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Introdução 
Além do ciclo hidrológico existe outro ciclo aberto submetido à água, o ciclo hidrossedimentológico, que tem co

mo finalidade o estudo da dinâmica dos sedimentos em um determinado recurso hídrico que está associada ao ciclo 
hidrológico. Este por sua vez, ao contrário do ciclo hidrológico que tem o seu retorno final destinando-
se ao meio de onde se origina, os sedimentos não terão este mesmo destino. 

Pode afirmar que os estudos hidrossedimentológicos  são particularmente importantes para o Brasil, considera
ndo, por exemplo, que os sistemas elétricos do país são, ao menos até o momento, predominantemente “hidrelétricos
”. Atualmente, mais de 95% da energia elétrica por nós consumida provém de fontes hidráulicas, cujo papel de destaq
ue deverá se manter ao longo das próximas três ou quatro décadas (CARVALHO, 1994). Além da problemática que A
lmeida & Carvalho citam, esse impasse não é o único, outras controvérsias devem ser explanadas como o assoream
ento dos recursos hídricos onde reduz o volume de rios ou córregos convertendo assim as águas mais turvas barrand
o a entrada de luz, em zonas urbanas podem ocorrer escassez de água onde por sua vez problematiza o abastecime
nto de água que se correlaciona com os impactos sociais negativos da erosão e sedimentação, e no caso de zonas a
grícolas limitam o aprovisionamento de água para estas atividades. 

Este artigo acadêmico teve como objetivos principais: identificar as principais fontes que contribuem para o des
gaste da bacia do Rio Gramame, verificar os métodos de mitigação para a hidrossedimentação da supracitada bacia 
e prever um cenário futuro dessa problemática. Foram utilizados dados da vazão e granulometria pelo modelo SisBa
Hia para serem comparados com dados observados na bacia hidrográfica do Rio Gramame. Neste estudo foi escolhid
o três cenários de uso e cobertura do solo para a bacia. O cenário escolhido tem como finalidade a verificação e com
paração do nível de acúmulo sedimentar em ambos. O maior acúmulo sedimentar identificado pelo software foi na áre
a exultória da bacia, com o solo bem graduado, obtendo-se curvas granulométrias bastante sinuosas.  

Justificou-
se a realização desse artigo acadêmico em função de que o rio Gramame necessita de uma preservação bastante rel
evante pela sua utilização, ou seja, o abastecimento humano de algumas cidades no estado da Paraíba, e é através d
esse estudo de caso que pode-
se exemplificar as consequências de uma possível hidrossedimentação 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 enq
uadram ao referido tema deste artigo. Foi utilizado também o Plano Diretor de Bacia Hidrográfica. Material fornecido p
ela Agência Executiva de Gestão das Águas –
 AESA, e mapeamento da região que abrange a bacia hidrográfica do rio gramame. Para as análises hidrossedimento
lógicas foi o sistema profissional de modelos computacionais SisBahia e o Surfer. Foi também de uma pesquisa quant
itativa, descritiva e experimental. 

 

Resultados e Discussão 
Para o Ensaio de Peneiramento, conforme os resultados das curvas, se pode observar que as três amostras se

guem comportamentos semelhantes com curvas acentuadas e sinuosas com aberturas entre os grãos. Esse comport
amento se dá pela má distribuição dos diâmetros. 
 

