Güntner e Bronstert, 2004; Mamede et al., 2006; Bronstert et al., 2007; Mamede et al., 2008) para 

avaliação do impacto da pequena açudagem no balanço hidrossedimentológico em bacias do semi-

árido.  
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2. MODELAGEM MATEMÁTICA 

Os modelos matemáticos que descrevem a dinâmica de correntes de turbidez são baseados nos 

princípios clássicos da mecânica dos fluidos. Assim, estas correntes podem ser consideradas 

similares a outros tipos de escoamentos por gravidade descritos por Turner (1979) e Simpson 

(1997), por exemplo. Nestes tipos de escoamentos, o parâmetro adimensional mais importante é o 

número de Froude densimétrico, que relaciona as forças de inércia e gravidade através da seguinte 

expressão: 

U
Fr

g H
=

′
                                                                                                   (1) 

em que: 

U = velocidade média no sentido da corrente de turbidez; 

g′ = aceleração da gravidade reduzida, ( )c a a
g g ρ ρ ρ′ = −   , onde g é aceleração da 

gravidade, cρ é a massa específica da corrente de turbidez e aρ é a massa específica do 

fluido ambiente; 

H = escala de comprimento característica (normalmente adota-se a espessura da corrente de 

turbidez).   

Embora o número de Froude densimétrico seja considerado o parâmetro dominante na 

dinâmica de correntes de turbidez, o número de Reynolds nestas correntes deve ser suficientemente 

grande para que o regime turbulento seja atingido e os sedimentos sejam mantidos em suspensão 

(Kneller e Buckee, 2000). 

A Tabela 1 apresenta um resumo dos diversos tipos de modelos propostos para simulação da 

dinâmica de correntes de turbidez, incluindo desde simples equações obtidas a partir de balanço de 

força (Kuenen, 1952; Stacey e Bowen, 1988a,b; Mulder et al., 1998) a soluções analíticas das 

equações de movimento (Hinze, 1960; Dade e Huppert, 1994; Friedrichs e Wright, 2004; Lai e 

Capart, 2007) e modelos numéricos mais complexos (Chu et al., 1979; Parker et al., 1986; Eidsvik e 

Brors, 1989; Brors e Eidsvik, 1992; Bonnecaze et al., 1993; Zeng e Lowe, 1997, De Cesare et al., 

2001; Necker et al., 2002; Kostic e Parker, 2003a,b; Toniolo et al., 2007; Salles et al., 2007; Gerber 

et al., 2008; Hu e Cao, 2009). Dentre os modelos apresentados, aqueles propostos por Kuenen 

(1952) e Parker et al. (1986) são os mais difundidos na comunidade científica, provavelmente 

devido à sua base física e capacidade de reproduzir a dinâmica de correntes de turbidez em diversos 

casos práticos. Estes modelos têm sido freqüentemente utilizados como referência para 
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desenvolvimento de modelos mais recentes, como aqueles desenvolvidos por Salles et al. (2007), 

Gerber et al. (2008) e Hu e Cao (2009), e serão descritos sucintamente a seguir. 

 
Tabela 1 – Resumo dos tipos de modelos propostos para simulação da dinâmica de correntes de 

turbidez e de seus depósitos 

Autor(es) Tipo de Modelo

Kuenen (1952) Forma modificada da equação de Chézy para calcular a velocidade e a espessura de correntes de turbidez

