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Capítulo 23
RUSLE – Equação revisada universal da perda de solo

Os rios e córregos ganham e perdem água da mesma maneira que os lagos.
Darrel I. Leap in The Handbook of groundwater engineering.

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 23- RUSLE- Equação revisada universal de perda de solo

Engenheiro Plínio Tomaz 15 de março 2013 pliniotomaz@uol.com.br

23-2

SUMÁRIO

Ordem Assunto

Capítulo 23 - Equação revisada Universal de Perda de Solo (RUSLE)
23.1 Introdução
23.2 Fator de erosividade R
23.3 Fator de erodibilidade do solo K
23.4 Solo
23.5 Fator topográfico LS
23.6 C= fator de práticas de cultura
23.7 P= fator de prática contra a erosão
23.8 Considerações sobre o RUSLE
23.9 Volume aparente

23.10 Estimativa dos sedimentos depositados na drenagem urbana
23.11 Aplicação do “método simples” de Schueler
23.12 Confiabilidade
23.13 Bibliografia e livros consultados

18 páginas

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 23- RUSLE- Equação revisada universal de perda de solo

Engenheiro Plínio Tomaz 15 de março 2013 pliniotomaz@uol.com.br

23-3

Capítulo 23 – Equação revisada Universal de Perda de Solo (RUSLE)

23.1 Introdução
A equação revisada Universal de Perdas de Solo (RUSLE) deve-se a erosão laminar, ravinas e

boçorocas para pequenas áreas e não para áreas grandes conforme Ponce, 1989 que define a sua
validade até 2,56km2. Para áreas maiores deverá ser verificada a erosão nos canais, como por
exemplo, o método de Yang.

A erosão do solo tem duas causas principais: a água e o vento. Em regiões úmidas, a água é o
fator mais importante na erosão. Nos Estados Unidos a média de erosão é de 14 t/ha/ano sendo
8ton/ha/ano devida a água e 6 t/ha/ano devido ao vento. A Figura (23.1) mostra como a energia da
gota de água desloca a partícula de solo, havendo o transporte e a deposição.

Figura 23.1 - Modelo conceitual de Erosão
Fonte: Dane County, USA, 2003- Chapter 2- Erosion Control

Em geral, nos Estados Unidos admite-se, como tolerável, o limite de 12,5t/ha/ano. No Brasil a
erosão atinge a média de 25 t/ha/ano.

Figura 23.2 - Soluções para o combate a erosão.
Fonte: Dane County, USA, 2003- Chapter 2- Erosion Control
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Figura 23.3 - Boçoroca em Bauru
Fonte: IPT - São Paulo

Figura 23.4 - Boçoroca em Bauru
Fonte: IPT - São Paulo
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Figura 23.5 - Assoreamento de rios
Fonte: IPT- São Paulo

A Figura (23.2) mostra as soluções para o combate a erosão as quais não trataremos aqui sobre
o assunto.

As Figuras (23.3) e (23.4)  mostram as boçorocas em Bauru, salientando que o termo indígena
pesquisado pelos geólogos do IPT é realmente boçoroca e não voçoroca. Na Figura (23.5) podemos
ver o assoreamento de rio causado pelos sedimentos transportados das boçorocas.

No processo de erosão é importante a equação universal de perda de solo chamada de RUSLE
(Universal Soil Loss Equation), conforme Foster, 1982 e outros in Righeto, 1998 p.749. Atualmente
temos a equação revisada universal de perda de solo RUSLE e a RUSLE2. Iremos nos ater ao
RUSLE que é um desenvolvimento na aplicação da RUSLE com critérios para o cálculo dos
coeficientes da equação.

O modelo mais conhecido para estimar a perda do solo pela erosão hídrica é o RUSLE, que foi
desenvolvido por Wischmeier e Smith em 1965. Conforme Paiva, 2001 o maior propósito da Equação
RUSLE é servir como guia sistemático no planejamento da conservação do solo.

A Equação da RUSLE é:

A= R. K. L S. C . P
Sendo:
A= perda anual de solo do solo (ton/ha/ano) devido ao escoamento superficial;
R= fator de erosividade. No Estado de São Paulo R varia de 575 a 800 MJ/ha/(mm/h)
K= fator de erodibilidade que varia de 0,03 a 0,79 ton/MJ/ha/(mm/h).
LS= fator de declividade e comprimento de encosta (adimensional)
C= fator de prática de cultura variando de 0,001 a 1,0 (adimensional)
P= fator de prática de cultura contra erosão que varia de 0,3 a 1,0 (adimensional)

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 23- RUSLE- Equação revisada universal de perda de solo

Engenheiro Plínio Tomaz 15 de março 2013 pliniotomaz@uol.com.br

23-6

23.2 Fator de erosividade R
R= fator de erosividade da chuva (MJ/ha)/(mm/h). Existe um mapa de isoerosividade do

Estado de São Paulo onde aparecem os valores de R, conforme a Figura (23.6).
Para Guarulhos R= 675(MJ/ha)/(mm/h).

Figura 23.6 - Curva de isoerosividade R do Estado de São Paulo em
MJ/ha/(mm/h)

Fonte: Bertoni & Lombardi Neto, 1985 in Righeto, 1998

O fator de erosividade da chuva R é um índice número que representa o potencial de chuva e
enxurrada para provocar erosão em uma área sem proteção. A perda de solo provocada por chuvas
numa área cultivada é diretamente proporcional ao produto da energia cinética da chuva pela sua
intensidade máxima em 30minutos. Esse produto é denominado de índice de erosão (EI30). A média
dos valores anuais de EI30 de um longo período de tempo (mais de vinte anos) é o valor do fator de
erosividade da chuva R.

O valor R pode ser calculado de dados de pluviômetros, segundo modelo proposto por
Lombardi Neto & Moldehauer, 1992 citados por Rufino, 1986 (Paiva et al, XIII Simpósio Brasileiro
de Recursos Hídricos).

A Equação foi desenvolvida em Campinas (SP) com objetivo de estimar a energia cinética.
(Carvalho,1994) in Oliveira et al, no XIII Congresso Brasileiro de Recursos Hídricos).

(EI)= 6,886 x (Pm
2/ P) 0,85

Sendo:
P= precipitação média anual (mm)
Pm= precipitação média mensal (mm)
(EI)= média mensal do índice de erosão em MJ.mm/h.ha
R= (EI)

Para a cidade de São Paulo, tomando-se a média mensal da precipitação mensal e a
precipitação média anual de 1465mm obtemos R=720 (MJ/ha)/(mm/h)  conforme Tabela (23.1).
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Tabela 23.1 - Média mensal de energia de erosão EI da cidade de São Paulo

Meses Precipitação média mensal
(mm)

Média mensal
de energia de

erosão
EI

MJ.mm/h.ha
Jan 235 151
Fev 250 167
Mar 160 78
Abr 75 22
Mai 75 22
Jun 50 11
Jul 40 7

Ago 30 5
Set 75 22
Out 125 51
Nov 150 70
Dez 200 114

Total P= 1465 R= 720

23.3 Fator de erodibilidade do solo K
Conforme Righetto, 1998 o fator de erodibilidade do solo K é a taxa de perda do solo por

unidade de erosividade da chuva para um local de referência, correspondente a um determinado solo
e a uma área de encosta de comprimento igual a 22,1m e declive uniforme de 9%.

K= fator de erodibilidade do solo (ton/MJ)/(mm/h). É necessário a percentagem de areia, silte
e matéria orgânica para se achar o valor de erodibilidade K.

Há vários métodos para se achar o valor de K. Um deles é consultar a Tabela (23.2),
observando que com o aumento da matéria orgânica diminui o fator de erodibilidade do solo. Não se
recomenda a extrapolação para valores da quantidade de matéria orgânica maior que 4%.
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Tabela 23.2 - Fator de erodibilidade K do solo (ton/MJ/ha)/(mm/h)
Ordem

Classe de textura
Quantidade de

matéria orgânica
< 0,5% 2% 4%

1 Solo arenoso 0,07 0,04 0,03
2 Solo arenoso fino 0,21 0,18 0,13
3 Solo arenoso muito fino 0,55 0,48 0,37
4 Franco arenoso 0,16 0,13 0,11
5 Franco fino arenoso 0,32 0,26 0,21
6 Franco muito fino arenoso 0,58 0,50 0,40
7 Franco arenoso 0,36 0,32 0,25
8 Franco arenoso fino 0,46 0,40 0,32
9 Franco arenoso muito fino 0,62 0,54 0,44

10 Franco 0,50 0,45 0,38
11 Franco siltoso 0,63 0,55 0,44
12 Silte 0,79 0,69 0,55
13 Franco argilosa arenosa 0,36 0,33 0,28
14 Franco argiloso 0,37 0,33 0,28
15 Franco argiloso siltoso 0,49 0,42 0,34
16 Areia argilosa 0,20 0,17 0,34
17 Silte argiloso 0,33 0,30 0,25
18 Argila 0,17 a 0,38

Fonte: Wanielista, 1978 in Mays, 2001
Nota: foi multiplicado o valor de K nas unidades inglesas por 1,32 conforme p. 15.74

do livro Stormwater Collection Systems Design Handbook de Larry Mays, 2001.

Conforme Jones, et al, o valor de K representa a susceptibilidade do solo a erosão e a
quantidade de runoff. A textura do solo, a matéria orgânica, a estrutura e a permeabilidade
determinam a erodibilidade de um solo em particular. Os valores K podem ser apresentados na
Tabela (23.3).

Tabela 23.3- Valores de K de acordo com o tipo de solo
Tipo de solo Erodibilidade Valor de K

Solo com textura fina ou solo com muita argila Baixa 0,05 a 0,15
Solo com textura média ou solo arenoso Baixa 0,905 a 0,20
Solo com textura média ou solo franco Moderada 0,25 a0,45
Solo com alto teor de silte Alta 0,45 a 0,65

Outro método é usar um nomograma de Wischmeier que está na Figura (23.4). No método
precisamos da distribuição granulométrica do solo onde consta a quantidade de areia, silte e argila e
da matéria orgânica.

Conforme Paiva, 2001 a erodibilidade do solo K pode também ser expressa pela seguinte
Equação (23.1):

K= [2,1 . 10-4 . M 1,14 . (12 –ka)  + 3,25 . (kb –2) + 2,5 . (kc –3)]. 0,001313 (Equação 23.1)

Sendo:
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K= fator de erodibilidade do solo (ton/MJ)/(mm/h).
ka= %de matéria orgânica;
kb= coeficiente relativo à estrutura do solo;
kc= classe de permeabilidade e
M= (% silte + % areia muito fina). (100 - % argila).

Exemplo 23.1
Calcular o fator de erodibilidade K usando a Equação (23.1), sendo ka= 2,5%; kb= 3,5 ; kc=

2,5 , % de argila=13% e % silte + % areia muito fina= 36%.
M= (% silte + % areia muito fina). (100 - % argila).
M= 36 x (100 – 13)= 3132
Substituindo na Equação:

K= [2,1 . 10-4 . M 1,14 . (12 –ka)  + 3,25 . (kb –2) + 2,5 . (kc –3)]. 0,001313
K= [2,1 x 10-4 x 31321,14 x (12 –2,5)  + 3,25 x (3,5 –2) + 2,5 x (2,5 –3)] x 0,001313

K= 0,03 (ton/MJ)/(mm/h)

Exemplo 23.2
Um solo com 70% de silte e areia fina, 5% de areia e 3% de matéria orgânica.
Entrando na Figura (23.7) com 70% composto de silte e areia fina e 5% de areia e 3% de

matéria orgânica obtemos o valor de K= 0,04 (ton/MJ)/(mm/h).

Exemplo 23.3
Um solo encontrado na bacia hidrográfica do açude Santo Anastácio, Ceará com 20% de finos

e 77% de areia e 3% de matéria orgânica.
A permeabilidade é lenta e a estrutura é 1.
Entrando na Figura (23.7) encontramos K= 0,14 (ton/MJ)/(mm/h).

Exemplo 23.4
Um solo do açude Cedro, Ceará com 35% de finos, 43% de areia e 3% de matéria orgânica.
Estrutura é tipo 1 e permeabilidade tipo 5 (lenta).
Entrando na Figura (23.4) achamos K= 0,16 (ton/MJ)/(mm/h).
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Figura 23.7 - Nomograma de Wischmeier para a determinação K
Fonte: Righeto, p. 751, 1998

Figura 23.8 - Triângulo de textura proposto por USDA p.15 Engenharia de Irrigação de Heber
Pimentel Gomes
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23.4 Solo
O solo é formado por partículas sólidas (minerais e orgânicas), água e ar e constitui o

substrato de água e nutrientes para as raízes das plantas.
A textura ou composição granulométrica de um solo é um termo usado para caracterizar a

distribuição das partículas no solo quanto as suas dimensões conforme Gomes, 1997.
De acordo com a proporção de argila, silte e areia na composição do solo, a textura se divide

em várias classes, que podem ser determinadas através do triângulo de texturas proposto pelo
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e apresentado na Figura (23.5) (Gomes,
1997).

O triângulo se compõe de doze espaços que representam 12 classes distintas de textura. As
linhas grossas do gráfico indicam as fronteiras de cada uma das classes de textura. Como exemplo, o
ponto da Figura (23.8) representa a composição de um solo franco-siltoso que contém 25% de areia,
15% de argila e 60% de silte.

A estrutura de um solo caracteriza a forma de arranjo de suas partículas. Solos de texturas
iguais podem possuir estruturas diferentes que apresentam maiores ou menores dificuldades à
penetração ou circulação da água, do ar e das raízes das plantas. A estrutura do solo ao contrário do
que ocorre com a textura, é difícil de quantificar e também de catalogar (Gomes, 1997).

Os solos de texturas médias (francos) que possuem proporções equilibradas de areia, silte e
argila, em geral, são os mais adequados para o desenvolvimento de raízes das plantas, já que
apresentam condições bastante satisfatórias de drenagem, aeração e retenção de água.

A permeabilidade geralmente em mm/h representa a coluna de água em (mm) que atravessa
um solo saturado, numa determinada unidade de tempo (h) sob um gradiente hidráulico unitário.

Exemplo 23.5
Classificar um solo com 21% de areia grossa, 43% de areia fina, 26% de silte, 10% de argila.
Entrando na Figura (23.8) vimos que se trata de solo franco arenoso.

23.5 Fator topográfico LS.
O fator topográfico (LS) combina dois fatores: L função do comprimento da rampa e S função

da declividade média. O produto (LS), conforme Righetto, 1998 é fornecido pela  Equação de
Bertoni:

(LS)= 0,00984 .  S 1,18 . Lx 0,63

Sendo:
(LS)= fator topográfico
S= declividade média da encosta (%) sendo: S ≤ 35%
Lx= comprimento da rampa (m) sendo:   10m ≤ L≤ 180m

Não há precisão nos cálculos quando a rampa tiver mais que 180m ou quando a declividade da
rampa for maior que 35%.

23.6 C= fator de práticas de cultura.
Quando foi feito o RUSLE foi somente para culturas de plantações. Depois foi expandido para

outras áreas como de mineração.
Acha-se “C” usando a Tabela (23.4):
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Tabela 23.4 - Fator de práticas do uso da terra
Uso geral da terra C
Plantações 0,080
Florestas virgens (C tende a 0,001) 0,0001
Pastagens 0,010
Vegetação natural 0,100
Florestas 0,005
Agricultura de Café 0,200
Terras urbanas 0,010
Área desnuda (C tende 1,00) e Outros 1,000
Áreas Urbanas (Fernandes e Araújo XIII Simpósio
Brasileiro de Recursos Hídricos - Açude Acarape, Ceará) 0,030
Gramados  (4,5 ton/ha x ano) 0,001

Observar que quando temos solo gramado o valor da C da prática de cultura é 0,001, que é um
valor baixo o que mostra que os gramados funcionam muito bem contra a erosão dos solos.

