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MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOMÉTRICO DA  
BACIA DO RIO DAS MORTES – MG 

Márcia Maria Guimarães1 

 
RESUMO – Este artigo aborda o monitoramento hidrossedimentológico efetuado na bacia do rio 

das Mortes – MG, durante um ciclo hidrológico, em cujas campanhas de campo realizam-se 

observações hidráulicas e sedimentológicas, qualitativas e quantitativas. Foram realizadas medições 

de vazão líquida, coletas de sedimentos do leito e em suspensão, levantamentos batimétricos 

transversais, levantamentos topográficos da linha d’água e das marcas de cheia, entre outras 

observações. Esses resultados permitirão criar uma série de cenários para o estudo comparativo do 

movimento de sedimentos em suspensão e do leito. Os resultados das medições hidrodinâmicas, 

apresentadas neste artigo para as campanhas de medidas realizadas nas estações fluviométricas de 

Campolide, Barroso, Porto Tiradentes e Ibituruna, caracterizaram regimes de vazões médias e 

máximas. A finalidade dos estudos é fornecer subsídios técnicos para a implementação de 

estratégias de redução da erosão e do assoreamento nessa bacia. 

 
ABSTRACT  – This paper presents the hydro sedimentological studies realized in the Mortes river 

basin, during one hydrological cycle, in which the hydraulic and sedimentologic observations both 

qualitative and quantitative were performed in field visits. Among other observations, 

measurements of the liquid discharge were made, sediments from the riverbed and in suspension 

were collected, transversal bathymetric measurements were taken, as well as topographic profiles of 

the water level and of the historical flood marks were made. The hydrodynamic measures, present 

in this paper for the first field measurements realized in the Campolide, Barroso, Porto Tiradentes 

and Ibituruna flow measuring stations, characterized a period of medium and maximum flow. The 

purpose of the studies is to provide technical input to the implementation of strategies to reduce the 

erosion and sedimentation in this basin. 

 
Palavras-chave: processos sedimentológicos, erosão e sedimentação, rio das Mortes–MG. 
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INTRODUÇÃO 
 

A constatação de um problema específico, como a alta concentração de sedimentos em 

suspensão nas águas do rio das Mortes, afluente do rio Grande, em Minas Gerais, e um dos 

formadores dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas do Funil e de Furnas, ambas no rio Grande, é 

apenas uma das conseqüências do mau uso do solo e da água na bacia hidrográfica. Exemplos disso 

são mostrados nas Figuras 1 e 2. Na Figura 1 vê-se uma plantação em topo de morro, nas 

proximidades da cidade de Nazareno-MG, onde a semeadura deu-se no sentido perpendicular às 

curvas de nível. Isso certamente propiciará a formação de caminhos preferenciais das águas 

precipitadas que, passando ano após ano no mesmo sulco, ampliar-se-ão, em razão do deslocamento 

de grandes massas de solo, até a mais grave forma de erosão – a Voçoroca, conforme ilustrado na 

Figura 2. Destaca-se que a Voçoroca mostrada na Figura 2 localiza-se ao lado da plantação 

ilustrada na Figura 1. O resultado desse processo é, frequentemente, a formação de cavidades de 

considerável extensão e profundidade podendo atingir mais de uma centena de metros de 

comprimento e dezenas de metros de profundidade.  

  
Figura 1 – Plantação em topo de morro, no sentido 

perpendicular às curvas de nível 
Figura 2 – Voçoroca vizinha à plantação  

mostrada na Figura 1 
 

As alterações na cobertura do solo ocasionam mudanças no ciclo hidrológico, já que ocorre 

redução da porcentagem de água que se infiltra e aumento do escoamento superficial, e, 

consequentemente, aumento da produção de sedimentos. Essas ações acarretam impactos negativos 

sobre a qualidade das águas, afetando diretamente as populações que se beneficiam do uso desse 

recurso, bem como o crescente empobrecimento da biodiversidade. A devastação dos ecossistemas 

gera um desequilíbrio ecológico de grandes dimensões tendo como conseqüências, dentre outras, 

assoreamento de rios e reservatórios, aumento da turbidez das águas, desequilíbrio do regime das 

cheias, perda da perenidade, escorregamentos e erosões das margens de cursos de água ou taludes 

de encostas, como ilustrado nas Figuras 3 e 4, a seguir. O garimpo, a extração de areia e o 

desmatamento da vegetação, destacam-se como problemas ambientais regionais. Outras 

interferências humanas foram recentemente evidenciadas em rios da bacia, como  o  lançamento  de  
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Figura 3 – Vista de processo erosivo em afluente do  

rio das Mortes 
Figura 4 – Vista de processo erosivo na bacia do rio das 

Mortes, na região de Resende Costa-MG 
 
efluente de laticínio no rio das Mortes, na cidade de São João Del Rei, o aporte de carga orgânica 

no córrego Benta, na localidade de Campolide, o descarte de resíduos químicos, principalmente de 

indústrias de tecelagem, no córrego Caieiro que deságua próximo ao município de Barroso, bem 

como o lançamento de efluentes domésticos, imediatamente a montante das réguas limnimétricas do 

rio das Mortes em Ibituruna.  

