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Resumo: O monitoramento do transporte de sedimentos em cursos d’água permite a 
estimativa da produção de sedimentos de uma bacia hidrográfica, representando dados 
fundamentais a estudos sobre assoreamento e qualidade da água. Neste trabalho foram utilizados 
dados da estação de monitoramento hidrológico da Agência Nacional de Águas em Porto das 
Andorinhas, no Rio São Francisco. Os dados sedimentológicos utilizados foram do Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). O período do estudo ficou compreendido entre outubro de 
1997 a setembro de 2006. A curva chave de sedimentos em suspensão da Estação Porto das 
Andorinhas obteve um R² de 0,87. A produção específica de sedimentos foi da ordem 101,84 ton 
km-2 ano-1, considerada moderada. Foi verificada uma baixa correlação entre a descarga sólida total 
mensal e o EI30 mensal, o que pode ser um indicativo que a uma maior erosividade nem sempre 
indica um maior transporte de sedimentos em suspensão. 

Palavras Chaves: Sedimentos, Erosividade, Fournier. 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS HYDROSSEDIMENTOLOGICAL IN 
STATION PORTO DAS ANDORINHAS IN THE SÃO FRANCISCO RIVER, 

MINAS GERAIS. 

Abstract: The monitoring of sediment transport in watercourses allows estimation of sediment 
yield of a watershed, representing fundamental data to studies on sedimentation, dynamic profile, 
among others. The data used in hydrological monitoring station of Porto das Andorinhas, in the Rio 
Sao Francisco, which has a drainage area is 14000 km ². The sedimentological data used were the 
Agência Nacional das Águas (ANA) and the do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). 
The study period was between October 1997 and September 2006. The curve suspended sediment 
Station Porto das Andorinhas, in the Rio Sao Francisco got an R ² of 0.87. In the case of station 
Porto das Andorinhas, the specific sediment production was around 101.84 ton km-2 yr-1, 
considered moderate. It was observed a low correlation between the monthly total sediment 
discharge and monthly EI30, which may be an indication that the erosivity not indicate an increased 
transport of suspended sediment. 
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Introdução 

O transporte de sedimento pelo canal é o produto final da atuação de uma série de processos 
que se iniciam com a precipitação sobre a bacia, e ao longo de seu caminho pelas vertentes, 
interagem com uma gama de variáveis, a saber: cobertura vegetal, tipo de solo e de rocha, pendente, 
além do tipo de uso e de ocupação da bacia.  

De acordo com Vestena (2009), além de alterar o canal fisicamente, os sedimentos nos cursos 
fluviais alteram também as características físicas e químicas das águas, sendo um dos principais 
problemas relacionados à deterioração da qualidade da água dos rios. O aporte de sedimentos finos 
produzem turbidez nas águas vindo a prejudicar o ecossistema nos curso d’águas. O conhecimento 
da dinâmica dos processos hidrossedimentológicos na bacia hidrográfica fornece informações que 
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fundamentem a tomada de decisões e subsidiam um planejamento de manejo de uso racional dos 
recursos naturais (Vestena, 2009).  

Cerca de 70 a 95% dos sólidos totais são constituídos por sólidos em suspensão (Carvalho et 
al., 2000), tornando este o principal elemento a ser estudado dentro da dinâmica do transporte de 
sedimento em corpos hídricos. Sólidos suspensos são partículas sólidas em trânsito no curso d’água, 
que são mantidas em suspensão pela turbulência do escoamento e possuem uma velocidade de 
deslocamento que se aproxima da velocidade do escoamento (Bordas & Semmelmann, 1993). 

Dessa forma, é fato dizer que a análise da carga suspensa transportada é fator de grande 
importância para a compreensão da dinâmica da bacia e do estado de degradação ou preservação em 
que ela se encontra (Leli et al., 2010). 

O transporte de sedimento pelos cursos fluviais é um fenômeno complexo e um dos desafios 
tem sido entender a dinâmica dos processos envolvidos. O monitoramento, entendido como um 
processo contínuo de medição das características de um determinado fenômeno (pluviosidade, 
vazão, concentração de sedimento em suspensão), torna-se fundamental para a compreensão dos 
processos hidrossedimentológicos (Vestena, 2009).  

