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RESUMO --- O presente trabalho teve por objetivo determinar a granulometria de sedimento em
suspensão do rio Piranhas a partir da determinação de curva de Oden. O estudo foi realizado na subbacia hidrográfica do Rio Piranhas. Foram realizadas 15 campanhas de medições
hidrossedimentométricas, no período de novembro/2012 a maio/2013, correspondentes às coletas de
amostras de água com sedimentos em suspensão durante o período de estiagem (seco), com
frequência mensal, e durante o período chuvoso. Para cada amostragem de sedimentos em
suspensão foi construída a curva de Oden, que caracterizou os sólidos suspensos que foram
carreados e/ou depositados no Rio Piranhas, constituídos de silte, argila e areia fina.
ABSTRACT --- The present work had by objective determine granulometry suspended sediment of
river Piranhas from the determination of Oden curve. The study was conducted in sub-reservoir
hydrographic of river Piranhas. Were performeds 15 campaigns of hydrosedimentometric
measurements november/2012 to may/2013, corresponding collect of water samples with suspended
sediments during the period of drought (dry), with a monthly frequency, and during the period
rainy. For each sampling of suspended sediments was constructed curve Oden, were characterized
the suspended solids that they were carried and/or deposited in river Piranhas, constituted silt, clay
and fine sand.
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INTRODUÇÃO
O estudo de sedimento tornou-se de grande importância para a engenharia, a fim de identificar
os problemas relativos a estas partículas que são transportadas por fluídos, carregadas do lugar de
origem aos rios e aos locais de deposição. Seu estudo é de vital interesse na conservação,
desenvolvimento e utilização dos solos e recursos hídricos.
Os processos sedimentológicos que ocorrem na natureza têm sido acelerados e intensificados
pela atividade humana, destacando-se o uso inadequado do solo, o desmatamento, a urbanização,
atividade agropecuária e alteração dos cursos dos rios (Brito et al., 2009).
Conforme descrito por Carvalho (2008), o termo sedimento se refere a uma partícula
depositada ou em movimento, derivada da fragmentação das rochas, por processo físico ou químico,
e que é transportada pela água ou pelo vento do lugar de origem aos rios e aos locais de deposição;
é o material sólido em suspensão ou depositado no leito - sedimentos de fundo.
Por sólido em suspensão entende-se como a partícula de rocha degradada e matéria orgânica
transportada pela força da corrente de água. Os sólidos em suspensão transportada pelos cursos de
água, decorrentes da ação erosiva da água sobre o solo, provocam a degradação da qualidade da
água e prejuízos ao meio ambiente e ao desenvolvimento sócio econômico (Bicalho, 2006).
Segundo Paiva et al. (2000), o conhecimento do aporte de sedimentos em bacias hidrográficas
é extremamente importante no planejamento e gestão dos recursos hídrico.
O rio Piancó-Piranhas-Açu, de domínio federal, uma vez que nasce no município de Santa
Inez, no estado da Paraíba, e segue seu curso natural pelo estado do Rio Grande do Norte,
desaguando no Oceano Atlântico, na Costa Potiguar. Como a maioria absoluta dos rios do
semiárido nordestino, à exceção do rio São Francisco e do Parnaíba, é um rio intermitente em
condições naturais. Os regimes hidrológicos desses rios sofrem fortes influências das condições
climáticas do semiárido. Notadamente, no curto período chuvoso, ocorrido anualmente, onde as
variações de vazões, da qualidade da água e da quantidade de sedimentos são decorrentes dos
volumes de água superficiais, associadas às formas de uso do solo, às características fisiográficas
das bacias e ao tipo de cobertura vegetal predominante da caatinga (CBHRPPA, 2013).
O aporte de sedimentos nessas bacias fica condicionado ao período chuvoso, com
características bem peculiares às condições do semiárido, em que no início das chuvas a caatinga
encontra-se sem folhagem, deixando o solo exposto à ação de erosão da chuva.
De acordo com esse contexto o presente trabalho teve por objetivo determinar a granulometria
de sedimento em suspensão do rio Piancó-Piranhas-Açu a partir da determinação de curva de Oden.

XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

2

MÉTODOS E MATERIAIS
Na Tabela 1 está apresentado o fluxograma das atividades desenvolvidas durante a realização
deste trabalho.
Tabela 1 - Fluxograma das atividades desenvolvidas neste trabalho.

Área de Estudo

Medições na seção Amostragem

de

sedimentos

de controle

suspensão

Análises em

Determinação granulométrica de

laboratório

sedimentos em suspensão

em

Área de estudo
O presente trabalho foi realizado na sub-bacia hidrográfica do rio Piranhas (Figura 1),
pertencente à bacia hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu, a secção de controle onde foi
realizado monitoramento, está localizado geograficamente pelas coordenadas 6°43’43’’S e
37º47’40’’W, próxima à ponte sobre o rio Piranhas, na BR-230, a 5 km da cidade de Pombal-PB.

Figura 1 - Identificação da área de estudo: rio Piranhas.
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Medições na secção de controle
Foram realizadas 15 campanhas de medições no período de novembro/2012 a maio/2013,
correspondentes às coletas de amostras de água com sedimentos em suspensão durante o período de
estiagem (seco), com frequência mensal, e durante o período chuvoso, seguindo as ocorrências de
chuvas que provocasse a alteração da vazão do rio.
Todos os equipamentos utilizados para as coletas pertencem ao Laboratório de Hidrologia do
Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA) da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG), Campus de Pombal – PB.
Amostragem de sedimentos em suspensão
O processo de amostragem se sedimentos para a análise de concentração de sedimentos em
suspensão, foi baseado na metodologia de Carvalho (2008), usando a integração na vertical do perfil
de igual incremento de largura.
Foram utilizados os amostradores DH-48 (medição a VAU – forma que é realizada por um
operador que atravessa o curso de água a pé) com bico 1/4” (Figura 2A) e DH-49, fazendo-se uso
do barco de alumínio da ARUAK 500 PREMIUM, com guincho fluviométrico modelo 207/10 da
HIDROMEC e motor de poupa da MERCURY (Figura 2B).

Figura 2 - Amostradores DH-48 com medição a VAU (A) e DH-49 com uso do barco (B).
O número de amostras obtidas variaram de acordo com a época da campanha realizada, no
período seco, o volume coletado foi geralmente 10 L e no período chuvoso, foi cerca de 5 L para
diferentes verticais.
Análises em laboratório
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Determinação granulométrica dos sedimentos em suspensão
As amostras coletadas foram levadas ao laboratório de Hidrologia do CCTA/UFCG,
colocadas em repouso por um período mínimo de 96 horas, para a decantação dos sedimentos a fim
de se obter a redução de volume, conforme Carvalho et al. (2000).
A análise porcentual granulométrica do material em suspensão pode ser determinada por
vários métodos, então neste trabalho a granulometria dos sedimentos em suspensão foi determinada
aplicando o método de tubo de retirada pela base, descrito por Carvalho (2008), a qual foi montada
no laboratório de Hidrologia, constituindo-se tubos de vidro graduados em divisões de 5 mm, com
1,20 m de comprimento, 2,54 cm de diâmetro interno e 3,0 cm de diâmetro externo, determinando
as variáveis para a formulação da curva de Oden, essa análise também foram desenvolvidas por
Gonçalves (2005) e D’Ávila (2013), sendo a metodologia utilizada para a obtenção desta curva foi
baseado conforme Carvalho (2008).
Neste estudo, porém utilizou-se o método da regressão não linear (Brown, 2001) para os
ajustes das curvas de Oden, por obter melhor traçado, empregando procedimento computacional,
fornecido por Carvalho (2008), onde a equação da reta tangente à curva de melhor ajuste foi
utilizada para determinar o percentual de partículas transportadas em suspensão.