Diante desse quadro de degradação ambiental a que está sujeita a bacia do rio das Mortes – 

MG fez-se necessário o conhecimento da atual disponibilidade e variabilidade geográfica dos seus 

recursos hídricos visando subsidiar estratégias de redução da erosão e do assoreamento nessa bacia.  

 
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 
 

A região situa-se no centro-sul do Estado de Minas Gerais (Figura 5) e ocupa uma área de 

6.606 km2. Está compreendida entre os paralelos 21º30’S e 20º45’ de Latitude Sul e os meridianos 

45º5’ e 43º30’ de Longitude Oeste. A bacia do rio das Mortes integra a bacia hidrográfica do rio 

Grande, com a qual forma divisor em toda a extensão do seu limite sudoeste. Ao sul, sudeste e leste, 

a Serra da Mantiqueira constitui o divisor com a bacia do rio Paraíba do Sul. A nordeste, o divisor 

de águas continua pela Serra da Mantiqueira, cuja encosta setentrional é drenada pelos rios Xopotó 

e Piranga, da bacia hidrográfica do rio Doce. Ao norte, ao longo da Serra das Vertentes, estende-se 

o divisor de águas com a bacia hidrográfica do rio São Francisco. A noroeste encontra-se o divisor 

secundário com o rio Jacaré, da bacia hidrográfica do rio Grande. 

O rio das Mortes nasce com o nome de córrego das Areias, na Serra da Mantiqueira ao norte 

da Vila de Senhora das Dores, no município de Barbacena –MG, a uma altitude média de 1.200 m, 

integrando a porção do alto curso da bacia hidrográfica do rio Grande. Seguindo o sentido geral L-

O, percorre 270 km até desaguar no rio Grande, afluente do rio Paraná, na cota 810 m, no limite 

entre os municípios de Bom Sucesso e Ibituruna. A distância da foz do rio das Mortes até o lago da 

Represa de Furnas é de 106 km.  
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Figura 5 – Localização da bacia do rio das Mortes – MG 
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ESTABELECIMENTO DA REDE DE MEDIÇÕES HIDROSSEDIMENTÓ GICAS 
 

A rede fluviométrica da Bacia do Rio das Mortes – MG é constituída por um total de vinte e 

duas estações entre as extintas e as ainda em operação, conforme Inventário de Estações 

Fluviométricas, disponibilizado pela Agência Nacional de Águas – ANA . Dessas, somente treze 

continuam em operação, sendo uma Limnimétrica, uma Fluvio-sedimentométrica e onze 

fluviométricas. Quando dos estudos realizados pelo CETEC (1989) foi identificada nessa bacia uma 

estação que dispunha de informações sedimentométricas: Barroso. Atualmente deveriam existir 

informações sedimentométricas pelo menos na estação de Ibituruna, de acordo com o inventário. 

Porém, segundo informações do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, a ANA  não está 

mais realizando medições sedimentométricas nessa bacia, confirmando a necessidade de realização 

de campanhas de campo. A rede pluviométrica é constituída por um total de vinte e seis estações 

entre as extintas (seis) e as em operação (vinte), conforme Inventário de Estações Pluviométricas da 

ANA. Das estações em operação, seis possuem registros gráficos das precipitações, uma é 

evaporimétrica e três são climatológicas.  

Para o conhecimento dos aspectos hidrodinâmicos, morfológicos e sedimentológicos, foram 

instalados quatro novos pontos de medições sedimentológicas na bacia, localizados no eixo do rio 

das Mortes-MG nas estações fluviométricas da ANA , a saber: Campolide, Barroso, Porto Tiradentes 

e Ibituruna (Figuras 6 a 9, respectivamente). Em janeiro/2008 foi realizada uma viagem à bacia, 

onde se fez o seu conhecimento preliminar e se estabeleceu a rede de medidas. 

 
Campanhas de campo 
 

De abril/2008 a maio/2009 foram realizadas campanhas de campo, cobrindo-se esse ciclo 

hidrológico, em quatro pontos de medidas, com vistas a se avaliar a carga de sedimentos 

transportados em suspensão e se caracterizar os processos erosivos na bacia. 

 
Medições diárias 
 

As medições diárias consistem basicamente de: registros de níveis de água; coleta de água 

para determinação de concentração dos sedimentos em suspensão; e registros pluviométricos. 

