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ASPECTOS HIDRÁULICOS E O TRANSPORTE DE SEDIMENTOS AO LONGO 
DO RIO PANDEIROS, MG, ATÉ O PANTANAL MINEIRO, JUNTO À SUA FOZ. 

Jefferson Vianna Bandeira1 ; Lécio Hannas Salim 2; Cláudio José Chagas 3; Cláudio Costa 
Camargos4; Gabriel Pires de França 5; Leonardo Passos Sá6 

ABSTRACT – The paper deals with hydrosedimentological studies in the Pandeiros river basin, 
located in the northwest of Minas Gerais State, Brazil, on the left bank of the São Francisco River, 
of which it is a direct tributary. The studies were developed within a project with a 
multidisciplinary context. Intense hydrosedimentometric measurements were performed during 
three hydrological cycles between 2016 and 2019, in five stations distributed along the river. The 
results obtained, together with those of the other disciplines covered in the project, will serve for 
the future management of the Pandeiros River basin aiming, among other things, to minimize the 
arrival of sediment in the existing wetland near its mouth. 
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1- INTRODUÇÃO 

Os estudos abordados neste trabalho foram desenvolvidos durante a execução do projeto: 

Sustentabilidade da Bacia do Rio Pandeiros, MG – Linha Temática: Dinâmica de Vertentes da Bacia 

do Rio Pandeiros, resultante da Chamada Universal da Fundação de Amparo à Pesquisa – FAPEMIG 

13/2014, que se encerrou no final de 2019. O projeto constou de quatro subprojetos, a saber: 

 Subprojeto 1a - Identificação e análise dos processos erosivos e de seus fatores causais nas zonas de 

cabeceira, de voçorocamento e nas zonas de assoreamento da bacia do Rio Pandeiros, MG e 

possíveis contenções; 

 Subprojeto 1b – Diagnóstico Climático na Bacia do Rio Pandeiros; 

 Subprojeto 1c – Uso e Ocupação dos Solos na Bacia do Rio Pandeiros; 

 Subprojeto 2 – Caracterização qualitativa e quantitativa de parâmetros hídricos e sedimentológicos 

da rede de drenagem do Rio Pandeiros. 

Os subprojetos 1a, 1b e 1c ficaram a cargo do Instituto de Geociências (IGC/UFMG). O 

Subprojeto 2 foi desenvolvido pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN/CNEN) e pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG): – Campus Januária. 

O presente trabalho aborda estudos desenvolvidos no Subprojeto 2, relativos aos aspectos 

hidráulicos e ao transporte de sedimentos no Rio Pandeiros, tendo como base 148 medições 

hidrossedimentométricas efetuadas, entre 2016 e 2019, ao longo do seu curso de cerca de 100 

km, em cinco estações existentes sendo que, quatro delas, foram instaladas pelo projeto. 

2- CARACTERÍSTICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO RIO PANDEIROS 

A bacia hidrográfica do Rio Pandeiros constitui a APA Pandeiros, criada pela Lei Estadual nº 

11.901 de 01 setembro de 1995, destinada principalmente à proteção do bioma. Ela está 

localizada na região noroeste do Estado de Minas Gerais, quase na divisa com o Estado da Bahia, à 

margem esquerda do Rio São Francisco, do qual é afluente direto (Figura 1). 

A bacia tem uma área de 3.953 km2, dos quais cerca de 20 a 50 km2, dependendo do 

histórico de cheias, é formado por uma espécie de pântano (“wetland”) localizado na porção mais 

à jusante da bacia, conhecido como “Pantanal Mineiro” ou “Pantanal do Rio Pandeiros”. Ele 

apresenta um ecossistema próprio recebendo, e funciona como um berçário que é responsável 

pela reprodução e desenvolvimento de 70% da fauna ictiológica do médio Rio São Francisco 

(NUNES et al., 2009). O assoreamento progressivo desta região, pelo transporte de sedimentos 

oriundo da Bacia do Rio Pandeiros, cujo solo é predominantemente arenoso (AUGUSTIN et al., 

2020), (COSTA et al., 2020), é atualmente motivo de grande preocupação do Instituto Estadual de 

Florestas/IEF-MG, que administra esta bacia. 
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Figura 1 – Bacia do Rio Pandeiros. Fonte: Laboratório de geoprocessamento do CDTN. 

Para a caracterização qualitativa e quantitativa de parâmetros hídricos e sedimentológicos 

da rede de drenagem do Rio Pandeiros foram instaladas, quatro estações 

hidrossedimentométricas (P1, P2, P4 e P5), duas estações climatológicas automáticas Davis 

(Agropop e Rima) e três estações pluviométricas (São Domingos, Lavrado e Borrachudo) (Figura 2). 

