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RESUMO – As mudanças de uso e ocupação do solo impactam o ciclo hidrossedimentológico. O
avanço dos loteamentos nas bacias urbanas aumenta a produção de sedimentos, tornando o
monitoramento da vazão sólida nos cursos d’água tão importante quanto o monitoramento da
vazão líquida. Nesse estudo monitoramos dois córregos urbanos que apresentam uso e ocupação
diferentes, pertencentes a mesma bacia hidrográfica. Foram coletados sedimentos em suspensão e
de leito durante o período de chuva, entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. Verificamos que o
uso e ocupação do solo urbano interferem na produção e transporte de sedimentos, bacias em
processo de ocupação transportam mais sedimentos que as bacias já ocupadas.

ABSTRACT – Changes in land use and land cover impact the hydrosedimentological cycle. Urban
basins increase the production of sediments with the advancement of constructions, making the
monitoring of solid flow in water courses as important as the monitoring of liquid flow. In this study
we monitor two urban streams that have different use and occupation, belonging to the same
hydrographic basin. Suspended and bed sediments were collected during the rainy season, between
October 2019 and January 2020. We found that the use and occupation of urban soil interferes with
the production and transport of sediments, basins in the process of occupation transport more
sediment than the basins already occupied.

Palavras-Chave – bacia urbana, sedimento, uso e ocupação.

1) Mestranda em Tecnologias Ambientais – PPGTA/FAENG, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eduardaalves.ferreira@gmail.com
2) Professor Titular, Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia - FAENG, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS, Cidade Universitária, S/N, CEP 79070-900, Campo Grande, MS, (67) 33457440, e-mail: teodorico.alves@ufms.br

XIV Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

1

1 - INTRODUÇÃO

O processo de urbanização altera o uso e cobertura do solo, interferindo nos ciclos
hidrossedimentológicos. Em bacias urbanas os fatores que mais influenciam na mobilização de
sedimentos são a densidade vegetativa, a impermeabilização do solo e as construções (Franz et al.,
2014). O aumento na produção de sedimentos em bacias urbanas gera impactos na drenagem
causando assoreamento e redução da capacidade de escoamento dos rios urbanos.
Áreas urbanas com alta densidade residencial produzem menos sedimentos que áreas
urbanas em processo de ocupação (Nelson e Booth, 2002; Russel et al., 2017). Em bacias
densamente ocupadas as erosões das margens dos canais, devido ao aumento do fluxo de
escoamento, são a principal fonte de sedimentos (Nelson e Booth, 2002), já em bacias em processo
de ocupação os solos expostos são principal contribuição (Franz et al., 2014).
O monitoramento da produção e transporte de sedimento em áreas urbanas é forte aliado na
gestão de uso e ocupação do solo da bacia. De acordo com Minella et. al., (2007), a partir da
identificação da origem de sedimentos é possível planejar atividades para o controle de erosão e
produção de sedimentos. A quantidade de sedimento transportado nos rios aumenta durante os
eventos de precipitação, sendo nestes eventos que ocorre o máximo de descarga sólida.
Neste trabalho realizamos o estudo do transporte de sedimento em bacia urbana formada por
dois córregos. Teve como objetivo caracterizar o sedimento transportado pelos córregos e a
contribuição de sedimento de cada um no processo.

2 - METODOLOGIA

A área de estudo foi a Bacia Hidrográfica do Bandeira, localizada na área urbana do município
de Campo Grande (Figura 1). A Bacia é composta pelas sub-bacias do Córrego Cabaça e a do próprio
Córrego Bandeira. As sub-bacias apresentam mesmo tipo de solo, Latossolo, mas se diferem quanto
ao uso e ocupação. Enquanto a sub-bacia do Córrego Cabaça encontra-se densamente ocupada, a
sub-bacia do Córrego Bandeira está em processo de ocupação.
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Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Bandeira

A Bacia Hidrográfica do Bandeira apresenta problemas de assoreamento. Na confluência dos
córregos Bandeira e Cabaça há um reservatório artificial, construído na década de 70, conhecido
como Lago do Amor que passa por processo de assoreamento acentuado. Nesta mesma bacia, a
montante do Lago do Amor, existe outro reservatório artificial, abastecido pelo Córrego Bandeira,
que está completamente assoreado.
Para monitorar o sedimento transportado pelos córregos Cabaça e Bandeira foram instalados
amostradores do tipo “torpedo” no leito de cada córrego (Figura 2), alguns metros antes da
confluência. Os amostradores torpedos são constituídos de tubo de PVC com 100mm de diâmetro
e 1 metro de comprimento. Suas extremidades são vedadas e no centro estão inseridos tubos com
10mm de diâmetro que permitem entrada e saída do fluxo de água. Esses amostradores permitem
amostras de sedimento em suspensão integrada no tempo.
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Figura 2 – Amostradores torpedos instalados nos leitos dos córregos (esquerda Córrego Bandeira,
direita Córrego Cabaça)