Recomenda-se que se utilize, sempre que possível, os aparelhos registradores de eventos, como 

linígrafos e pluviógrafos. As observações diárias do escoamento líquido, juntamente com as 

observações pluviométricas e evaporimétricas da região, permitem a caracterização hidráulico-

sedimentológica básica do trecho estudado, cuja validade se estende para o período de duração das 

medições. As amostras diárias de sedimentos em suspensão em uma seção transversal de rio podem 

ser obtidas em uma, duas ou mais verticais convenientemente escolhidas. Geralmente é necessário 

correlacionar a concentração de uma única vertical com a concentração média da  seção,  obtida  em  
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Figura 6 – Réguas da seção de medidas de  

Campolide em 08/01/2008 
Figura 7 – Réguas da seção de medidas de  

Barroso em 09/01/2008 

  
Figura 8 – Réguas e poço do linígrafo da seção de  

Porto Tiradentes em 10/01/2008 
Figura 9 – Réguas da seção de medidas de 

Ibituruna em 10/01/2008 
 
uma coleta detalhada, quando são tomadas amostras em várias verticais, de acordo com o método 

adotado. Em se tratando de coleta diária é necessário treinar o observador da estação e obter do 

mesmo o compromisso de que será tomada uma amostra confiável todos os dias do ano. Com base 

em uma boa correlação é possível estimar valores representativos da concentração média de 

sedimentos em suspensão através da seção transversal da estação em estudo a partir da amostra em 

uma única vertical em qualquer dia do ano que essa for tomada. 

Para o caso de realizarem-se medições diárias convencionais neste estudo, seriam necessários 

quatro amostradores de sedimentos em suspensão, do tipo US-DH59, um para cada local. Além 

disso, devido às peculiaridades de cada estação como: largura e profundidade dos cursos de água; 

existência ou não de pontes junto à seção de medição, e, quando houver, altura dessas até o espelho 

de água; dificuldade de acesso até as verticais próximas ao centro da seção; seria necessário dotar as 

quatro estações de estruturas ou dispositivos que possibilitassem a coleta confiável de amostras e 

segurança para os observadores locais. Há que se levar em consideração a possibilidade dos atuais 

observadores não desenvolverem as habilidades necessárias para efetuar as coletas, de acordo com o 

preconizado pelo método adotado, que exige velocidade uniforme na descida e na subida do 

amostrador. 
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Na expectativa de superar as dificuldades para a realização das coletas diárias, de acordo com 

os procedimentos convencionais, optou-se pela tomada de amostras na superfície da linha d’água, 

próximo às réguas, no momento em que o observador fosse efetuar as leituras do nível de água. 

Esse procedimento certamente não produz amostras da carga em suspensão tão representativas 

quanto às tomadas ao longo de uma vertical, com uso de amostrador e aplicação das técnicas 

convencionais. Contudo entende-se que é melhor ter uma amostra diária, caracterizando a carga de 

sedimentos em suspensão do curso de água do que ter somente uma amostra mensal tomada num 

dia qualquer do ciclo hidrológico.  

Para implementar a metodologia foi necessário projetar um amostrador capaz de tomar 

amostras na superfície de maneira segura para o observador. Utilizou-se um copo plástico de 700 

mL, com tampa de pressão. Construiu-se um suporte para facilitar a operação de coleta (Figuras 10 

a 12). O frasco fica encaixado em uma armação de arame de aço inox e é preso a essa com auxílio 

de uma borracha. Uma barra de metalon presa à armação permite que o dispositivo seja abaixado 

manualmente, da margem ou de cima de uma ponte, até o plano de água, de modo que a mistura 

água e sedimentos entre no recipiente. Nessa operação é necessário tomar o cuidado de não haver 

transbordamento do frasco, pois a mistura água e sedimentos, entrando e saindo do recipiente, iria 

produzir um acúmulo de sedimentos no interior do mesmo resultando em um valor de concentração 

da superfície maior do que o real. Assim, é adequado encher o frasco até ¾ de seu volume, 

aproximadamente. Um cone de alumínio vazado em ambos os lados, preso a uma haste de metalon, 

acomoda o copo de plástico no qual a amostra é colhida. Um gancho de arame preso a  uma  tira  de  

borracha mantém o copo plástico no lugar 

impedindo que ele saia do cone, quando o conjunto 

é mergulhado na água, sob o efeito da pressão que 

atuará no fundo do copo. Facilmente é possível 

substituir o copo de plástico após recolher a 

amostra soltando-se o gancho de arame. O cone de 

alumínio tem também a finalidade de proteger a 

parede do copo plástico da pressão da água que 

inevitavelmente agirá sobre ele quando mergulhado 

na massa líquida em movimento. Cada copo foi 

previamente identificado através de uma etiqueta 

com  um  rótulo  em  fita  crepe  onde  constam   as  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Desenho esquemático do amostrador de 
plástico para coletas diárias de sedimentos na superfície 

da linha d’água 

iniciais das estações seguidas por um número sequencial. Uma tampa de plástico com pressão veda 

o conteúdo do copo, o qual ficará guardado em uma caixa plástica protegida da luz solar, aos 

cuidados do observador da estação até ser recolhido e encaminhado ao Laboratório de 