Hinze (1960)
Solução analítica considerando uma viscosidade turbulenta média na vertical para modelar a velocidade, a 

densidade e a espessura de correntes de turbidez 

Chu et al. (1979)
Sistema de equações para modelar as propriedades médias de correntes de turbidez, considerando os efeitos de 

entrada fluida na corrente, arrasto e troca de sedimentos com o leito

Parker et al. (1986)
Sistema de três ou quatro equações de conservação de massa e quantidade de movimento, incluindo o efeito de 

auto-ressuspensão de sedimentos devido à turbulência nas correntes de turbidez 

Stacey e Bowen (1988a,b)
Equações algébricas utilizando modelos de turbulência de fechamento para simulação dos perfis verticais de 

velocidade e densidade em função do gradiente do número de Richardson

Eidsvik e Brors (1989)
Modelo de turbulência k-ε para simulação dos perfis verticais de velocidade, densidade, energia cinética turbulenta 

e coeficiente de viscosidade turbulenta em correntes de turbidez

Brors e Eidsvik (1992)
Modelo de tensões de Reynolds para simulação dos perfis verticais de velocidade, densidade, energia cinética 

turbulenta e coeficiente de viscosidade turbulenta em correntes de turbidez

Bonnecaze et al. (1993)
Equações de águas rasas e transporte de sedimentos para simulação das propriedades médias de correntes de 

turbidez

Dade e Huppert (1994) Modelo Box para simulação em duas dimensões da deposição de sedimentos provocada por correntes de turbidez

Zeng e Lowe (1997)
Sistema de equações para modelar a evolução e as características da deposição de sedimentos provocada por 

correntes de turbidez, incluindo o efeito da distribuição vertical de sedimentos

Mulder et al.  (1998)
Forma modificada da equação de Chézy para calcular as propiedades médias de correntes de turbidez, incluindo os 

efeitos de entrada fluida na corrente e troca de sedimentos com o leito

De Cesare et al. (2001)
Modelo de turbulência k-ε para simulação da dinâmica de correntes de turbidez e processos de erosão e deposição 

de sedimentos em reservatórios tridimensionais, utilizando o software comercial CFX-4 

Necker et al.  (2002)
Equações de Navier-Stokes e transporte de sedimentos utilizando abordagem euleriana em duas ou três dimensões 

para simulação da dinâmica de correntes de turbidez com alta resolução

Kostic e Parker (2003a,b)
Sistema de equações baseado no modelo de Parker et al. (1986), porém incorporando os detalhes da transição 

entre regime fluvial e corrente de turbidez na formação de deltas na entrada de reservatórios 

Friedrichs e Wright (2004)

Solução analítica da velocidade e da concentração de sedimentos em correntes de turbidez, derivada da teoria de 

camada limite induzida por ondas. Este modelo foi proposto para simular influxos fluviais em costas marítimas e 

considera auto-ressuspensão de sedimentos devido à ação das ondas 

Toniolo et al. (2007)

Equações integrais de conservação de massa e quantidade de movimento assumindo a formação de ressalto 

hidráulico a jusante da corrente de turbidez, implicando em uma possível passagem de sedimentos finos através do 

sangradouro das barragens 

Lai e Capart (2007)
Solução analítica de duas equações lineares de difusão assumindo similaridade dos perfis dos deltas em cada 

regime: fluvial e corrente de turbidez

Salles et al.  (2007) Simulação de correntes de turbidez e deposição de sedimentos utilizando autômatos celulares

Gerber et al.  (2008)
Combinação e simplificação dos modelos de Kostic & Parker (2003a,b) e Friedrichs & Wright (2004), considerando 

auto-ressuspensão de sedimentos devido à turbulência nas correntes de turbidez 

Hu e Cao (2009)
Sistemas completos de equações de conservação de massa e quantidade de movimento, incluindo os efeitos de 

auto-ressuspensão de sedimentos e deformação do leito  

 

O modelo de Kuenen (1952) foi o primeiro a descrever com certa precisão as propriedades de 

correntes de turbidez observadas em campo. Neste modelo, realiza-se um balanço de forças em um 

volume de controle considerando que as correntes de turbidez apresentam regime de escoamento 

permanente e uniforme. Logo, utilizando a relação (1), obtém-se uma forma modificada da equação 

de Chézy:  

8

o i

S
Fr

f f
=

+
                                                                                              (2) 
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em que: 

S = declividade do fundo do canal; 

of = fator de atrito no fundo do canal, 28o o af Uτ ρ= , onde oτ é a tensão de cisalhamento 

neste ponto; 

if = fator de atrito na interface entre a corrente de turbidez e o fluido ambiente, 

28i i af Uτ ρ= , onde iτ é a tensão de cisalhamento neste ponto.  

