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PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM UMA PEQUENA BACIA INSERIDA NO 
BIOMA MATA ATLÂNTICA. 

Marco Alésio Figueiredo Pereira¹ & Eloiza Maria Cauduro Dias de Paiva² 

 

RESUMO --- O presente estudo teve por objetivo diagnosticar a produção de sedimentos em 
suspensão e sua relação com a precipitação e a descarga líquida. O período de monitoramento 
sedimentométrico foi de julho de 2008 a março de 2009, sendo monitoradas precipitação, vazão e 
concentração de sedimentos em suspensão em uma bacia hidrográfica rural de 11,98 km², no 
interflúvio da bacia do Vacacaí Mirim, e está inserida no bioma Mata Atlântica. Localizada no 
município de Santa Maria, RS. Para isto foram analisados oito eventos em períodos chuvosos e sem 
chuva, no qual se pode obter dados médios de concentração de sedimentos em suspensão de 334 
mg/L, com descargas líquidas em média de 1534 L/s e precipitações médias no período dos eventos 
de 44 mm. Nos períodos de pouca ou sem chuva obteve-se resultados médios de concentração de 
sedimentos em suspensão de 67 mg/L, com descargas líquidas em média de 51 L/s e precipitações 
médias no período dos eventos de 2 mm.  

ABSTRACT --- The purpose of the present study is to diagnose the production of suspended 
sediment and its relationship among precipitation and liquid discharge. The sedimentological 
monitoring period was of July of 2008 to March of 2009, being monitored precipitation, flow and 
suspended sediments concentration of 11,98 km2 rural watershed, in the Vacacaí-Mirim basin 
headwaters, inside the Mata Atlântica biome. Located in the municipal district of Santa Maria, RS. 
Eight events were analyzed in rainy periods and rainless weather, resulting in medium data of 
suspended sediments concentration of 334 mg/L, liquid discharges on average of 1534 L/s and 
medium precipitations in the events’ period of 44 mm. In the low rain periods, or even without rain, 
medium data of suspended sediments concentration of 67 mg/L was obtained, liquid discharges on 
average of 51 L/s and medium precipitations in the events’ period of 2 mm. 

Palavras Chave: Concentração de sedimentos em suspensão, descarga líquida. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Os processos naturais, como formação do solo, lixiviação, erosão, deslizamentos, modificação 

do regime hidrológico e da cobertura vegetal, entre outros, decorrem no ambiente natural, mesmo 

sem a intervenção humana. No entanto, quando o homem desmata, planta, constrói, transforma o 

ambiente, esses processos ditos naturais, tendem a ocorrer com intensidade muito mais violenta e, 

nesse caso, as conseqüências para a sociedade são quase sempre desastrosas, conforme Guerra e 

Cunha (1998).  

De acordo com Paranhos e Paiva (2005) o solo é praticamente um recurso não renovável e 

que é a razão pela qual a sua avaliação de perda e degradação é mais urgente quanto mais intensa e 

generalizada é a sua ocupação por atividades agrícolas, urbanização ou de outras atividades 

relacionadas com a extração ou a utilização dos recursos naturais. 

O estudo sedimentológico de uma bacia faz-se de suma importância para o conhecimento das 

condições de uso e ocupação do solo, a sua produção de sedimentos, o seu processo erosivo e 

carreamento das partículas, o transporte dos sedimentos por seus afluentes, até sua precipitação em 

outros locais.  Essa determinação pode ser realizada por meio de coleta de dados de campo, cálculo 

de valores paramétricos, informações através de mapas e gráficos da condição atual da área em 

estudo. Walling (2005) afirma que carga de sedimentos suspensos transportada por um rio ou riacho 

irão normalmente representar uma mistura de sedimentos provenientes de diferentes locais e de 

diferentes tipos de origem dentro do contribuinte de captação. 

Resultados obtidos em bacias hidrográficas rurais em Santa Maria, conforme Branco et al 

(1998), mostraram uma variação de 20 a 1200 mg/L para a concentração de sedimentos medida, 

enquanto Paiva et al (2001) apresentam valores que chegam a atingir 11000 mg/L, para a mesma 

região. Lopes et al. (2007) cita que a relação entre a concentração de sedimentos em suspensão 

(CSS) e a vazão (Q) varia com o tempo e não é constante durante um evento. 

