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PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS NA ÁREA URBANA DE SÃO MIGUEL DO 
OESTE-SC  

André Tiago dos Santos1; Malva Andrea Mancuso2; Rodrigo Alencar Boll 3; Eduarda Echer 4 & Naíse 
Michele Klein 5. 

ABSTRACT – This work presents the sediment yield in two rainfall events in an urban watershed in 
São Miguel do Oeste - SC. A hydrometric station was installed where flows and suspended 
sediment concentrations were monitored. The events analyzed in this study were observed on 
07/13/2016 and 08/15/2016. The measurements were made of liquid discharges with fluviometric 
spinning and sampling of suspended sediments using the USDH-48 sampler. We found maximum 
concentrations of 100 mg / L (07/13/2016) and 125 mg / L (08/15/2016), corresponding to 
sediment yields at the end of the event of 41.2 kg and 259 kg respectively. These sediment 
productions were caused by rain events of 6.6 mm and 8 mm for July 7, 2016, and August 15, 
2016, respectively. These rains caused maximum flows of 0.6 m³ / s that generated very different 
sediment productions. This difference can be attributed to the conditions in which these particles 
were found along the wathershed in the urban area.  

Palavras-Chave – Erosão Urbana, Produção de Sedimentos, Vazões máximas. 

1 - INTRODUÇÃO 

Embora a erosão seja um fenômeno natural de desgaste dos solos e das rochas, a ação do 

homem sobre o ambiente (áreas urbanas e rurais) faz com que haja na maioria das vezes uma 

aceleração deste processo, sendo os cursos d’água os agentes principais de recepção e transporte 

destas partículas (HOROWITZ, 2003).  

Segundo Carvalho (2000), os termos erosão e sedimentação envolvem os processos de 

desprendimento, transporte e deposição de partículas sólidas, que são corriqueiramente 

chamadas de sedimento, podendo ocorrer em diferentes escalas espaciais e temporais.  

Mediondo e Tucci (1997) indicam que a problemática da erosão está em conhecer como 

variáveis e parâmetros são representados em diferentes escalas e como se dá a transferência dos 

sedimentos entre as mesmas. Para Paiva et al (2003), a degradação das bacias hidrográficas 

acelerada pelas atividades humanas, quando somadas aos fenômenos naturais (como 

precipitação) acarreta numa produção elevada de sedimentos, ocasionando num maior aporte de 
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sedimentos que chega aos corpos hídricos, muito maior que a produzida na condição de equilíbrio. 

A análise da produção de sedimentos em uma bacia hidrográfica é feita através do monitoramento 

quanti-qualitativo dos sedimentos podendo ser feita através de coletas de dados de campo, 

cálculo de valores paramétricos, informações de imagens de satélites, fotos aéreas, mapas, entre 

outros (ALÉSIO, 2010). Este trabalho tem por objetivo demonstrar os resultados preliminares das 

produções de sedimentos na área urbana de São Miguel do Oeste - SC. 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

O monitoramento hidrossedimentométrico foi feito na área urbana do município de São 

Miguel do Oeste está localizado na região do extremo oeste catarinense. A bacia hidrográfica do 

rio Guamirim, em sua porção urbana, tem uma área de aproximadamente 1,5 km², 

compreendendo cerca de um terço da área urbana total (Figura 1). 

 

  

Figura 1 – Área Urbana de São Miguel do Oeste - SC (fonte: autoria própria). 

 

Foi instalado um posto Hidrossedimentométrico numa seção do rio Guamirim, composta dos 

seguintes equipamentos: Régua limnimétrica e Sensor automático de nível. Neste local foram 

feitas medidas de vazões com o auxílio de um molinete fluviométrico e coletas de sedimentos em 

suspensão concomitantemente com as medições de vazões, utilizando o amostrador USDH-48, 

seguindo a metodologia proposta por Carvalho (2008). 

O sensor de nível foi ajustado para armazenar as variações da lâmina d’água num intervalo 

de tempo de 1 minuto, uma vez que se trata de uma bacia urbana praticamente com bastante 

área construída (Figura 2), contribuindo desta forma para a geração de grandes volumes de 

escoamento superficial. 
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Figura 2 – Ocupação do solo urbano de São Miguel do Oeste - SC (fonte: autoria própria) 

 

 
O monitoramento foi feito seguindo o calendário hidrológico, concentrando-se nos eventos 

de chuva produziram escoamento superficial. Em cada evento de chuva foi feito uma amostragem 

de sedimentos em suspensão para cada nível do rio. Foram feitas amostras na subida, pico e 

descida do rio (hidrograma), de modo a verificar toda a variabilidade da concentração de 

sedimentos em suspensão (CSS) ao longo do evento de cheia. Para a quantificação das 

concentrações de sedimentos em suspensão (CSS) foi utilizado dois métodos: Filtração e/ou 

Evaporação. O critério de escolha do método de determinação da CSS foi função da concentração 

de sedimentos na amostra, conforme indica Carvalho (2008). Quando as amostras apresentavam 

baixa CSS, opta-se pelo método da filtração.  