23.7 P= fator de prática contra a erosão.
Conforme Righeto, 1998 as práticas de conservação do solo podem reduzir enormemente a

perdas do solo: técnicas de terraceamento, faixas de contorno niveladas e cordões de vegetação
permanente devem ser utilizados no manejo dos solo sujeitos a fortes erosões. As Tabelas (23.5) e
(23.6) mostram valores de P.

Tabela 23.5 - Fator de práticas contra erosão
Uso geral da terra P

Plantações 0,5
Pastagens 1,0
Florestas 1,0

Terras urbanas 1,0
Outros 1,3

Fonte: Wanielista, 1978 in Mays, 2001.

Tabela 23.6- Valores de P para alguns tipos de manejo do solo

Tipo de manejo
Inclinação do terreno (%)

2 a 7 8 a 12 13 a 18 19 a 24
Plantio morro abaixo 1,0 1,0 1,0 1,0
Faixas niveladas 0,50 0,60 0,80 0,90
Cordões de vegetação
permanente

0,25 0,30 0,40 0,45

Terraceamento 0,10 0,12 0,16 0,18
Fonte: Righeto, 1998
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23.8 Considerações sobre o RUSLE
É importante saber que o RUSLE foi feito para o controle da erosão em áreas de plantações,

mas nos últimos anos tem sido usado para outros tipos de erosão como áreas de florestas, mineração
de superfície em estudos de bacias hidrográficas, conforme Brooks et al, 1997 in Larry May, 2001.

Prevê uma média de perda de solo.
Não calcula a deposição de sedimentos, mas avalia o potencial de perda de solo de uma da

área ou bacia, mas a deposição de solo não é levada em conta. Mesmo assim usamos o RUSLE para
estimar a deposição de solo.

Uma consideração importante sobre a aplicação do RUSLE é que a erosão é devida a energia
da chuva e não se aplica ao movimento linear de erosão que são as boçorocas. O RUSLE considera a
erosão superficial somente e não as boçorocas. Relembrando os fenômenos da erosão linear temos os
sulcos, ravinas e boçorocas. O grande exemplo de boçorocas ocorre na cidade de Bauru, no Estado de
São Paulo, que atingem 13m de profundidade e largura de 30m. Os sulcos desencadeados pelo
pisoteio de gado, causam também grande erosão bem como as ravinas.

O RUSLE foi testado em inúmeros países para declividades de 1% até 20% e para montanhas
jovens especialmente aquelas com declividade maior que 40% onde é maior a energia da chuva e é
significante o movimento de massa, não se aplica o RUSLE.

Uma outra observação do RUSLE é que se precisa de um mínimo de 20anos de dados de
chuvas e não uma única tormenta.

Exemplo 23.6
Calcular a perda anual de solo de uma área com 50ha, sendo dividida em duas sub-bacias,

uma área baixa com 32ha e outra área alta com 18ha.
A área alta tem comprimento da encosta de 200m e declividade média de 7%, enquanto que a

área baixa tem 400m de comprimento e declividade média de 3%.
O fator de erosividade das chuvas da região que fica na Região Metropolitana de São Paulo,

conforme mapa de isoerosividade é de: R=675 (MJ.mm)/(ha.h)
O fator de erodibilidade K do solo foi tirado da Tabela (23.5) para areia fina com 4% de

matéria orgânica: K= 0,37 (ton.ha.h)/(ha.MJ.mm).
O fator de prática de cultura, conforme Tabela (23.6) para áreas urbanas é C= 0,01.
O fator de manejo contra a erosão, conforme Tabela (23.7) para áreas urbanas é P=1,00.

Área baixa:
O produto LS da área baixa para o Estado de São Paulo é:

L.S= 0,00984 .  S 1,18 . Lx 0,63

L.S= 0,00984 x 3 1,18 x 4000,63

LS= 1,57
Substituindo os valores na Equação da RUSLE temos:

Psolo= R. K. (L . S). C . P
Psolo= 675 x 0,37 x (1,57) x 0,01 x 1,0= 3,92 ton/ha/ano
Psolo= 3,92 tonelada por ano/ha x 0,843= 3,30m3/ha/ano

Perda de solo anual da área baixa será:
Perda anual= 3,30m3/ha/ano x 32ha= 106m3/ano

Área alta
O produto (LS) da área baixa para o Estado de São Paulo é:

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 23- RUSLE- Equação revisada universal de perda de solo

Engenheiro Plínio Tomaz 15 de março 2013 pliniotomaz@uol.com.br

23-14

(L.S)= 0,00984 .  S 1,18 . Lx 0,63

(L.S)= 0,00984 x 7 1,18 x 2000,63

LS= 2,75

Taxa de erosão especifica (ton/ha/ano)
Substituindo os valores na Equação da RUSLE temos:

Psolo= R. K. (L . S). C . P
Psolo= 675x 0,37 x (2,75) x 0,01 x 1,0= 6,87ton/ha/ano
Psolo= 6,87 ton/ha/ano x 0,843 = 5,8m3/ha/ano

Perda de solo anual da área alta será:
Psolo anual= 5,8m3/ha/ano x 18ha= 104m3/ano

Perda de solo anual total
É a soma das duas áreas, ou seja, a área baixa e área alta:

Psolo anual= 106m3/ano + 104m3/ano= 210 m3/ano
Considerando para efeito de exemplo que a partícula considerada de 0,04mm, será retido

somente 80%, isto é, que a eficiência da deposição será de 80% temos:
Volume total a ser depositado= 0,80 x 210m3/ano= 168m3/ano
Os sedimentos retirados deverão ser depositados em aterros sanitários e estimado o custo por

m3.

Exemplo 23.7
Calcular o valor da perda de solo anual para Campos do Jordão usando a equação revisada da perda
de solo (RUSLE);

A= R. K. L S. C . P
R= 864
K=0,11
LS=2,83
C= 0,001
P=0,5
A= 864x 0,11x 2,83x0,001x 0,5=0,13 ton/ha xano

Portanto, a perda de solo no gramado será de 0,13 ton/ha x ano.

Tabela 23.7- Perda de solo por erosão anual pelo método do RUSLE
Uso do solo Área de jardins (ha) Perda do solo por erosão

(ton/ha x ano)
kg

Áreas residenciais, escolas, comercio e
industrial

384 0,13 51563

Parques 250 0,13 33570
Total= 85.133

Teremos uma perda anual de solo do gramado de 85.133kg/ano
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Exemplo 23.8
Calcular a carga total
Colocando-se na Tabela (23.8) o resumo geral teremos:

Tabela 23.8- Resumo
Resumo geral Total parcial

(kg)
Porcentagem

Lixo e sólidos flutuantes 45.677kg 23%
Poeira e sujeira nas ruas 69.060kg 35%
Erosão do solo pelo RUSLE 85.133kg 42%

199.870kg 100%
Área total=1000ha 0,2ton/ha

Conforme Tabela (23.8) a carga total anual de sólidos carregados pelas chuvas é de 199.870kg observando que a
erosão do solo é em maior porcentagem..

Verificamos que 23% + 35% = 58% nos fornece os resíduos do first flush anual
No valor está a carga total de sólidos descarregado pela bacia sendo que não calculamos a carga dos poluentes.

23.9 Volume aparente
Existem duas equações que podem ser usadas para estimar o volume aparente de erosão.

Khosla, 1953 in Siviero e Coiado, 1999
VS= 3230 x A 0,7

Sendo:
VS= volume aparente (m3)
A= área da bacia (km2)

A fórmula apresenta pouca precisão.

Exemplo 23.9
Achar o volume aparente de uma bacia com 50ha= 0,5 km2.
VS= 3230 x A 0,7

VS= 3230 x 0,50 0,7= 988m3

Kirkby, 1979 in Siviero e Coiado, 1999

VS= 233 . Sa . Lb . A
VS= volume aparente (m3)
A= área da bacia (km2)
S= declividade média da bacia (%)
L= comprimento do talvegue (km)
a= constante que varia de 0,4 até 1,9
b= constante que varia de 0,6 a 1,00

VS= 233 x 31,15 x 0,70,8 x 0,5
A Equação de Kirkby é bem melhor que a anterior, porém possui grande variabilidade dos
coeficientes a e b.

Exemplo 23.10
Calcular o volume aparente em m3 sendo L= 0,7km; A= 0,5km2; a= 1,15 (estimado como a

média); b= 0,8 (estimado como a média) e declividade média de 3%.
VS= 233 . Sa . Lb . A
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VS= 233 x 31,15 x 0,70,8 x 0,5=310m3

23.10 Estimativa dos sedimentos depositados na drenagem urbana
Tucci, no seu trabalho apresentado na Revista Brasileira de Recurso Hídricos, apresenta uma

estimativa dos sedimentos depositados em algumas cidades brasileiras, conforme Tabela (23.9).

Tabela 23.9 - Estimativa dos sedimentos depositados na drenagem urbana de algumas
cidades brasileiras.

Rio e cidade Características da
fonte de sedimentos

Volume
m3/ha/ano

Referência

Rio Tietê em São Paulo Sedimentos
dragados

3,93 Nakae e Brighetti, 1993

Tributários do rio Tietê em
São Paulo

Sedimentos de
fundo

14 Lloret Ramos et al, 1993

Lago da Pampulha em Belo
Horizonte

Sedimentos de 1957
a 1994

24 Oliveira e Batista, 1997

Porto Alegre, Arroio Dilúvio Sedimentos
dragados

7,5 DEP, 1993

Fonte: Tucci, 1998 in Gerenciamento de Drenagem Urbana, Revista Brasileira de
Recursos Hídricos,

23.11 Aplicação do “método simples” de Schueler
Pelo método simples podemos estimar a carga de poluentes:

L= 0,01 x P x Pj x Rv x C x A
Sendo:
L= carga de poluição em kg
P= chuva em milímetros anual ou no intervalo desejado.
Pj= fração da chuva que produz runoff. Normalmente adotado Pj=0,90
Rv= runoff volumétrico obtido por análise de regressão linear.
Rv= 0,05 + 0,009 x AI
AI= área impermeável em porcentagem.
A= área em hectares
C= carga de poluição da concentração média em mg/L

Exemplo 23.11
Calcular os sedimentos de área urbana com 50ha, chuva anual média de 1540mm e Pj= 0,90,

sendo Área impermeável de 70%.
Usando o Método Simples:

L= 0,01 x P x Pj x Rv x C x A
P= 1540mm
Pj= 0,9 adotado
C= 200mg/L sedimentos / Urbana/ Malásia
A= 50ha
Rv= 0,05 + 0,009 x 70= 0,68

L= 0,01 x 1540mm x 0,9 x 0,68 x 200mg/L x 50ha
L= 94,248kg= 94ton  TSS/ano
L= 94ton x 0,843= 79m3/ano

Observar que, para a mesma área de 50ha, obtivemos valores muito diferentes usando o
Método Simples de Schueler com dados da Malásia.
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23.12 Confiabilidade
Vanoni, 2006 fez uma medida da confiabidade da Equação Universal de Perda de Solos nos

Estados Unidos onde foram feitas 1200 medições e colocado em um gráfico, o calculado com o
resultado de campo e que estão resumidamente na Figura (23.9) somente sete dados.,

Pela Figura (23.9) podemos concluir que a Equação Universal de Perda de Solos não é tão
ruim como se pensava e pode ser usada em áreas pequenas até 2,56km2.

Figura 23.9- Comparação entre perda de solo medido e perda de solo calculado em 7 lugares usando a Equação
Universal de Perda de Solo. Fonte: Vanoni, 2006
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Capítulo 30- Estimativa da carga de poluente pelo Método Simples de Schueler

30.1 Introdução
Schueler,1987 apresentou um método empírico denominado “Método Simples” para estimar

o transporte de poluição difusa urbana em uma determinada área.
O método foi obtido através de exaustivos estudos na área do Distrito de Washington nos

Estados Unidos chamado National Urban Runoff Program (NURP) bem como com dados da EPA,
conforme AKAN, (1993).

O Método Simples de Schueler, 1987 é amplamente aceito e requer poucos dados de entrada e
é utilizado no Estado do Texas e no Lower Colorado River Authority, 1998.

AKAN, (1993) salienta que os estudos valem para áreas menores que 256ha (2,56 km2) e
que são usadas cargas anuais.A equação de Schueler é similar ao Método Racional e nas unidades SI
adaptada neste livro. Para achar a carga anual de poluente usamos a seguinte equação:

L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A
Sendo:
L= carga do poluente anual (kg/ano)
P= precipitação média anual (mm)
Pj= fração da chuva que produz runoff.  Pj =0,9 (normalmente adotado)
Rv= runoff volumétrico obtido por análise de regressão linear.
Rv= 0,05 + 0,009 x AI (R2=0,71  N=47)
AI= área impermeável (%).
A= área (ha) sendo A≤ 256ha
C= concentração média da carga do poluente nas águas pluviais da (mg/L)

Valor de Pj

O valor de Pj usualmente é 0,90 para precipitação média anual, mas pode atingir valor  Pj =0,5
e para eventos  de uma simples precipitação Pj =1,0.

Valores de C
Conforme as pesquisas feitas por Schueler, (1987) e citadas por AKAN, (1993) e McCUEN,

(1998) os valores médios da carga de poluição C em mg/L é fornecida pelas Tabelas (30.1) a (30.11)

Tabela 30.1- Média dos Estados Unidos para concentrações médias nas águas pluviais
Constituintes Unidades Runoff urbano

TSS mg/L 54,5 (1)
TP mg/L 0,26 (1)
TN mg/L 2,00 (1)
Cu μg/L 11,1 (1)
Pb μg/L 50,7 (1)
Zn μg/L 129 (1)

S. Coli 1000 colonias/mL 1,5  (2)
(1) Dados do NURP/USGS,
1998
(2) Schueler, 1999
Fonte: New York Stormwater Management Design Manual
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Tabela 30.2- Concentrações de poluentes em diversas áreas
Constituintes TSS (1) TP (2) TN (3) S. Coli

(1)
Cu (1) Pb (1) Zn (1)

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (1000
col/ml)

(μg/L) (μg/L) (μg/L)

Telhado
residencial

19 0,11 1,5 0,26 20 21 312

Telhado
commercial

9 0,14 2,1 1,1 7 17 256

Telhado
industrial

17 - - 5,8 62 43 1.390

Estacionamento
residencial ou
comercial

27 0,15 1,9 1,8 51 28 139

Estacionamento
industrial

228 - - 2,7 34 85 224

Ruas
residenciais

172 0,55 1,4 37 25 51 173

Ruas
comerciais

468 - - 12 73 170 450

Estradas rurais 51 - 22 - 22 80 80
Ruas urbanas 142 0,32 3,0 - 54 400 329
Gramados 602 2,1 9,1 24 17 17 50
Paisagismo 37 - - 94 94 29 263
Passeio onde
passa carros e
pessoas
(entrada de
carros nas
garagens)

173 0,56 2,1 17 17 - 107

Posto de
gasolina

31 - - - 88 80 290

Oficina de
reparos de
carros

335 - - - 103 182 520

Indústria
pesada

124 - - - 148 290 1.600

(1) Clayton e Schueler, 1996  (2) Média de Steuer et al, 1997, Bannerman, 1993 e Waschbushch,2000
(3) Steuer et al, 1997

Fonte: New York Stormwater Management Design Manual

mailto:pliniotomaz@uol.com


Manejo de águas pluviais
Capítulo 30- Método Simples de Schueler

Engenheiro Plínio Tomaz 15 de março de  2013 pliniotomaz@uol.com

30-5

Tabela 30.3 - Valores de “C”usados pelo Método Simples de Schueler, 1987 em mg/L.
Poluente NURP Baltimore Washington

DC
NURP

National
Study

Virginia FHWA

Área
suburbana

Áreas
velhas

Área
comercial

média Florestas Rodovias
americanas

Fósforo
total

0,26 1,08 0,46 0,15

Nitrogênio
Total

2,00 13,6 2,17 3,31 0,78

COD 35,6 163,0 90,8 >40,0 124,0
BOD 5dias 5,1 36,0 11,9
Zinco 0,037 0,397 0,250 0,176 0,380
Fonte: AKAN, (1993) e McCUEN, (1998).

