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RESUMO  

Os sedimentos sobre a superfície asfáltica foram coletados no período de 25/09/2012 a 10/10/2012. 

Foram utilizadas a estufa para secagem dos sedimentos e da balança de precisão para determinação 

do coeficiente de acúmulo no laboratório de saneamento da EEC da Universidade Federal de Goiás.  

No período de campanha para coleta dos sedimentos houve precipitação total de 31,2 mm 

distribuídos em três dias distintos, contudo os resultados obtidos demonstraram que a distribuição 

da chuva não influenciou no acúmulo desses sedimentos desse estudo. 

No trabalho foram aplicados quatro funções para determinar o acúmulo de sedimentos: 1. Linear; 2. 

Potencial; 3. Exponencial e 4. Michaelis-Menton.  

Os resultados gerados através dos gráficos demostraram que, para as áreas I da pesquisa o melhor 

ajuste encontrado é função Potencial e para as áreas II a função Linear apresentou melhor ajuste. 

Nas áreas I da pesquisa as médias de massa em g/m² foram: 5.231 e 5.968 e áreas II as massas 

foram de 33.761 e 51.933 respectivamente. Em relação à taxa de acúmulo g/m²dia as médias 

encontradas nas áreas I foram de 0.368 e 0.420, e nas áreas II as taxas de acúmulo foram de 2.376 e 

3.655 respectivamente. 
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ABSTRACT 

 

DETERMINATION OF ACCUMULATION (BUILD UP) SEDIMENT BY 

METHOD OF BRUSHING / SWEEPING 
 

The sediments on the asphalt surface were collected from 09/25/2012 to 10/10/2012. We used the 

stove for drying sediment and precision scales for determining the coefficient of accumulation in 

laboratory sanitation EEC Federal University of Goiás. During the campaign to collect sediments 

were total precipitation of 31.2 mm over three different days, but the results showed that the 

distribution of the rain did not affect the accumulation of these sediments in this study. 

At work four functions were applied to determine the accumulation of sediments:1. Linear, 2. 

Potential 3. Exponential and 4. Michaelis-Menton. 

The results generated by the graphs shown that, for the areas I to search the best fit is found for the 

potential function and the linear function areas II showed a better fit. In the areas I research the 

average mass in g / m² were 5,231 and 5,968 areas II and the masses were 33,761 and 51,933 

respectively. Regarding the accumulation rate g / m² day averages in the areas I found were 0.368 

and 0.420, and in areas II accumulation rates were 2.376 and 3.655 respectively. 
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INTRODUÇÃO  

 

A poluição atmosférica ocorre em função de causas naturais ou antrópicas e ainda são 

classificadas como fixas (casas, indústrias) e móveis (veículos, emissão de gases poluentes) e 

podem provocar danos em escala global, pois essas partículas são transportadas por meios naturais, 

como ventos e chuvas e meios artificiais, como veículos e queimadas, ocasionando impactos 

negativos sobre o solo, ar e corpos hídricos.  

Pereira (1998 apud TUCCI, 2004, p.2) apresenta uma descrição da origem das partículas 

geradoras de poluição atmosférica, aquelas que são oriundas de fontes pontuais, como esgotos 

domésticos e industriais, advindas de fontes difusas, como agricultura, dragagem, navegação e 

portos, e as fontes mistas, como escoamento urbano, depósito de lixo e depósito de cargas 

industriais, essas fontes de poluição podem gerar impactos a um alcance de escala local, regional ou 

global. 

A urbanização provoca aumento na quantidade de poluentes em bacias hidrográficas, 

destacando-se os sedimentos, matéria orgânica, bactérias, metais pesados, hidrocarbonetos, 

pesticidas, etc. O aumento da velocidade e volume da água, transportando tais poluentes, pode 

causar muitos impactos, que apresentam consequências bastante onerosas, além de prejudicar o 

corpo d’água receptor e interferir nas condições sanitárias. (DOTTO, 2006, p. 19)  

TUCCI (2005) retrata os principais problemas relacionados à infraestrutura de água no 

ambiente urbano: 

 

 A falta de tratamento de esgoto: grande parte das cidades não possuem tratamento de esgoto e 

lançam os efluentes na rede de esgotamento pluvial, que escoa pelos rios urbanos (maioria das 

cidades brasileiras); 