Sendo o objeto de estudo parte integrante do projeto MATASUL (Rede de pesquisa em bacias 

representativas e experimentais no bioma Mata Atlântica, na região sul do Brasil), tendo o projeto 

por objetivo geral obter uma melhor compreensão dos processos hidrossedimentológicos em 

diferentes escalas temporais no bioma da Mata Atlântica, na Região Sul do Brasil. Este trabalho tem 

o intuito de discutir a relação entre a concentração de sedimentos em suspensão e a descarga líquida 

em uma pequena bacia hidrográfica, localizada no bioma da Mata atlântica. 
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2 - A BACIA HIDROGRÁFICA UTILIZADA 

A bacia do Rincão do Soturno localizada no interflúvio da bacia do Vacacaí Mirim, possui 

área de drenagem de 11,98 Km², perímetro de 16,08 Km e declividade média de 33,76%. Apresenta 

grande diferença de altitude, variando de 478 m a 155 m, com uma altitude média de 316,5 m. O rio 

principal, Vacacaí Mirim, possui 4,18 km de extensão e declividade ponderada de 0,066 m/m. A 

figura 1 situa a bacia do Rincão do Soturno no contexto nacional. 

De acordo com Isaia (1992) o clima específico da região e da bacia em estudo, de acordo com 

o sistema de classificação de Köppen, é o sub-tropical “Cfa”,com temperatura média anual de 

19,3°C, sendo a média das temperaturas máximas do mês mais quente do ano (janeiro) de 31,5°C e 

o mês mais frio (julho) de 9,3°C. 

A cobertura da bacia é composta de 54,76% de mata nativa equivalente a 6,56 Km², 3,85% de 

reflorestamento equivalente a 0,461 Km², 38,91% de pastagens e campo nativo equivalente à 4,66 

Km², 17,72 % de culturas anuais equivalente à 0,206 Km², e 0,74 % de pequenos reservatórios 

(bebedouros para as criações) equivalente à 0,088 Km². A figura 2 apresenta o mapa de uso e 

ocupação do solo da bacia, no qual se pode observar a dispersão da ocupação referida 

anteriormente. 

Seu relevo é acidentado com escarpas abruptas sua drenagem é caracterizada pelo padrão 

dendrítico, com seus vales esculpidos em “V”. 

A bacia do Rincão do Soturno em virtude da sua localização, transição entre o planalto e a 

depressão central, caracteriza-se pela escarpa da Serra geral, sendo ocupada pela floresta sub-

caducifolia sub-tropical, o qual, constitui-se por dois estratos arbóreos distintos, um emergente e 

outro dominado. O estrato emergente apresenta árvores com altura variando entre 25 e 30 metros, 

constituindo-se pelo predomínio de leguminosas caducifólias, dentre as quais se destacam a Grápia 

(Apuleia leiocarpae), o Angico Vermelho (Anadenanthera Colubrina). O estrato dominado, 

contínuo, é constituído por árvores cuja altura não ultrapassa os 20 metros, caracterizando-se por 

uma grande diversidade florística de espécies predominantemente perenifólias, com considerável 

ocorrência de lauráceas: Canela- Guaicá (Ocotea puberula), Guajuvira (Patogonula americana) e 

Goaiaba (Psidium guajava), Bortoluzzi (1971). 

Segundo Dias (2003) os solos encontrados na bacia são: a) Re-C-Co - Associação Neossolo 

Litólico Eutrófico Chernossólico-Cambissolo-Colúvios; b) Re4 - Neossolo Litólico Eutrófico 

Chernossólico; b) TBa-Rd - Associação Argissolo Vermelho-Amarelo Alumínico Alissólico e 

Neossolo Litólico Eutrófico e c) C1 – Cambissolo. Conforme classificação apresentada pela 

EMBRAPA em 1999. 
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Figura 1 – Localização da bacia do Rincão do Soturno no contexto nacional. 

 
 

 
Figura 2 – Mapa de uso e ocupação do solo da bacia. 
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3 - MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOMÉTRICO 

Williams (1989) afirma que o estudo e a compreensão de como variam as concentrações de 

sedimento com relação à variação das vazões de um curso d’água possibilitam esboçar seu regime 

hidrossedimentológico. 

Minella (2004) cita que a capacidade em compreender os processos hidrossedimentológicos 

de uma bacia hidrográfica, e consequentemente, propor alternativas de uso correto dos recursos 

naturais depende, fundamentalmente, do monitoramento das variáveis envolvidas em um período 

representativo. 

