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RESUMO --- Os efeitos típicos da urbanização incluem a modificação dos canais de macrodrenagem, a alteração das margens e da vegetação ribeirinha, maior impermeabilização do solo, o
aumento nas taxas de erosão e acúmulos de sedimentos em vias urbanas com consequente aumento
no assoreamento e a variação dos volumes e picos de vazão em corpos hídricos urbanos. Este
trabalho de pesquisa teve por objetivo obter resultados da quantificação do Zinco, Cobre e Sólidos
Voláteis em sedimentos encontrados, em pontos específicos, nas sarjetas de vias públicas totalmente
asfaltadas, no município de Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil. Buscou-se também verificar a
influencia os dados pluviométricos em relação as massas de sedimentos coletadas nas respectivas
sarjetas estudadas. O resultados médios para a Carga de Sedimento foram de 331,02g/m² (no Ponto
1), 473,14g/m² (Ponto 2) e 714,96g/m² (Ponto 3). Foram encontras significativas concentrações
médias para os parâmetros Cobre, Zinco e Sólidos Voláteis nas sarjetas estudadas. Pode-se concluir
inicialmente que as precipitações pluviométricas exercem certa influencia no acumulo de
sedimentos urbanos. Estas informações apresentadas tornam-se importantes para as medidas de
controle e redução dos impactos sobre os sistemas de drenagem urbanos e, consequentemente, sobre
os mananciais hídricos regionais.
ABSTRACT --- Typical effects of urbanization include modification of macro-drainage channels,
altering the margins and vegetation near the rivers, increased at impermeable soil, the increase in
erosion rates and sediment accumulation on urban roads with consequent increase in siltation and
the variation volumes and peak flows in urban water bodies. This research got results of
quantification of Zinc, Copper and Volatile Solids in sediments found in specific points in the
gutters fully paved public roads in the municipality of Campos dos Goytacazes, RJ, Brazil. It
attempted to also check the influence rainfall data for the masses of sediment collected in their
gutters studied. The average results for the load of sediment were 331,02g / m² (Point 1), 473,14g /
m² (Point 2) and 714,96g / m² (Point 3). It found significant mean concentrations for copper, zinc
and Volatile Solids parameters in the studied gutters. Initially, can conclude that the rainfall has a
certain influence on the accumulation of urban sediments. Information presented are important for
measures to control and reduce the impacts on urban drainage systems and consequently on regional
water sources.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, tem-se observado claramente o comprometimento dos recursos hídricos nos
quesitos quantitativos e qualitativos. Quantitativo, pois há um crescente desmatamento, bem como a
construção de barragens e canais tecnicamente e ambientalmente inadequados, alterações no regime
hídrico e de oferta de água. Qualitativo, devido a lançamento de efluentes industriais e domésticos e
de compostos carreados no solo pelas chuvas até aos corpos d’água, os quais alteram
significativamente, os aspectos físicos, químicos e microbiológicos, o que ocasiona o
comprometimento para abastecimento urbano e industrial ou outros usos a ela destinados.
Dentre os impactos sofridos pelas bacias hidrográficas, os ocasionados pela poluição de
origem difusa ou não pontual merecem destaque. Reinold (1998) relata o notório reconhecimento de
que a poluição difusa é o maior contribuinte, quanto aos sedimentos, bactérias e cargas de
nutrientes, para os ecossistemas aquáticos. Devido a sua alta complexidade, difícil delimitação dos
locais de origem e trabalhosa quantificação dos poluentes o monitoramento quali-quantitativo dos
impactos da poluição difusa é, geralmente, difícil e onerosa.
Eventos de poluição difusa podem ser causados por diversas entradas na bacia hidrográfica,
sendo que tais processos estão relacionados ao tipo de uso e ocupação do solo. Nonotny (2003)
descreve as entradas e processos que podem ocasionar eventos de poluição difusa, os quais são
apresentados na figura 01.
Os efeitos típicos da urbanização incluem a modificação dos canais de macro-drenagem, a
alteração das margens e da vegetação ribeirinha, maior impermeabilização do solo, o aumento nas
taxas de erosão com consequente aumento no assoreamento e a variação dos volumes e picos de
vazão em corpos hídricos urbanos. Com o aumento dos níveis de impermeabilização da bacia
hidrográfica, uma maior quantidade de chuva é convertida em escoamento superficial urbano.
Novotny (2003) relata que a transformação de uma área não ocupada em uma área urbana,
resulta em dramáticos impactos sobre a hidrologia do local. A urbanização muda à hidrologia
natural das bacias hidrográficas pelo aumento do escoamento superficial e o decréscimo da
evapotranspiração e da infiltração. O processo de impermeabilização e os padrões de drenagem são
modificados fazendo com que o escoamento seja canalizado através sarjetas, bueiros e vias
pavimentadas. Os resultados destas modificações são tipicamente um aumento do volume e
velocidade do escoamento superficial e a redução do tempo para que as águas de drenagem
cheguem às bacias receptoras causando assim picos no fluxo (NOVOTNY, 2003).
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Figura 01 - Diagrama esquemático das origens da poluição em áreas urbanas. Fonte: Adaptado de
Nonotny (2003)
Tal processo carreia o material, solto ou solúvel que se transforma em cargas poluidoras
bastante significativas. Além disso, a impermeabilização leva ao aumento do número de vezes em
que a bacia produz escoamento superficial e ao aumento também das velocidades de escoamento,
gerando maior capacidade de arraste e, portanto, maiores cargas poluidoras. As redes de drenagem
urbana são responsáveis pela veiculação dessas cargas e sabe-se hoje que se constituem em
importantes fontes de degradação de rios, lagos e estuários (REVISTA SANEAS, 2008).
Desta forma, sedimentos gerados pela poluição difusa são acumulados ao longo do tempo e
espaço nas vias públicas, que depois se deslocam para as sarjetas e bocas-de-lobos (quando
existem) e por ultimo, são lançados para corpo hídrico aliado ainda ao aumento do transporte de
sedimentos associados à falta de controle do material erodido em áreas em construção ou com
movimentação de terras (PRODANOFF, 2005).
Taylor e Owens (2009) relatam que sedimentos produzidos em bacias hidrográficas
urbanizadas podem ser amplamente categorizados dentro de dois principais tipos – estes
depositados sobre as superfícies das rodovias e aqueles depositados e transportados em ambientes
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aquáticos (ex: rios, canais e estaleiros). Estes subsistemas estão ligados através de um processo
conhecido efeito cascata dos sedimentos urbanos, conforme apresentado na figura 02.