Segundo Colby (1964) apud Carvalho (1994), um dos fatores mais significativos na erosão e 
no transporte de sedimentos é a natureza, quantidade e intensidade da precipitação. Entre os 
diversos fatores ligados à erosão, a erosividade das chuvas é um dos mais importantes. A medida 
desta grandeza é realizada por índices, como o índice de erosividade padrão EI30 (Wischmeier & 
Smith, 1978). A determinação da erosividade da chuva envolve um trabalho exaustivo de seleção e 
leitura de uma série de registros de chuvas. Esses dados são escassos e muitas vezes de difícil 
acesso. A fim de minimizar estes problemas, diversos autores correlacionaram o índice EI30 com o 
coeficiente de chuva (Rc), conhecido como índice de Fournier (Renard & Freimund, 1994), o qual é 
facilmente obtido a partir do registro dos totais diários das precipitações (Mello et al. 2007). 

No contexto apresentado acima, objetivou-se com este trabalho entender a dinâmica dos 
processos hidrossedimentológicos no Alto Rio São Francisco (UPGRH SF1), no Município de 
Abaeté (MG). O objetivo específico do trabalho foi analisar a relação entre a descarga líquida (Q) e 
a descarga de sedimento em suspensão (Css), correlacionando-os com a precipitação do período e a 
erosividade das chuvas na região de acordo com o índice Fournier (Renard & Freimund, 1994). 
Além de analisar a possibilidade da utilização da turbidez para a determinação da concentração de 
sedimentos na bacia. 

 
Materiais e Métodos 

 
Caracterização da área 

 A Unidade de Planejamento e Gestão em Recursos Hídricos (UPGRH) em que a estação 
está inserida é SF1, na região do Alto do Rio São Francisco. Os dados utilizados são da estação de 
monitoramento hidrológico de Porto das Andorinhas, no Rio São Francisco. A estação está situada 
no município de Abaeté / MG, a montante da foz do Rio Pará. A altitude da estação é de 650 m e a 
área de drenagem é 14000 km². 
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A classificação climática de acordo com Köppen é do tipo Cwa, clima temperado brando com 
verão quente e úmido e inverno seco. A temperatura média anual é de 20,7ºC, sendo julho o mês 
mais frio, com temperatura média de 16,3ºC, e janeiro o mais quente, com a média de 23,3ºC. A 
precipitação média anual local é de 1344 mm. O clima tropical local é responsável pela 
sazonalidade da dinâmica hídrica regional, modificando significativamente as paisagens entre as 
estações úmida e seca (Menegasse et al., 2002). 

 A vegetação nativa da área é do tipo savana (cerrado), com gradações que vão das gramíneas 
do campo limpo à vegetação densa e de maior porte do cerradão, observa-se, entretanto, a 
substituição da vegetação nativa pelo uso agrícola (Menegasse et al., 2002). 

Metodologia 

Os dados pluviométricos e fluviométricos utilizados para este estudo são da Agência Nacional 
das Águas (ANA) e os dados sedimentológicos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). 
O período em estudo ficou compreendido entre outubro de 1997 a setembro de 2006. Utilizando 
nove anos hidrológicos (36 dados). 

Primeiramente, com os valores de concentração de sedimentos em suspensão foi obtida a 
descarga sólida por meio da equação 1 (Carvalho, 1994). Os conjuntos de valores de descarga 
sólida juntamente com a vazão correspondente foram plotados em um gráfico e utilizado para a 
elaboração da curva-chave de sedimentos em suspensão. Foi ajustada uma curva de função 
exponencial (Equação 2) como recomendam Pavanelli e Pagliarani (2002), sendo esse o modelo 
mais comumente usado de acordo com Carvalho (1994), e considerada válida a relação anterior se o 
coeficiente de determinação for de no mínimo 0,6, como adotado por Lima et al. (2001). Com a 
utilização dessa correlação entre a descarga sólida em suspensão e a descarga líquida, efetuou-se a 
transformação das séries de vazões médias mensais de cada estação, em fluxo de sedimentos em 
suspensão. 

 Css*Q*0864,0Qss =                                                                            (1) 
bQaQss ∗=                                                                                                         (2) 

Em que: Qss = descarga sólida de sedimentos em suspensão (ton dia-1); Q = vazão (m³ s-1); Css = 
concentração de sedimentos em suspensão (mg L-1); a e b = constantes. 

A erosividade mensal foi calculada, na forma do índice EI30. Foram utilizadas equações que 
associam este índice e o coeficiente de Fournier (Rc), e que, segundo Renard & Freimund (1994), 
pode ser assim representado:  

12 −
∗= PpRc                                       (3) 

Em que: Rc = coeficiente de chuva (mm); p = precipitação média mensal (mm); P = precipitação 
média anual (mm).  