 

Figura 2 – Localização das estações hidrossedimentométricas, climatológicas e pluviométricas. 

As estações hidrossedimentométricas foram equipadas com réguas linimétricas, com sensor 

de pressão In Situ e datalogger, programados para medição de nível d’água a cada 30 minutos. A 

estação As estações hidrossedimentométricas foram equipadas com réguas linimétricas, com 

sensor de pressão denominada P3 já existia desde 1973 e pertence à Agência Nacional de Águas 
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(ANA), com código: 44250000, sendo operada pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM. As 

estações pluviométricas foram equipadas com pluviógrafos Squitter dotados de datalogger. Assim, 

dados de nível d’água e de precipitação começaram a ser colhidos a partir de setembro de 2016. 

Os RN das cinco estações foram georrefenciados com GPS geodésico de alta precisão. As 

distâncias entre as estações ao longo do rio, a partir da Estação P1 (Figura 2), foram medidas com 

base no Software QGIS (QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2019). A Tabela 1 e a Figura 3 sintetizam os 

resultados. A PCH Pandeiros situa-se entre as estações P3 e P4 e operou entre 1958 e 2008. 

Tabela 1 – Declividade entre as estações hidrossedimentométricas. 

Estação 
Altit. ortométrica 
do zero da régua 

(m) 

Distância a 
partir de P1 

(km) Trecho 
Desnível 

(m) 

Distância 
entre 

estações 
(km) 

Declividade 
no trecho 
(m/km) P1 590,895 0,00 

P2 521,850 60,04 P1-P2 69,045 60,04 1,15 

P3 496,916 69,92 P2-P3 24,934 9,88 2,52 

P4 462,570 82,35 P3-P4 34,346 12,43 2,76 

P5 457,440 94,61 P4-P5 5,130 12,26 0,42 

 

Figura 3 – Distância entre estações X altitude ortométrica do zero da régua linimétrica. 

O fenômeno da escassez hídrica na Bacia do Rio Pandeiros é bem evidente pelo gráfico da 

Figura 4. A média das vazões médias mensais foi de 20,60 m3/s, no intervalo de 46 anos (1973 a 

2019), de operação da estação da ANA. Observa-se, entretanto, uma tendência à diminuição das 

vazões médias mensais a partir do início da década de 90. Já no intervalo entre 2016 e 2019, no 

qual o CDTN realizou medições em P3, esta média foi de 9,14 m3/s, ou seja: apenas 44,28 % do 

valor correspondente ao período completo de operação da estação. Isto vinha dificultando a 

obtenção da reserva de deflúvio e, consequentemente, a geração da energia na ponta. Este fato, 

aliado a uma operação do reservatório para garantir reserva de deflúvio, provocou uma 
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diminuição brusca da vazão defluente, causando um impacto desastroso na ictiofauna. Em 

consequência disto a PCH teve a sua geração suspensa em agosto de 2008 (FONSECA et al., 2008). 

O reservatório da PCH já se encontrava praticamente todo assoreado quando as medições 

hidrossedimentométricas foram iniciadas, em dezembro de 2016 (Figura 5). 

 

Figura 4 – Histórico das vazões médias mensais da Estação Usina Pandeiros Montante (ago./1973 a 
dez./2019 - ANA) e Estação P3 (set./2016 a dez./2019 - CDTN) 

 

Figura 5 – Reservatório da PCH Pandeiros e pontos de amostragem de sedimento de fundo. 
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3- MEDIÇÕES HIDROSSEDIMENTOMÉTRICAS E RESULTADOS 

As campanhas de medições hidrossedimentométricas foram programadas em função do 

regime de precipitação na região. As chuvas relativamente mais intensas que provocam, 

naturalmente, o maior transporte de sedimentos, ocorrem no período de novembro a abril e a 

época de estiagem se estende de maio a outubro (JARDIM et al., 2020). O gráfico na Figura 6 

mostra as pluviosidades médias para cada uma das estações pluviométricas, nos dois períodos. Os 

valores médios para cada período, considerando o conjunto das três estações, encontram-se 

assinalados na legenda do eixo das abcissas.  

 

Figura 6 – Pluviosidade média nos períodos: chuvoso e seco. 

Entre dezembro de 2016 e maio de 2019 foram efetuadas 148 medições, sendo mais 

frequentes nos períodos chuvosos. Em cada campanha de campo, pelo menos uma medição foi 

realizada em cada uma das cinco estações.  