Figura 02 – Dinâmica dos sedimentos urbanos (Adaptado de Charlesworth and Lees 1999; Taylor e
Owens 2009).
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Muitos pesquisadores assumem que a deposição dos poluentes de diversas origens é
randomicamente distribuída sobre as superfícies das ruas e avenidas. Entretanto, o vento e tráfico de
veículos induzem a turbulência do ar, forçando constantemente mudança das partículas de um lado
para outro da rua ou avenida, recolocando-as em zonas com menor turbulência, sendo depositadas
em áreas permeáveis ou hidrologicamente inativas. Na figura 03 é possível observar um esquema de
acumulação de poluentes sobre vias públicas impermeáveis.

Figura 03: Esquema de acumulação de poluentes sobre vias impermeáveis.
Sartor and Boyd (1972 e 1974) apud Deletic et al. (1997) sugeriram uma relação exponencial
entre a quantidade de sólidos disponíveis na superfície, M, e a duração do tempo seco antecedente,
tdry, conforme mostrado pela Equação 1. Esta aproximação, que foi escrita para uma série de
eventos de precipitação, tem sido aceita por outros autores e é utilizada na prática em alguns
modelos.
M(T) – M0 (1 – e-k(tdry+t’))

(1)

Onde:
M = quantidade de sólidos na superfície (g/m²)
T = período decorrente desde o início da primeira chuva da série (dia)
tdry = duração do período seco antecedente
t’ = período virtual (dia)
M0 = a máxima quantidade de sólidos esperados na superfície (g/m²)
k = constante de acumulação (dia-1)
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Há dois parâmetros de calibração na equação 01, M0 e k, que devem ser determinados para
cada local. O período virtual, t’ é utilizado para auxiliar na aplicação da relação exponencial para
uma série de precipitações e é calculado assumindo que a deposição é zero em t’ dias antes do
começo da chuva antecedente. A figura 04 apresenta a acumulação dos sólidos na superfície de
acordo com a Equação 1.