Lombardi Neto e Moldenhauer (1992) propuseram a utilização de equação potencial para 
relacionar a Rc e EI30 (equação 4).  
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bRcaEI ∗=30                                                                                                    (4) 

Em que: EI30 = Índice da erosividade da chuva individual (MJ mm ha-1 h-1); Rc = coeficiente de 
chuva (mm); a e b = constantes. 

Marques et al. (1998) utilizou uma equação polinomial para a estimativa da erosividade das 
chuvas da região Sete Lagoas (MG), pertencente a UPGRH SF 1. Neste sentido o presente estudo 
utilizou a equação 5 proposta por estes autores para a Estação Porto das Andorinhas. 

352
30 1092,704,003937,13 pppEI ∗∗−+∗+=

−

                                    (5) 

Resultados e Discussões 

 No tabela 1, é apresentados os dados hidrossedimentológicos coletados em Porto das 
Andorinhas, no Rio São Francisco / MG.   

Tabela 1 – Dados hidrossedimentológicos da Estação Porto das Andorinhas, no Rio São Francisco (Abaeté/MG). 

Data de 
Amostragem 

S. Suspensos* 
(mg L-1) 

Turbidez 
(NTU) 

Vazão 
(m³ s-1) 

Data de 
Amostragem 

S. Suspensos* 
(mg L-1) 

Turbidez 
(NTU) 

Vazão 
(m³ s-1) 

13/11/1997 24 17 82,59 19/04/2002 70 86,3 164,89 

05/02/1998 251 20 300,58 26/07/2002 12 18,2 87,61 

07/05/1998 106 132 195,22 18/10/2002 5 11,8 44,36 

16/07/1998 10 22,8 95,36 31/01/2003 183 326 761,15 

16/10/1998 17 3,73 82,59 05/05/2003 33 66,6 136,03 

26/02/1999 191 244 198,83 25/07/2003 21 11,9 78,92 

30/04/1999 66 46 167,40 24/10/2003 19 24,3 55,26 

05/08/1999 12 15,3 74,13 06/02/2004 202 195 365,29 

28/10/1999 56 47,50 67,20 07/05/2004 96 98,4 222,97 

04/02/2000 341 458 670,04 06/08/2004 16 26,1 102,04 

02/05/2000 66 82,60 209,82 22/10/2004 161 327 91,45 

28/07/2000 28 17,50 98,01 16/02/2005 146 152 441,31 

20/10/2000 21 6,15 61,65 06/05/2005 95 115 196,12 

07/02/2001 277 471 158,27 29/07/2005 21 17,4 98,01 

20/04/2001 21 30,20 86,34 22/11/2005 183 256 207,05 

03/08/2001 19 32,10 52,19 15/02/2006 487 316 392 

19/10/2001 38 95,50 60,56 16/05/2006 85 113 171 

03/02/2002 208 301 326,57 08/08/2006 15 17,3 83,2 

*Sedimentos em suspensão 

 
A partir dos dados apresentados na tabela 1 e utilizando a equação 1 foi obtida valores diários 

médios de descarga de sólidos em suspensão, que foram correlacionados com os respectivos valores 
de vazão (m³/s), onde foi obtida a equação da curvas-chave de sedimentos em suspensão para a 
estação de Porto das Andorinhas (Figura 1). 
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Figura 1 – Curva chave de sedimentos suspensos da Estação Porto das Andorinhas, no Rio São Francisco (Abaeté/MG). 

 
 A curva chave da Estação Porto das Andorinhas, no Rio São Francisco obteve um R² de 

0,87. Este valor está acima daquele proposto por Lima et al. (2005). Isto demonstra que esta 
equação é perfeitamente aplicável a este tipo de estudo. Carvalho (2001) utilizando dados da mesma 
estação, porém no período de 1985 a 1996 encontrou um R² de 0,85, valor este semelhante ao 
encontrado no presente trabalho. 

 Os dados de turbidez foram relacionados com os dados de concentração, como mostra a 
figura 2, nota-se que o R² foi de 0,73. Este valor demonstra uma correlação boa, permitindo utilizar 
esta equação para estimar a concentração de sedimentos em suspensão. O uso deste tipo de 
informação é interessante no contexto de um processo de automação da aquisição de dados relativos 
à concentração de sedimentos em suspensão podendo ter um aumento na frequência de aquisição de 
dados. 