Para amostras com alta CSS, o método da evaporação é o que foi utilizado. A razão de se 

utilizar o método da evaporação para a maioria das amostras foi o fato de que as mesmas 

apresentavam grande CSS e que causa entupimento dos filtros. Quando a CSS foi determinada a 

partir do método da evaporação, foram medidos os Sólidos Dissolvidos (SD) e descontados da 

concentração final.Durante o monitoramento, foi feita a curva-chave de vazões para converter os 

níveis medidos pelo sensor em descargas líquidas ao longo dos eventos. Para estimar a produção 

de sedimentos foi elaborada a curva-chave de sedimentos, onde a CSS foi transformada em 

Descarga Sólida de Sedimentos em Suspensão (QSS) a partir da Equação 1: 

 

                 (1) 

Sendo Qss a Descarga sólida de sedimentos em suspensão (t.dia-1); CSS é a concentração de 

sedimentos em suspensão (mg.l-1); Q é a descarga líquida do rio obtida pela curva chave de vazões 

(m³.s-1); 0,0864 é um coeficiente de ajuste das unidades. 
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Para a análise das produções de sedimentos foi feito uma combinação de gráfica entre 

chuvas, CSS e Q através do hietograma, sedimentograma e hidrograma, respectivamente.  

Os dados de chuvas foram obtidos a partir da estação automática superfície do INMET, 

localizada junto ao aeroporto municipal de São Miguel do Oeste – SC.  

Esta estação possui o código da Organização Mundial de Meteorologia 86937 e está situada 

a cerca de 2 km de distância o local de monitoramento hidrossedimentológico.  

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Qss calculada depende diretamente da vazão do rio. A figura 3 apresenta a curva-chave de 

vazões ajustada para a seção hidrométrica. Para a calibração do posto fluviométrico foi utilizado o 

método dos mínimos quadrados (MMQ), a fim de verificar o h0, que corresponde ao nível cuja 

vazão é nula. 

 

 

Figura 3 – Curva chave de descarga líquida do rio Guamirim (fonte: autoria própria). 

 

Observa-se na Figura 3 que as vazões apresentam uma excelente correlação com as 

variações dos níveis do rio Guamirim. Uma explicação para este bom ajuste é o fato do rio ser 

canalizado em vários trechos urbano. A geometria perfeita dos canais faz com que a relação entre 

nível e vazão seja boa.  

Outra característica importante que favoreceu este bom ajuste foi a presença de um 

controle hidráulico a jusante da seção de monitoramento. A Figura 4 apresenta a curva-chave de 

sedimentos considerando todos os eventos medidos de maio a agosto de 2016. Observa-se 

também um excelente ajuste da curva-chave de sedimentos em suspensão.  

Valores de R² ao redor de 0,7 são comuns para as bacias brasileiras, conforme indica Paiva 

(2003). As variações das QSS nesta bacia dependem fortemente das ações antrópicas executas na 

mesma, por exemplo obras civis com movimentação de solo (terraplenagem). 
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Figura 4 – Curva-chave de sedimentos do rio Guamirim (fonte: autoria própria). 

 

Estas obras deixam o solo exposto, facilitando o transporte do sedimento até a calha fluvial. 

Visando um bom ajuste da curva-chave de sedimentos, as amostragens devem abranger uma 

ampla faixa de vazões, uma vez que quando mais valores observados se obtiverem, mais os erros 

tendem a serem diluídos na média. Estes tipos de relações não levam em consideração o efeito de 

atraso ou adiantamento do transporte de sedimentos ao longo da bacia e ao longo do curso 

d’água.  

A histerese de fenômenos hidrossedimentológicos representa um atraso de um fenômeno 

em relação a outro (MINELLA, 2011). Foram separados dois hidrogramas entre os 12 gerados para 

representar a relação de atraso entre a vazão e a concentração de sedimentos em suspensão, 

conforme Figura 5 e Figura 6. Na Figura 5 observa-se que o pico da vazão não coincidiu com o 

tempo da máxima concentração de sedimentos em suspensão. Neste caso, a vazão máxima 

antecipou o pico da concentração de sedimentos de 13 minutos. Nesse evento foram coletadas 12 

amostras de sedimentos em suspensão, ao longo da duração do evento, para que o 

sedimentogramas pudesse ser elaborado. 

 

Figura 5 – Hidrograma e sedimentogramas do 2° evento observado em 13/07/2016 (fonte: autoria própria). 
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Lefrançois et al.(2007) observam que este aspecto é complexo e muito difícil de interpretar 

já que a dinâmica dos sedimentos é governada por variabilidade espacial e temporal. Esta 

variabilidade pode ser compreendida ao analisar os hidrogramas e sedimentogramas. No evento 

observado em 13/07/2016, a antecipação da vazão de pico em relação a concentração máxima de 

sedimentos em suspensão pode ser devido as condições de transporte das partícula outrora 

desagregadas.  