Figura 04 - Acumulação de sólidos na superfície. Fonte: Deletic et al. (1998).
O estudo e a compreensão da dinâmica do processo de urbanização e a produção dos
sedimentos são de grande importância, pois servem como ponto de partida para elaboração de
medidas que visem à maximização do uso dos recursos hídricos disponíveis e a convivência
harmônica com a população (DOTTO, 2006).
Neste trabalho buscou-se obter resultados da quantificação do Zinco, Cobre e Sólidos Voláteis
em sedimentos encontrados, em pontos específicos, nas sarjetas de vias públicas totalmente
asfaltadas, no bairro Jardim Carioca, no município de Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil. Buscouse também confrontar os dados pluviométricos com as massas de sedimentos coletadas nas
respectivas sarjetas estudadas.

MÉTODOS E MATERIAIS
Área de estudo
Para a realização deste trabalho, inicialmente foram demarcados três pontos denominados
Ponto 1 (21°44'57.83"S e 41°18'48.95"O), Ponto 2 (21°44'48.20"S e 41°18'45.01"O) e Ponto 3
(21°44'40.47"S e 41°18'47.40"O). O Ponto 2 e o Ponto 3 estão situados ao longo da Av. Senador
José Carlos Pereira Pinto, e o Ponto 1 foi demarcado na Rua Messias Urbano dos Santos. A
localização dos referidos pontos podem ser vistos na figura 05.
É importante salientar que as referidas vias públicas possuem o sistema de drenagem ativo,
estão completamente asfaltadas. O serviço público de limpeza realiza um trabalho diário de varrição

XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

6

manual, além dos pontos demarcados serem bastante próximos a dois dos principais recursos
hídricos do município de Campos dos Goytacazes, a Lagoa do Vigário e o Rio Paraíba do Sul.

Figura 05 – Localização dos pontos de coleta nas sarjetas: P1, P2 e P3. Fonte: Google Earth
Coleta de sedimentos urbanos
Em cada ponto, foi definida uma área de 0,90 m² (3,00 m x 0,30m), onde as amostras de
sedimentos eram coletadas em seus respectivos locais Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 3, sendo que o
período de coleta ficou compreendido entre abril/2013 à outubro/2013. As figuras 06, 07 e 08
mostram os três pontos de coletas bem como a dispersão dos sedimentos ao longo da sarjeta.

Figura 06 – Disposição de sedimentos ao longo da sarjeta no ponto P1. Coleta realizada em
20.05.13.

Figura 07 – Disposição de sedimentos ao longo da sarjeta no ponto P2. Coleta realizada em
20.05.13.
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Figura 08 – Disposição de sedimentos ao longo da sarjeta no ponto P3. Coleta realizada em
20.05.13.
Para a coleta dos referidos sedimentos foram obedecidos, sistematicamente, os seguintes
passos:
I.

Demarcação do local de coleta com régua de madeira de 1m e fita crepe;

II.

Varrição no local demarcado, com vassoura de cerdas duras de plástico;

III.

Ajuntamento dos sedimentos (finos e grossos) com um pincel grande cerdas macias;

IV.

Coleta com auxilio de uma pá de plástico e posterior armazenamento em recipientes
devidamente limpos;

V.

Envio das amostras de sedimentos ao laboratório para as devidas análises físicas e químicas.

