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Introdução 
Ao que se envolve a operações unitárias, a mais empregada na indústria química é a sedimentação. Nelas, as 

fases líquida e sólida propício a diferença de peso, são separadas. 
O comportamento de uma bacia em relação ao sedimento é muito instável, desde as partes altas até as 

planícies. Isso depende das rochas e solos, da cobertura vegetal, da declividade, do regime de chuvas, entre outros 
fatores (CARVALHO, 1982). 

Com relação à distribuição granulométrica existente nos cursos de água de uma bacia hidrográfica, é possível 
observar que as cabeceiras dos rios são compostas por sedimentos de tamanhos maiores, como pedras, 
pedregulhos e seixos, sendo que nessas regiões predominam francamente processos de remoção de material. À 
medida que os sedimentos são transportados, grande parte deles progressivamente se depositam no leito do canal 
de drenagem e parte se fragmenta, transformando-se em sedimentos de granulometria menor. Assim, é possível 
observar que, posteriormente, as areias grossa, média e fina vão sendo gradativamente carregadas nessa ordem 
para jusante, para o baixo curso (CARVALHO, 1994). 

Tendo em vista que a água é o recurso natural principal dos seres vivos e que a porcentagem de reservatórios 
de água potável no nordeste brasileiro é ínfimo, levando-se em consideração a má gestão desses recursos hídricos 
na Paraíba, a proteção desses mananciais são de extrema importância. 

O objetivo deste estudo foi analisar o desgaste hídrico e a dinâmica sedimentológica da bacia hidrográfica do 
Rio Gramame (589,1 km²). Neste estudo foi escolhido três cenários de uso e cobertura do solo para a bacia. O 
cenário escolhido tem como finalidade a verificação e comparação do nível de acúmulo sedimentar em ambos. E para 
isso fora utilizado a análise sedimentar para obtenção dos resultados. 

Justificou-se a realização desse artigo acadêmico em função de que o rio Gramame necessita de uma 
preservação bastante relevante pela sua utilização, ou seja, o abastecimento humano de algumas cidades no estado 
da Paraíba, e é através desse estudo de caso que pode-se exemplificar as consequências de uma possível 
sedimentação em um corpo d’água onde tem-se a mesma função ao da Bacia do Rio Gramame para João Pessoa e 
as cidades que à cercam. 

 

Metodologia 
Neste artigo acadêmico a metodologia aplicada para seu desenvolvimento foi de pesquisas bibliográficas tendo 

como base livros, artigos científicos, dissertações de mestrado e doutorado, revistas e entre outros meios que se 
enquadram ao referido tema deste artigo. Foi utilizado também Material fornecido pela Agência Executiva de Gestão 
das Águas – AESA, e mapeamento da região que abrange a bacia hidrográfica do rio gramame. Foi também de uma 
pesquisa quantitativa, descritiva e experimental. 

  
Delimitação da Área de Estudo 
A área de estudo deste artigo acadêmico é a bacia do Rio Gramame, com sua localização entre as latitudes 

7°11 e 7°23 Sul e as longitudes 34°48 e 35°10 Oeste, no litoral sul do Estado da Paraíba. Tendo seus limites a leste 
do Oceano Atlântico, a oeste e norte com a Bacia do Rio Paraíba e ao sul com a bacia do Rio Abiaí. Sua drenagem é 
de 589,1 km². O principal curso d’água é o Rio Gramame, com sua extensão de 54,3 km sendo composta por sete 
municípios paraibanos, Alhandra, Conde, Cruz do Espírito Santo, João Pessoa, Santa Rita, São Miguel de Taipu e 
Pedras de Fogo tendo o seu  deságue na Barra de Gramame, e seus principais afluentes são os rios Mumbaba, 
Mamuaba e Água Boa. Ver fig. 1 

 
Figura 1. Delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Gramame-PB. 

 
Fonte: AESA (2019) 
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Dados Tabulares 
Tabela 1. Posição geográfica dos pontos coletados. 

Pontos Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Latitude S 7°14’14,4841” S 7°14’10,9312” S 7°12’7,62012” 

Longitude W 34°48’22,794” W 34°50’29,033” W 34°58’23,153” 

Altitude 5m 8m 9m 

Fonte: O Autor (2019) 
 
Dados Tabulares 
O ensaio de sedimentação tem como finalidade determinar a altura da queda dos sedimentos suspensos dos 

solos coletados que possuem materiais mais finos. Para isso, é necessário a utilização do defloculante 
Hexametafosfato para que essa sedimentação seja mais lenta para que a análise seja mais correta. Primeiramente é 
feita a solução do hexametafosfato de sódio (NaPO3)6 sendo tamponada com Carbonato de sódio (Na2CO3) para o 
ajuste do Ph que deve está entre 8 e 9 evitando a reversão para ortofosfato de sódio. Após as amostras passarem 
24h em banho na solução de defloculação, foram transferidas ao dispersor elétrico por 15 minutos, e remetidas à 
provetas graduadas de 1000ml, agitadas durante 1 minuto e iniciada a análise da altura da queda juntamente com um 
Densímetro graduado de bulbo simétrico. 

 
           Figura 2. Amostras 1,2 e 3 em sedimentação. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 

Resultados e Discussão 
As amostras 1 e 2, conforme os resultados gerados, obtiveram o tempo de sedimentação semelhantes, sendo 

a amostra 2 mais acelerado que a amostra 1.  A amostra 3 não constata-se muitas partículas suspensas portanto sua 
sedimentação ocorreu mais rápida devido á um grande volume para pouca quantidade de sedimento.  Para a 
determinação da altura da queda das amostras, após o ensaio, obtiveram os seguintes resultados: 

 
Figura 3. Curva de variação da altura de queda das partículas da amostra 1. 

 
Fonte: O Autor (2019) 
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Figura 4. Curva de variação da altura de queda das partículas da amostra 2. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
Figura 5. Curva de variação da altura de queda das partículas da amostra 3. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 

Considerações Finais 
A bacia Hidrográfica do Rio Gramame sofre com essa ação antropológica, e um dos fatores observados foi de 

plantios inadequados feito às margens dos rios, principalmente do rio principal. 
Um desses plantios pôde ser visto na coleta da amostra 2, onde a plantação é avançada até as margens do rio, 

ocorrendo a supressão da mata ciliar, sendo esta muito importante para a sobrevivência de um curso d’água. Com a 
ausência da mata ciliar o aporte de sedimentos no rio é elevada, e esse grande depósito desestabiliza o ciclo 
hidrossedimentológico, fazendo com que os sedimentos se consolide antecipadamente em regiões que naturalmente 
não estaria. 

Portanto a mitigação desses impasses gerados pelo aporte alto de sedimentos não é somente em um setor. 
Ela percorre por muitos setores envolvidos, tais como: Produtores rurais, Governos locais e federal e os ademais 
setores que utilizam a água tais como saneamento elétrico e industrial. Como primeira medida dessa mitigação é o 
reflorestamento da mata ciliar em áreas onde a área agrícola faz a supressão. Uma boa alternativa para a redução do 
aporte de sedimentos e a erosão nos corpos hídricos no setor rural é o plantio direto na palha. Essa tecnologia visa a 
substituição do arado e da grade aradora, responsáveis pela mobilização do solo e sua exposição à chuva e à 
enxurrada. O plantio é feito diretamente sobre os resíduos da plantação anterior, mantendo uma cobertura protetora 
(“mulch”). Em comparação com o preparo convencional, o plantio direto na palha reduz a erosão e, 
consequentemente, a sedimentação, em até 90%. 
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