A maior limitação desse modelo simplificado está na determinação dos fatores de atrito of  e 

if , que dependem de parâmetros geralmente desconhecidos como a rugosidade efetiva do fundo do 

canal e as condições de mistura turbulenta na interface entre a corrente de turbidez e o fluido 

ambiente (Middleton, 1993). 

O modelo de Parker et al. (1986) pode ser considerado como um grande avanço com relação à 

equação de Kuenen (1952). Neste modelo unidimensional são consideradas as equações de 

conservação de quantidade de movimento [Equação (3)] e de conservação de massa fluida [Equação 

(4)] e de sedimentos suspensos [Equação (5)] para simular a dinâmica transiente de correntes de 

turbidez, incluindo os efeitos de entrada fluida na corrente e troca de sedimentos com o leito:  

f f s a o

a a

Q UQ
CHS g

t x

ρ ρ τ

ρ ρ

∂ ∂  −
+ = − 

∂ ∂  
                                                        (3) 

f

f

QH
E U

t x

∂∂
+ =

∂ ∂
                                                                                         (4) 

s
q s

QCH
v kC R

t x

∂∂
+ = − +

∂ ∂
                                                                             (5) 

em que: 

fQ = vazão do fluido por unidade de largura; 

C = concentração média de sedimentos; 

sρ = massa específica do sedimento; 

fE = coeficiente de entrada fluida na corrente de turbidez, ( )fE a b Ri= + , onde a e b são 

parâmetros obtidos experimentalmente e Ri é o número de Richardson definido por 

( )3
s s a a

Ri Q U g ρ ρ ρ= −   ; 

qv = velocidade de queda do sedimento, normalmente fornecida pela Lei de Stokes ou 

avaliada experimentalmente em função da concentração de sedimentos (Cheng, 1997); 
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k = constante obtida experimentalmente ( 2k ≈ ) (Parker et al., 1987); 

sR = taxa de ressuspensão (ou erosão) de sedimentos do leito, geralmente avaliada 

experimentalmente em função das características do escoamento e das partículas sólidas 

(García e Parker, 1993). 

Assim, as Equações (3) – (5) podem ser discretizadas e resolvidas utilizando métodos 

numéricos (Parker et al., 1986; Zeng e Lowe, 1997). Cabe salientar que Parker et al. (1986) também 

apresentou uma quarta equação mais complexa (conservação de energia cinética turbulenta) como 

forma alternativa de refinar os resultados das simulações em determinadas situações, mas esta foi 

desconsiderada nos estudos subseqüentes. 

O modelo de três equações de Parker et al. (1986) foi o primeiro a descrever a dinâmica de 

correntes de turbidez incluindo o fenômeno de auto-ressuspensão de sedimentos de forma coerente 

com as observações experimentais. Assim, no caso de correntes de turbidez transientes em açudes 

do semi-árido [ver Figura 2(a)], espera-se que este modelo também seja capaz de fornecer soluções 

realistas.  

No caso específico de correntes de turbidez de longa duração em açudes cheios, acarretando 

em formação de ressalto hidráulico e possível transporte de sedimentos através da vazão vertida 

[ver Figura 2(b)], o modelo de Toniolo et al. (2007) poderia ser utilizado como uma primeira 

aproximação. Baseado na teoria de Parker et al. (1986), este modelo foi desenvolvido para superar 

as limitações do diagrama empírico de Brune (1953) no cálculo da eficiência de retenção de 

sedimentos em reservatórios. Exemplos de simulações conduzidas por Toniolo et al. (2007) para 

um reservatório hipotético resultaram em eficiências de retenção superiores a 80%. Isto teria 

importantes implicações na modelagem de processos hidrossedimentológicos de regiões semi-áridas 

com densa rede de açudagem, uma vez que os modelos utilizados têm considerado eficiências de 

retenção inferiores a 60% (Mamede, 2008). 