Análises físicas e químicas
Depois de secas as amostras foram pesadas e separadas em Sedimento Total (ST), Sedimento
Fino (SF) e Sedimento Grosso (SG). Para separação desses foi usada peneira granulométrica de 2
mm, sendo que SF < 2mm e SG ≥ 2mm, conforme orientado pela NBR-7181/ABNT. Vale ressaltar
que após a realização de várias amostragens e análises no laboratório, chegou-se a conclusão que o
teor de unidade nas amostras não ultrapassou o valor de 0,8%, ou seja, consideravelmente baixo.
Após separação dos SF foram feitas análises de zinco, cobre e sólido volátil, conforme orientado
por Shaheen (1975) bem como os procedimentos para espectrofotometria através do equipamento
DR 5000 UV-Vis, marca Hach, obtendo-se assim valores expressos em mg/g.

Confrontação dos registros pluviométricos com as massas coletas nas sarjetas
Considerando ainda os SF encontrados para os Pontos 1, 2 e 3, esses foram confrontados com
dados pluviométricos da soma de 2, 4 e 6 dias anteriores as datas da coleta. Foram usados os SF,
por terem maior probabilidade de carreados em eventos de escoamento superficial. Os dados dos
índices pluviométricos foram obtidos da Estação Evapotranspirométrica do CCTA/UENF Convênio PESAGRO-RIO, com localização aproximada de 1,5 km dos pontos de coleta.
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Interpretação de resultados
Os resultados obtidos são apresentados em forma de gráficos para analisar as variações dos
valores de Carga de Sedimentos, Cobre, Zinco e Sólidos Voláteis bem como a relação de massa de
sedimentos coletados e os registros pluviométricos. Foram usados conceitos estáticos para se chegar
a resultados tais como média e índice de confiança.

RESULTADOS E DISCUSÃO
Quantificação da Carga de Sedimentos gerados nos Pontos 1, 2 e 3
A Carga de Sedimento de referência é a quantidade de sedimento encontrado em 1m2 de
sarjeta, que pode ser expressa em g/m². Como nos Pontos 1, 2 e 3 a área delimitada foi de 0,9m2, foi
feito uma simples proporção a fim de se obter valores em g/m2. Sendo que para o cálculo da Carga
de Sedimento foram considerados e pesados os ST encontrados nas respectivas sarjetas.
Como pode ser observado na figura 09, as Cargas de Sedimentos gerados no Ponto 1
apresentaram um certo decaimento ao longo do período de análises, pois os valores variaram de
852,33g/m² (15/abril) a 143,33g/m² (16/setembro), sendo que a média foi de 331,02g/m² e com um
intervalo de confiança (IC) de 95% de 127,03.
Para as Cargas de Sedimentos geradas no Ponto 2, observados na figura 09, os valores
encontrados estavam compreendidos entre 882,22 g/m² (29/abril) e 133,33g/m² (02/setembro),
apresentando média de 473,14g/m² e IC igual a 141,79.
Foram observados maiores variações nos valores da Carga de Sedimentos para o Ponto 3,
conforme mostrado na figura 09, pois os valores situaram-se entre 1775,67g/m² (15/abril) e
350,00g/m² (21/outubro), sendo que média encontrada foi de 714,96g/m² e com o IC resultando
num valor de 248,68.
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Figura 09 – Carga de Sedimento calculada para os Pontos 1, 2 e 3.
Vaze e Chiew (2002) desenvolveram um estudo apresentando resultados de uma pesquisa de
campo realizada para avaliar a acumulação de poluentes e sedimentos em uma rodovia urbana, em
Melbourne, na Austrália, a partir de amostras coletadas durante um período de 36 dias. Os autores
encontraram valores para a carga de sedimento que variaram de 10 a 70 g/m².
Dotto (2007) caracterizou a Carga de Sedimentos encontrados nas sarjetas de duas ruas
asfaltadas, Rigoberto Duarte e Marquês do Herval, na cidade de Santa Maria, RS. Tais cargas
variaram de 4 a 350 g/m² na rua Marquês do Herval e de 10 a 240 g/m² na rua Rigoberto Duarte,
ambas as ruas apresentaram em média aproximadamente 60 g/m².
Gomes (2008) realizou também a caracterização da Carga de Sedimento na Rua Marquês do
Herval, na cidade de Santa Maria, RS. O período da coleta foi de novembro de 2006 a outubro de
2007 e os valores variaram de 13 a 332 g/m² e apresentando uma média de 77 g/m².
Quantificação dos Poluentes encontrados nos Pontos 1, 2 e 3
Para a quantificação do zinco, cobre e sólidos voláteis nas amostras foram usados os SF, ou
seja, sedimentos que passaram pela peneira de 2mm, os quais corresponderam a 97,3%, 95,1% e
95,5%, respectivamente, aos Pontos 1, 2 e 3 dos valores médios de ST. Dotto (2006) relata que as
porcentagens médias para SF são em torno de 95%, valor bem próximo aos encontrados neste
trabalho.
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Com relação ao parâmetro Cobre (figura 10), o Ponto 1 apresentou variação de 0,044mg/g
(01/julho e 07/setembro) a 0,132mg/g (21/outubro), com média de 0,081mg/g e IC igual a 0,016.
Para o Ponto 2 os valores encontrados ficaram entre 0,040mg/g (20/maio) e 0,108mg/g
(16/setembro), tendo uma média de 0,064mg/g e IC igual a 0,013. Já no Ponto 03 foram
encontrados concentrações de 0,024mg/g (20/maio) a 0,140mg/g (21/outubro), obtendo-se assim
uma média de 0,100mg/g e um IC igual a 0,019.
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Figura 10 – Gráfico para a concentração de cobre, em mg/g, nos Pontos 1, 2 e 3.