Copo descartável de 
plástico de 700 ml 

Gancho de 
arame 

Chapa de 
metalon 

Haste de 
metalon 

Copo de alumínio 
de 600 ml 

Tira de borracha 
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Sedimentometria do CETEC para as análises. Antes de remeter os copos ao campo foi colocado no 

interior de cada um 1 mL de sulfato de cobre para inibir o crescimento de matéria orgânica, uma 

vez que os mesmos permaneciam na estação durante um mês, aproximadamente.  

  
Figura 11 – Amostragem de sedimentos na superfície da 
linha d’água, realizada às 17:00 h do dia 07/06/2008 em 

Campolide pelo Sr.Francisco 

Figura 12 – Detalhe do amostrador de sedimentos na 
superfície da linha d’água 

 
Destaca-se que na estação de Ibituruna também foram realizadas amostragens diárias na seção 

de maior velocidade de trânsito, devido à existência de uma balsa na seção de medidas (Figura 13), 

o que facilitou o deslocamento do observador local até o ponto de medidas, e, ainda pelo mesmo ter 

sido treinado para realizar uma medição integrada na vertical, com o amostrador do tipo US-DH 49. 

 

Tal como acontece quando se toma a 

amostra em uma vertical é necessário 

correlacionar o valor da concentração obtido da 

amostragem superficial com aquele 

representativo da seção, obtido a partir de 

amostragem detalhada, efetuada através de 

métodos consagrados em sedimentometria 

(Porterfield, 1972). Os dados para a correlação 

foram obtidos por ocasião das coletas 

detalhadas.   Antes   do   início   das    operações 
Figura 13 – Balsa e cabo de aço da estação de Ibituruna   

em 01/04/2008 

realizadas pelos hidrometristas, foram tomadas duas amostras de superfície no ponto em que o 

observador fazia as suas coletas diárias. Ao final da coleta detalhada foram tomadas mais duas 

amostras de superfície. Esses valores de concentração de superfície plotados contra o valor da 

concentração média na seção, obtido a partir da amostragem detalhada cada vez que essa operação 

foi realizada, compreendendo diversas alturas de lâmina de água, geraram uma boa regressão ao 

longo de um ano hidrológico, conforme mostrado nas Figuras 14 a 17, onde Cd representa as 

concentrações das amostras diárias (pontuais) e Cm, as concentrações médias. 
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Figura 14 – Concentrações de sedimentos em suspensão  

das amostras pontuais e médias em Campolide 
Figura 15 – Concentrações de sedimentos em suspensão  

das amostras pontuais e médias em Barroso 
 

  
Figura 16 – Concentrações de sedimentos em suspensão  

das amostras pontuais e médias em Porto Tiradentes 
Figura 17 – Concentrações de sedimentos em suspensão  

das amostras pontuais e médias em Ibituruna 
 

Ressalta-se que essas coletas pontuais não representam a real concentração média de 

sedimentos em suspensão na seção transversal, pois as amostras são obtidas próximo à superfície e 

aproximadamente no meio do curso d’água (Estação de Ibituruna) e nas margens (Estações de 

Campolide, Barroso, Porto Tiradentes e Ibituruna). Teoricamente, o valor da concentração de 

sedimentos em suspensão computado para cada amostra pontual não poderia ser extrapolado para 

toda a seção transversal. Contudo, os resultados obtidos por esse método mostram-se válidos, pois, 

segundo Santos et al. (2001), a distribuição vertical dos sedimentos mais finos – predominantes na 

descarga sólida em suspensão – é aproximadamente constante. Adicionado a isso, a distribuição da 

concentração de sedimentos em suspensão na vertical também é bem regular, excluindo-se o trecho 

mais próximo do leito, onde ocorre um aumento da concentração média na vertical por influência 

do material grosseiro do leito (descarga de fundo). Portanto, é perfeitamente aceitável a utilização 

desses dados, mesmo porque os dados diários estão sendo relacionados a dados obtidos através de 

campanhas de campo, de modo a determinar a concentração média de sedimentos em suspensão em 

cada posto segundo a metodologia clássica. Dessa forma, a análise dessas curvas permite verificar 

que existe uma tendência entre os pontos a estarem correlacionados.  
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Medições periódicas 
 

Ao contrário do que tem sido programado por órgãos gestores de água, essas observações 

foram realizadas em função das variações hidrometeorológicas, cabendo a hidrometristas do IGAM  

o monitoramento sistemático dos eventos extremos máximos. As medições periódicas, realizadas 

durante o ciclo hidrológico, simultaneamente com as observações diárias, consistiram, entre outras, 

de: Levantamentos topobatimétricos das quatros seções transversais; Leitura das cotas dos níveis de 

água; Medições de vazões líquidas; Coletas detalhadas de água e sedimentos para determinação de 

concentração e granulometria dos sedimentos em suspensão; Amostragens de sedimentos em 

movimento por arraste, para determinação de granulometria. Os levantamentos topo-batimétricos 

das seções transversais são precedidos da leitura das cotas dos níveis de água e efetuados 

juntamente com as medições de vazões líquidas, realizadas com o uso de molinete fluviométrico, 

conforme ilustrado na Figura 18. 