No caso específico de correntes de turbidez em açudes relativamente secos, acarretando em 

processo de redistribuição de deltas [ver Figura 2(c)], o modelo de Kostic e Parker (2003a,b) 

poderia ser utilizado como referência. Também baseado na teoria de Parker et al. (1986), este 

modelo é capaz de simular a dinâmica de formação de deltas incorporando os detalhes da transição 

entre regime fluvial e corrente de turbidez, mas necessitaria ser modificado para levar em 

consideração a variação significativa no nível de água dos açudes e o processo de redistribuição de 

deltas. 

 



________________________________________________________________________________________________________________________

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                            9 

 

3. ESTUDOS DE LABORATÓRIO  

A modelagem física de correntes de turbidez deve ser conduzida com o intuito de se 

compreender detalhadamente a dinâmica dessas correntes e/ou suas características deposicionais em 

escala de laboratório. Assim, considerando os critérios de semelhança e análise dimensional na 

construção de um modelo físico, é possível reproduzir com boa precisão diversos cenários de 

escoamentos existentes em escala real (Kneller e Buckee, 2000). Além disso, estudos de laboratório 

são de suma importância na pesquisa sobre correntes de turbidez, uma vez que diversos parâmetros 

utilizados nos modelos matemáticos precisam ser obtidos experimentalmente, conforme descrito no 

item 2 deste artigo. 

A Tabela 2 apresenta um resumo dos estudos de laboratório conduzidos sobre correntes de 

turbidez, incluindo experimentos sob regime de escoamento permanente (Parker et al., 1987; 

García, 1993; García e Parker, 1993; García, 1994; Yu et al., 2000; Hosseini et al., 2006; Toniolo et 

al., 2007), regime transiente (Kuenen, 1937; Altinakar et al., 1996; Best et al., 2001; Baas et al., 

2005; Manica et al., 2008) e ambos regimes (Middleton, 1966; Violet et al., 2005). Nestes estudos 

foram utilizados os seguintes equipamentos para medição das propriedades das correntes de 

turbidez e de seus depósitos: 

• Velocidade da corrente: câmeras de vídeo (captura de imagens da porção frontal das 

correntes), micro-molinetes (medição da velocidade média longitudinal) e medidores 

(ADV) e perfiladores (UDVP) ultra-sônicos do tipo Doppler (medição das velocidades 

médias e turbulentas em três dimensões);  

• Densidade (ou concentração de sedimentos): amostradores do tipo sifão, sondas óticas, 

medidores ultra-sônicos (ADV) (estimativa da concentração em regiões com densidade 

relativamente baixa) e medidores de concentração de alta densidade (UHCM); 

• Anatomia: câmeras de vídeo (captura de imagens das correntes de turbidez e seus 

depósitos); 

• Batimetria: medidores de nível e sensores acústicos;  

• Granulometria: amostradores de sedimentos. 
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Tabela 2 – Resumo dos estudos de laboratório conduzidos para avaliação das propriedades de 
correntes de turbidez e de seus depósitos 

Autor(es) Enfoque dos Estudos de Laboratório

Kuenen (1937) Estudo fotográfico da deposição de sedimentos provocada por correntes de turbidez

Middleton (1966)
Estudo fotográfico da anatomia das correntes de turbidez e estimativa de sua velocidade média frontal a partir das 

imagens gravadas

Parker et al.  (1987)