Para o parâmetro Zinco (figura 11), foi observado uma variação de 0,009mg/g (06/maio) a
0,210mg/g (16/setembro e 21/outubro), com média de 0,053mg/g e IC igual a 0,046. Para o Ponto 2
os valores encontrados ficaram entre 0,005mg/g (20/maio) e 0,019mg/g (01/julho), tendo uma
média de 0,011mg/g e IC igual a 0,002. Já no Ponto 03 foram encontrados concentrações de
0,004mg/g (06/maio) a 0,018mg/g (01/julho), obtendo-se assim uma média de 0,013mg/g e um IC
igual a 0,003.
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Figura 11 – Gráfico para a concentração de zinco, em mg/g, nos Pontos 1, 2 e 3.
Analisando a figura 12, os Sólidos Voláteis, para o Ponto, 3 apresentaram uma variação de
13,67mg/g (15/abril) a 1028,67mg/g (21/outubro), com média de 114,91mg/g e IC igual a 179,14.
Para o Ponto 2 os valores encontrados ficaram entre 11,17mg/g (15/abril) e 1015,17 mg/g
(20/maio), tendo uma média de 115,01 mg/g e IC igual a 176,83. Já no Ponto 03 foram encontrados
concentrações de 15,50 mg/g (15/abril) a 29,00 mg/g (22/abril e 01/julho), obtendo-se assim uma
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Figura 12 – Gráfico para a concentração de Sólidos Voláteis, em mg/g, nos Pontos 1, 2 e 3.
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Em um trabalho similar, Shaheen (1975) coletou 127 amostras de sedimentos de sarjetas em
algumas avenidas americanas. Para cada ponto, a área de coleta nas sarjetas era de 92,9m² e foram
analisados, dentre outros parâmetros, informações sobre cobre, zinco e sólidos voláteis os quais
apresentaram valores proporcionais, similares aos encontrados neste trabalho. Os valores entrados
pelo referido autor variaram de 0,023 mg/g a 0,657mg/g para o parâmetro cobre, de 0,186mg/g a
3,430mg/g para o parâmetro zinco e de 26,0mg/g a 348,6mg/g relativo ao parâmetro sólidos
voláteis.
Herngren, Goonetilleke e Ayoko (2006) analisaram sedimentos secos depositados em três
tipos de uso e ocupação do solo (residencial, comercial e industrial), localizados em Brisbane,
Austrália. Os valores médios de Zinco foram de 0,00334mg/g (residencial), 0,00273mg/g
(industrial) e 0,00172mg/g (comercial). Já para o parâmetro Cobre os valores médios encontrados
foram de 0,00214mg/g (área residencial), 0,00109mg/g (área industrial) e 0,00137mg/g (área
comercial).
Confrontação das massas coletadas com os dados pluviométricos
Os Sedimentos Finos (SF) foram confrontados com a somatória dos registros pluviométricos
de 2, 4 e 6 dias anteriores as datas de coletas para os Pontos 1, 2 e 3. Os resultados são apresentados
nas figuras 13, 14 e 15.
Com relação ao gráfico da figura 13, observa-se um considerável acumulo de SF na sarjeta do
Ponto 1, no dia 15 de abril (762,1g), sendo que nas datas posteriores sofre significativas variações.
O SF teve decréscimos em 06 de maio (219,0g), 26 de agosto (186,0g) e 02 de setembro (187,0g),
sofrendo influência das respectivas chuvas acumuladas de 6 dias. As chuvas somadas de 2 e 4 dias,
visualmente, apresentaram pouca influência no acumulo de sedimentos finos.
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Figura 13 – Massa dos SF no Ponto 1, confrontados com a somatória dos índices
pluviométricos de 2, 4 e 6 dias anteriores a coleta.
Já para o Ponto 2, observado no gráfico da figura 14, percebe-se uma significativa variação no
acumulo de SF, ao longo do período de 15 de abril a 21 de outubro. As chuvas acumuladas de 6
dias, influenciaram os valores encontrados de SF em 06 de maio (397,0g), 27 de maio (525,0g), 26
de agosto (264,0g) e 02 de setembro (111,0g). Da mesma forma que o Ponto 1 observa-se pouca
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Figura 14 – Massa dos SF no Ponto 2, confrontados com a somatória dos índices
pluviométricos de 2, 4 e 6 dias anteriores a coleta.
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Com as informações obtidas no gráfico da figura 15, observa-se que a chuvas somadas de 6
dias anteriores as datas da coleta, influenciam, de certa forma, no acumulo de SF no Ponto 3. Pois
verifica-se decréscimos nos sedimentos finos em 6 de maio (432,0g), 27 de maio (433,0g) e 2 de
setembro (453,0g). Igualmente as Pontos 02 e 01, no Ponto 03 as chuvas somadas de 2 e 4 dias
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Figura 15 – Massa dos SF no Ponto 3, confrontados com a somatória dos índices
pluviométricos de 2, 4 e 6 dias anteriores a coleta.