 
Figura 2 – Equação Concentração de sedimentos suspensos versus turbidez da Estação Porto das Andorinhas, no Rio 
São Francisco (Abaeté/MG). 

 
Aplicando a curva chave de sedimentos em suspensão na série de vazões médias diárias no 

período considerado, obteve o valor de descarga de sólidos em suspensão. Posteriormente houve 
uma totalização mensal para a confecção do sedimentograma apresentado na figura 3. 
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Figura 3 – Hidrograma e sedimentograma da Estação Porto das Andorinhas, no Rio São Francisco (Abaeté/MG). 

 
 Nota-se pela figura 3, que os picos de descarga sólida em suspensão acompanham os valores 

de picos de vazão, isto se deve ao fato de ambas possuírem correlação direta. Com o exposto 
anterior verifica-se que nos meses úmidos, ou seja, de outubro a março ocorrem a maior descarga 
sólida em suspensão, isto se deve ao fato da maior concentração de chuvas do período.  

De acordo com Carvalho et al. (2000), a produção específica de sedimentos pode ser 
classificada de acordo com a tabela 2: 

Tabela 2 – Classificação quanto a produção específica de sedimentos de acordo com Carvalho (2000). 

Classificação Descarga específica (ton km -1 ano) 
Baixa < 70 
Moderada 70 a 175 
Alta 175 a 300 
Muito Alta > 300 

No caso da estação de Porto das Andorinhas, a produção específica de sedimentos foi da 
ordem 101,84 ton km-2 ano-1, para o período em estudo, considerada moderada, de acordo com a 
classificação proposta na Tabela 2. Esta informação diz respeito ao grau de degradação da bacia 
hidrográfica em estudo. Este valor pode ter sido provocado pela substituição do cerrado, 
principalmente aqueles considerados anuais, tais como milho e soja, que deixam o solo exposto em 
boa parte do ano. Mesmo não estando nos padrões mais elevados de erosão, deve ressaltar-se que 
programas de conservação de água e solo devam ser aplicados na região, para que não atinja 
processos erosivos elevados. 

 
Figura 4 – Hidrograma médio mensal e o EI30 mensal da Estação Porto das Andorinhas, no Rio São Francisco 
(Abaeté/MG). 
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 Marques et al. (1998), trabalhando com dados de Sete Lagoas, MG observaram que em 
termos relativos, a erosividade foi maior no mês de janeiro, o que indica maior concentração das 
chuvas nesse mês, o que nem sempre pôde ser verificado na Estação Porto das Andorinhas, apesar 
que a mesma se encontra próxima a aquela que os autores estudaram. Nota-se o que os maiores 
valores de EI30 ocorreram nos meses anteriores aos meses com maiores descargas de sedimentos em 
suspensão, com exceção do ano hidrológico de 2005/2006 que ocorreu logo após. Este fato pode 
estar relacionado com o fato de a precipitação não conseguir transportar todo sedimento por ela 
erodido, ficando o mesmo retido em declives, nas saliências dos terrenos e nas encostas. 

 Na figura 5, há correlação entre a descarga sólida total mensal e o EI30 mensal, que 
demonstrou ser baixo, o que pode corroborar com ideia expressa no parágrafo anterior, ou seja, 
meses com erosividade maior nem sempre indica um maior transporte de sedimentos em suspensão 
nos curso d’água. 

 
Figura 5 – Correlação entre descarga de sólida mensal e o EI30 mensal da Estação Porto das Andorinhas, no Rio São 
Francisco (Abaeté/MG). 

 
Conclusões 

 A estação Porto das Andorinhas possui produção de sedimentos na ordem 101,84 ton km-2 
ano-1, sendo considerada moderada. 

A utilização da curva chave para sedimentos teve um comportamento satisfatório, 
principalmente pelo fato de que a realização diária de coleta e análise de amostras serem 
economicamente inviável. A partir da curva chave de sedimentos em suspensão, que teve um R² 
0,87 pode-se criar uma série sintética de sedimentos em suspensão. 

Com relação à turbidez, que obteve boa correlação com a concentração de sedimentos em 
suspensão, a mesma pode ser utilizada para a estimativa de sedimentos em suspensão. 

Observou-se que existe um atraso nos picos de erosividade da chuva com relação descarga 
sólida de sedimentos em suspensão e isto pode ter sido ocasionados pelo fato que nem todo 
sedimento erodido é transportado até o curso d’água. 
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