Medição da velocidade e da densidade das correntes de turbidez utilizando respectivamente micro-molinete e 

amostragem por sifão, incluindo a avaliação dos mecanismos de deposição e entrada de sedimentos (e massa 

fluida) nas correntes

García (1993)
Medição da velocidade e da densidade das correntes de turbidez utilizando respectivamente micro-molinete e 

sonda ótica, com enfoque na avaliação dos mecanismos de formação de ressaltos hidráulicos e deposição de 

García e Parker (1993)
Medição da velocidade e da densidade das correntes de turbidez, com enfoque na avaliação do mecanismo de 

deposição de sedimentos

García (1994)
Medição da velocidade e da densidade das correntes de turbidez utilizando respectivamente micro-molinete e 

amostragem por sifão, com enfoque na avaliação do mecanismo de deposição de sedimentos

Altinakar et al.  (1996)
Medição da velocidade e da densidade das correntes de turbidez utilizando respectivamente micro-molinete e 

amostragem por sifão, com enfoque na avaliação da taxa de mistura turbulenta

Yu et al. (2000)

Medição da velocidade e da concentração de sedimentos utilizando respectivamente micro-molinete e 

amostragem por sifão para caracterização do mecanismo de deposição de sedimentos tanto na entrada do 

reservatório (fluxo quase-homogêneo) como na corrente de turbidez (fluxo estratificado)

Best et al.  (2001)
Estudo fotográfico e medição das velocidades médias e turbulentas de correntes de turbidez utilizando perfiladores 

ultra-sônicos do tipo Doppler (UDVP) 

Baas et al. (2005)
Estudo fotográfico e medição de velocidades médias e turbulentas, concentração e granulometria de sedimentos 

em correntes de turbidez utilizando perfiladores ultra-sônicos (UDVP) e amostragem por sifão

Violet et al. (2005)
Estudo fotográfico e medição detalhada da geometria e das características dos depósitos de sedimentos gerados 

por correntes de turbidez em uma mini-bacia tridimensional

Hosseini et al. (2006)
Medição da velocidade e estimativa da concentração de sedimentos em correntes de turbidez utilizando medidores 

ultra-sônicos do tipo Doppler (ADV)

Toniolo et al.  (2007)

Estudo fotográfico e medição da concentração e das propriedades dos sedimentos em correntes de turbidez, 

ressaltos hidráulicos e seus depósitos utilizando amostragem por sifão, com enfoque na avaliação da eficiência de 

retenção de sedimentos

Manica et al.  (2008)

Medição da velocidade e da concentração de sedimentos em correntes de turbidez de alta densidade utilizando 

perfiladores (UDVP) e medidores (UHCM) ultra-sônicos, respectivamente. Também foi utilizada câmera de vídeo 

para visualização das correntes e dos depósitos de sedimentos  

Vale ressaltar que outros equipamentos, como o anemômetro de filme-quente e técnicas de 

velocimetria a laser (LDA e LIF), também foram testados em correntes de turbidez, mas não 

apresentaram bons resultados (Kneller e Buckee, 2000; Hosseini et al., 2006).  

No momento está sendo planejado pelo grupo HIDROSED um estudo experimental no 

laboratório de hidráulica do Centro de Ciências Agrárias da UFC, onde serão modeladas 

fisicamente correntes de turbidez sob regimes permanente e transiente (ver Figura 3), similares 

àquelas existentes em açude localizado na região semi-árida do estado do Ceará (ver item 4 deste 

artigo), obedecendo aos critérios de semelhança e análise dimensional. Serão utilizados 

equipamentos ultra-sônicos do tipo Doppler (ADV) para medição das componentes de velocidade e 

estimativa da concentração de sedimentos, já que os influxos fluviais observados em campo 

possuem densidade relativamente baixa (Mamede, 2008). A necessidade de obtenção de dados de 

velocidades médias e turbulentas nas correntes de turbidez e nos ressaltos hidráulicos [ver Figura 

2(b)] também justifica o uso do ADV ao invés de micro-molinetes. Amostradores do tipo sifão 

também serão utilizados tanto para validar as estimativas de concentração de sedimentos obtidas via 