Na Tabela (30.4) estão os valores de concentração média adotado na Malásia.

Tabela 30.4- Valores médios de concentração adotados na MALÁSIA em mg/L

Poluente
Vegetação

nativa/
floresta

Área
rural

Área
industria

l

Área
urbana

Área em
construção

Sedimentos
85 500 50 - 200 50- 200 4000

Sólidos totais em
suspensão (TSS)

6 30 60 85

Nitrogênio total
(NT)

0,2 0,8 1,0 1,2

Fósforo total
(PT)

0,03 0,09 0,12 0,13

Amônia 0,01- 0,03 0,01-0,26 0,01-9,8
Coliformes fecais 260-4000 700 -

3000
4000-20000

Cobre 0,03 – 0,09
Chumbo 0,2 – 0,5
Fonte: MALÁSIA, (2000)

Na Tabela (30.5) temos valores médios de poluentes fornecidos por Tucci, (2001).
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Tabela 30.5- Valores médios de parâmetros de qualidade de águas pluviais em mg/L para
algumas cidades.

Poluente
Durham

Colson,
1974

Cincinatti
Weibel et
al., 1964

Tulsa

AVCO,
1970

Porto
Alegre

APWA
APWA, 1969

mínimo máximo
DBO 19 111,8 31,8 1 700
Sólidos
totais

1440 545 1523 450 14600

pH
Coliformes
NPM/100ml

23.000 8.000 1,5 x 10 7 55 11,2 x 10 7

Ferro 12 30,3
Chumbo 0,46 0,19
Amônia 0,4 1,0
Fonte:  TUCCI, (2001).

Conforme USEPA, 2004 os valores de concentrações médias estão na Tabela (30.6).

Tabela 30.6- Concentrações médias de nitrogênio, fósforo e bactérias (coliformes fecais)
conforme o uso do solo

Uso do solo Concentração média de
nitrogênio

(mg/L)

Concentração média
de fósforo

(mg/L)

Coliformes fecais
Número de bactérias

por 100 mL
Schueler, 2000

Floresta 1,69 0,10 100
Área residencial de

baixa densidade
1,88 0,40 20.000

Área residencial de
densidade média

1,88 0,40 20.000

Área residencial de
alta densidade

1,90 0,29 20.000

Áreas comerciais e
industriais

1,90 0,23 20.000

Fonte: Schueler, 1987 e Thomson et al, 1997 in EPA/600/R-05/121A, 2004

Tabela 30.7- Concentração média de TSS
Uso do solo Concentração média de TSS

(mg/L)
Floresta 26
Área residencial de média e baixa densidade 117
Área residencial de alta densidade, áreas industriais e comerciais 116

Fonte: NURP (EPA, 1983) in EPA/600/R-05/121A, 2004
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Tabela 30.8- Dados de efluentes de: TSS, TP de vários locais

Fonte: Water quality perfomance of dry detention ponds with under-drains. Final report 2006.

Conforme Anta et al, 2006 em pesquisas realizadas na Espanha em Santiago de Compostela
em área urbana com área impermeável de 70%, 55ha, tc=25min, precipitação média anual de
1886mm, 141dias com chuva por ano em pesquisa de 14 chuvas achou-se os dados da Tabela (30.9) a
30.11).

Tabela 30.9- Características de poluentes em runoff de águas pluviais comparando dados de
varias origens com os dados obtidos na Espanha em julho de 2006

Fonte: Anta et al, 2006

Na Tabela (30.9) podemos ver que os valores de TSS na Espanha variaram de 50mg/L a 590
mg/L sendo a média de 219mg/L.
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Tabela 30.10- Classificação dos sedimentos em águas pluviais somente de TSS conforme varias
origens

Fonte: Anta et al, 2006

Na Tabela (30.10) observamos que conforme Butler et al, 2003 in Anta et al, 2006 para águas
pluviais os valores de TSS variam de 50mg/L a 1000mg/L, sendo que o diâmetro das partículas d50

varia de 20μm a 100μm.

Tabela 30.11- Carga por hectare dos 14 eventos analisados em na cidade de Santiago de
Compostela na Espanha

Fonte: Anta et al, 2006

Conforme Tabela (30.11) a média de TSS achada na Espanha é de 3,13 kg/ha x ano com
desvio padrão de 2,453kg/ha x ano. Recordemos que na Austrália é usado para estimativa o valor de
1,6 kg/ha x ano.
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Universidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul
Na dissertação de mestrado de Cintia Brum Siqueira Dotto, 2006 da Universidade Federal de

Santa Maria sobre “Acumulação e balanço de sedimentos em superfícies asfálticas em área urbana de
Santa Maria, RS”, foram apresentados várias informações que estão resumidos na Tabela (30.12).

Tabela 30.12-Dados fornecidos por Dotto, 2006
Fonte Área urbana TSS (mg/L)

Matos et al, 1998 220mg/L
Gomes e Chaudhry, 1981 Universidade de São
Carlos

171mg/L a 3499mg/L   área urbanizada

165 mg/L a 1891 mg/L área menos urbanizada
Branco et al, 1998 Universidade Santa Maria 20mg/L a 1200mg/L (mesma região)
Paiva et al, 2001 Universidade Santa Maria Até 11000mg/L (mesma região)
Scapin, 2005 150mg/L a 1600mg/L
Paz et al, 2004 Universidade Santa Maria 700mg/L (área urbana) e 250mg/L (área rural)
Dotto, 2006 Universidade Santa Maria 8,0mg/L a 6000mg/L (grande variabilidade)

Média de 537,05mg/L

Conclusão: pelas tabelas citadas acima podemos ver como é difícil de estimar o valor de sólidos
totais em suspensão (TSS), pois o mesmo varia de 114mg/L até aproximadamente 4.000 mg/L
dependendo se existe solo nu ou muitas obras em construção.

Exemplo 30.1
Exemplo de AKAN, (1993).

Trata-se de área com 12ha, chuva média anual de 965mm sendo Pj = 0,90. Área no pré-
desenvolvimento com 2% de área impermeável passou a 45% no pós-desenvolvimento com a
construção de uma vila de casas. Calcular o aumento anual de fósforo total.
Para a situação de pré-desenvolvimento:
Rv= 0,05 + 0,009 x 2 = 0,07

Adotando C=0,15mg/L para fósforo total em florestas, na Tabela (30.3) na coluna de Virginia.
A carga anual será calculada usando:

L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A

P=965mm
Pj =0,9 adotado
Rv=0,07
C=0,15mg/L Fósforo total/ Floresta
A=12ha
Rv=0,07
L=0,01 x 965mm x 0,9 x 0,07 x 0,15mg/L x 12ha
L=1,09 kg/ano
Para a situação de pós-desenvolvimento.
Rv= 0,05 + 0,009 x 45 = 0,46
P=965mm
Pj =0,9 adotado
Rv=0,07
C=0,26mg/L Fósforo total/ área suburbana
A=12ha
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L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A

L=0,01 x 965mm x 0,9 x 0,46 x 0,26mg/L x 12ha

L=12,46 kg/ano

Portanto, com o desenvolvimento a quantidade total de fósforo aumentará de 1,09kg/ano para
12,46 kg/ano com a construção de um bairro residencial proposto.

Exemplo 30.2
Calcular o aumento de sedimentos de área urbana com 46,75ha, chuva anual média de

1540mm e Pj =0,50. Supomos que no pré-desenvolvimento havia 2% de área impermeável e com o
desenvolvimento passou para 70%.
Pré-desenvolvimento

L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A

P=1540mm
Pj =0,5 adotado
C=85mg/L sedimentos/ Floresta/ Malásia
A=46,75ha
Rv=0,05 + 0,009 x 2 = 0,07

L=0,01 x 1540mm x 0,5 x 0,07 x 85mg/L x 46,75ha
L=2.142 kg de sedimentos/ano

Pós-desenvolvimento

L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A

P=1540mm
Pj =0,5 adotado
C=200mg/L sedimentos / Urbana/ Malásia, Tabela (30.4)
A=46,75ha
Rv=0,05 + 0,009 x 70 = 0,68

L=0,01 x 1540mm x 0,5 x 0,68 x 200mg/L x 46,75ha
L=48.957kg de TSS/ano

Com o pós-desenvolvimento o sedimento aumentará de 2.142kg/ano para 48.957kg/ano.

30.2 Eficiência relativa
Conforme Tomaz, 2006 existe uma confusão sobre termos que tentaremos esclarecer da melhor

maneira possível. Assim as definições de performance e eficiência são:
Performance: são as medidas que mostram como as metas das BMPs para águas pluviais são

tratadas.
Eficiência: são as medidas que mostram como as BMPs ou os sistemas de BMPs removem ou

controlam os poluentes.
Até o presente, a eficiência é tipicamente mostrada como uma “percentagem de remoção”, o que

não é uma medida válida.
Schueler, 2000 in EPA e ASCE, 2002 concluíram que existem “concentrações irredutíveis”, pois

não existe nenhuma maneira de se reduzir mais quando se trata de usar as práticas de melhoria da
qualidade para as águas pluviais. Assim os pesquisadores acharam limites de concentrações para as
águas pluviais para TSS, fósforo total, nitrogênio total, nitrato, nitrito e TKN (Total Kjeldahn
Nitrogênio), conforme mostra a Tabela (30.13).
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Tabela 30.13 - Concentrações irredutíveis conforme Schueler, 2000
Contaminante Concentração irredutível

(mg/L)
Sólido total em suspensão (TSS) 20 a 40

Fósforo total (PT) 0,15 a 0,2
Nitrogênio total (NT) 1,9
Nitrato - Nitrogênio 0,7

TKN (Nitrogênio Kjeldahn Total) 1,2
Fonte: EPA e ASCE, 2002.

O termo “remoção” pode conduzir a erros, como pode ser visto no exemplo que está na Tabela
(30.14).

Tabela 30.14 - Porcentagem de remoção da TSS aplicação de dois BMPs: A e B.
BMP

A
BMP

B

Concentração do afluente 200mg/L 60mg/L
Concentração do efluente 100mg/L 30mg/L
Eficiência 50% 50%
Fonte: EPA e ASCE, 2002.

Pela Tabela (30.14) pode-se ver que a chamada redução não mede plenamente a eficiência de um
sistema de BMP aplicado, pois o TSS tem uma concentração com a qual não há redução, conforme
vimos na Tabela (30.13).

Podemos então, considerar a redução limite de 20mg/L para o TSS e usaremos a eficiência
relativa que mostra melhor conforme Tabela (30.14).

Eficiência relativa = (C afluente – C efluente) / (C afluente – C limite)
Sendo C limite= 20mg/L (exemplo).

Tabela 30.15 - Porcentagem de eficiência relativa da TSS aplicação de dois BMPs, um chamado
A e outro B.

BMP
A

BMP
B

Concentração do afluente 200mg/L 60mg/L
Concentração limite 20mg/L 20mg/L
Concentração do efluente 100mg/L 30mg/L
Eficiência relativa 56% 75%
Fonte: EPA e ASCE, 2002.

As medidas e práticas para melhorarem a qualidade das águas pluviais nos Estados Unidos
receberam o nome de Best Management Practices (BMP) que praticamente foi imitado em todo o
mundo.
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30.3 Concentrações irredutíveis
As concentrações irredutíveis de efluentes das BMPs, são aquelas quantidades abaixo do qual é

impossível de se reduzir mais, conforme Tabela (30.12).
Verificar a semelhança com a Tabela (30.16) dos poluentes irredutíveis por sedimentação de

Schueler.

Tabela 30.16 - Limites de reduções de efluentes de algumas BMPs
BMPs TSS

mg/L
TP

mg/L
TN

mg/L
Cu

µg/L
Zn

µg/L
Bacia alagada 17 0,11 1,3 5,0 30
Wetland artificial 22 0,20 1,7 7,0 31
Práticas de Filtração 11 0,10 1,12 10 21
Práticas de
infiltração

17 0,05 3,8 4,8 39

Vala gramada 14 0,19 1,12 10 53
Fonte: New York State Storm water Management Design Manual, 2002.
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30.4 Dados de Urbonas, outubro de 2005
http://www.udfcd.org/conferences/pdf/conf2006/6-
1%20Urbonas%20History%20of%20USDCM%20Volume%203%20Changes.pdf

Os dados hachurados estão num intervalo de confiança de 95%.
Temos os TSS em mg/L da vazão influente e da efluente para várias BMPs conforme Tabela

SQ-6 do Urbonas.

Tabela 30.17-

mailto:pliniotomaz@uol.com
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30.5 Qualidade das águas pluviais segundo CIRIA, 1997
Conforme CIRIA, 1997 o Reino Unido usa os seguintes conceitos para a melhoria da

qualidade das águas pluviais e estimar a carga poluente.
Primeiramente salienta que se trata de pequenas bacias isto é aquelas menos de 2.500ha

(25km2).
Calcula-se o runoff anualmente denominado Qano usando a seguinte equação:

Qano= a . Ap ( P – b) 10-3

Sendo:
Qano= volume anual de runoff (m3)
a= constante que representa a proporção da superfície impermeável da área  da rede drenante da
bacia. A Tabela (30.18) apresenta alguns valores típicos de “a” segundo CIRIA, 1997.
Ap= área total impermeável (m2)
P= precipitação total anual (mm)
b= perda devido a depressão (mm). Os valores típicos de b estão entre 0,5mm a 1,0mm, mas pode
atingir até 3,0mm.

Tabela 30.18- Valores médios encontrados de “a” conforme o uso do solo
Uso do solo Valor a
Área com casas isoladas ou geminadas 0,5 a 0,6
Residência multi-familiar em condomínios 0,6 a 0,7
Área central comercial 0,8 a 1,0
Fonte: CIRIA, 1997

Vazão base
Quando a bacia é muito pequena podemos desprezar a vazão base.

Tabela 30.19- Concentração média urbana de carga de poluentes para diversos uso do solo em
mg/L exceto para os metais que estão em (μg/L)

TSS BOD COD NT PT Pb Zn Cu Oleo
Casas
isoladas ou
geminadas

100 8 50 2,0 0,3 100 150 35 0,2

Idem em
areas
velhas

187 11 85 3,5 0,8 180 250 50 0,4

Area
central

250 18 100 2,5 0,1 300 350 100 1,00

Industrial
e comercial
leves

280 15 110 3,0 0,1 140 500 130 2,0

Estradas 250 18 200 2,0 0,1 230 250 50 2,0

Nota: mg/L é igual a g/m3

CIRIA, 1997 salienta que os dados fornecidos e estimados devem ser usados somente como
estimativos, pois somente medidas feitas em campo de quantidade e qualidade fornecerão os dados
corretos.
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Exemplo 30.3
Calcular a carga de TSS para uma área central de 50 ha sendo P=1500 mm/ano e b=0,5mm
(depressão) com 90% de área impermeável

A carga que consideraremos de TSS conforme Tabela (30.18) é de 250 mg/L (g/m3) e
adotamos a=0,90

Qano= a . Ap ( P – b) 10-3

Ap= 0,9 x 50 x 10000=450.000m2

P=1500mm
b=0,5
Qano= 0,9x 450000 (1500 – 0,5) 10-3 =607.298m3

Carga= 607.298 m3 x 250 g/m3=151.824.500 g=151.825 kg/ano=151
ton/ano

Exemplo 30.4
Calcular a carga de TSS para uma área central de 164 ha sendo P=1318 mm/ano e b=0,5mm
(depressão) com 44% de área impermeável

A carga que consideraremos de TSS conforme Tabela (30.18) é de 250mg/L (g/m3) e
adotamos a=0,90

Qano= a . Ap ( P – b) 10-3

Ap= 0,9 x 164 x 10000=1.476.000m2

P=1318mm
b=0,5
Qano= 0,9x 1476000 ( 1318 – 0,5) 10-3 = 1.750.167m3

Carga= 1750167m3 x 250/1000=437542 kg= 438 ton/ano

Exemplo 30.5
Calcular o aumento de sedimentos de área urbana com 164 ha, chuva anual média de 1318

mm e Pj =0,90 com Rv=0,44 e C= 537mg/L conforme Tabela (30.12) para uma área residencial.

