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Resumo – O Bioma Cerrado vem  sofrendo com o crescimento acelerado da agricultura, terras que 

antes eram dadas como impróprias para plantação, hoje estão tendo sua acidez corrigida, a fronteira 

agrícola que se estendeu desde a década de oitenta, desenfreou uma grande produção no estado. O 

trabalho tem por objetivo apresentar a quantidade de sedimento perdida em uma microcaptação no 

município de Campo Verde, uma região extremamente agrícola. Sendo possível estimar a perda de 

sedimento em decorrer da pesquisa será possível quantificar o impacto que áreas agrícolas 

antropizadas podem estar cauzando. O trabalho focou principalmente em apresentar dados em 

época chuvosa, pois a quantidade de sedimento nesta microcaptação possui quantia mais elevada 

nesta época.  

Palavras-Chave – Turbidez, vazão e chuva 
 

 

 SEDIMENT PRODUCED ON A FARM WATERSHED  
 

Abstract – The Cerrado is experiencing faster growth of agriculture, lands that were given as unfit 

for planting today are having corrected its acidity, the agricultural frontier that extended from the 

eighties, start a big production in the state. The work aims to present the amount of sediment lost in 

a microcaptação in Campo Verde, a region highly agricultural. Possible to estimate the loss of 

sediment during the research will be possible to quantify the impact that agricultural areas may be 

disturbed . The work focused mainly on presenting data in the rainy season, because the amount of 

sediment in this microcaptação has highest amount this time. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Ocupa mais ou menos 204 milhões de 

hectares, quase 24% do território nacional. Nele encontram-se várias “paisagens” ou fisionomias, 

isto é, vários tipos de vegetação. De uma forma geral, existem seis tipos de fisionomias no Cerrado, 

que são chamadas de campo limpo, campo sujo, cerrado sentido restrito, cerradão, vereda e mata 

ciliar (ARRUDA, 2001). 

Para Attnasio (2004) a microbacia é uma unidade básica de planejamento para 

compatibilização da preservação dos recursos naturais e da produção agropecuária. As microbacias 

hidrográficas possuem características ecológicas, geomorfológicas e sociais integradoras, o que 

possibilita uma abordagem holística e participativa. Envolvendo estudos interdisciplinares para o 

estabelecimento de formas de desenvolvimentos sustentável inerentes ao local e região onde forem 

implementados. 
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As microbacias constituem ecossistemas adequados para avaliação dos impactos causados 

pelas atividades antrópicas, que podem afetar o equilíbrio e a manutenção da quantidade e 

qualidade da água. O impacto de cada atividade é dependente do tipo de operação e condição do 

sítio, assim como, do modo como à atividade é realizada (Brown, 1976). 
Ocorre que a vegetação nativa que margeia os cursos d’água controla o regime hídrico dos rios, 

reduz a temperatura do solo, minimiza os efeitos de erosão e do assoreamento, restringe a poluição das 

águas, além de funcionar como corredores ecológicos e contribuir na alimentação da ictiofauna (LIMA, 

2000; TUCCI, 2002). 

 

No cerrado centro-oeste acontece uma intensa utilização dos solos para a agricultura e dos 

recursos hídricos para os mais variados fins, tem demonstrado a crescente importância da 

quantificação, no tempo e no espaço, da produção, transporte e deposição de sedimentos nas bacias 

hidrográficas (AB`SABER, 1995; BRANCO, 1998). O avanço da agricultura e o consequente 

aumento da utilização do solo neste setor de forma não planejada, com a remoção de sua cobertura 

vegetal e subsequente exposição deste às intempéries, ocasionam alterações no meio natural, 

provocando um aceleramento no processo de erosão do solo, que trás consequências negativas e por 

vezes desastrosas devidas sua forte influência sobre o regime hidrológico e sedimentológico de uma 

bacia hidrográfica (NÜNEZ, 1991). 

A erosão é o conjunto de processos que desagregam e transportam solo e rochas morro 

abaixo ou na direção do vento. Esses processos transportam o material alterado da superfície da 

Terra de um local e depositam-no em outro lugar. Como a erosão move o material sólido alterado, 

novas porções de rocha fresca e inalterada vão sendo expostas ao intemperismo (PRESS et al, 

2006). 

O conhecimento da concentração de sedimentos em suspensão, ou seja, a massa de 

sedimento em suspensão na água por unidade de massa da mistura por unidade de volume é 

importante para a avaliação das consequências da intervenção humana na bacia hidrográfica e a 

erosão devido ao desmatamento, atividades agrícolas ou de mineração causa o assoreamento de 

barragens (BANDEIRA & AUN, 1989). 