ADV nas correntes e nos ressaltos, como para medir a concentração de sedimentos na vazão vertida. 
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Serão utilizados ainda câmeras de vídeo para captura de imagens do escoamento e dos processos de 

formação e redistribuição de deltas [ver Figura 2(c)], bem como medidores de nível para 

levantamento da batimetria e amostradores de sedimentos para estudos de granulometria. Este 

estudo experimental seguirá como referência os trabalhos desenvolvidos por Baas et al. (2005), 

Violet et al. (2005), Hosseini et al. (2006), Toniolo et al. (2007) e Manica et al. (2008), além de 

trabalhos recentes conduzidos pelo primeiro autor, nos quais foram utilizados os equipamentos 

supracitados (ver Lima Neto et al., 2008 a,b,c,d).  

 

CAIXA
D`ÁGUA

TANQUE DE
ACRÍLICO

CÂMERA

LEITO MÓVEL

CALHA
RETANGULAR

CORRENTE DE
TURBIDEZ

BOMBA

 

Figura 3 – Esquema experimental no laboratório de hidráulica do Centro de Ciências Agrárias da 
UFC.  

 

4. ESTUDOS DE CAMPO 

Ao contrário do que se observa com relação aos estudos de laboratório, poucos estudos de 

campo têm sido conduzidos com o intuito de se medir as propriedades de correntes de turbidez e de 

seus depósitos. No entanto, estes tipos de estudos são de grande relevância para um melhor 

entendimento do fenômeno em escala real e para validação de modelos numéricos.  

A Tabela 3 apresenta um resumo dos estudos de campo sobre correntes de turbidez, incluindo 

campanhas de medições realizadas tanto em lagos quanto em reservatórios (Chikita, 1990; 

Kostaschuk et al., 2005) e em oceano (Shepard et al., 1977; Traykovski et al., 2007; Ma et al., 

2008). Nesses estudos foram utilizados os seguintes equipamentos para medição das principais 

propriedades das correntes de turbidez e de seus depósitos: 
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• Velocidade da corrente: molinetes (medição da velocidade média longitudinal), 

medidores (ADV) e perfiladores (ADCP) ultra-sônicos do tipo Doppler (medição das 

velocidades médias e turbulentas nas correntes) e medidores de pulso coerente do tipo 

Doppler (PCADP) (medição de velocidade nas proximidades do leito);  

• Densidade (ou concentração de sedimentos): amostradores de sedimentos, perfiladores 

ultra-sônicos do tipo Doppler (ADCP) e sensores acústicos (ABS); 

• Batimetria: sensores acústicos;  

• Granulometria: amostradores de sedimentos.  

 

Tabela 3 – Resumo dos estudos de campo conduzidos para avaliação das propriedades de correntes 
de turbidez e de seus depósitos 

Autor(es) Enfoque dos Estudos de Campo

Shepard et al.  (1977) Medição da velocidade de correntes de turbidez relativamente lentas no oceano utilizando molinetes

Chikita (1990)

Medição de temperatura, velocidade e concentração de sedimentos em correntes de turbidez em um reservatório 

superficial utilizando termômetros, molinetes e amostradores de sedimentos, respectivamente. Também foram 

analisadas as características dos sedimentos depositados 

Kostaschuk et al. (2005)
Medição de velocidade nas três dimensões e estimativa da concentração de sedimentos em correntes de turbidez 

em um lago utilizando perfiladores de velocidade ultra-sônicos do tipo Doppler (ADCP)

Traykovski et al.  (2007)

Medições de velocidade utilizando medidores (ADV) e perfiladores (ADCP) ultra-sônicos do tipo Doppler e de 

concentração de sedimentos utilizando sensores acústicos (ABS) em correntes de turbidez em costa marítima. 