O procedimento de coleta seguiu a metodologia dos iguais incrementos de largura – IIL, 

anteriormente conhecido como método com igual velocidade de trânsito (Equal Transit Rate – 

ETR), conforme apresentado por Guy e Norman (1970) e Carvalho (1994). 

Os amostradores de sedimentos em suspensão 

empregados neste estudo são os do tipo US-DH59, 

utilizado nas medições realizadas em Campolide e 

Barroso, cujas seções transversais possuem pouca 

profundidade (Figura 19), e, do tipo US-DH49, 

utilizado nas estações de Porto Tiradentes e 

Ibituruna (Figura 20). Essas amostragens foram 

realizadas de barco, nas estações de Campolide e 

Porto Tiradentes, de balsa, na estação de Ibituruna, 

e da ponte, na estação de Barroso (Figura 21). 
Figura 18 – Levantamento topo-batimétrico da seção 

transversal e medição de vazão realizada em Ibituruna 
no dia 01/04/2008 

Para a descida do amostrador foi utilizada uma grua hidrométrica de três rodas, emprestada da 

Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais – CPRM (Figura 22). A grua é uma estrutura 

metálica, dotada de rodas, adaptada para receber um guincho que possibilita baixar ou erguer um 

molinete ou um amostrador de sedimentos em suspensão pela lateral de uma ponte, de cima da qual 

se efetuam as medidas e as coletas. As amostragens de sedimento em movimento por arraste, para 

determinação de granulometria e descarga sólida foram realizadas com o auxilio do amostrador 

rock-slide (Figura 23), sendo tomada uma amostra do leito em cada ponto da vertical de coleta de 

sedimentos em suspensão. O amostrador de sedimentos estando atado a uma corda é lançado dentro 
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da água e puxado até a superfície. As amostras são acondicionadas em sacos plásticos e 

devidamente identificadas para serem encaminhadas para as análises laboratoriais. 

  
Figura 19 – Amostragem de sedimentos em suspensão 

realizada em Campolide no dia 03/04/2008, com o 
amostrador US-DH59 

Figura 20 – Amostragem de sedimentos em suspensão com 
realizada em Ibituruna no dia 01/04/2008, com o 

amostrador US-DH49 

  
Figura 21 – Amostragem de sedimentos em suspensão 

realizada da ponte de Barroso no dia 02/04/2008, com o uso 
da grua de três rodas  

Figura 22 – Amostragem de sedimentos em suspensão 
realizada da ponte de Barroso no dia 02/04/2008, com uso 

da grua de três rodas 
 

 

Medições intensivas 

As medições intensivas foram realizadas sob 

condições hidrológicas bem definidas, geralmente 

durante o período das chuvas, quando se prevêem 

alterações nos níveis de água e maiores produção e 

movimento de sedimentos, ou durante o período de 

águas médias, quando se tem um movimento 

sólido representativo das vazões geradoras do leito.  

Na Figura 24, a seguir, são apresentadas as 

curvas  granulométricas  de  sedimentos  de  fundo, 
Figura 23 – Amostragem de sedimentos do leito, 

realizada da balsa de Ibituruna no dia 01/04/2008 

amostrados em cada uma das dez verticais de coleta de sedimentos em suspensão da Estação de 

Barroso,  além  das  amostras  das  margens. 
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Figura 24 – Curvas granulométricas de sedimentos de fundo do rio das Mortes em Barroso 

(amostragens realizadas em 02/04/2008) 
 

Na margem esquerda e nas verticais 1 e 2 não foi coletado nenhum sedimento, pois o leito é 

rochoso. Na vertical 4 a quantidade de sedimentos coletados foi desprezível. Observa-se que o 

material das verticais 3, 5, 6, 7 e 8 era predominantemente cascalho e das verticais 9 e 10, areia.  A  

margem  direita  apresenta predomínio de areias com o maior teor de silte e argila de toda seção. 