 Outras cidades optaram por fazer as redes de esgotamento sanitário (muitas vezes sem 

tratamento), mas não implementam a rede de drenagem urbana, sofrendo frequentes inundações 

com o aumento da impermeabilização; 

 Ocupação do leito de inundação ribeirinha, sofrendo frequentes inundações; 

 Impermeabilização e canalização dos rios urbanos com aumento da vazão de cheia (até sete 

vezes) e sua frequência; aumento da carga de resíduos sólidos e da qualidade da água pluvial sobre 

os rios próximos das áreas urbanas; 

 Deterioração da qualidade da água devido à falta de tratamento dos efluentes tem criado 

potenciais riscos ao abastecimento da população em vários cenários, onde o mais crítico tem sido a 

ocupação das áreas de contribuição de reservatórios de abastecimento urbano, que eutrofizados 

podem produzir riscos a saúde da população. 

 

Segundo James, (1999) a maioria dos dados gerados sobre acúmulo de sedimentos são 

propostas projetadas utilizando a função linear, contudo as experiências realizadas demonstram que 

esse acúmulo pode ocorrer de forma não linear, indicando que a utilização dessa função não é 

óbvia, tornando assim de responsabilidade de cada pesquisador a escolha da melhor função para 

determinar o acúmulo de sedimentos.  

O programa Stormwater Management Model (SWMM) oferece as funções descritas abaixo 

para determinar o coeficiente de buil up. 
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Quadro 1 – Equações SWMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Quantificar o coeficiente de acúmulo de poluentes pelo método de varrição/escovação em uma 

superfície impermeável. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o efeito do tamanho da área e fluxo de veículos em relação ao acúmulo de sedimentos. 

 Selecionar a melhor função de ajuste para determinação do acúmulo de sedimentos (build up). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As áreas de estudo foram selecionadas com o propósito de realizar uma comparação da 

interferência do fluxo de veículos e o efeito do tamanho da área em relação ao acúmulo de 

sedimentos. 

O estudo foi realizado em duas áreas impermeáveis no centro urbano de Goiânia – Go, com 

características distintas de fluxo de veículos, as áreas I são os locais onde ocorrem fluxos 

acentuados de veículos diáriamente e situam se á Rua 10 no setor Leste Universitário próximo a 

Praça Universitária, as áreas II de estudo situam se na Viela 1 do setor Industrial e são as áreas  

onde ocorre o fluxo moderado de veículos.  

Para avaliar a diferença de acúmulo de sedimentos, foram demarcadas duas áreas distintas, 

uma de 1m² e uma de 0,5m² (0,707m x 0,707m) em ambas ruas. 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento da pesquisa foram, fita métrica utilizada para 

delimitar a área de estudo,  fita adesiva para dar forma a área de coleta, uma vassoura, utilizada para 

acumular os sedimentos, pincél ou escova para para acúmulo das partículas mais finas, pá para 

recolher o material coletado e sacos plásticos para a acomodação dos sedimentos, finalizando o 

processo com a fixação das etiquetas contendo o local, a data, o horário e área da coleta.  

Foi utilizada uma fita métrica para a delimitação da área de estudo e em seguida utilizado um 

fita adevisa como forma de demarcarção desse ambiente para a realização do procedimento da 

coleta de sedimentos. Após ser realizada a demarcação da área em cada campanha, a coleta foi 

realizada, incialamente com a vassoura para o acúmulo dos sedimentos no centro da área 

delimitada, em seguida são coletados e recolhidos com o auxilio de uma pá e sequencialmente 

     Tipo                                 Equação 

1. Linear                   M = a + bt 

2. Potencial                      M = at
b
 

3. Exponencial                                                              M = a (1 – e 
-bt

) 

4. Michaelis-Menton                                                   M = at / (b +t) 

Onde: 

a, b: coeficientes empíricos; 

M: carga do acúmulo (build-up) na superfície (g/m
2
); 

t: dias secos antecedentes. 
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inseridos em um saco plástico devidamente identificado. Na mesma área após a varrição era 

utilizado a escovação com um pincél ou escova para a retirada dos sedimentos mais finos que não 

haviam sido transportados com a varrição. O trabalho foi desenvolvido utilizando o método de 

escovação/varrição com o intuito de coletar a maior quantidade de sedimentos possível, com o 

intuito de que os dados gerados sejam os mais próximos da realidade. 