Figura 1. Curva granulométrica da amostra do ponto 1. 
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Fonte: O Autor (2019) 

Figura 2. Curva granulométrica da amostra do ponto 2. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
Figura 3. Curva granulométrica da amostra do ponto 3. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
Para o Ensaio de Sedimentação, as amostras 1 e 2, conforme os resultados gerados, obtiveram o tempo de se

dimentação 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 pou
ca quantidade de sedimento. Para a determinação da altura da queda das amostras, após o ensaio, obtiveram os seg
uintes resultados: 
 

Figura 4. Curva de variação da altura de queda das partículas da amostra 1. 
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Fonte: O Autor (2019) 

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Curva de variação da altura de queda das partículas da amostra 2. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
Figura 6. Curva de variação da altura de queda das partículas da amostra 3. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
Foto 1. Amostras 1, 2 e 3 em sedimentação. 
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Fonte: O Autor (2019) 

 
Para o resultado da Simulação do Modelo SisBaHia,obteve-

se então 1696 nós em uma malha numérica da bacia hidrográfica, com interpolação em triângulos e quadriláteros. Es
sa malha gerada foi movida para o Surfer para ser feita a carta geográfica em escala de 1:200.000 com coordenadas 
em UTM com escoamento em 2DH.  

Segundo os resultados da malha numérica gerada pelo SisBahia, pode-
se observar um detalhamento exagerado na área exutória da bacia, isto se dá porque os sedimentos nessa região sã
o mais finos, conforme as análises feitas dos pontos coletados, e quanto mais perto da nascente do rio principal, mais
 esses pontos são afastados devido a granulometria ser maior.  

O sedimento mais presente na bacia é o de areia média, seu transporte pode ser detectado em toda a sua exte
nsão.  

Cada Nó gerado tem sua numeração, coordenada em UTM e tamanho mediano dos sedimentos tanto Coesivo
s como também Não-Coesivos. 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Malha numérica dos sedimentos da Bacia do Rio Gramame-PB. 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 

Considerações Finais 
Este trabalho objetivou-

se em identificar algumas causas que favorecem o desgaste da bacia hidrográfica do Rio Gramame-
PB através do aporte e o transporte de sedimentos usando o Modelo SisBahia como ferramenta e o Surfer como sup
orte.  

Sabe-
se que o Ciclo hidrossedimentológico em um corpo hídrico é um processo natural, assim como o ciclo hidrológico, tod
avia esse ciclo pode ser interferido antropologicamente. A bacia Hidrográfica do Rio Gramame sofre com essa ação a
ntropológica, e um dos fatores observados foi de plantios inadequados feito às margens dos rios, principalmente do ri
o 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.  
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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 natural
mente não estaria.  

Com todos estes óbices identificados na Bacia Hidrográfica do Rio Gramame-PB, pode-
se concluir que o seu ciclo hidrossedimentológico encontra-
se no início de uma desestabilização causados pelo uso e ocupação irregular desta.  

Todavia esses impasses identificados no cenário futuro desse rio principal é a mudança da capacidade de águ
a em relação a sua vazão que pode ser, com o tempo, reduzida. 

Com um grande volume de água e uma vazão reduzida a tendência em ocorrer inundações para além do seu l
eito maior é de grande probabilidade, e isso pode trazer consequências sociais negativas, como a perda de bens mat
eriais, e para o meio ambiente a perda de nutrientes e a queda da produtividade dos solos. A sedimentação também i
nterfere na reprodução de peixes, pois os valores de turbidez superiores a 50 NTU implicam na reprodução de inúmer
as espécies de peixes, reduzindo as alternativas de fontes e de renda de populações ribeirinhas.  

Portanto a mitigação desses impasses gerados pelo aporte alto de sedimentos não é somente em um setor. El
a percorre por muitos setores envolvidos, tais como: Produtores rurais, Governos locais e federal e os ademais setore
s 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 mobilizaç
ão do solo e sua exposição à chuva e à enxurrada. O plantio é feito diretamente sobre os resíduos da plantação anter
ior, mantendo uma cobertura protetora (“mulch”). Em comparação com o preparo convencional, o plantio direto na pal
ha reduz a erosão e, consequentemente, a sedimentação, em até 90%.  

Com essas alternativas de mitigação, a bacia estudada pode ter esses problemas revertidos, fazendo assim qu
e a erosão e sedimentação seja impedida e o ciclo hidrossedimentológico normalizado. 
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