Também se pode constatar que as amostras 5, 6, 7 e 8 são mal graduadas, isto é, não apresentam 

uma ampla gama de tamanho de partículas, devido à elevada inclinação das curvas a partir do 

diâmetro 16 mm. Nessas verticais a maior parcela da massa de material coletado corresponde a 

cascalhos grossos e muito grossos (diâmetro 16 mm) e uma diminuta porção constitui-se de 

cascalhos médio, fino, muito fino e areias. Esboçou-se uma curva granulométrica média para 

representar a granulometria da seção (linha tracejada, em preto). Após a realização das análises 

granulométricas de todas as verticais, juntaram-se todas as amostras da seção em análise. Esse 

material foi quarteado e peneirado novamente a fim de se obter a média das análises das verticais. 

Pode–se inferir que a seção apresentava um leito predominantemente de cascalho com uma 

tendência a redução dos diâmetros da margem esquerda para a direita.  

 
Variabilidade da concentração de sedimentos em suspensão entre as verticais de medidas  
 

A análise da variabilidade da concentração de sedimentos em suspensão através das seções 

transversais é mostrada nas Figuras 25 e 26, a seguir, para a campanha de medições realizada no 

período 01 a 03 de abril de 2008. Na Figura 25 representam-se os valores da concentração de 

sedimentos em suspensão em pelo menos dez verticais, e, na Figura 26 são apresentadas as 

relações entre as concentrações médias nas verticais (C) e as concentrações médias das seções 

(Cm), e ainda, as velocidades médias nas verticais (V) e as velocidades médias nas seções 

transversais (Vm).  
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Figura 25 – Variações da concentração média através das seções transversais do 

Rio das Mortes (01 a 03 de abril de 2008) 
 

  

   
Figura 26 – Relações entre as concentrações médias nas verticais (C) e a concentração média  

através da seção transversal (Cm) do Rio das Mortes (01 a 03 de abril de 2008) 
 

Segundo informações da observadora da estação fluviométrica de Barroso e dos 

hidrometristas do IGAM, em março/2008, ocasião onde foram observadas as maiores vazões do 

período chuvoso desse ano nessa bacia, ocorreu o desmoronamento de parte da margem direita 

dessa seção, juntamente com uma grande quantidade de bambu, tendo ocasionado o desvio do 

fluxo, preferencialmente para a margem esquerda, fazendo com que ocorresse um maior depósito de 

sedimentos na margem direita, cuja concentração é superior a observada no meio da seção e na 

margem esquerda, tornando-se uma região de deposição (vide Figura 25), onde se encontram os 
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menores valores de velocidades (vide Figura 26), apresentando dessa forma profundidades 

menores, como se pode observar na Figura 27. Nessa figura está apresentada a seção transversal do 

rio das Mortes em Barroso com as localizações das verticais de amostragens, bem como alguns 

resultados hidráulico-sedimentológicos obtidos.  

 

 

Figura 27 – Seção transversal de medidas do rio das Mortes em Barroso (02/04/2008) 
 

Os coeficientes de resistência ao escoamento foram calculados segundo a Tabela 1, do 

Laboratório Jaroslav Cerni de Belgrado (Vukmirovic’, 1972, apud Guimarães e Wilson-Jr, 

2003), onde os valores da rugosidade do leito, KS, e de seu inverso, e o coeficiente de Manning, n, 

são estimados em função da composição granulométrica do leito. Esses valores foram observados 

em rios europeus e americanos, ao longo dos anos, e, quando aplicados aos rios brasileiros por 

Wilson-Jr. (2000), também forneceram bons resultados. 
 

Tabela 1 – Valores de KS e n em Função do Material do Leito do Escoamento  
(Vukmirovic’, 1972 apud Guimarães e Wilson-Jr., 2003) 

 
COMPOSIÇÃO DO LEITO 

Coeficiente de 
Rugosidade, KS  

(L1/3  T-1) 

Coeficiente de 
Manning, n  
(L -1/3  T1) 

Areia fina contendo argila. Leito plano estável. 60 0,017 

Areia média. Dunas estacionárias. 40 0,025 

Areia grossa e cascalho.  30 0,033 

Seixos e pedregulhos.  25 0,040 

 
Tem-se: 

 

n
K s

1=  (1) 

 
Os coeficientes de gradação, σ1, foram calculados segundo a expressão, 
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onde Di (i = 16, 50, 84) representa o diâmetro do grão de sedimento de porcentagem i na curva 

granulométrica acumulada. Esse coeficiente representa o desvio-padrão em torno do diâmetro 

mediano do sedimento, mostrando a gradação da camada ativa do leito. 

 
Curva-chave de vazão da Estação de Porto Tiradentes 
 

A Figura 28 mostra o desenho da seção transversal, elaborado através de levantamentos 

topobatimétricos da estação de Porto Tiradentes. Observa-se nessa figura que o perfil transversal é 

perfeitamente definido até a cota máxima medida no dia 19/12/2008 (h = 4,2 m correspondente à 

vazão máxima medida nesta estação, Q = 467,34 m3/s). As áreas molhadas e as velocidades 

foram medidas com precisão até esse valor. Como essa cota foi a maior cota observada em toda a 

série histórica da estação, a curva-chave não necessitou ser extrapolada em seu limite superior, 

conforme ilustrado na Figura 29. 
 