Todas as companhas foram realizadas primeiramente nas áreas I e posteriormente nas áreas II. 

Foram realizadas sete (7) campanhas para coleta de amostras, num período de três semanas, as 

campanhas foram realizadas respectivamente nessa ordem: 

 

Tabela 1 – Campanha de coleta 

Campanhas Dias secos Período 

1º 0,208 25/09/2012 

2º 2,208 27/09/2012 

3º 5,208 01/10/2012 

4º 7,208 03/10/2012 

5º 9,208 05/10/2012 

6º 12,208 08/10/2012 

7º 14,208 10/10/2012 

 

As coletas foram realizadas aproximadamente no mesmo horário,  alternando entre os 

horários de 10hr00min e 12hr00min. Em cada campanha foi realizada uma (1) coleta para cada área 

delimitada,  totalizando quatro (4) amostras por campanha e vinte e oito (28) amostras  em toda a 

pesquisa. 

 

ANÁLISE EM LABORATÓRIO 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Saneamento da Escola de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Goiás, onde foram desenvolvidas as etapas de secagem e pesagem dos 

sedimentos coletados no trabalho em campo. 

Os materiais utilizados nas análises em laboratório foram, cápsulas de porcelanas, cadinhos, 

balança de precisão da marca Marte AY 220, estufa de secagem e dessecador. 

Cada recipiente foi devidamente identificado e pesado para se retirar o valor da tara, em 

seguida os sedimentos foram colocados nos recipientes e levados para a estufa de secagem a um 

temperatura de 105º C por um período de 24 horas, possibilitando assim a eliminação das partículas 

de líquido contidas nos sedimentos afim de se encontrar o peso real dos material coletado. Após o 

período se secagem as capsúlas  foram transportadas dentro de um dessecador próximo a balança 

por um período de aproximadamente 20 minutos para o esfriamento das cápsulas, em seguida foram 

retiradas e colocadas dentro da balança de precisão onde foi determinado o peso dos sedimentos 

dentro das cápsulas. Para efeito de organização dos dados,  foi realizada uma tabela como o 

exemplo apresentado abaixo. 

 

Tabela 2 – Organização do coeficiente de acúmulo de sedimentos 

Local de coleta Tara da cápsula Peso dos sedimento na cápsula Resultado final 

Área 1  31.1264 g 31.9924 g 0,866 g 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 

A quantificação dos sedimentos foi realizada para áreas distintas previamente definidas. Em 

todas as campanhas as coletas foram realizadas no mesmo local. Em campo houve a delimitação de 

áreas de 1m² e 0,5m² para a coleta dos sedimentos, contudo no processo de determinação do 

coeficiente de acúmulo dos sedimentos a área de 0,5m² foi convertida para 1m², sendo assim as 

avaliações em relação ao efeito do tamanho das áreas foram realizadas considerando o tamanho de 

1m². 

Os dados abaixo demonstram o efeito do tamanho da área em relação à taxa de acúmulo dos 

sedimentos. As áreas I da pesquisa apresentaram um comportamento semelhante, diferentemente 

dos resultados encontrados nas áreas II que apresentaram uma diferença significativa na taxa de 

acúmulo, principalmente se comparado às áreas I. Ainda fica evidente a diferença que ocorre entre 

o acúmulo de sedimentos que ocorre nas áreas I onde o fluxo de veículos é acentuado e o acúmulo 

de sedimentos nas áreas II onde o fluxo de veículos é moderado. 

 

Tabela 3 – Efeito do tamanho da área em relação à taxa de acúmulo 

Área - 1m² Massa Total Medida g/m² Dias secos Taxa de acúmulo g/m
2
dia 

Área I 5,231 g 14,208 0,368 g 

Área I 5,968 g 14,208 0,420 g 

Área II 33,761 g 14,208 2,376 g 

Área II 51,933 g 14,208 3,655 g 

 

Os gráficos de acúmulo foram elaborados utilizando as funções de programa Stormwater 

Management Model (SWMM) visando determinar a melhor função de ajuste para acúmulo de 

sedimentos.  