Vestena et al. (2007) coloca que a quantidade de sedimento em suspensão (SS) pode variar 

consideravelmente no tempo. Um dos grandes problemas tem sido como entender a dinâmica dos 

sedimentos em suspensão a partir de medições pontuais em intervalos de tempo relativamente 

grandes. Pois, medições diárias podem esconder variações significativas de sedimento transportado 

em suspensão, principalmente em pequenas e médias bacias hidrográficas.   

Em virtude do tempo de resposta da vazão e produção de sedimentos de uma pequena bacia, 

frente a uma precipitação, ser geralmente de poucas horas, e muitas vezes esses eventos ocorrerem 

em períodos noturnos, de difícil medição, faz-se necessário a instalação de equipamentos de 

monitoramento contínuo.  

Assim, na estação encontra-se em operação na seção de medição, registrador eletrônico de 

nível com data-logger, paralelamente a medida do nível é realizada medições de vazão para 

construção da curva-chave. A estação também possui um aparelho (ISCO) que coleta amostras de 

água do rio Vacacaí Mirim, em períodos pré-definidos, essas coletas geralmente são programadas 

para serem efetuadas em intervalos de 1 hora quando existe a previsão de incidência pluviométrica. 

Quando existe a previsão de tempo sem chuva as coletas são programadas para serem realizadas 

diariamente uma vez ao dia, às 07:00 h., sendo que nessas amostras é analisada a concentração de 

sedimentos em suspensão. 

A altura de lâmina de água (m) e a precipitação têm sido continuamente monitoradas pelas 

estações fluviométrica e pluviométrica desde agosto de 2007. Estas variáveis são registradas no 

intervalo de 1 minuto e armazenadas num datalogger. A coleta de amostras da água do fluxo para 

análise de concentração foi iniciada em julho de 2008. A figura 3 exibe a seção de medição na 

estação do Rincão do Soturno, e em detalhe o aparelho ISCO e o registrador eletrônico de nível. 

Também esta em fase de instalação uma sonda de turbidez com o intuito de correlacionar a 

turbidez com a concentração de sedimentos.  
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Figura 3 – Seção de medição na estação Rincão do Soturno e em detalhe o aparelho de coleta de 

água (ISCO) e registrador eletrônico de nível. 

4 - RESULTADOS OBTIDOS NO PERÍODO 

Para análise do comportamento da oscilação de concentração de sedimentos em suspensão 

com a descarga líquida, realizou-se o monitoramento das variáveis de precipitação e altura da 

lâmina d’água. Pode-se observar que o aumento da lâmina d’água na seção de medição é 

diretamente proporcional a ocorrência de eventos pluviométricos. 

Na análise dos dados de precipitação e vazão foram observados dados desde julho de 2008 a 

março de 2009, nos quais apresentaram variações de precipitações diárias de 0,03 mm a 91,8 mm,  

com vazões máximas de 15.369 L/s e mínima de 21 L/s. A figura 4 demonstra graficamente a 

variação da vazão com suas respectivas precipitações no período. Estando destacados em círculos 

vermelhos os eventos em que foram realizadas coletas de água para analise de concentração de 

sedimentos em suspensão. 

Para uma avaliação mais precisa do aporte de sedimentos na bacia foram analisados oito 

eventos, em que foram efetuadas amostragens da água do fluxo para análise da concentração de 

sedimentos em suspensão, sendo utilizado o método de evaporação citado por Carvalho (2000).  

 
 
 

 

ISCO 

Registrador eletrônico de nível 
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Figura 4 – Gráfico de vazões máximas diárias e precipitação. 

 
Para melhor análise e entendimento das vazões e concentrações ocorridas em cada evento fez-

se o levantamento das variáveis que caracterizam as condições de pré-evento e evento, conforme 

apresentado na tabela 1. Sendo analisado o índice de precipitação antecedente de 1 hora (IPA1h, 

mm), de 1 dia (IPA1d, mm) e de 7 dias (IPA7d, mm) e a vazão antecedente de 1 dia (QA1d, L/s). 

Os eventos foram caracterizados pela precipitação total (P, mm), vazão média (Qmed, L/s), vazão 

máxima (Qmax, L/s), vazão mínima (Qmax, L/s), média da concentração de sedimentos em 

suspensão (CSSmed, mg/L) e a máxima concentração de sedimentos em suspensão (CSSmax, 

mg/L). 