 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a produção de sedimentos em uma 

microcaptação para estimar as perdas de sedimentos em decorrência dos eventos naturais que 

ocorrem na microbacia. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo  

A área de estudo está situada no bioma cerrado uma formação do tipo savana tropical com 

extensão de dois milhões de Km2 no Brasil central com pequena extensão na Bolívia(MARTINS, 

1992). A microcaptação está localizada na Fazenda Santa Luzia no município de Campo Verde no 

Estado de Mato Grosso, próxima a BR-163 com as seguintes coordenadas 15°44.775'S 

55°21.622'W 
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Figura 1- Localização da Microcaptação no município de Campo Verde - MT 

 

Instrumentos e análises de laboratório 

 Na microbacia foi instalada uma sonda multiparâmetros hydrolab DS5X, amostrador 

automático para coleya de água, 3 pluviógrafos, vertedor retangular r triangular, e está sendo usado 

medidor de vazão da empresa Ott. Para levantamento topográfico foi utilizado scanner laser 3D e 

aparelho GPS de alta precisão, possibilitando criar um modelo de elevação digital. Por meio da 

sonda multiparâmetros vem sendo possível coletar dados de altura do nível da água, turdidez, 

oxigênio dissolvido, temperatura e pH. Com ajuda do amostrador automático estão sendo coletadas 

amostras de água diariamente, para posterior análises de sólidos em suspensão, análises de ânions 

(Cl, SO4, PO4, NO3), cátions (Na, K, Ca, Mg, NH4) e também análises para determinação de 

carbono orgânico dissolvido, carbono total e nitrogênio. 

 
Fonte: Bertão, N. C. 2013. 

Figura 2- Fotos sequenciais do amostrador automático, sonda hydrolab e vertedor instalado. 

 

 A partir de coletas de água para análises de sólidos em laboratório, foi ajustada uma equação 

a partir da quantia de sedimento na hora da coleta e de turbidez, que era marcada no momento pela 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

sonda hydrolab. A partir desta equação será possível estimar a quantidade de sedimento perdida na 

bacia tanto em sua normalidade como em eventos de chuva. Os dados estão sendo trabalhados pelos 

programas excel e PASW Statistics 17. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pelo  programa PASW Statistics 17 foi possível gerar o gráfico1  para visualizar a variação 

de turbidez do mês de Outubro de 2012 à Março de 2013, neste gráfico pode-se observar picos de 

turbidez onde coincidem com o aumento da vazão em decorrência da pluviosidade. Para criaçãode 

uma curva de calibração, foi relacionado a turbidez com a análise de sólidos em suspensão. Em que 

os eventos de chuva melhor se correlacionaram para criação da equação, para quantificar a 

quantidade de sedimento perdida na microbacia. A equação pode ser visualizada abaixo: 

 

y = 0,001x - 0,075                                                                                                                         (1) 

 
 

Em que Y será a quantidade de sedimento perdida em litros por segundo, e X a turbidez 

apresentada em dados da sonda multiparâmetros hydrolab. Os dias que não possuíam chuvas não se 

ajustou bem na equação, pois varia muito a produção de sedimento em virtude de  ser muito mais 

aleatório que a água em eventos de chuva. 

 

 

Gráfico1- Variação de turbidez em decorrência da alteração do meio no período de Outubro de 

2012 à Março de 2013 
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No gráfico 2  pode ser observado  a vazão(verde) e a variação de sedimento(azul) em 

diferentes momentos, pode-se observar que a variação da perda de sedimento é muito parecida 

apesar de os valores de vazão variarem consideravelmente.  

 

Gráfico2- Variação de sedimento em eventos chuvosos 

 

 
 

 Apesar dos eventos possuírem diferentes intensidades e variações de vazões bem  

diferenciadas, a variação de perca de sedimento na microbacia é similar, tendo um comportamento 

muito parecido em eventos.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método proposto neste trabalho tem por objetivo apresentar dados que proporcionem uma 

maior confiabilidade em resultados para estudo de perca de sedimentos e nutrientes. Esta maior 

segurança se deve há em obtenção de equipamentos modernos, trabalho árduo e calibração 

modelos. Esperamos ainda obter respostas a respeito da variação de nutrientes em decorrência do 

tempo, e observar as variações em diferentes épocas do ano, podendo ser visualizado uma variação 

anual. 
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