Para efeito de comparação das funções do programa SWMM foi utilizado no 

desenvolvimento dos gráficos a Função de Acúmulo (FA) objetivando encontrar o melhor ajuste 

para o build-up, nesse caso quanto mais o resultado se aproxima do valor 0 melhor será o seu ajuste. 

  






n

ni

mc MMFA )(    (1) 

 

A tabela abaixo demonstra os valores de precipitação contidos nos gráficos de build-up, 

representando as quantidades de chuvas ocorridas nos períodos de campanha para a coleta dos 

sedimentos. 

 

Tabela 4 – Legenda de precipitação nos gráficos build-up 

Legenda Precipitação / mm Período 

 23,8 2509/2012 

 4,8 26/09/2012 

 2,6 09/10/2012 
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        Área I – 1m²  

      
                          Figura 1 – Gráfico Build-up Linear                       Figura 2 - Gráfico Build-up Potencial 

       
                Figura 3- Gráfico Build-up Exponencial      Figura 4 - Gráfico Build-up Michaelis-Menton 

 

 

          Área I – 1m²  

      
                  Figura 5- Gráfico Build-up Linear                    Figura 6 - Gráfico Build-up   Potencial 

      
            Figura 7- Gráfico Build-up Exponencial       Figura 8 - Gráfico Build-up Michaelis-Menton 
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           Área II – 1m²  

     
             Figura 9 - Gráfico Build-up Linear                    Figura 10 - Gráfico Build-up Potencial 

      
             Figura 11 - Gráfico Build-up  Exponencial      Figura 12 - Gráfico Build-up – Michaelis-Menton 

 

Área II – 1m²  

     
Figura 13 - Gráfico Build-up  Linear     Figura 14 - Gráfico Build-up  Potencial 

     
                Figura 15 - Gráfico Build-up Exponencial          Figura 16 - Gráfico Build-up Michaelis-Menton 
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Através dos gráficos verificou-se que, para as áreas I da pesquisa o melhor ajuste encontrado 

é função Potencial e para as áreas II a função Linear apresentou um melhor ajuste. 

Em relação às áreas pesquisadas além das ações naturais de transportes os sedimentos são 

transportados pelo fluxo de veículos e ainda através da varrição que é realizada diariamente pelo 

sistema público de limpeza do munícipio no período matutino. 

Ficou evidente que o fluxo de veículos foi um fator relevante na acumulação de sedimentos, 

pois em todas as campanhas as áreas II da pesquisa onde o fluxo de veículo ocorre de forma 

moderada o acúmulo de sedimentos foi superior em relação às áreas I onde o fluxo de veículos 

ocorre de forma intensa. 

O acúmulo de sedimentos ocorre entre períodos secos que antecedem as precipitações, 

contudo no período de campanha para coleta dos sedimentos houve a precipitação total de 31,2 mm 

distribuídos em três dias distintos, dia 25/09/2012 entre os horários de 17h7min25s a 23h54min2s 

com uma precipitação distribuída nesse intervalo de 23,8mm, dia 26/09/2012 entre os horários de 

00h0min2s a 02h54min2s com precipitação de 4,8mm e dia 09/10/2012 entre os horários de 

14h2min34s a 17:7min34s com precipitação de 2,6mm. Na quantificação de acúmulo observou se 

que a concentração de sedimentos não apresentou decréscimo em função dos eventos de chuva, 

logo optou se por manter os resultados quantificados nesse trabalho e considerá-los adequados. 

É valido registrar que não houve precipitação em nenhum dos períodos de coleta dos 

sedimentos que ocorreram por volta das 10h00min em todas as campanhas.  

Observou se ainda que a coleta realizada no dia 27/09/2012 na área I de estudo apresentou o 

maior acúmulo de sedimentos de todo o período da campanha mesmo ocorrendo precipitação de 

23,8mm no dia anterior a 2º campanha de coleta. Nas áreas II ocorreram os mesmos efeitos, uma 

das maiores acumulações de sedimentos ocorreu no período após a ocorrência de precipitação.  

Com os dados obtidos nesse estudo verificou-se a necessidade de realizar pesquisas que 

possam quantificar a intensidade e a distribuição chuvas necessária para o arraste dos sedimentos 

em áreas impermeáveis. 
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