Quando isto ocorre, significa que as partículas que estava num local mais distante na bacia 

demoram um tempo maior para percorrer a distância entre local fonte e a calha fluvial até chegar 

à seção de monitoramento. Durante o evento representado da Figura 5 houve uma produção de 

sedimentos de 41,2 kg (concentração de sedimentos em suspensão de 100 mg/L), ocasionados por 

uma precipitação de 6,6 mm e que gerou uma vazão máxima de 0,6 m³/s. 

A concentração de sedimentos máxima também pode antecipar a vazão de pico (Figura 6). 

No evento do dia 15/08/2016 essa antecipação foi de aproximadamente 20 minutos, 

provavelmente devido ao fato destes sedimentos estarem depositados nos locais mais próximos 

da seção de monitoramento ou da calha fluvial e ao atingirem o canal de drenagem, logo após o 

início das chuvas aumenta a concentração de sedimentos na água, levando a histerese em relação 

a vazão de pico. Para a elaboração do sedimentograma apresentado na Figura 6, foram feitas 12 

coletas de sedimentos em suspensão, ao longo da duração o evento. 

 

 
Figura 6 – Hidrograma e sedimentogramas do 6° evento observado em 15/08/2016 (fonte: autoria 

própria). 

 

Observa-se na Figura 6 que houve diminuição da concentração de sedimentos em suspensão 

desde o seu pico de 124 mg/L (às 10:06 h) até um determinado momento (11:00 h), onde a CSS 

começa a aumentar, atingindo novamente um valor máximo de 66 mg/L (11:15 h). Isto pode ser 

devido às partículas que estavam nos locais mais remotos da bacia terem atingido a calha fluvial, 

sofrem transporte e chegarem até a seção de monitoramento. Segundo Minella (2011) o efeito 

histerese explica muitas vezes o porquê que os modelos utilizados em sedimentologia 

superestimam as produções de sedimentos. Durante o evento representado da Figura 6 houve 
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uma produção de sedimentos de 259 kg (concentração de sedimentos em suspensão de 125 

mg/L), ocasionados por uma precipitação de 8 mm e que gerou uma vazão máxima de 0,6 m³/s. 

Ellis (1996) apresenta alguns valores de concentração de sedimentos em suspensão médios 

por evento em áreas urbanas de diferentes regiões do mundo (representado pela coluna CSS) 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Concentração de Sedimentos em Suspensão em áreas urbanas (fonte: Ellis, 1996). 

País/Região Descarga de Sedimento (Mg.km-2.ano-1) CSS (mg.L-1) 

Reino Unido 49 (35 – 234) 190 (21 - 2582) 

França 146 (80 - 265) 364 (15 - 3780) 

Alemanha 104 (26 - 150) 170 (46 - 2700) 

Escandinávia - 323 (5 - 1040) 

Estado Unidos da América - 150 (2 - 2890) 

 

Segundo o autor a produção de sedimentos anual em termos de Mg/km² por ano varia de 26 

a 265 Mg/km²/ano nas regiões estudadas, conferindo uma grande amplitude. Quando se compara 

a concentração de sedimentos em suspensão na microbacia do rio Guamirim com os valores 

informados por Ellis (1996), nota-se que a máxima concentração registrada na área de estudo foi 

de 501 mg/l, sendo superior ao encontrado em áreas urbanas da França e também aos valores 

médios encontrados pelo autor nas demais áreas de estudo.  

Scapin (2005) monitorou uma bacia hidrográfica numa área urbana de 4,92 km² em Santa 

Maria – RS e encontrou produções de sedimentos variando de 12,71 Mg até 1365,8 Mg 

contabilizados ao longo de um dia. O autor aplicou oito modelos diferentes de estimativa de 

produção de sedimentos, comparando-os com os valores observados em campo, e encontrou uma 

grande variabilidade entre os modelos testados com produções de sedimentos variando de 2,86 

Mg a 41834,76 Mg para a área de 4,92 km² durante um dia de produção de sedimentos. 

4 - CONCLUSÕES 

Os eventos apresentados nesse trabalho apresentaram baixas concentrações de sedimentos 

em suspensão nos dois eventos analisados. Entretanto, produção de sedimentos foi relativamente 

alta para o evento do dia 15/08/2016, sendo aproximadamente 259 kg. Observou-se uma 

produção de sedimentos baixa para o evento do dia 13/07/2016, sendo de aproximadamente 41,2 

kg. Uma grande diferença entre esses eventos em termos de produção de sedimentos, tendo em 

vista que as precipitações foram semelhantes e as vazões máximas foram idênticas (0,6 m³/s). Essa 
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diferença pode estar associada às condições de uso do solo da bacia urbana e as condições de 

disponibilidade de sedimentos depositados ao longo da bacia vertente. 
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