CONCLUSÕES
As seguintes conclusões foram encontradas no presente trabalho:
• Para os Pontos 1, 2 e 3 os valores médios das Cargas de Sedimentos (CS) apresentam-se
bem acima dos registrados pelos autores Vaze e Chiew (2002), Dotto (2007) e Gomes
(2008). Os valores médios encontrados para as CS no Ponto 01, Ponto 2 e Ponto 3,
corresponderam a 5vezes, 8 vezes e 12 vezes, respectivamente, aos dados encontrados por
Dotto (2007), por exemplo;
• Os elevados Índices de Confiança (IC) demonstraram considerável variação dos valores, no
que diz respeito à Carga de Sedimento (CS) gerada nos Pontos 1, 2 e 3;
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• Observou-se uma maior Carga de Sedimento Ponto 3 possivelmente, devido ao grande fluxo
diário de veículos e contribuição de sedimentos pelas ruas transversais, fato este comum em
áreas que estão sofrendo processo de urbanização;
• O valor encontrado para os parâmetros Cobre, Zinco e Sólidos Voláteis, acompanharam os
dados médios apresentados por Shaheen (1975) e estão bem acima das informações
publicadas por Herngren, Goonetilleke e Ayoko (2006). Sendo assim, fica evidenciado a
acúmulo destes parâmetros nos sedimentos analisados;
• Com relação à influência dos índices pluviométricos no acumulo de Sedimentos Finos (SF)
nas sarjetas dos Pontos 1, 2 e 3, pode-se concluir inicialmente que a soma das chuvas de 6
dias apresentaram uma maior ligação com as variações de SF, do que as precipitações de 2 e
4 dias.
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