 

Tabela 1 - Características das variáveis das condições pré-evento e evento,dos eventos em análise. 
IPA 1h IPA 1D IPA 7D QA1D P Qmed Qmax Qmin CSSmed CSSmax
(mm) (mm) (mm) (L/s) (mm) (L/s) (L/s) (L/s) (mg/L) (mg/L)

29-30/7/08 0,3 27 77 200 52 1852 3125 268 243 469

01-02/08/08 0 0 94 119 14 1043 1403 671 449 974

05-06-07/09/08 0 19 73 108 79 1308 2437 108 509 1640

11/09/08 0 5 140 67 40 856 2598 67 580 1047

14-15/10/08 0 73 119 164 78 1740 2941 163 77 184

22/10/08 2 47 78 2766 0,3 2409 2766 2000 147 236
12-13-14-15-16-

17-18/02/09 0 0 0 137 0 43 67 26 130 190

26-27/03/09 0,03 4 9 57 5 59 67 57 4 10

Evento

 
 

Carvalho (1994) cita que a chuva é a maior responsável pelo processo erosivo, e as enxurradas 

que transportam as partículas até os cursos d’águas formam uma onda que acompanha a onda de 

enchente em três formas diferentes, pico de concentração antes do pico de vazão, pico de 

concentração simultaneamente ao pico de vazão e pico de concentração posterior ao pico de vazão. 
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As figuras 5 a 12 proporcionam a visualização de cada evento, podendo-se diagnosticar o 

comportamento diferenciado entre eles. Sendo assim, faz-se necessário uma análise detalhada de 

destes eventos para podermos ter maior clareza sobre os resultados obtidos. 

A figura 5 refere-se ao evento dos dias 29 e 30/07/08, a figura 7 exibe o evento dos dias 05, 

06 e 07/09/08. Nestes dois eventos salienta-se que ocorreram grandes volumes pluviométricos no 

período de 1 dia e 7 dias antecedentes a coleta de sedimentos, vide tabela 1. Fato esse que pode 

explicar a baixa concentração de sedimentos em suspensão, especialmente no evento da figura 5. Na 

figura 7 salienta-se a amostragem da maior concentração de sedimentos amostrada no período, 1640 

mg/L. 

Em alguns eventos selecionados pode-se constatar que o pico de concentração ocorreu antes 

do pico de vazão, exibidos pelas figuras 6, 8 e 9. A figura 6 mostra o evento dos dias 01 e 02/08/08, 

a figura 8 refere-se ao evento do dia 11/09/08 e a figura 9 exemplifica o evento dos dias 14 e 

15/10/08. Geralmente picos de concentração das referidas figuras ocorreram em torno de 1 hora 

antes do pico de vazão. Também se pode observar que em virtude da ocorrência de eventos 

pluviométricos durante as amostragens, houve aumentos significativos na vazão e na concentração 

de sedimentos em suspensão. Fato este que pode ser explicado pelos elevados índices 

pluviométricos ocorridos na bacia nos períodos de antecedência de 1 dia e 7 dias, descrito na tabela 

1. Ressalta-se que no evento da figura 9, foram encontradas baixas concentrações, provavelmente 

em virtude dos 73 mm de chuvas ocorridas no dia anterior. 

As figuras 10, 11 e 12 manifestam o comportamento hidrossedimentológico da bacia em 

eventos com pouca chuva ou até mesmo com ausência de chuva. Observa-se que a média das 

concentrações ficaram em 147 mg/L, 130 mg/L e 4 mg/L. No evento da figura 10, referente ao dia 

22/10/08, mesmo estando com uma descarga líquida elevada, a maior média dos períodos 

analisados, este apresentou baixas concentrações, podendo ser explicado pelos mesmos motivos do 

evento da figura 5, que foi alta incidência pluviométrica no período antecedente.  A figura 11 

refere-se às coletas de uma semana de dados 12 a 18/02/09, sendo realizada uma amostragem por 

dia, as 07: 00 h, na figura pode-se observar a mesma dispersão entre a vazão e a concentração de 

sedimentos em suspensão mesmo em eventos sem chuvas. A figura 12 trata-se do evento dos dias 

26 e 27/03/09, também apresenta o pico de concentração antes do pico de vazão, cerca de uma hora. 