L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A

P=1318mm
Pj =0,9 adotado
C=537mg/L sedimentos
A=164
Rv= 0,44

L=0,01 x 1318mm x 0,9 x 0,44 x 537mg/L x 164ha
L=459652 g de TSSS/ano= 460ton/ano
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30.6. Cálculo do assoreamento de um reservatório
Newton de Oliveira Carvalho elaborou um texto denonimado “Cálculo do

assoreamento e da vida útil de um reservatório na fase de estudos de inventário”.
No estudo é sugerido que a descarga sólida total média anual seja feita da

seguinte maneira:
Dst= Qt x 365

Sendo:
Dst= descarga sólida total anual (m3 / ano)
Qt= descarga sólida diária (ton/dia)
365dias por ano

É sugerido por Carvalho o estimativa para 100anos de vida de um reservatório
usando o método de Brune para se obter a relação ER

S = Dst x ER/ γap
Sendo:
S= volume de sedimentos armazenado no reservatório (m3/ano)
ER= relação obtido no método de  Brune
γap= peso especifico aparente (ton/m3)

Para areia adota-se  1,554 ton/m3

Para silte: 1,12 a 1,17 ton/m3

Para argila:  0,82 ton/m3

T= Vres./ S
Sendo:
T=tempo de vida útil do reservatório (anos)
Vres= volume do reservvatorio (m3)
S= volume de sedimentos armazenado no reservatorio (m3/ano)
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Figura 30.3- Curva de Brune elaboradas em 1953

Exemplo 30.6
Calcular em quanto tempo se encherá de sedimentos um reservatorio com
7.279m3 para P=1318mm/ano para área de 164ha e Rv=0,44.

Runoff= A x 1318/1000=164 x 10000 x  1318/1000=
Runoff= 2.161.520m3

I=2.161.520m3

C= 7279m3

C/I= 7279/2161520=0,003368

Entrando na curva média de Brune achamos Er= 20% = 0,20
S = Dst x ER/ γap
Dst= 460 t/ano já calculado
S = 460 x 0,20/1,554= 59m3/ano

T= Vres./ S
T= 7279/59= 123 anos

Portanto, o reservatório se encherá de sedimentos em 123 anos
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30.7 Valores tipicos de carga de poluentes conforme Moffa, 1996
Moffa, 1996 em exemplo de aplicação utilizou a Tabela (30.20) em um estudo que fez no lago

Onondaga, cuja poluição difusa era muito grande. Usou o programa sWMM(Storm water
management model) da EPA com objetivo de se estimar a carga anual de TSS, TN e TP. A simulação
foi feita para 30anos.

Tabela 30.20- Estimativa de carga anual de poluentes e concentrações médias. Fonte: Moffa, 1996

Uso do solo
TSS TSS TN TN TP PT

(kg/haxano) (mg/L) (kg/haxano) (mg/L) (kg/haxano) (mg/L)

Area residencial com baixa densidade 362,5 110 8,75 2,6 1,5 0,5

Area residencial e comercial com densidade média 350 70 11,25 2,2 3,25 0,7

Area industrial 650 100 7,5 1,2 2,125 0,4

Espaço aberto 6,25 8 0,125 0,2 0,025 0,03
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Capitulo 82
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“Em engenharia é necessário muito estudo e dedicação”
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Capítulo 13- Transporte de sólidos

82.1 Introdução
O que será apresentado baseia-se nas pesquisas executadas pela Fundação Centro

Tecnológico de Hidráulica de São Paulo (FCTH) referente aos Anais 5 do X Simpósio
Brasileiro de Recursos Hídricos, realizado em Gramado Rio Grande do Sul em 1993
apresentado por Carlos Lloret Ramos, Gisela Coelho Nascimento Helou, Luiz Eduardo de
Souza Ikeda, no trabalho denominado “Campanhas hidrosedimentométricas na região
metropolitana de São Paulo” e nos trabalhos de Carlos Lloret Ramos, Gigela Coelho
Nascimento Helou e Giorgio Brighetti denominado “Dinâmica do transporte sólido nos rios
Tietê e Pinheiros na região metropolitana de São Paulo” cujos resultados das pesquisas serão
mostrados adiante em forma de 5 (cinco) tabelas.

Foi consultado o Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Tietê elaborado pelo
DAEE.

Para a compreensão da dinâmica do transporte sólido nos cursos d’água, convém
apresentar algumas definições clássicas das diferentes modalidades de transporte sólido
fluvial (Ramos, Helou e Brighetti, 1993 p.258).

82.2 Transporte de sólido
O fenômeno hidráulico dos escoamentos pode possuir fronteiras fixas e fronteiras

móveis. Os canais executados em tubos de concreto,  possuem fronteiras fixas e neste caso a
sua resolução pode ser feita com grande precisão usando, por exemplo, a fórmula de
Manning. Para os canais onde as fronteiras são móveis, tem que ser analisado cuidadosamente
o problema de transporte de sedimentos. Na prática não existem fórmulas precisas para os
problemas de escoamento em fronteiras móveis.

Segundo (Quintela,1981) existem três modos básicos de transporte sólido:

- transporte sólido por arrastamento, em que os elementos sólidos rolam e escorregam
sobre o fundo;

- transporte sólido em suspensão, em que os elementos sólidos se deslocam no seio do
escoamento, podendo contatar esporadicamente o fundo;

- transporte sólido por saltação, em que os elementos sólidos se deslocam alternadamente
por pequenos saltos e por rolamento e escorregamento sobre o fundo.

Na prática são considerados somente dois modos básicos, o arrastamento e a suspensão
sendo que a saltação ou saltitaçao constitui-se numa modalidade hídrida das duas principais
(Alfredini,1993).

A velocidade das partículas transportados por arrastamento é sempre muito menor do que
as transportadas em suspensão, aproximando-se esta da velocidade média do escoamento.
Além disso, as partículas em suspensão deslocam-se permanentemente e as arrastadas
movem-se de forma intermitente, alternando períodos de deslocamento com outros de
repouso, em geral sob outras partículas de fundo (Alfredini,1993).

Existem outros nomes consagrados para o transporte sólido que são:
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- Transporte sólido de material do fundo (Transporte sólido do material do leito)
correspondente a material cuja granulometria se encontra presente no fundo (Quintela,1981).

Define-se à parcela de material que constitui o leito e é transportado. Ao contrário do
que ocorre com a carga de lavagem, o transporte sólido em suspensão do material que provém
do leito, passa por alternâncias de remoção, movimentação e deposição (Lloret et al., 1993).

- Transporte sólido de material de lavagem (wash load) ou Carga de Lavagem,
correspondente a material de dimensões inferiores às do material do fundo (Quintela.1981).

Define-se como a parcela mais fina do material transportado em suspensão, e que é
inexistente no leito, ou encontrado um pequenas quantidades.

Um material pode ser considerado carga de lavagem num determinado trecho do rio e
material de leito em outro onde a capacidade de transporte é drasticamente reduzida, como no
caso do rio Pinheiros em São Paulo (Lloret et al., 1993).

Conforme Alfredini,1993 o transporte de sólidos é importante em um grande número de
obras de engenharia hidráulica, como obras de hidráulica fluvial, hidráulica marítima e nos
aproveitamentos hidráulicos, como assoreamento de reservatórios.

Exemplo 82.1- Carga de lavagem e transporte do material do leito
No ribeirão dos Meninos em São Paulo, conforme Tabela (82.1) a relação entre Qss e Qst

é 0,75, o que significa que 75% refere-se a carga de lavagem e portanto os 25% restante se
refere a materiais do leito do ribeirão.

Nota-se que a carga de lavagem, isto é, o material que está em suspensão é bem maior que
o material que está no leito do ribeirão. Para obter estes números é necessário estações de
medições.

Basta ver na Tabela (82.1) a variabilidade da relação Qss/Qst de 0,30 a 1,00 na região do
Alto Tietê em São Paulo. Os dados estimativos podem ser colhidos para regiões bem
próximas a estas.

Exemplo 82.2 – Parcela que irá contribuir para o assoreamento do curso d’água
Considerando ainda o ribeirão dos Meninos, foi pesquisado que o transporte total de

sólidos é de 1.381.000m3conforme Tabela (82.5) na coluna Va.
Deste total 75% como foi visto acima refere-se a material em suspensão que não irá  se

depositar, isto é,
1.381.000 x 0,75 = 1.035.750m3 é  o material que se destina ao leito do ribeirão e o restante
25% ou seja: 1.381.000 – 1.035.750 = 345.250m3.

Portanto, ao leito do ribeirão será destinado 345.250m3por ano de sólidos. Mas como
foi definido anteriormente uma parte dos sólidos rolam e escorregam pelo fundo do ribeirão,
não constituindo propriamente um deposito de material.

Para calcular o que realmente é depositado no fundo do curso d’água temos que usar a
Tabela  (82.2) onde no ribeirão dos Meninos 7,4% é a proporção de transporte do leito e o
transporte sólido total.

Como o transporte sólido total é de 345.250m3, vamos calcular 7,4% deste valor para
acharmos o material que será depositado realmente:
345.250m3 x 7,4/100 =  25.548,50m3por ano

Portanto, irá se  depositar no ribeirão dos Meninos 25.548,50m3 por ano.
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82.3 Pesquisas feitas pelo FCTH de São Paulo
Em termos práticos há uma capacidade ilimitada do transporte da carga de lavagem

que por sua vez depende somente de fatores externos. Por esta razão, este material não
contribui nas transformações morfológicas de um curso d’água, e sendo assim, a única
maneira de se quantificar esta parcela é através de campanhas de medições.

Pesquisas foram feitas na Região do Alto Tietê no Estado de São Paulo por (Ramos,
Helou e Brighetti, 1993)  cujos resultados estão na Tabela (82.1) - Diâmetro limite para a
carga de lavagem e proporção entre os transporte sólido em suspensão e o total do material do
leito.

Tabela 82.1 – Diâmetro limite para carga de lavagem e proporção entre os
transporte sólido em suspensão e total do material do leito

Afluente Velocidade de
atrito

v *

(m/s)

Velocidade de
queda do
sedimento

w0

(m/s)

Diâmetro
da

partícula

d
(mm)

Relação entre a vazão de sólidos
em suspensão e a vazão total de

sólidos

Qss/Qst

Jaguaré 0,206 0,051 0,35 0,70
Pirajussara 0,187 0,047 0,32 0,65
Dreno do Brooklin 0,145 0,036 0,27 0,45
Ponte baixa 0,249 0,062 0,41 0,30
Tamanduateí 0,148 0,037 0,29 0,45
Meninos 0,208 0,052 0,38 0,75
Aricanduva 0,210 0,052 0,38 0,95
Cabuçu de cima 0,220 0,055 0,40 1,00
Baquirivu 0,250 0,062 0,41 0,30
Itaquera 0,169 0,042 0,30 0,97
Fonte: Lloret  Ramos, Helou e Brightetti. Dinâmica do transporte sólido nos rios Tietê e Pinheiros na
região metropolitana de São Paulo, 1993
v*= velocidade de atrito correspondente à vazão modeladora
w0= velocidade de queda do sedimento de diâmetro d.
Qss/Qst = é a razão entre os transportes em suspensão (leito e total).

Na continuação das pesquisas foram obtidas na Tabela (82.2) a proporção entre a
capacidade de transporte do leito e o transporte sólido total em porcentagem.
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Tabela 82.2 – Proporção entre a capacidade de transporte do leito e o transporte sólido
total (valores em %)

Afluente
Engelund
Hansen

(%)
Ackers White

(%)
Brownlie

(%)
Graí Acaroglu

(%)
Média

(%)
Jaguaré 29,2 24,7 53,5 85,4 45,6
Pirajussara 7,2 19,4 47,4 4,0 19,1
Dreno de Brooklin 0,9 4,4 10,7 3,0 4,6
Ponte Baixa 2,8 0,0 15,5 39,5 13,6
Tamanduateí 7,7 47,6 75,4 2,7 33,2
Meninos 2,9 5,8 18,3 5,2 7,4
Aricanduva 1,0 2,5 5,4 3,7 2,6
Cabuçu de Cima 10,4 38,9 43,8 33,0 26,4
Baquirivu 0,7 0,0 0,9 3,5 1,2
Itaquera 1,4 4,2 4,6 3,4 2,9
Fonte: Lloret  Ramos, Helou e Brightetti. Dinâmica do transporte sólido nos rios Tietê e Pinheiros na
região metropolitana de São Paulo, 1993

Conforme o trabalho apresentado em 1993 por Carlos Lloret Ramos, Gisela Coelho
Nascimento Helou e Luiz Eduardo de Souza Ikeda  p. 252 nos Anais 5 do X Simpósio
Brasileiro de Recursos Hidricos-Gramado-RS temos:

A equação de análise de transporte sólido é:

Qss =1 . Q 1 (Equação 82.1)

onde:
Qss= vazão sólida em suspensão ( kg/s)
Q=   vazão líquida em m3/s
1 e 1 são coeficiente de regressão

A fórmula também pode ser escrita em forma de concentração:

C =2. q
2 (Equação 82.2)

onde:
C= concentração de sólidos  (mg/l)
q = vazão especifica (m3/s. km2)
==2 e 2 são coeficientes de regressão.

