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1. INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização implica em alterações no ciclo hidrológico de pequenas bacias 

hidrográficas urbanas. As modificações ocorrem devido à intervenção direta nos cursos d’água 

através de lançamentos, retificações de leitos e canalizações, e também pelos usos e ocupações 

sobre o solo das bacias hidrográficas provocando alterações topográficas, substituição de coberturas 

vegetais, geração de resíduos, aceleração de processos erosivos, impermeabilização das superfícies 

naturais, entre outros. 

Este artigo apresenta um estudo da acumulação de sedimentos nas sarjetas na sua relação com 

a tipologia de ocupação em um loteamento da cidade de Poços de Caldas (MG). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A coleta de sedimentos foi realizada em 4 campanhas, em intervalos de 7 dias, em um período 

tipicamente seco da região. Foram coletados os sedimentos secos acumulados sobre a área de 12 

seções previamente delimitadas nas sarjetas de vias de tráfego do loteamento. Para obtenção das 

amostras utilizou-se método de varrição a seco, adaptando-se metodologia citada em Charlesworth 

et al. (2003).  

Para a obtenção das amostras nas vias estudadas foram definidas 12 seções de 1m2 agrupadas 

em 5 zonas com características semelhantes considerando-se: a continuidade das superfícies, a 



 

declividade longitudinal e/ou as características de geometria das vias, procurando-se estabelecer 

zonas homogêneas em termos de potencial de acumulação de sedimentos. Em cada zona foi 

calculada a área de lotes construídos, de lotes em construção e de lotes sem ocupação.  

Os sedimentos foram coletados com uma pá, acondicionados em sacos plásticos devidamente 

identificados armazenados em caixas térmicas secas. As amostras foram secas em estufas a 105oC e 

pesadas em balança de precisão. Procurou-se relacionar a quantidade de sedimentos acumulados 

com a ocupação de cada zona. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Figura 1 está apresenta a massa total de sedimentos determinada por seção, por zona e por 

campanha.  

 

Figura 1 – Massa de sedimentos coletados 

Na Tabela 1 está apresentada a massa média de sedimentos coletada em cada uma das seções 

(Mz), a área das sarjetas de cada zona (S) e a massa total potencial de sedimentos secos em cada 

zona (M), além da declividade das vias para cada zona. 

Tabela 1 – Massa média dos sedimentos e declividade das vias 

Zonas Mz (g/m2.campanha) S (m2) M (kg/campanha) Inclinação (%) 

Z1 314,08 1026,60 322,44 Entre 7 e 10 
Z2 50,19 1012,48 50,82 10 
Z3 53,42 393,29 21,01 7 
Z4 166,21 464,62 77,23 Entre 4 e 9 
Z5 9,95 497,78 4,95 7 



 

Verificou-se que, em média, as massas de sedimentos depositadas, por zonas, nas sarjetas 

variaram de 4,95kg a 322,44kg em cada campanha. O cálculo da massa média de sedimentos 

acumulados nas sarjetas de cada zona por campanha é relevante para a quantificação dos poluentes 

relacionados aos sedimentos constituindo-se em dado importante na gestão e controle da qualidade 

dos cursos d’água urbanos. Essas massas de sedimentos potencialmente irão aportar ao curso d’água 

durante eventos de chuva. A Figura 2 correlaciona a massa média de sedimentos com a ocupação do 

solo para cada zona. 

 
Analisando-se os valores de Mz verificou-se que Z1 apresentou a maior massa média de 

sedimentos acumulados por zona por campanha (314,08g/m2·campanha). Isso pode ser atribuído ao 

fato de que Z1 possui a maior taxa de área de lotes em construção em relação às outras zonas 

(27,19%). A maior taxa de execução de obras em Z1 e sua configuração de via em forma de alça 

favoreceram a maior movimentação e concentração de veículos e eventuais lançamentos de 

materiais de construção sobre as sarjetas, fatos muito comuns quando se tem esse tipo de atividade e 

considerando os processos contrutivos predominantes no país.  

Quando se compara a taxa de área de lotes sem ocupação entre as zonas de estudo verifica-

se que, embora Z1 possua área de lotes sem ocupação semelhante à Z2 e Z3 (Figura 2), Z1 

acumulou cerca de 6 vezes mais sedimentos do que as zonas citadas, o que reforça a análise de que 

a variável mais significativa para o maior acúmulo de sedimentos em Z1 é o tipo de ocupação 

caracterizado pela taxa mais elevada de construções no local. 

Comparadas Z2 e Z3 verifica-se que essas zonas possuem taxas semelhantes de acúmulo de 

sedimentos e ocupação dos lotes, porém, constatou-se que Z3 apresentou acúmulo de sedimentos 



 

pouco maior do que Z2 (53,42g/m2·.campanha e 50,19g/m2·.campanha respectivamente). Embora a 

pouca diferença possa ser atribuída à pequena variação nas taxas de ocupação, o maior acúmulo em 

Z3 também pode ser atribuído à “declividade da via”, uma vez que em Z2 a declividade é de 10% e 

em Z3 é de 7%.  

Embora Z4 tenha taxa de apenas 14,80% de lotes em construção foi constatado que ocorreu 

grande acúmulo de sedimentos nesta zona (166,21g/m2.campanha) o que também pode ser atribuído 

como sendo decorrência da baixa declividade da via em uma das seções desta zona (4%) o que 

permitiu que ocorresse maior deposição sobre a área dessa seção de coleta refletindo na média da 

acumulação da zona. 
A zona Z5 apresentou taxa de lotes sem ocupação de 84,09% e taxa muito baixa 

de lotes em construção (3,8%). Considerando-se que Z1 e Z5 tenham em média 

declividades semelhantes, pode-se concluir que a taxa de lotes vazios foi determinante no 

processo de acumulação de sedimentos.  

4. CONCLUSÃO 

Considerando-se as variações de massa coletada em cada seção no decorrer das campanhas 

pode-se concluir que as variáveis “tipologia de ocupação” (cobertura vegetal, lotes impermeáveis e 

atividade de construção) e “declividade das vias” (topografia das áreas estudadas e geometria do 

leito carroçável) influenciam no comportamento do fenômeno de deposição. Concluiu-se que as 

zonas que demonstraram menor acúmulo de sedimentos estão relacionadas às maiores taxas de 

áreas sem ocupação, permeáveis e com vegetação significativa, sendo que estas características em 

conjunto dificultam o acúmulo de sedimentos. Concluiu-se que as características de uso e ocupação 

relativas à manutenção de áreas verdes ou, no mínimo, vegetadas, são uma boa medida para o 

controle de sedimentos em áreas urbanas. 
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