Também foram utilizados sensores para medição de nível, conductividade e temperatura da água

Ma et al. (2008)

Medições de velocidade utilizando medidores (ADV) e perfiladores (ADCP) ultra-sônicos do tipo Doppler e de 

concentração de sedimentos utilizando sensores acústicos (ABS) em correntes de turbidez em costa marítima. 

Também foram utilizados medidores de pulso coerente do tipo Doppler (PCADP) para medição de velocidade nas 

proximidades do leito e sensores para medição de nível, conductividade e temperatura da água  

Uma revisão recente sobre os principais equipamentos utilizados para medição dos processos 

de transporte, deposição e ressuspensão de sedimentos no campo é apresentada por Gray e Gartner 

(2009). Nesta revisão, os perfiladores ultra-sônicos do tipo Doppler (ADCP) são apresentados como 

dispositivos bastante confiáveis para medição de velocidade e concentração de sedimentos. No 

momento está sendo planejado pelo grupo HIDROSED em parceria com grupos de pesquisa da 

Universidade Estadual do Ceará – UECE um estudo de campo utilizando tais equipamentos para 

medições em correntes de turbidez no açude Benguê, com capacidade de acumulação de 19,6 hm³. 

A bacia hidrográfica em que este se insere é localizada no semi-árido do estado do Ceará e os 

processos hidrossedimentológicos em uma de suas sub-bacias já vêm sendo monitorados pelo grupo 

HIDROSED desde 2003 (ver sumário em Mamede, 2008). O estudo de campo aqui proposto 

seguirá como referência tais campanhas de monitoramento, assim como o estudo de laboratório 

descrito no item 3 deste artigo e os trabalhos desenvolvidos por Chikita (1990) e Kostaschuk et al. 

(2005). 
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5. CONCLUSÕES  

Este trabalho apresentou e discutiu o estado da arte sobre correntes de turbidez e suas 

implicações na sedimentação de reservatórios em termos de modelagem matemática, estudos de 

laboratório e estudos de campo. Ao todo foram consultados cerca de 60 artigos científicos sobre o 

tema, publicados entre 1937 e 2009, sendo a maioria concentrada nas duas últimas décadas, o que 

demonstra um crescente interesse no assunto. Foram discutidas também em primeira mão possíveis 

implicações das correntes de turbidez na sedimentação de açudes do semi-árido (sujeitos a extremas 

variações temporais) que fornecerão subsídios para o grupo de pesquisa HIDROSED da UFC no 

desenvolvimento de uma série de trabalhos teóricos e experimentais que se encontram em fase de 

planejamento.  

Os trabalhos desenvolvidos por Parker et al. (1986), Kostic e Parker (2003 a,b) e Toniolo et 

al. (2007) foram propostos como base para construção de um novo modelo matemático capaz de 

simular a dinâmica de correntes de turbidez e de seus depósitos em açudes do semi-árido, 

considerando os processos de redistribuição de deltas e passagem de sedimentos através dos 

sangradouros das barragens. Após testado e validado, pretende-se incluir este modelo matemático 

no modelo semi-distribuído WASA-SED com o intuito de se avaliar o impacto da pequena 

açudagem no balanço hidrossedimentológico em bacias do semi-árido. Os trabalhos de Baas et al. 

(2005), Violet et al. (2005), Hosseini et al. (2006), Toniolo et al. (2007) e Manica et al. (2008) 

foram propostos como referência para realização de estudos de laboratório com o objetivo de se 

compreender detalhadamente a dinâmica de correntes de turbidez e de seus depósitos, sob 

condições similares àqueles existentes em açudes do semi-árido. Finalmente, os trabalhos de 

Chikita (1990), Kostaschuk et al. (2005) e Mamede (2008) foram propostos como referência para 

realização de estudos de campo em açude do semi-árido, buscando um melhor entendimento do 

fenômeno de correntes de turbidez em escala real e a validação de modelos matemáticos. 
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