Pesquisas feitas pelos autores citados acima, resultaram nas Tabelas (82.3) e Tabela
(82.4) sendo a Tabela (82.3) dos coeficientes das curvas de regressão das equações de
transporte sólido e a Tabela (82.4) de granulometria dos sedimentos transportados nos
afluentes.
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Tabela 82.3 – Coeficientes das curvas de regressão das equações de transporte
sólido

Curso d’água 1 1 2 2

Jaguaré 0,020 2,88 235 1,70
Pirajussara 0,080 2,00 5012 0,90
Dreno do Brooklin 0,407 2,34 3548 1,34
Ponte Baixa 0,690 1,39 4467 0,54
Tamanduateí 0,089 1,90 708 0,90
Meninos 0,126 1,87 6918 0,85
Aricanduva 0,178 2,22 17318 1,28
Cabuçu de Cima 0,125 2,00 13804 1,00
Baquirivu 0,269 1,82 17378 0,82
Itaquera 1,120 1,74 19553 0,73

Fonte: Lloret Ramos, Helou e Ikeda. Campanhas Hidrosedimentométicas na região metropolitana de São
Paulo, 1993

Para os rios Aricanduva e Cabuçu de Cima chegaram-se as seguintes conclusões:

Aricanduva                  q= 1,43 m3/s . km2

Cabuçu de Cima          q= 0,56 m3/s . km2

Com os dados acima foi feita a Tabela (82.5) referente as contribuições anuais dos
afluentes monitorados.
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Tabela 82.4 – Granulometria dos sedimentos transportados nos afluentes
Curso d'água Fundo Suspensão

d50

(mm)
Desvio padrão


d50

(mm)
Desvio padrão


Jaguaré 0,704 2,68 0,077 2,12
Pirajussara 0,707 2,50 0,146 2,46
Água espraiada 0,95 1,50 0,054 8,51
Ponte Baixa 2,92 3,98 0,037 8,51
Tamanduateí 0,81 3,07 0,058 20,8
Meninos 0,56 1,63 0,131 2,18
Aricanduva 0,415 2,52 0,062 1,29
Cabuçu de Cima 0,247 1,75 0,075 4,22
Baquirivu 3,30 4,54 0,037 2,04
Itaquera 0,24 1,63 0,076 1,72
Fonte: Lloret Ramos, Helou e Ikeda. Campanhas Hidrosedimentométicas na região metropolitana de São
Paulo, 1993

Tabela 82.5 – Contribuições anuais dos afluentes monitorados

Curso d’água

Área da
bacia

A

(km2)

Vazão
líquida ou

vazão
modeladora

Q

(m3/s)

Concentração
sólida

C

(mg/L)

Vazão
sólida
total

Qs

(kg/s)

Descarga
sólida anual

Va

(m3)

Relação da
descarga

sólida com a
área da bacia

Va /A

(m3/km2)_
Jaguaré 15,9 22,74 430 10 9700 609
Pirajussara 70,9 101,4 6900 700 691000 9750
Dreno do Brooklin 28,1 40,2 5700 230 227100 8075
Ponte Baixa 6,9 9,8 5420 55 526000 7640
Tamanduateí 90,0 129,0 980 130 124200 1400
Meninos 104,5 149,4 9380 1400 1381000 13300
Aricanduva 69,0 98,7 27470 2700 2671000 38700
Cabuçu de Cima 110,1 61,7 7730 480 586000 5300
Baquirivu 163,7 91,7 10800 1000 1216500 7500
Itaquera 48,42 69,2 25900 1800 1767800 36500
Fonte: Lloret Ramos, Helou e Ikeda. Campanhas Hidrosedimentométicas na região metropolitana de São
Paulo, 1993

A conclusão dos estudos é válida para a região do Alto Tietê a qual se chegou a média
da contribuição específica  de 8570 m3/ano.km2.
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Exemplo 82.3 Aplicação prática no ribeirão dos Meninos (afluente do rio Tamanduateí)
A nosso ver a melhor maneira para o perfeito entendimento sobre os problemas de

sedimentos, é mostrar um caso real, como por exemplo, o dimensionamento de vários
piscinões no ribeirão dos Meninos afluente do rio Tamanduateí localizado na RMSP.

O exemplo prático, ilustrará as pesquisas bem elaboradas pela Fundação Centro
Tecnológica (FCTH) e aplicação da mesma pelo DAEE de São Paulo.

Quanto ao aspecto sedimentométrico quantitativo propriamente dito, levantamentos e
estudos efetuados pela FCTH nos períodos de cheia em 1990/1991 e 1991/1992 avaliaram
para o ribeirão dos Meninos uma descarga sólida anual de 1.381.000m3.

Este valor foi obtido através de estimativas, tomando-se por base a similaridade
existente entre este rio e outros com as mesmas características geomorfológicas básicas e nos
quais foram feitas amostragens abrangendo séries históricas (DAEE, 1999) e que se encontra
na “Tabela (82.5) -Contribuições anuais dos afluentes monitorados” que é chamado de Va.

Este quantitativo, que se refere a carga sólida total transportada pelo rio constitui-se,
na realidade, na soma de 2 parcelas de sedimentos: a primeira, denominada "carga de
lavagem", a qual geralmente não é encontrada nos leitos dos rios, por ser muito fina, sendo
assim carreada predominantemente, em decorrência da energia atuante, em suspensão, e a
segunda, a chamada "carga sólida total do leito", que se refere aos sedimentos que
constituem os fundos dos talvegues.

Quando da passagem de ondas de cheia, porções desta última parcela poderão também
vir a ser mobilizadas por suspensão, enquanto outras porções se movimentarão
exclusivamente pelo fundo (por rolamento, arraste ou saltitação) (DAEE,1999).

No caso do rio Aricanduva, com base em parâmetros da energia hidráulica atuante
para o transporte sólido, os referidos estudos avaliaram em 0,75 a proporção entre o transporte
sólido em suspensão e o total (Tabela 82.1 – Diâmetro limite para carga de lavagem e
proporção entre os transporte sólido em suspensão e total do material do leito), o que
significa haver uma predominância (75%) do transporte sólido em suspensão sobre o
transporte sólido total, do qual portanto apenas 25 % seria transportada pelo fundo (cerca de
350.000m3/ano).

Como parte desta carga sólida é também possível de ser transportada em suspensão,
avaliou-se nos trabalhos mencionados que apenas cerca de 7% (Tabela 82.2 – Proporção
entre a capacidade de transporte do leito e o transporte sólido total (valores em %) desta
última carga sólida irá ser transportada exclusivamente pelo fundo (em torno de
25.000m3/ano); esta, portanto, seria a parcela que efetivamente iria contribuir para os
processos de assoreamento do leito tanto do próprio ribeirão dos Meninos, como do rio
Tamanduateí e  até mesmo do rio Tietê.

Os estudos referidos determinaram também que o material do leito constitui-se,
granulometricamente, por sedimentos com d50 =0,56mm para o leito e  d50 =0,131mm para o
material em suspensão.

Granulometricamente o material do leito constitui-se de areias ‘finas’ e ‘médias’.
A observação visual do material constituinte dos depósitos de assoreamento indica

uma predominância de sedimentos finos não podendo deixar de se mencionar a ocorrência
local, de materiais mais grosseiros, como cascalhos e até mesmo blocos (classes de materiais
de dimensões centimétricas).

Tendo em vista tais evidências, recomenda-se que os reservatórios de detenção a
serem projetados disponham de dispositivos que dificultem a entrada dos sedimentos de fundo
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e do lixo, mas que permitam o encaminhamento para o seu interior dos sedimentos em
suspensão carreados pelo rio, principalmente nas primeiras enxurradas.

A carga sedimentar em suspensão poderá vir a ser captada nos reservatórios mas, em
função do pequeno período de residência, dificilmente se depositará nestas áreas, devendo
uma grande parcela desta carga sedimentar ser carreada ainda em suspensão para o curso do
rio a jusante, e ser assim transportada para o rio Tietê.

82.4 Lei de Stokes
Quando uma partícula sólida cai dentro de um líquido segue o que se chama da Lei de

Stokes, que assume o seguinte:
(1) as partículas não são influenciadas por outras partículas ou pela parede dos canais

e reservatórios;
(2) as partículas são esféricas
(3) a viscosidade da água e a gravidade específica do solo são exatamente

conhecidas.
Mesmo não obedecendo as duas primeiras precisamente, é usado a Lei de Stokes, que

também deve ser aplicada a esferas que tenham diâmetro entre 0,0002mm e 0,2mm
(McCuen,1998).

A velocidade (uniforme) da queda de esferas ou seja a velocidade de deposição
(velocidade de queda)  da Lei de Stokes é a seguinte:

V= [ D 2 ( s –  ) ] / 18 .  (Equação 82.3)

sendo
V= velocidade de deposição (m/s);
D= diâmetro equivalente da esfera (partícula)
 = peso específico da água a 20º C = 9792,34 N/m3 (Lencastre,1983 p. 434)
s /  = 2,65 (densidade relativa do quartzo em relação a água)
s= peso específico da partícula do sólido (quartzo)= 25949,701N/m3

= viscosidade dinâmica  da água a 20º C = 0,00101 N. s /m2 ( Lencastre,1983)
 = massa específica a 20º C = 998,2 kg/m3 (Lencastre,1983)
 = viscosidade cinemática da água a 20º C= 0,00000101 m2/s (Lencastre,1983)

O diâmetro equivalente D da partícula é o diâmetro da esfera que se sedimenta com
velocidade igual à da partícula.

Para maiores informações sobre a Lei de Stokes, verificar (McCuen,1998 p.758) e
(Quintela, 1981 p.173).

A fórmula apresentada acima de Lei de Stokes é aproximada e vale somente para
baixos números de Reynolds e no caso deve ser menor que 5 (cinco). (McCuen,1998) também
admitiu que o diâmetro das esferas devem estar entre 0,0002mm e 0,2mm. Tudo isto é
perfeitamente compreensível quando se examina os dados experimentais obtidos por Rouse
em 1937 e apresentado por (Quintela, 1981).

(Quintela,1981) mostra que para número de Reynolds menor que 0,1 é válida a lei
Stokes da seguinte maneira:

R = V . D /  < 0,1                                                                        (Equação 82.4)

V= [ g. D 2 ( s –  )  ] / 18 .  . (Equação 82.5)
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Observar  que no numerador aparece g e no denominador .
(Quintela,1981 p.173) diz que para R=0,1 e temperatura da água a 20º C corresponde

ao diâmetro de 0,05mm e velocidade uniforme de queda das esferas ou seja a velocidade de
deposição V=2mm/s.

82.5 Granulometria dos sedimentos
A densidade do sedimento depende da sua composição mineralógica. Por outro lado,

uma grande quantidade de estudos demonstra haver uma estreita relação entre a dimensão do
sedimento e sua composição mineral (Lloret, 1984). Assim sendo, os materiais mais
grosseiros são constituídos de materiais mais resistentes aos desgastes mecânicos, como o
quartzo. À medida que a granulometria diminui há uma redução da quantidade de quartzo e
um aumento na quantidade de materiais menos resistentes, como a caulinita. De maneira
geral,  a composição mineralógica das areias dos cursos de água encontradas na natureza, tem
um predomínio de quartzo, com peso especifico muito pouco variável, entre 2600kg/m3 e
2700kg/m3. Na prática adotam-se os seguintes valores para os cursos de água naturais (Lloret,
1984):

 s = 2.650kg/m3 ( peso especifico seco)
‘s  = 1650 kg/m3 (peso especifico submerso)

Para o reconhecimento do tamanho dos grãos de um solo, realiza-se a análise
granulométrica, que consiste, em geral, de duas fases: peneiramento e sedimentação (Souza
Pinto, 2000).

O peso do material que passa em cada peneira, referido ao peso seco da amostra, é
considerado como a “porcentagem que passa” representado graficamente em função da
abertura da peneira, esta em escala logarítmica (Souza Pinto, 2000). A abertura nominal da
peneira é considerada como o “diâmetro” das partículas. Trata-se, evidentemente de um
“diâmetro equivalente”, pois as partículas não são esféricas.

A análise por peneiramento tem como limitação a abertura da malha das peneiras, que
não pode ser tão pequena quanto o diâmetro de interesse. A menor peneira costumeiramente
empregada é a de n.º 200, cuja abertura é de 0,075mm. Existem peneiras mais finas para
estudos especiais, mas são pouco resistentes e por isso não são usadas rotineiramente (Souza
Pinto,2000).

Quando há interesse no conhecimento de distribuição granulométrica da porção mais
fina dos solos, emprega-se a técnica da sedimentação, que se baseia na Lei de Stokes.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) adota  para classificação das
partículas a Tabela (82.6).



Cálculos hidrológicos e hidráulicos para obras municipais
Capítulo 82- Transporte de sólidos

Eng Plínio Tomaz 30/10/2010

82-12

Tabela 82.6- Limite das frações de solo pelo tamanho dos grãos
Fração Limites definidos pela norma da ABNT
Matacão de 25cm a 1m
Pedra de 7,6cm a 25cm
Pedregulho de 4,8mm a 7,6cm
Areia grossa de 2mm a 4,8mm
Areia média de 0,42mm a 2mm
Areia fina de 0,05mm a 0,42mm
Silte de 0,005mm a 0,05mm
Argila inferior a 0,005mm
Fonte: Souza Pinto,2000 p. 4

(Souza Pinto, 2000) diz que na prática diferentemente da norma da ABNT a separação
entre areia e silte é tomada como 0,075mm, devido a peneira n.º 200, que é a mais fina usada
em laboratórios. Considera-se argila quando o diâmetro das partículas é menor que 0,002mm.

Argila: d< 0,002mm (Souza Pinto, 2000)
Silte   0,002mm  d 0,075mm (Souza Pinto, 2000)
Areia  0,075  d  2mm (Souza Pinto, 2000)

As partículas podem ser classificadas com base no diâmetro médio da mesma em
milímetros (McCuen,1998).

Argila: d< 0,002mm (McCuen,1998).
Silte   0,002mm  d 0,02mm (McCuen,1998).
Areia  0,02  d  2mm (McCuen,1998).

Conforme o U.S. System for Texture Designations citado por McCuen,1998 p. 115, os
limites dos diâmetros estão na Tabela (82.7).

Tabela 82.7- Tamanho das partículas conforme o tipo de solo
Tipo de solo Diâmetro das partículas

(mm)
Areia muito grossa 1,0 a 2,00
Areia grossa 0,50 a 1,00
Areia media 0,25 a 0,50
Areia fina 0,10 a 0,25
Areia muito fina 0,05 a 0,10
Silte 0,002  a 0,05
Argila Abaixo de 0,002
Fonte: McCuen,1998, p. 115

A composição dos sedimentos  constituintes do fundo é, geralmente, caracterizada pela
curva granulométrica, que exprime, uma função de uma dimensão dos sedimentos designada
por diâmetro, a porcentagem, em peso, dos sedimentos que numa dada amostra apresentam
dimensões inferiores àquela (Quintela,1981 p.374).

Assim d50 representa o diâmetro dos sedimentos para o qual os elementos com
diâmetro inferiores perfazem 50% do peso da amostra.



Cálculos hidrológicos e hidráulicos para obras municipais
Capítulo 82- Transporte de sólidos

Eng Plínio Tomaz 30/10/2010

82-13

A Tabela (82.4) apresenta a granulometria de vários córregos e rios da região do Alto
Tietê em São Paulo. Na Tabela (82.8) estão o diâmetro d50 o respectivo desvio padrão, tanto
para os materiais do fundo e dos materiais em suspensão. O que nos interessa para a
sedimentação em reservatórios de detenção é a granulometria dos materiais em suspensão.

Tabela 82.8- Granulometria de diversos cursos d’água do Alto Tietê -São Paulo

Curso d'água
Granulometria dos sedimentos em suspensão

d50

(mm)
Jaguaré 0,077
Pirajussara 0,146
Água espraiada 0,054
Ponte Baixa 0,037
Tamanduateí 0,058
Meninos 0,131
Aricanduva 0,062
Cabuçu de Cima 0,075
Baquirivu 0,037
Itaquera 0,076
Fonte: Lloret Ramos, Helou e Ikeda. Campanhas Hidrosedimentométicas na região metropolitana de São
Paulo, 1993

Observar que todos os valores de d50 da Tabela (82.8)  estão compreendidos entre a
faixa dos diâmetros das esferas citados por (McCuen,1998), que é 0,0002mm  d50  0,02mm
e portanto, pode ser aplicada a Lei de Stokes, devendo somente ser verificado que o número
de Reynolds deve ser menor que 5, pelas aproximações feitas por (McCuen,1998).

Exemplo 82.4- Verificação de sedimentação em um reservatório
Um reservatório de detenção para controle de inundações tem um volume de

74.000m3, é enterrado na forma de um paralelepípedo com 178,00m de comprimento, 77,00m
de largura e profundidade útil de 5,50m. A partícula sólida tem diâmetro de 0,075mm
conforme pesquisas efetuadas na região. A vazão de projeto de saída do reservatório é de
13,00m3/s.

O tempo de deslocamento Tt da água dentro do reservatório é aproximadamente o
volume do reservatório V0 dividido pela vazão de saída Q.

Tt = V0/Q = 74000m3 / 13,00m3/s = 5692 s = 1,58 h
A velocidade média da água através do reservatório é  a vazão Q=13,00m3/s dividido pelo
produto da largura media W=77,00m e a profundidade média H=5,60m.