RESULTADOS E DISCUSÃO
Para cada amostragem de sedimentos em suspensão foi construída a Curva de Oden,
determinando a porcentagem de cada tamanho de diâmetro. Pode se observar que os valores
descritos por locação são os valores que representam o tempo de deposição em minutos numa
coluna de 100 cm, que estão diretamente relacionados com o diâmetro das partículas suspensas.
Como identificam na Figura 3, as linhas contínuas que representam as regressões
apresentaram uma variação em relação aos valores que representam o tempo de deposição, devido à
escala do gráfico, no entanto, não acarretando nenhuma conseqüência na obtenção das percentagens
de cada diâmetro, prova disso, pode ser observado nos coeficientes de correlação (R2), os quais
apresentaram ótimos ajustes.
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Figura 3 - Traçados das curvas de Oden para a determinação granulométrica de sedimentos em
suspensão.
Então a partir dos traçados das curvas de Oden, foi produzido outro gráfico, conforme a
Figura 4 que apresenta as curvas granulométricas de sedimentos em suspensão para os respectivos
tamanhos de diâmetro, referente às 15 medições.
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Figura 4 - Curvas granulométricas de sedimentos em suspensão para as medições realizadas no
período de estudo do Rio Piranhas.

Tomando como referência a classificação granulométrica da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT (norma NBR 6.502/1995), citada por Carvalho (2008), com a obtenção da
porcentagem granulométrica média, conforme a Figura 4 classificou-se o tipo de sedimento que está
sendo carreado e/ou depositado no rio Piranhas, que apresentou uma variação de maior
concentração de silte, argila e areia fina, comprovando os estudos desenvolvidos por Carvalho
(2008) observou que o tipo de material sólido transportado em suspensão é, predominantemente, de
argila e silte.
A variação da granulometria de material sólido em suspensão, também foi analisada por Lima
& Silva (2007), que utilizaram resultados de análises granulométricas de 30 amostras de sedimentos
em suspensão, coletadas na Bacia Araguaia-Tocantins, no ano 2000, obtendo grande variabilidade
na distribuição granulométrica das amostras, indicando que as mesmas se compõem de partículas de
argila, silte e areia fina.
De acordo com Carvalho (2008), que analisou o comportamento das concentrações de
sedimentos, 70% a 90% do material transportado nos cursos d’água estão diretamente relacionados
com a quantidade de precipitações e ocorrem principalmente durante período de fortes chuvas.
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Observando a Figura 4, constata-se que a curva granulométrica com maior variabilidade de
percentagem de sedimento em suspensão do Rio Piranhas, foi registrada na amostragem do dia
(19/03/2013), devido ser proveniente do registro da maior carga de produção de sedimentos
observado no período de estudo, por estar no início da época chuvosa.
Neste período de início das chuvas, na região de estudo, a vegetação encontrava-se sem
folhagem, deixando o solo exposto à ação do processo erosivo e de ocorrer a lavagem de toda a
bacia hidrográfica pelo escoamento superficial, carreando todo o material sólido desprendido para o
exutório, promovendo o registro de maior variação de sedimentos em suspensão, no período
estudado.

CONCLUSÕES
O modelo de regressão não linear utilizado para os ajustes das curvas de Oden, foi
satisfatório no traçado de curvas granulométricas da amostras de sedimentos em suspensão do Rio
Piranhas.
Os tipos de materiais sólidos suspensos que foram carreados e/ou depositados no Rio
Piranhas durante o período de estudo, eram constituídos em maior parte de silte e argila.
Espera-se, com este estudo, ter contribuído para a compreensão e a difusão do conhecimento
da caracterização de sedimentos do Rio Piancó-Piranhas-Açu, servindo como uma ferramenta para
o planejamento e a gestão dos recursos hídricos.
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