Neste evento foram encontrados os menores valores de concentração em média 4 mg/L. Neste 

evento e no evento da figura 11 o rio Vacacaí Mirim encontrava-se em seu estado de vazões 

mínimas, fato que pode explicar as baixas concentrações no período. 
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Figura 5 - Gráfico de precipitação (mm), descarga líquida (L/s) e concentração (mg/L) no evento 

dos dias 29 e 30/07/08. 
 
 

 
Figura 6 - Gráfico de precipitação (mm), descarga líquida (L/s) e concentração (mg/L) no evento 

dos dias 01 e 02/08/08. 
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Figura 7 - Gráfico de precipitação (mm), descarga líquida (L/s) e concentração (mg/L) no evento 

dos dias 05,06 e 07/09/08. 
 
 

 
Figura 8 - Gráfico de precipitação (mm), descarga líquida (L/s) e concentração (mg/L) no evento do 

dia 11/09/08. 
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Figura 9 - Gráfico de precipitação (mm), descarga líquida (L/s) e concentração (mg/L) no evento 

dos dias 14 e 15/10/08. 
 
 

 
Figura 10 - Gráfico de precipitação (mm), descarga líquida (L/s) e concentração (mg/L) no evento 

do dia 22/10/08. 
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Figura 11 - Gráfico de precipitação (mm), descarga líquida (L/s) e concentração (mg/L) no evento 

dos dias 12,13,14,15,16,17 e 18/02/09. 
 
 

 
Figura 12 - Gráfico de precipitação (mm), descarga líquida (L/s) e concentração (mg/L) no evento 

dos dias 26 e 27/03/09. 

5 - CONCLUSÕES 

Neste estudo foram analisados oito eventos em uma pequena bacia inserida na Mata Atlântica, 

em períodos de chuva e sem chuvas. Nos períodos chuvosos obtive-se resultados médios de 

concentração de sedimentos em suspensão de 334 mg/L, com descargas líquidas em média de 1.534 
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L/s e precipitações médias no período dos eventos de 44 mm. Nos períodos de pouca ou sem chuva 

obteve-se resultados médios de concentração de sedimentos em suspensão de 67 mg/L, com 

descargas líquidas em média de 51 L/s e precipitações médias no período dos eventos de 2 mm.  Os 

resultados de concentração mostraram-se na mesma proporção dos dados apresentados por Branco 

et al (1998) e abaixo dos resultados apresentados por Paiva et al (2001).  

Analisando os referidos eventos conclui-se que provavelmente as elevações quase simultâneas 

de descarga líquida e concentração de sedimentos em suspensão ocorreram em virtude dos elevados 

índices pluviométricos dos períodos chuvosos de 1 dia e 7 dias antecedentes as amostragem, sendo 

que as chuvas que ocorreram durante os eventos em análise eram facilmente computadas como 

precipitação efetiva. Outra conclusão que se pode chegar é que em virtude do elevado grau de 

declividade da bacia, dos seus vales encaixados e seu período de resposta ser relativamente curto as 

gotas de chuva caídas nos diversos pontos da bacia são facilmente transportadas até a seção de 

medição. 

Uma questão importante de ser destacada é que as elevações das concentrações de sedimentos 

em suspensão ocorreram geralmente simultaneamente às chuvas nos eventos em análise, podendo-

se diagnosticar que a fonte de produção de sedimentos, ou seja, as áreas mais susceptíveis ao 

processo erosivo estão localizadas próximas às margens da rede de drenagem. Analisando o mapa 

de uso e ocupação do solo, evidencia-se que a vegetação predominante no entorno da rede de 

drenagem é de campos e pastagem natural. 

Não foi possível ajustar a curva-chave de sedimentos, uma vez que a variação da 

concentração de sedimentos com o tempo apresentou comportamento diferenciado da vazão, 

constatando-se que as primeiras chuvas ocorridas na bacia são responsáveis pelo carreamento da 

maior parte de partículas do solo, sendo que com o decorrer das chuvas as concentrações de 

sedimentos diminuem. Deduz-se que a bacia não apresenta uma constante no processo de 

carreamento das partículas desagregadas de solo, evidenciado por sua cobertura, 

preponderantemente de vegetação nativa, floreta de Mata Atlântica. 

Estas informações, embora preliminares e com reduzido número de amostragem, mostram a 

importância de se buscar o acompanhamento completo do hidrograma de sedimentos, na avaliação 

da produção de sedimentos em pequenas bacias rurais. 
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