V= Q/ (W . H) = 13,00 / ( 77,00 . 5,60) = 0,030m/s

Considerando que a partícula do sólido tenha d50 =0,075mm ou seja uma areia muito
fina, comum em São Paulo  no Rio Cabuçu de Cima , que limita o município de São Paulo
com o município de Guarulhos.

Vamos calcular o número de Reynolds

R= V. D/  = 0,030m/s . (0,075mm/1000) / 0,00000101 N. s/m2 = 2,24 < 5
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Portanto o número de Reynolds =2,24 que é menor que 5 e portanto, aplica-se a Lei de
Stokes, conforme (McCuen, 1998 p.799).

A velocidade (uniforme) de deposição das esferas segundo a Lei de Stoke é:

V= [ D 2 ( s –  ) ] / 18 . 

V= [(0,075/1000) 2 ( 25949,701 – 9792,34)]/ 18 .0,00101 = 0,004999183m/s

No comprimento de 177m  a partícula sólida se decantará a partir de:
Profundidade limite = tempo de deslocamento pelo reservatório . velocidade de deposição
Profundidade limite= 5692 s  . 0,00499183m/s = 28,46m

Portanto, a eficiência será de 100%, pois tudo será depositado;

Exemplo 82.5- Verificação de sedimentação em um reservatório (McCuen,1998 p.799)
Um reservatório de detenção para controle de inundações tem um volume de 3679m3,

é enterrado na forma de um paralelepípedo com 114,38m de comprimento, 30,5m de largura e
profundidade útil de 1,07m. A partícula sólida tem diâmetro de 0,00001525m (0,01525mm)
conforme pesquisas efetuadas na região. A vazão de projeto de saída do reservatório é de 0,91
m3/s.

O tempo de deslocamento Tt da água dentro do reservatório é aproximadamente o
volume do reservatório V0 dividido pela vazão de saída Q.

Tt = V0/Q = 3679 m3/ 0,91 m3/s = 4043 s = 1,12h
A velocidade média da água através do reservatório é  a vazão Q=0,91 m3/s dividido pelo
produto da largura média W=30,5m e a profundidade média H=1,07m.

V= Q/ (W . H) =  0,91/ ( 30,5 . 1,07) = 0,028 m/s

Considerando que a partícula do sólido tenha d50 =0,01525mm ou seja uma areia muito fina.

Vamos calcular o número de Reynolds desprezando a componente vertical da velocidade.

R= V. D/  = 0,028m/s . (0,01525mm/1000) / 0,00000101 N. s/m2 = 0,42 <5

Portanto o número de Reynolds =0,42 que é menor que 5 e portanto, aplica-se a Lei de Stoke.

A velocidade (uniforme) de deposição das esferas segundo a Lei de Stokes é:

V= [D 2 ( s – )]/ 18 .

V= [(0,01525/1000) 2 ( 25949,701 – 9792,34)]/ 18 .0,00101 = 0,000206688m/s

No comprimento de 114,38m  a partícula sólida se decantará a partir de:
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Profundidade limite = tempo de deslocamento pelo reservatório . velocidade de deposição

Profundidade limite = 4043s  . 0,000206688m/s = 0,84m

Portanto, a deposição será feita somente a partir de 0,84m de profundidade. Como o
reservatório tem somente 1,07m de profundidade

A eficiência do reservatório será: 0,84m / 1,07m = 0,7809= 78,09%

Portanto 78,09% da água não será depositado. Somente será depositado no
reservatório a diferença 100-78,09=  21,91%.

82.6 Estimativa do tempo de esvaziamento de um reservatório (McCuen,1988 in
Tucci,1995)

A estimativa do tempo de detenção de um reservatório é dado pela seguinte fórmula:

Td = 0,2112 . K –1,284 . (Vs / Vr) 0,4421 . (q0/ qi) –0,8963 (Equação 82.6)

Onde:
Td = é o tempo de detenção em ( h );
Vs= volume do reservatório em (m3);
qi = vazão de pico da hidrógrafa de entrada (m3/s)
q0= vazão de pico da hidrógrafa de saída (m3/s);
K= proporção do volume do trecho de subida da hidrógrafa de entrada. K varia de 0 a 1.
Vr= volume da hidrógrafa  de saída (m3).

Exemplo 82.3- Estimativa do tempo de esvaziamento de um reservatório de detenção
conforme (McCuen,1988 in Tucci,1995)

Seja um reservatório de detenção com volume de 74.000m3. A vazão máxima de saida
do reservatório é de 13m3/s e a vazão máxima da hidrógrafa de entrada, obtida pelo Método
Santa Barbara é de 42,3m3/s.

O valor de K é a proporção entre o volume do trecho de subida do hidrograma de
entrada com relação ao volume total.

Usando-se os intervalos de tempo em que foi feita a hidrógrafa de entrada obtém-se a
vazão total de 141.714,4m3 e pelo mesmo procedimento calculamos o volume até o pico de
42,3m3/s o obteremos o valor de 53.039,71m3.

O valor de k será divisão de 53.039,71 por valor total de 141.714,4 m3 e será igual a
0,374272.

Vs=  74.000m3

qi = 42,3m3/s
q0= 13,0m3/s
K= 53039,71 m3/141.714,4 m3 = 0,374272
Vr= 141.714,4 m3

Aplicando-se a fórmula de (McCuen,1988) teremos:

Td = 0,2112 . K –1,284 . (Vs / Vr) 0,4421 . (q0/ qi) –0,8963
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Td = 0,2112 . 0,374272–1,284 . (74000/ 141.714,44) 0,4421 . (13,0/ 42,3) –0,8963

Td = 1,6h

Portanto o tempo em que as águas de chuvas ficam detidas no reservatório é de 1,6h, o
que é um tempo muito pequeno.

82.7 Reserva de sedimentação em um reservatório de detenção

82.7.1. Illinois, USA
No estado de Illinois nos Estados Unidos para o reservatórios de detenção secos, deve

ser reservado para sedimentação no mínimo 35,4m3/ha da área impermeável.

Exemplo 82.4
Seja uma bacia com 222ha, sendo que a área impermeável é de 55%. Calcular o

volume que deve ser reservado para sedimentação.

Usando a taxa de 35,4m3/ha da área impermeável temos:

222ha x  0,55 x 35,4 m3/ha =  4.322m3

Portanto, deverá ser reservado para sedimentação 4.322m3, que deverá ser acrescido
do volume necessário para detenção conforme os cálculos hidrológicos e hidráulicos.

82.7.2 Estado de Carolina do Norte, USA
No estado da Carolina do Norte nos Estados Unidos foram pesquisados 20

reservatórios de detenção construídos para controle de enchentes. A maioria dos reservatórios
tem de 32anos a 45anos (data base de fevereiro de 1998).

A vida útil dos reservatórios estimado foi de 50anos. O acúmulo de sedimentos finos
granulares verificado foi de 6,5ton/ha/ano.

Considerando o peso especifico aparente de 1185 kg/m3 para sedimentos finos com
diâmetro médio de 0,05mm (Lloret,1984 p.30), transformamos 6,5ton/ha/ano em
5,49m3/ha/ano.

Portanto, deverá ser reservado para depósito de sedimentos em reservatórios de
detenção, na Carolina do Norte, cerca de 5,49m3/ha/ano.
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Exemplo 82.5
Calcular o volume de reserva para sedimentação para dois anos de funcionamento do

reservatório de detenção de 74.000m3 com área de drenagem de 222ha.
Teremos:

222ha x 5,49m3/ha/ano x 2 anos =2.438m3

Portanto, deverá ser acrescido ao volume do reservatório de detenção de 74000m3

mais 2438m3 para ser feito a limpeza mecânica, manual ou dragagem após 2 anos de
funcionamento.

82.7.3 Resíduos sólidos
Na região metropolitana de São Paulo (RMSP) o lixo estimado é de 1kg/pessoa/dia.
O grande problema são as subhabitações. Com o sistema deficiente de coleta de lixo,

os moradores que moram a beira dos rios, córregos e fundos de vales, lançam os resíduos
sólidos aos mesmos, sendo que estes são encaminhados aos rios contribuindo enormemente
para o assoreamento. Para piorar os entulhos são também muitas vezes levados pela água e
muitas vezes lançados nos cursos d’água.

Considerando que as cidades da RMSP têm em média 13% de subhabitações e
considerando 100hab/ha, podemos ver a enorme área ocupada pelas mesmas.

Vamos supor que uma área de 5ha de subhabitações jogam o seu lixo no córrego
próximo. Teremos: 5ha x 100hab/ha = 500hab
500hab x 1 kg/hab = 500kg/dia = 0,5ton/dia

Durante um ano teremos: 0,5ton/dia x 365dias = 183ton/ano o que dará o índice de
37ton de lixo/ano/ha.

A solução é através de medidas não estruturais visando a coleta dos resíduos sólidos
juntamente com um programa de educação ambiental.

A média de coleta de lixo nas cidades de Diadema, Santo André, São Bernardo, São
Caetano e bairro do Ipiranga e bairro do Jabaquara em São Paulo é de 98,18% ou seja o
restante 1,82% não é coletado.

Em uma área de 222ha, por exemplo, com 100hab/ha teremos 22.200hab. Como não é
coletado 1,82% isto é, 404hab e sendo de 1kg/hab/dia teremos 147 toneladas de lixo por ano.
Isto sem considerar as subhabitações.

Portanto a contribuição média anual  de resíduos sólidos em local sem subhabitações é
de 0,7ton/ha/ano.

82.8 Conclusão
O tempo de esvaziamento de um reservatório de detenção em média é menor que 6h

(Tucci,1995), não havendo portanto grandes problemas de sedimentação.
Há necessidade de estudar o transporte de sedimentos e de lixo.
Deverá ser previsto a  manutenção manual ou com equipamentos para o caso de

retirada de materiais depositados e de lixo que é jogado pelas moradores das subhabitações.
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Capítulo 95
Transporte da carga total de sedimentos em rios de

pequeno porte pelo Método de Yang, 1973

“Conhecimento é acumular dados; sabedoria é simplificá-los”.
citação usada pelo eng. agrônomo José Luiz Viana do Couto
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Introdução

Comenta-se como brincadeira, que o estudo de transporte de
sedimentos é tão complexo, que nem o filho do físico Albert Einstein
chamado Hans Albert Einstein conseguiu resolver (Existe um método feito
pelo filho do Einstein denominado: Método de Einstein).

O conselho que Albert Einstein deu ao seu filho era de que se
dedicasse a física quântica que era um assunto menos complicado do que
a sedimentologia dos rios.

Recomendamos para o transporte de sedimentos o seguinte:
 Para áreas > 2,56km2 usamos o Método de Yang, 1973.
 Para áreas < 2,56km2 a estimativa do transporte de sedimentos

Para áreas <2,56km2 podemos usar:

 Equação revisada Universal de Perdas de Solo (RUSLE)
deve-se a erosão laminar, ravinas e boçorocas para
pequenas áreas e não para areas grandes conforme Ponce,
1989. Vanoni, 2006 ressalta sua confiabilidade na
equação universal de perdas do solo.

 Método Simples de Schueler, 1987

Guarulhos, 22 de outubro de 2012

Engenheiro Plinio Tomaz
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Capítulo 95- Transporte da carga total de sedimentos em rios de pequeno porte
pelo Método de Yang, 1973

95.1 Introdução
Existem tantos métodos para a previsão do transporte de sedimentos que

normalmente o profissional fica confuso, pois primeiramente é difícil conhecer todos
eles profundamente para a sua aplicação correta e depois é saber que muitos métodos
foram feitos com poucas pesquisas de campo ou pesquisas somente em laboratório
cujos resultados são duvidosos. Para isto é que resolvemos mostrar somente um único
método que é o de Yang, 1973 que é fácil de usar e se aplica a todos os casos.

O objetivo do cálculo do transporte de sedimentos é acharmos o tempo de vida
útil de um reservatório com a deposição de sedimentos no fundo do mesmo.

Vamos apresentar o Método de Yang, 1973 para transporte da carga total de
sedimentos (total load) em rios de pequeno porte para ser usado na verificação do
tempo de vida útil de um reservatório resultante de um barramento.

Observamos que não estamos usando o Método de Yang para
dimensionamento do canal não-coesivo e sim somente para o transporte da carga
total de sedimentos. Para o dimensionamento de um canal devemos usar o método da
tensão trativa recomendado por French, 2007 e Akan,2008.

Conforme USBR, Yang elaborou três métodos:
 Yang, 1973 destinado a transporte de sedimentos de areia com critério de inicio

de movimento.
 Yang, 1979 destinado a transporte de sedimentos de areia sem inicio de

movimento.
 Yang, 1984 destinado a transporte de sedimentos de pedregulhos.

Iremos apresentar neste capitulo somente o método de Yang, 1973.

Dica: o método de Yang deve ser usado em rios e córregos em áreas maiores que
2,56 km2.

95.2 O que é rio pequeno?
Não existe uma definição precisa e aceita por todos, mas comumente define-se o

seguinte:
 Rio de grande porte: quando a média anual da profundidade é maior que 4 m.

Exemplo: Rio Amazonas, Rio Mississipi, Rio Paraíba do Sul, etc.
 Rio de porte médio: quando a média anual da profundidade varia de 2m a 4m.
 Rio de pequeno porte: quando a profundidade média anual é menor que 2m.

Trataremos aqui neste capítulo de transporte de sedimentos de rios de pequeno
porte, usando como base a Dissertação de Mestrado de Juliana Scapin da Universidade
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de Santa Maria no Rio Grande do Sul; o livro Sediment Transport- Theory and
Practice de Yang, 2003 e o Guia de avaliação de assoreamento de reservatórios da
ANEEL, 2000.

95.3 Estimativa de transporte de sedimento
A melhor maneira de sabermos corretamente o transporte de sedimentos é

fazermos o que se chama de Campanha sedimentológica que dura de 1 a 2 anos, e
onde é feitas medições em campo de vazões, ensaios granulométricos e de
concentração de sólidos em suspensão e no fundo do rio.

Os custos geralmente são elevados para uma campanha sedimentológica motivo
pelo qual faremos uma estimativa usando algumas amostras de análise granulométrica
do fundo do rio.

Vamos relacionar alguns dos equipamentos usados numa campanha
sedimentológica baseado em Scapin, 2005:

 Dados fluviométricos: podem ser obtidos com limnigrafos eletrônico de
pressão com datalogger que faz registros do nível de água com intervalos
de 5min quando o nível de água sofre variação de 5milimetros.

 Medição de vazão: uso do molinete fluviométrico universal onde se
calcula a seção média variando a altura do molinete em 0,50m

 Sólidos em suspensão: para isto é usado um amostrador de sedimentos
em suspensão denominado USDH-48 (MAS-1). As amostras são feitas em
diversos pontos de uma seção com distancia vertical de 0,50m. O material
coletado é colocado em uma garrafa com capacidade de 500mL

 Sedimento do fundo: para o sedimento do fundo de um rio pode ser
usado um amostrador modela Helley Smith sendo o material armazenado
em um saco. Para uma determinada seção são tiradas amostras em ¼ da
largura da  seção, ½ da seção e ¾ da seção.

95.4 Escolha do método de cálculo
Existem cerca de 10 métodos para estimativa de transporte de sedimentos sendo

que alguns necessitam de diversas informações como análise granulométrica do fundo
e do material em suspensão.

O que usaremos é um método que usa o mínimo de dados chamado de método
de estimativa indireto como o Yang, 1973.

Existem métodos como o de Toffaleti, 1968 que funcionam muito bem em rios
de grande porte e outros que funcionam em rios de médio porte como Engelung e o
método que funciona em rios de pequeno porte como o Método de Yang, 1973.