  
Figura 28 – Seção de Medidas do Rio das Mortes em  

Porto Tiradentes 
Figura 29 – Curva-chave de vazão do rio das  

Mortes em Porto Tiradentes 
 
Curvas-chave de sedimentos em suspensão  
 

As curvas-chave de sedimentos foram determinadas pelo método de regressão linear entre a 

descarga sólida de sedimentos em suspensão e a vazão. Dessa forma, a partir dos dados de vazão e 

concentração de sedimentos em suspensão, obtidos das campanhas de campo realizadas de 

abril/2008 a maio/2009 na Bacia do Rio das Mortes-MG, cujas amostras foram coletadas pelo 

método de Igual Incremento de Largura – IIL e analisadas pelo método da evaporação, obtiveram-

se os valores médios para a descarga sólida em suspensão (t/dia), através da seguinte expressão:  
 

SSSS CQ,Q 08640=  (3) 
 

bQaQSS =  (4) 
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onde, QSS = descarga sólida de sedimentos em suspensão (t/dia); Q = vazão (m3/s); CSS = 

concentração de sedimentos em suspensão (mg/L); a e b = constantes. 

Os valores das descargas sólidas de sedimentos em suspensão (t/dia) foram correlacionados 

com os respectivos valores da vazão (m3/s), obtendo-se assim as curvas-chave de sedimentos em 

suspensão e suas respectivas expressões (Figuras 30 a 33).  

  

Figura 30 – Curva-chave de sedimentos em  
suspensão de Campolide 

Figura 31 – Curva-chave de sedimentos em  
suspensão de Barroso 

 

  

Figura 32 – Curva-chave de sedimentos em  
suspensão de Porto Tiradentes 

Figura 33 – Curva-chave de sedimentos em  
suspensão de Ibituruna 

 

A Tabela 2 apresenta os maiores valores de vazões medidas na Bacia do Rio das Mortes, 

valores esses registrados e disponibilizados no banco de dados da Agência Nacional de Águas – 

ANA nas estações monitoradas neste estudo.  
 

Tabela 2 – Maiores vazões medidas no Rio das Mortes no período de 1925 a 2007 
 

Estação 
Início da 
operação 

Data da maior 
vazão medida Cota (m) Vazão (m3/s) 

Campolide 30/06/1936 09/02/1973 3,17 69,40 

Barroso 09/10/1940 09/02/1988 3,30 101,00 

Porto Tiradentes 22/10/1934 16/01/1983 3,13 319,00 

Ibituruna 27/07/1925 14/01/1983 5,24 563,00 
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Na campanha realizada neste estudo, entre os dias 18 e 19 de dezembro de 2008, foram 

obtidos os valores apresentados na Tabela 3.  

Tabela 3 – Vazões medidas no Rio das Mortes nos dias 18 e 19 de dezembro de 2008 
 

Estação Data da medição  Cota (m) Vazão (m3/s) Descarga sólida (t/dia) 

Campolide (*) - - -  

Barroso 19/12/2008 4,05 139,69 11.382,06 

Porto Tiradentes 19/12/2008 4,20 467,34 41.344,84 

Ibituruna 18/12/2008 7,86 642,04 377.720,24 
 

(*) Devido à cheia excepcional ocorrida na Bacia do Rio das Mortes-MG, por questões de  
      segurança não foi possível realizar medições nessa estação nesses dias. 

 
Embora tenham sido realizadas medições de sedimento em somente um ano hidrológico, 

através da análise dessas tabelas verifica-se que os resultados foram muito importantes, tendo em 

vista que a equipe de hidrometria realizou medições no período de maior vazão medida na Bacia do 

Rio das Mortes-MG, conforme ilustrado nas Figuras 34 e 35, onde os últimos lances das réguas se 

encontravam quase que totalmente submersos devido à inundação das margens. 

  
Figura 34 – Réguas localizadas no leito maior da seção 

de medidas de Campolide em 18/12/2008 
Figura 35 – Réguas localizadas no leito maior da seção 

de medidas de Ibituruna em 18/12/2008 
 

Nas Figuras 36 e 37 apresentam-se o resumo dos valores da vazão líquida (m3/s) e da 

descarga sólida em suspensão (t/dia), obtidas para as estações fluviométricas do Rio das Mortes-

MG durante a realização das campanhas de campo, realizadas no período de abril/2008 a 

março/2009. Verifica-se nessas figuras uma mesma tendência nas estações, o que confirma a 

continuidade dos valores das vazões líquidas e sólidas.  