As coletas do material em suspensão, com o auxílio do amostrador torpedo, ocorreram no
período de chuva, entre os meses de outubro de 2019 e fevereiro de 2020. Também foram
realizadas coleta de sedimento de fundo e margem, para caracterizar a bacia. Todas as amostras de
sedimento foram secas em estufa e depois passaram por análise granulométrica.

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
As coletas de sedimento com o uso do amostrador torpedo ocorreram nos períodos chuvosos
(Tabela 1). As amostras coletadas no córrego Bandeira foram nomeadas de B, e as amostras
coletadas no córrego Cabaça foram nomeadas de C. Ao todo foram realizadas 3 amostragens.
TABELA 1 – Coletas de sedimento em suspensão com amostrador torpedo.

Amostra
B1
C1
B2
C2
B3
C3

Data da
coleta

Peso (g)

31/10/19
23/12/19
28/01/20

577,99
762,90
405,69
178,29
2030,16
965,79

Período
Amostrado

Dias com
chuva

mm
acumulado

34 dias

10

30,80

10 dias

10

72,80

36 dias

22

262,60
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A coleta de sedimento em suspensão pelos amostradores indicou diferença na quantidade e
tamanho de partícula do sedimento transportado. O córrego Bandeira transporta sedimentos em
maior quantidade e sedimentos mais arenosos (areia média e fina). Já o Córrego Cabaça transporta
sedimentos em menor quantidade e pedregulhos e areia média. A granulometria do material de
leito traz as mesmas características (Figura 3). O sedimento de fundo do córrego Bandeira apresenta
65% de areia média, e o material de margem 49% de areia média. O córrego Cabaça apresenta 60%
de pedregulhos em seu sedimento de fundo, e 69% de areia média no material de margem.
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Figura 3 – Curvas granulométricas para as amostras de sedimento de fundo, margem e em suspensão
coletados pelo amostradores torpedos
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Em relação a chuva, notamos que a primeira coleta de sedimento em suspenção, do dia
31/10/19 foi a que apresentou menor quantidade chuva, porém é a que possui maior proporção
entre peso e milímetros de chuva acumulados. Isso ocorreu porque a chuva que caiu no período foi
a primeira chuva intensa após o período de estiagem na bacia. Essa chuva transportou o sedimento
que foi desagregado durante o período de seca, justificando a quantidade de sedimento por mm.
A quantidade de sedimentos transportada pelo córrego Bandeira é superior a quantidade
transportada pelo córrego Cabaça devido as características das sub-bacias. A sub-bacia do córrego
Bandeira passa por processo de ocupação, apresenta nascentes preservadas, vegetação nas
margens e o córrego tem extensão de 4,6 km sendo 700 m do seu leito canalizados. A sub-bacia do
córrego Cabaça está densamente ocupada, nascente pouco preserva, sem vegetação nas margens
e córrego tem 2,4 km sendo 1 km completamente envelopado. Os córregos não apresentam
redutores de velocidade de escoamento e ambos recebem esgoto sanitário clandestinamente.
Essas diferenças nas sub-bacias ficam nítidas ao observar os leitos. O leito do Córrego Bandeira
é arenoso, com formação de bancos de areia nas margens (Figura 2, esquerda), ocorrendo deposito
do material transportado. Já o leito do Córrego Cabaça é argiloso e escavado com erosão das
margens (Figura 2, direita), devido da ocupação da bacia e aumento do fluxo de escoamento.
As mudanças na Bacia Hidrológica do Bandeira sem planejamento adequado trouxeram
consequências para os cursos d’água que sofrem com erosões e assoreamento. Dessa forma, o
estudo demonstra que as alterações de uso e ocupação do solo e dos leitos dos cursos d’água altera
o ciclo hidrológico e sedimentológico. Bacias urbanas em processo de ocupação produzem
quantidades superiores de sedimento em comparação a bacias já ocupadas.

4 - CONCLUSÃO
Os resultados demonstram o quanto o uso e ocupação do solo interferem na produção e
transporte de sedimentos e a importância do monitoramento dos rios urbanos e do planejamento
ambiental no processo de urbanização. A falta de dados hidrológicos impede a gestão adequada da
bacia, impossibilitando ações para diminuir a produção de sedimento.
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