A Associação dos Engenheiros Civis dos Estados Unidos em 1982 fez uma
comparação de 8 equações para sedimento de transporte, baseado em 40 testes de
campos para a carga total de sedimentos
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Tabela 95.1- Rank dos Métodos de Transportes de sedimentos conforme pesquisas da ASCE,
1982

Rank Método de transporte de sedimentos

1 Yang, 1973- Foi o método que obteve melhor Rank
2 Laursen, 1958
3 Ackers e White, 1973
4 Engelund e Hansen, 1967
5 Bagnold, 1956
6 Meyer-Peter e Mullher, 1948 e Einsten, 1950
7 Meyer-Peter e Mullher, 1948
8 Yalin, 1963

Fonte: Yang, 2003

Yang, 2003 apresenta a Tabela (95.2) onde para um problema real para
transporte de sedimentos foi achado 1900 ppm de peso.

Tabela 95.2- Previsão de transporte de sedimentos por 7 métodos e comparação com o
transporte medido de 1900ppm conforme Yang, 2003

Método Concentração de sedimento em peso
(ppm)

Yang, 1973 1910  (Melhor)
Ackers e White 2400
Engelund e Hansen 3120
Shen e Hung 2400
Colby 1623
Bagnold 500
Laursen 800

No resultado foi dado como o melhor o metodo de Yang, 1973 que adotaremos.
O programa HEC-6 do US Army Corps of Engineers usa o metodo de Yang,

1973 como a equação escolhida para os cálculos.

95.5 Método de Yang, 1973
O método de Yang, 1973 será feito para solos não-coesivos e em rios de pequeno porte,

usando Scarpin, 2005 e descrito por Paiva, 2001.
Conforme Capitulo 12 sobre Stable Channel Design functions temos o seguinte:

 Diâmetros de sedimentos na faixa de 0,062mm a 7,0mm e
 Concentração variando de 10ppm a 585.000ppm,
 Largura dos canais entre 0,13m a 524m e
 Profundidade entre 0,01m a14,82m,
 Temperatura na faixa de 34,3 ºC,
 Declividades entre 0,000043m/m a 0,029m/m e
 Velocidades entre 0,23m/s a 1,94m/s

Dados de entrada:
 Diâmetro médio do sedimento (m)
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 U= velocidade média do escoamento (m/s)
 Q= vazão (m3/s) calculada para Tr=1,5anos ou outro critério.
 B= largura da superficie do canal (m)

 ν = viscosidade cinemática da água (m2/s)
 d= profundidade da lâmina de água (m)
 Rh= raio hidráulico (m)
 S= declividade da linha de água (m/m)

a) Cálculo da velocidade de atrito (U*) relativa aos grãos

U*= (9,81. Rh . S) 0,5

Sendo:
U*= velocidade de atrito (m/s)
Rh= raio hidráulico da seção (m)
S= declividade da linha de água e que podemos fazer coincidir com a
declividade do rio (m/m).

b) Velocidade de queda da partícula de sedimento em suspensão (m/s)
Existem duas equações sendo uma devida a Stokes quando as partículas forem

menores que 0,1mm e outra devida a Rubey, 1933, quando as partículas forem maiores
ou iguais que 0,1mm.

Velocidade de queda para partículas <0,1mm devido a Stokes

W= (1/18) . [ (s-1) .g. D2]/ ν
Sendo:
W= velocidade de queda da partícula (m/s)
g= 9,81m/s2= aceleração da gravidade
D= diâmetro médio da partícula (m)
S= 2,65
ν= viscosidade cinemática (m2/s)= 0,0000102m2/s

Velocidade de queda para partículas maiores ou iguais a 0,1mm devido a Rubey,
1933.

W={ [(2/3). g (γs/γ-1) . (D3 + 36.ν2] 0,5 – 6.ν}/ D
Sendo:
W= velocidade de queda da partícula (m/s)
g= 9,81m/s2= aceleração da gravidade
D= diâmetro médio da partícula (m)
ν= viscosidade cinemática (m2/s)= 0,0000102m2/s
γs = peso específico da água igual a 1,00
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Yang, 2003 apresenta a equação para a viscosidade cinemática em função da
temperatura média da água.

ν= 1,792 x 10 -6 / (1,0 +0,0337 T + 0,000221 T2)
Sendo:
T= temperatura da água  (ºC)
ν= viscosidade cinemática (m2/s)

Para partículas maiores que 2mm, Yang, 2003 mostra uma equação para
velocidade de queda a temperatura de 16 ºC.

W= 3,32 d 0,5

Sendo:
w= velocidade de queda da partícula (m/s)
d= diâmetro da partícula (m)

c) Cálculo da 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

Quando: U* .D/ ν ≥ 70

Então: Uc/ W= 2,05

d) cálculo da concentração total  em ppm
O cálculo da concentração total do material do leito no escoamento para

grãos de diâmetro até 2mm é dado pela equação:
log CT= 5,435 – 0,286. log (W.D/ν) – 0,457. log (U*/W) + [(1,799-0,409.log
(W.D/ν) – 0,314.log (U*/W)]. log (U. S/ W – Uc.S/W)

Segundo Yang, 2003 a equação acima resultou de 463 dados obtidos em
laboratório com R2= 0,971. A equação acima pode ser usada para concentração
menor ou maior que 100mg/L.

Sendo:
CT= concentração total (ppm) ou (mg/L)

Para grãos de diâmetro maior ou igual a 2mm a concentração total de
material do leito no escoamento é dado pela equação:
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log CT= 6,681 – 0,633. log (W.D/ν) – 4,816. log (U*/W) + [(2,784-0,305.log
(W.D/ν) – 0,282.log (U*/W)]. log (U. S/ W – Uc.S/W)

e) Descarga sólida (ton/dia)
A descarga sólida total em ton/dia é dada pela equação:

Qt= 0,0864. Q. CT
Sendo:
Qt= descarga total (ton/dia)
Q= vazão (m3/s)
CT= concentração em ppm (mg/L)

95.6 Vazão modeladora
Uma das grandes dificuldades é adotar a vazão modeladora, isto é, qual a

o período de retorno que devemos usar para obtermos a vazão ideal e que sirva
como vazão modeladora. A vazão modeladora é aquela representativa do
transporte sólido anual conforme Carlos Lloret Ramos.

Carlos Lloret Ramos et al nas Campanhas hidrosedimentométrica na
Região Metropolitana de São Paulo chegou a valores para o rio Aricanduva de
1,43m3/s. km2 e 0,56m3/s . km2 para o rio Cabuçu de Cima, o que coincidiu com
as citações de Garde e Ranga Rajum, 1985 que para a vazão  modeladora o
período de retorno deverá estar entre 1,5 anos a 2,0anos.

Dica: adotaremos que a vazão modeladora a ser adotada, seja aquela
obtida para período de retorno Tr=  1,5anos.

Yang, 2003 mostra que o pico do hidrograma de enchente não é o pico do
hidrograma de transporte de sólidos, sendo este último bem menor.

Exemplo 95.1
Dimensionar pelo método de Yang, 1973 o transporte de sólidos de um curso de
água em uma bacia com os seguintes dados:

Área da bacia= 4,92 km2

L= comprimento do talvegue (km)= 3,44km
Diferença de nível do ponto mais alto ao ponto considerado= 161m
Declividade média do talvegue= 0,04680m/m
Tempo de concentração calculado pelo método do California Culverts

Practice= 46,57min

Vazão média anual= (P/1000) x A/ (365 x 86400)= (1660mm/1000)x494ha x
10.000m2(365dias x 86400s)= 0,26m3/s
Seção retangular do canal

B= 5,35m
Altura= 0,19m
Velocidade da água no canal= 0,25m/s
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Declividade local (m/m)= 0,00316m/m
n= 0,07
Rh=0,18 m
D50= 0,5mm
Dm = diâmetro médio= 2 x 0,5= 1,00mm= 0,001m
γ= 0,00000102m2/s

Yang, 1973
U*= (9,81. Rh . S) 0,5

U*= (9,81x 0,18x0,00316) 0,5

U*= 0,07m/s

Para particulas maiores ou iguais a 0,1mm
W={ [(2/3). g (γs/γ-1) . (D3 + 36.ν2] 0,5 – 6.ν}/ D
W={ [(2/3)x9,81 (2,65-1) . (0,0013 + 36x0,000001022] 0,5 – 6x0,00000103}/ 0,001

W= 0,10m/s

Cálculo da relação:
U* .D/ ν = 0,07 x 0,001/ 0,00000102= 72,70 >70

Quando: U* .D/ ν ≥ 70

Então:    Uc/ W= 2,05

O cálculo da concentração total do material do leito no escoamento para
grãos de diâmetro até 2mm é dado pela equação:

log CT= 5,435 – 0,286. log (W.D/ν) – 0,457. log (U*/W) + [(1,79-0,409.log
(W.D/ν) – 0,314.log (U*/W)]. log (U. S/ W – Uc.S/W)

Fazendo as substituições:
log CT= 2.051
CT=  112 ppm= 112 mg/L

A descarga sólida total em ton/dia é dada pela equação:
Qt= 0,0864. Q. CT
Qt= 0,0864x0,26x 112= 3 ton/dia

Portanto, usando a vazão média anual teremos como descarga sólida total
de 3 ton/dia.
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95.7 Método de Brune
Brune, 1953 relacionou a relação adimensional C/I como base do seu método

que está na Figura (95.1) e (95.2).
Entendemos que C é o volume do reservatório e que I é o volume anual é

causada pelo runoff de toda a precipitação total na bacia.  Esta facilidade de se obter os
dados é a grande vantagem, a nosso ver, do método de Brune.

Teoricamente um reservatório pode ter eficiência zero ou 100% de retenção de
sólidos. A eficiência de retenção de 100% no reservatório é impossível de acontecer
como saliente Brune, 1953. Existem casos em que a eficiência de retenção foi de 100%
em lagos nos quais não saiu nenhuma gota de água do vertedor e houve perdas por
evaporação e por infiltração no solo.

Os reservatórios com relação C/I ≤ 1 significam que são reservatórios sazonais e
aqueles cuja relação C/I > 1 são aqueles que armazenam a água que são os mais
comuns.

Brune, 1953 comenta também sobre descargas de fundo para a saída de
sedimentos como um controle que podem funcionar ou não dependendo das condições
locais como época de baixas vazões.

O mesmo autor comenta sobre os reservatórios destinados a retenção de
sedimentos que pode ter eficiência de 90% e que em outros conforme a relação C/I
pode ter eficiência de remoção de somente 2%. Brune, 1953 quando comenta sobre o
método de Churchill salienta que apesar do método ser bom, há grande dificuldade
para se definir o período de retenção e outros dados como a velocidade média no
reservatório.

Ponce, 1989 estabelece a seguinte ordem para aplicação da curva de Brune:
Primeiro: achar a capacidade (C) do reservatorio em m3;
Segundo: determinar o volume médio anual de runoff (I) que chega no

reservatório em m3;
Terceiro: usando a Figura (95.1) determinar a porcentagem de eficiência como

função da relação C/I para as características de três sedimentos. Estimar a textura do
sedimento, estudando as fontes de sedimentos e a fração de transporte. A curva
superior da Figura (95.1) é  aplicado a areia grossa ou sedimentos floculados; a linha
média é destinada a sedimentos com larga variação de diametros de particulas e a linha
inferior é para siltes finos e argilas.
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Figura 95.1- Curva de Brune elaboradas em 1953 sendo que na abscissa temos a razão entre o
volume do reservatorio e o volume médio anual de runoff

Figura 95.2- Curva de Brune, 1953 e Churchill , 1948 apresentadas por Yang, 2003
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95.8 Cálculo do assoreamento de um reservatório
Newton de Oliveira Carvalho elaborou um texto denonimado “Cálculo do

assoreamento e da vida útil de um reservatório na fase de estudos de inventário”.
No estudo é sugerido que a descarga sólida total média anual seja feita da

seguinte maneira:
Dst= Qt x 365

Sendo:
Dst= descarga sólida total anual (m3 / ano)
Qt= descarga sólida diária (ton/dia)
365dias por ano

É sugerido por Carvalho o estimativa para 100anos de vida de um reservatório
usando o método de Brune para se obter a relação ER

S = Dst x ER/ γap
Sendo:
S= volume de sedimentos armazenado no reservatório (m3/ano)
ER= relação obtido no método de Brune
γap= peso especifico aparente (ton/m3)

Para areia adota-se  1,554 ton/m3

Para silte: 1,12 a 1,17 ton/m3

Para argila:  0,82 ton/m3

T= Vres./ S
Sendo:
T=tempo de vida útil do reservatório (anos)
Vres= volume do reservvatorio (m3)
S= volume de sedimentos armazenado no reservatorio (m3/ano)

Exemplo 95.2
Cálculo do tempo de enchimento de um reservatório usando o método de Brune
aplicação do método de Yang,1973 para transporte de sólidos não coesivos.

Área da bacia= 4,92km2= 492 ha
Precipitação média anual = 1.660mm
Area impermeável em fração= 0,19
Runoff médio anual suposto 0,4 x 1660= 664mm

Nota: temos que tomar o runoff médio anual de 664mm
Vazão média diária=(664mm/1000) x 492ha x 10000m2= 3.266.880m3/ano
C= 122.428m3 (volume do reservatório)
I = runoff anual= 1.396.591m3/ano
C/I = 122.428/ 1.396.591m3/ano = 0,037
Entrando na curva média de Brune da Figura (95.1) achamos 75%= 0,75.

Supondo que a descarga total de sedimentos é de 3 ton/dia e para 365 dias teremos:
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Dst= 365 dias x 3 ton/dia= 1095ton/ano
S = Dst x ER/ γap

S = 1095 x 0,75/ 1,554= 528m3/ano
Tempo de duração do barramento= 122.428m3 / 528m3/ano= 232 anos

95.9 Métodos para recuperação do volume assoreado
Há 4 métodos básicos para desassoreamento de um reservatório:

 Descarga de fundo
 Sifonagem
 Dragagem
 Métodos de conservação do solo

O sifonamento só funciona bem para a remoção de sedimento de um
reservatório conforme Yang, 2003 quando o mesmo é pequeno.

A descarga funciona muito bem quando o reservatório é estreito,
A dragagem é uma remoção mecânica é um método muito caro e deve ser

usado quando forem dispensados os outros métodos. Um problema que ocorre é
onde depositar o material dragado.

Yang, 2003 cita como exemplo de prolongar a vida útil de um
reservatório, minimizar a entrada de sedimentos e maximizar a saída de
sedimentos do reservatório.

Medidas de preservação do solo podem ser tomadas para reduzir a erosão.
O método de conservação do solo consiste em metodologia recomendado pela
Unesco, 1985 conforme Yang, 2003 em que se incluem as medidas estruturais e
medidas não estruturais.

Para as medidas estruturais de conservação do solo para evitar erosão a
alternativa é armazenar os sedimentos antes de chegarem ao reservatório através
de reservatório de detenção e sedimentos.

Nas medidas não estruturais o método consiste em terraceamento, rotação
de vegetação de modo a evitar a erosão.
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95.10 Equações para transporte de sedimentos
Vanoni, 2006 apresentou em seu livro catorze fórmulas até o ano de 1969 para

transporte de sedimentos do fundo do canal em condições uniforme e não incluindo a
carga de lavagem. Vanoni, 2006 salienta que apresentou somente algumas das muitas
fórmulas existentes.