Segundo a classificação apresentada na Tabela 4, a seguir, a produção específica de 

sedimentos em suspensão na Bacia do Rio das Mortes-MG varia de moderada durante o período de 

estiagem nas estações situadas na alta bacia (Campolide e Barroso), e de alta a muito alta na estação 

situada na média bacia (Porto Tiradentes), e extremamente alta na estação situada na baixa bacia 

(Ibituruna).  
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Figura 36 – Resumo das vazões líquidas obtidas nas 

campanhas de campo realizadas no Rio das Mortes-MG 
Figura 37 – Resumo das descargas sólidas em suspensão 
obtidas nas campanhas de campo no Rio das Mortes-MG 

 

Tabela 4– Parâmetros para a análise dos valores do fluxo sólido em  
suspensão específico (Fonte: Carvalho, 1994) 

 
QSS específica (ton / km2 x ano) Classificação 

< 70 baixa 
70 a 175 moderada 
175 a 300 alta 

> 300 muito alta 
 

Conforme citado anteriormente, na última cheia nessa região, ocorrida entre os dias 15 e 25 de 

dezembro de 2009, registraram-se nas estações fluviométricas as maiores vazões medidas nessa 

bacia hidrográfica, a qual é monitorada desde o ano de 1925 (vide Tabelas 2 e 3, precedentes). A 

produção específica de sedimentos em suspensão nesse período foi de 11,1 t/km2xdia na estação de 

Barroso; 15,2 t/km2xdia na estação de Porto Tiradentes e, 61,4 t/km2xdia na estação de Ibituruna, 

valores esses extremamente altos se comparados com a classificação apresentada por Carvalho 

(1994). A Tabela 5 apresenta os valores medidos na campanha de campo realizada durante esse 

período de grandes inundações registradas em todo o Estado de Minas Gerais.  
 

Tabela 5 – Condições hidráulicas e sedimentológicas das medições realizadas nos dias  
18 e 19 de dezembro de 2008, na Bacia do Rio das Mortes – MG  

 
Grandeza Valores Medidos na cheia ocorrida no 

período de 15 a 25/12/2008 

Símbolo Unidade BARROSO PTO TIRADENTES IBITURUNA 
Descrição 

B m 25,30 68,50 114,30 Largura da seção transversal 
h m 4,1 4,2 7,9 Altura da coluna de água 

A m2 89,15 274,87 471,11 Área da seção transversal 

U  m 1,56 1,44 1,49 Velocidade média do escoamento 

Q m3/s 139,69 467,34 642,04 Vazão líquida média do escoamento 

θ ºC 21 20 22 Temperatura da água 

RH m 3,52 4,01 4,12 Raio hidráulico 

u* m/s 0,156 0,166 0,168 Velocidade média de atrito junto ao leito 

τo N/m2 24,20 27,56 28,30 
Tensão tangencial média do escoamento 
junto ao leito 

Re - 22529486 23730800 25151376 Número de Reynolds do escoamento 

Fr - 0,934 0,922 0,964 Número de Froude do escoamento 

C/g1/2  - 10,02 8,68 8,84 
Fator de resistência, sendo C o coeficiente 
de resistência de Chèzy 

QSS (t/dia) 11382,06 42721,37 377720,24 Descarga sólida em suspensão 

QSS esp. (t/km2xdia) 11,05 15,72 61,37 Descarga sólida em suspensão (específica) 

CSS (mg/L) 943,09 1058,04 6809,16 Concentração de sedimentos em suspensão 
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CONCLUSÕES 
 

O monitoramento, entendido como sendo um processo contínuo de medições das 

características de determinado fenômeno, é fundamental para a compreensão dos processos 

hidrossedimentológicos de uma bacia hidrográfica. 

Dessa forma, as informações hidrossedimentológicas levantadas neste estudo permitirão 

realizar a caracterização hidrossedimentológica da bacia hidrográfica do rio das Mortes – MG, além 

da caracterização do uso da terra e da cobertura vegetal e do processo erosivo acelerado nessa bacia. 

Um aspecto a ser destacado foi a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica com o 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, o que permitiu a liberação da equipe de 

hidrometria, responsável pela fiscalização e manutenção das redes fluviométrica e pluviométrica em 

operação na bacia do rio das Mortes, para a realização das medições de vazão e amostragem de 

sedimentos em suspensão e do leito no período de abril/2008 a maio/2009. Essa equipe foi instruída 

a realizar as medições hidrossedimentologicas em função das variações hidrometeorológicas, 

cabendo a eles o monitoramento sistemático dos eventos extremos máximos, de fundamental 

importância para a compreensão dos processos hidrossedimentológicos vigentes nessa bacia. A 

integração das equipes do CETEC e do IGAM  é um ponto forte do estudo já que vislumbra a 

possibilidade de novos trabalhos em conjunto, condição fundamental para a gestão dos recursos 

hídricos, tarefa que estamos desafiados a empreender. 
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