DuBoys (Bronw, 1950), 1879
Meyer-Peter ( Meyer-Peter and Muller, 1948)
Muller, 1948
Schoklitsh (Shulits, 1935),
Shields (1936)
Meyer-Peter and Muller (1948)
Einstein-Brown (Brown, 1950)
Eisntein Bed Load Function (Einstein, 1950)
Laursen, 1958
Blench Regime Formula (Brench, 1966)
Colby (1964)
Engelund-Hansen (Engelund, 1966. Engelund and Hansen, 1967)
Inglis-Lacey (Inglis, 1968)
Toffaleti (1969)
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Capítulo 112- Assoreamento de reservatórios

112.1 Introdução
O estudo de assoreamento de reservatórios é muito importante e tem um fim

prático, que é saber em quanto tempo o reservatório ficará cheio de sedimentos.
A deposição de sedimentos em um reservatório se dá na entrada do mesmo, quando

as velocidades diminuem conforme Figura (112.1).
Os materiais de enchimentos são: areia, silte e argila.
Quando se dimensiona um reservatório temos que prever o

assoreamento, pois, o mesmo sempre acontecerá. Poderá ser de uns 30 anos ou
acima de 300 anos, mas sempre existirá.

Existem dois métodos para ver o assoreamento em um reservatório, um
é o método de Brune e outro o de Churchil.

Vanoni, 2006 mostrou que o método de Churchill é o melhor,
entretanto, o método de Brune é mais fácil de ser aplicado e devido a isto o
usaremos.

Figura 112.1- Esquema de assoreamento em um reservatório.
Fonte: Ponce, 1989
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112.2 Estudos dos sedimentos que chegam até o reservatorio
Faltam muitos estudos para os sedimentos, mas os que chegam ao reservatório

dependem da área a montante se é menor que 2,56km2 ou maior que 2,56km2.
Se a área a montante é menor que 2,56km2 (1 milha quadrada). então podemos usar

a Equação universal da perda de solos ou o Método Simples de Schueler, pois neste
caso a erosão é laminar com formação de ravinas e possíveis boçorocas.

Quando a área for maior que 2,56km2 teremos que a erosão laminar irá para os
cursos de água, onde também teremos a erosão nos barrancos dos rios. Muitos estudos
foram feitos sobre as equações e já contei 20 deles, sendo que até o filho de Albert Einstein
fez uma delas e não conseguiu resolver o problema geral. Daí se pode ver a complexidade
do transporte de sedimentos: nem o próprio filho do Einstein conseguiu resolver todos os
problemas de sedimentos! Einstein aconselhou seu filho a estudar a fisica quântica que era
mais facil que a sedimentologia!

Para o transporte de sedimentos em canal adotamos como melhor método de Yang,
1973 para o qual fizemos estudo especial.

112.3 Deposição em reservatório
Existem vários métodos para deposição em reservatórios, mas o mais fácil de ser

utilizado é sem dúvida o Método de Brune que fornece uma relação adimensional C/I, mas
para isto devemos ter o volume do reservatório “C” em metros cúbicos e o runoff “I”
também em metros cúbicos.

112.4 Método de Brune
Brune, 1953 relacionou a relação adimensional C/I como base do seu método que

está na Figura (112.2).
Entendemos que C é o volume do reservatório e que I é o volume anual é causada

pelo runoff na bacia. Esta facilidade de se obter os dados é a grande vantagem, a nosso ver,
do método de Brune.

Teoricamente um reservatório pode ter eficiência zero ou 100% de retenção de
sólidos. A eficiência de retenção de 100% no reservatório é impossível de acontecer como
salienta Brune, 1953. Existem casos em que a eficiência de retenção foi de 100% em lagos
nos quais não saiu nenhuma gota de água do vertedor e houve perdas por evaporação e por
infiltração no solo.

Os reservatórios com relação C/I ≤ 1 significam que são reservatórios sazonais e
aqueles cuja relação C/I > 1 são aqueles que armazenam a água que são os mais comuns.

Brune, 1953 comenta também sobre descargas de fundo para a saída de sedimentos
como um controle que podem funcionar ou não dependendo das condições locais como
época de baixas vazões.

Brune, 1953 comenta sobre os reservatórios destinados a retenção de sedimentos
que pode ter eficiência de 90% e que em outros conforme a relação C/I pode ter eficiência
de remoção de somente 2%. Brune, 1953 quando comenta sobre o método de Churchill
salienta que apesar do método ser bom, há grande dificuldade para se definir o período de
retenção e outros dados como a velocidade média no reservatório.
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Ponce, 1989 estabelece a seguinte ordem para aplicação da curva de Brune:
Primeiro: achar a capacidade (C) do reservatório em m3;
Segundo: determinar o volume médio anual de runoff (I) em m3 que chega ao

reservatório em m3;
Terceiro: usando a Figura (112.2) determinar a porcentagem de eficiência como

função da relação C/I para as características de três sedimentos. Estimar a textura do
sedimento, estudando as fontes de sedimentos e a fração de transporte. A curva superior da
Figura (112.2) é aplicada a areia grossa ou sedimentos floculados; a linha média é destinada
a sedimentos com larga variação de diâmetros de partículas e a linha inferior é para siltes
finos e argilas.

Figura 112.2- Curva de Brune elaboradas em 1953

Subramanya, 2008 calculou analiticamente as curvas de Brune na seguinte equação:

η= K. ln (C/I) + M
Sendo:
η=eficiência de detenção em porcentagem
C/I= relação Capacidade do Reservatório em m3/ runoff anual (m3)
K e M : coeficientes que dependem da relação C/I conforme Tabela  (112.2)
ln= logaritmo neperiano
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Tabela 112-2- Valores de K e M dependente de C/I
C/I K M

0,002 a 0,03 25, 025 158,61
0,03 a 0,10 14,193 119,30
0,10 a 0,70 6,064 101,48

Fonte: Subramanya, 2008

Exemplo 112.1
Usando o método de Brune, calcular o tempo de enchimento de um reservatório em uma
bacia com os seguintes dados:

Área da bacia= 4,92km2= 492 ha
Precipitação média anual = 1660mm
Runoff médio anual suposto de 40% da precipitação= 664mm
Runoff anual=I= (664mm/1000) x 492ha x 10000m2= 3.266.880m3/ano
C= volume do reservatório = 122.428m3

I = runoff anual= 3.266.880m3/ano
C/I = 122.428/ 3.266.880m3/ano = 0,037
Entrando na curva média da Figura (16.1) achamos 75%= 0,75.
Usando Subramanya, 2008 para o cálculo analítico dass curvas de Brune:

η= K. ln (C/I) + M
η= 14,193. ln (0,037) + 119,30 =72,5%

Supondo que a descarga total de sedimentos é de 3 ton/dia e para 365 dias teremos:
Dst= 365 dias x 3 ton/dia= 1095ton/ano

S = Dst x ER/ γap
S =1095 x 0,75/ 1,552=529m3/ano

Tempo de duração do barramento= 122.428m3 / 529m3/ano= 231 anos

112.5  Métodos para verificação do assoreamento em reservatórios
Conforme Coiado, 2001 existe dois métodos básicos.
No primeiro método determina-se o tempo ocupado pelos sedimentos em

porcentagem do volume total.
No segundo método fixa-se a porcentagem de volume total reservado para

sedimentos e determina-se o tempo.
De modo geral o primeiro método vai de período de até 50anos ou 200 anos

enquanto que o segundo método é para tempos maiores.
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112.6 Runoff
Uma maneira que podemos estimar o runoff que chega a um reservatório é se usar o

Método abcd de Thomas, 1981.
Outra maneira é usar o Método de Meyboon ou usar uma fórmula empírica como a

descrita abaixo.

Fórmulas empíricas para a recarga média anual
Possuímos a recarga de vários locais, sendo a mais comum a das chuvas, que é a

recarga natural, mas existe a recarga de canal (infiltração), de irrigação e de reservatórios
de infiltração.

Subramanya, 2008 apresentou a fórmula de Khosla com estudos de bacias na India e
nos Estados Unidos chegando a uma equação empírica entre a precipitação e o runoff.

Desconhecemos fórmulas empíricas feitas no Brasil.
.

Rm= Pm – Lm
Sendo:
Rm= runof mensal (mm) com a condição Rm≥0
P=precipitação mensal (mm)
Lm= perdas mensais (mm)
Lm= 0,48 x Tm x 10   para Tm> 4,5ºC
Tm= temperatura média mensal (ºC)

Quando a temperatura for ≤ 4,5ºC deverá ser tomado os dados de Lm na Tabela
abaixo.

T (٥C) 4,5 -1 -6,5
Lm (mm) 21,7 17,8 15,2

Exemplo 112.2
Dados as precipitações e temperatura médias mensais de Guarulhos calcular o runoff
anual segundo a fórmula de Khosla e o coeficiente anual de runoff.

janeiro fev Mar Abr mai jun jul ago set out nov dez total

P(mm) 254,1 251,7 200,9 58,3 70,3 39 30,8 24,9 75,1 137,4 130,5 214,7 1487,7 Coeficiente

Temp (ºC) 23,7 22,8 23,2 21,3 18,6 17,5 16,7 18,8 19 20,8 21,5 22,9 0,36

Lm (mm) 113,76 109,44 111,36 102,24 89,28 84 80,16 90,24 91,2 99,84 103,2 109,92

R (mm) 140,34 142,26 89,54 0 0 0 0 0 0 37,56 27,3 104,78 541,78

Fazendo os cálculos achamos o runoff anual de Guarulhos em 541,78mm e a relação
entre o runoff e a precipitação é 0,36.
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112.7 Peso específico dos sedimentos
Vamos usar o método usado pelo Bureau of Reclamtion, 1987 citado por Yang,

1986.
O Bureau of Reclamation classifica a operação dos reservatórios em quatro itens

conforme Tabela (112.3).

Tabela 112.3- Operação de reservatórios conforme US Bureau of Reclamation, 1987
Operação Operação do reservatório

1 Sedimentos submersos ou quase sempre submersos
2 Normalmente submersos  com moderadas variações de nível
3 Reservatório normalmente vazio
4 Sedimentos no fundo do rio

Uma vez escolhido a operação do reservatório na Tabela (112.3) escolhemos o peso
específico inicial da argila, silte e areia e calculamos uma densidade média da seguinte
maneira:

Wo= Wc.pc + Wm. pm + Ws.ps
Sendo:
Wo= peso específico médio (kg/m3)
pc, pm, ps= porcentagem de argila (clay), silte e areia (sand) respectivamente dos
sedimentos de entrada no reservatório.
Wc, Wm, Ws= peso específico inicial da argila, silte e areia respectivamente que podem ser
obtidos na Tabela (112.4).

Tabela 112.4- Peso específico da argila, silte e areia conforme a operação do
reservatório confome Yang, 1986.

Operação Peso específico da
Argila em (kg/m3)

Peso específico do
Silte  em (kg/m3)

Peso específico da
Areia em (kg/m3)

1 416 1120 1550
2 561 1140 1550
3 641 1150 1550
4 961 1170 1550

Ainda conforme Yang, 1986, Miller, 1953 elaborou a seguinte equação:
WT= Wo +0,4343.K.[ T/(T-1) . LN (T) -1]

Sendo:
WT= peso específico médio após T anos de operação
Wo= peso específico médio (kg/m3)
K= constante baseado no tipo de operação do reservatório conforme Tabela (112.5)
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Tabela 112.5- Valos de K para areia, silte e argila conforme operação do reservatório
Fonte: Yang, 1986.

Operação K  para areia K para silte K para argila
1 0 91 256
2 0 29 135
3 0 0 0

Devemos lembrar que os sedimentos que chegam a um reservatorio é quase sempre
uma mistura de areia, silte e argila em proporções que podem ser achadas em campo ou
determinadas por caso semelhante.

Conforme Yang, 1986 cita estudos do U.S. Bureau of Reclamation, 1987 que achou
uma média de depósito de sedimentos em reservatórios:

Argila: 23%
Silte: 40%

Areia: 37%

Exemplo 112.3
Considerando que a distribuição dos sedimentos na entrada de um reservatório sempre
submerso tem 23% de argila, 40% de silte e 37% de areia, determinar a densidade média
dos sedimentos após 100anos de operação.

Trata-se de reservatório com Operação Tipo 1
Wo= Wc.pc + Wm. pm + Ws.ps

Wo= 416 x 0,23 + 1550x 0,37 + 112x0,40 = 1117,18 kg/m3

Vamos achar um valor K médio:
K= 0,37 x 0 + 0,40 x 91 + 0,23 x 256 = 95,28
WT= Wo +0,4343.K.[ T/(T-1) . LN (T) -1]

WT= 1117,18 +0,4343x 95,28x[ 100/(100-1) . LN (100) -1] =1268 kg/m3

112.8 Cálculo do assoreamento de um reservatório
Newton de Oliveira Carvalho elaborou um texto denonimado “Cálculo

do assoreamento e da vida útil de um reservatório na fase de estudos de
inventário”.

No estudo é sugerido que a descarga sólida total média anual seja feita
da seguinte maneira:

Dst= Qt x 365
Sendo:
Dst= descarga sólida total anual (m3 / ano)
Qt= descarga sólida diária (ton/dia)
365dias por ano

É sugerido por Carvalho o estimativa para 100anos de vida de um
reservatório usando o método de Brune para se obter a relação ER.
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S = Dst x ER/ γap
Sendo:
S= volume de sedimentos armazenado no reservatório (m3/ano)
ER= relação obtido no método de  Brune
γap= peso especifico aparente (ton/m3)

Para areia adota-se  1,554 ton/m3

Para silte: 1,12 a 1,17 ton/m3

Para argila:  0,82 ton/m3

T= Vres./ S
Sendo:
T=tempo de vida útil do reservatório (anos)
Vres= volume do reservatório (m3)
S= volume de sedimentos armazenado no reservatório (m3/ano)

Exemplo 112.4
Cálculo do tempo de enchimento de um reservatório usando o método de
Brune aplicação do método de Yang,1973 para transporte de sólidos não
coesivos.

Área da bacia= 4,92km2= 492 ha
Precipitação média anual = 1.660mm
Area impermeável em fração= 0,19
Runoff médio anual suposto 0,4 x 1660= 664mm

Nota: temos que tomar o runoff médio anual de 664mm
Vazão média diária=(664mm/1000) x 492ha x 10000m2=

3.266.880m3/ano
C= 122.428m3 (volume do reservatório)
I = runoff anual= 1.396.591m3/ano
C/I = 122.428/ 1.396.591m3/ano = 0,037
Entrando na curva média de Brune da Figura (112.2) achamos 75%=

0,75. Supondo que a descarga total de sedimentos é de 3 ton/dia e para 365
dias teremos:

Dst= 365 dias x 3 ton/dia= 1095ton/ano
S = Dst x ER/ γap

S = 1095 x 0,75/ 1,554= 528m3/ano
Tempo de duração do barramento= 122.428m3 / 528m3/ano= 232 anos
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112.9 Métodos para recuperação do volume assoreado
Há 4 métodos básicos para desassoreamento de um reservatório:

 Descarga de fundo
 Sifonagem
 Dragagem
 Métodos de conservação do solo

O sifonamento só funciona bem para a remoção de sedimento de
um reservatório conforme Yang, 2003 quando o mesmo é pequeno.

A descarga funciona muito bem quando o reservatório é estreito,
A dragagem é uma remoção mecânica é um método muito caro e

deve ser usado quando forem dispensados os outros métodos. Um
problema que ocorre é onde depositar o material dragado.

Yang, 2003 cita como exemplo de prolongar a vida útil de um
reservatório, minimizar a entrada de sedimentos e maximizar a saída de
sedimentos do reservatório.

Medidas de preservação do solo podem ser tomadas para reduzir
a erosão.

O método de conservação do solo consiste em metodologia
recomendado pela Unesco, 1985 conforme Yang, 2003 em que se
incluem as medidas estruturais e medidas não estruturais.

Para as medidas estruturais de conservação do solo para evitar
erosão, a alternativa é armazenar os sedimentos antes de chegarem ao
reservatório através de reservatório de detenção e sedimentos.

Nas medidas não estruturais o método consiste em terraceamento,
rotação de vegetação de modo a evitar a erosão.
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