Em cada medição era determinada a velocidade da corrente, com molinete Gurley-Price ou 

com FLOWTRACKER. Realizaram-se também coletas de sedimento em suspensão, com 

amostradores DH-48 ou DH-59, e arraste do sedimento de fundo, através de amostradores Helley-

Smith. As determinações de concentração de sedimento em suspensão, bem como da massa de 

sedimento de arraste e a sua distribuição granulométrica, foram realizadas no Laboratório de 

Solos do IFNMG/Campus Januária. Assim, foi possível calcular a vazão líquida, o transporte de 

sedimento em suspensão e o de fundo e, pela soma dos dois, o transporte total. 

3.1- Resultados 

Com base nas medições foram determinadas as curvas-chave Cota X Vazão; Vazão X 

Transporte em Suspensão (T.S.) e Vazão X Transporte de Fundo (T.F.), para as cinco estações. A 
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Figura 7 apresenta o resultado do transporte total semestral dos três anos de medições. A Tabela 

2 mostra o transporte total anual e a produção específica de sedimentos para as cinco estações. 

 

 

Transporte Total semestral em toneladas (t) 

 

nov/16 a 
abr/17 

mai/17 a 
out/17 

nov/17 a 
abr/18 

mai/18 a 
out/18 

nov/18 a 
abr/19 

mai/19 a 
out/19 

Estação P1 251.303 12.715 1.117.391 42.416 238.825 10.530 

Estação P2 6.661 1.153 37.504 435 22.074 2.965 

Estação P3 6.963 1.293 173.725 2.281 14.767 2.270 

Estação P4 8.280 2.383 161.081 2.674 18.936 4.201 

Estação P5 4.746 1.463 81.652 2.100 13.687 2.840 

Figura 7 – Transporte total semestral (t) nas estações P1, P2, P3, P4 e P5. 

Tabela 2 – Carga e produção específica de sedimentos integralizada no triênio de 11/2016 a 10/2019 para 
as estações hidrossedimentométricas do Rio Pandeiros, MG. 

 

Estação 
Área de 

contribuição 
(km²) 

Transporte total anual (t) Produção específica (t/km2/ano) 

11/16 a 10/17 11/17 a 10/18 11/18 a 10/19 11/16 a 10/17 11/17 a 10/18 11/18 a 10/19 Média 

P1 778,01 264018 1159807 249355 339,35 1.490,74 320,50 716,86 

P2 2.686,95 7814 37939 25039 2,91 14,12 9,32 8,78 

P3 3.240,98 8256 176006 17037 2,55 54,31 5,26 20,70 

P4 3.712,36 10663 163755 23137 2,87 44,11 6,23 17,74 

P5 3.802,16 6209 83752 16527 1,63 22,03 4,35 9,34 

A área de contribuição da Estação P1 apresenta vertentes íngremes, com uma declividade 

máxima de 80 m/km da seção de medição da estação P1 até a chapada alta mais próxima 

(BANDEIRA et al., 2020). Em consequência, e devido à natureza arenosa do terreno, existem 215 

voçorocas nesta área, que são uma importante fonte de contribuição de sedimento para o 

assoreamento do Pantanal Mineiro (LIMA, 2019), (AUGUSTIN et al., 2020). 
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4- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A caracterização qualitativa e quantitativa de parâmetros hídricos e sedimentológicos da 

rede de drenagem do Rio Pandeiros permitiram chegar às seguintes conclusões: 

 O processo de assoreamento decorre da alta produção de sedimento das 215 voçorocas 

identificadas, sendo a maioria delas localizada nas encostas da Serra do Gibão, a montante 

da PCH de Pandeiros, bem como da superfície da bacia, distinta do processo de 

voçorocamento, sendo uma fonte difusa que permanentemente alimenta o transporte de 

sedimentos pelo rio; 

 O sedimento que aporta na região do pantanal do Rio Pandeiros faz parte de um processo 

sedimentar cuja dinâmica ocorre a milhares de anos, sendo um processo dinâmico com 

interação, inclusive, com o regime do Rio São Francisco (AUGUSTIN et al., 2020); 

 A quantidade máxima de sedimento, quantificada até o presente semestre chuvoso (nov./17 

a abr./18), que passa na Estação P3, situada logo à montante da PCH, é de 173.725 t. Isto 

corresponde a um volume aproximado de 78.668 m3 (BANDEIRA et al., 2020).  

Consideramos a utilização do reservatório da PCH Pandeiros, através de dragagem da região 

logo a montante da barragem, como a única opção efetiva para a minimização, urgente e 

imediata, do aporte de sedimentos ao Pantanal do Rio Pandeiros, enquanto medidas corretivas 

são implementadas na região à montante, a qual representa 91,93 % da área total de drenagem 

da bacia. 

Esta dragagem deverá ser realizada sempre em período seco (maio a outubro), com a 

finalidade de se criar uma armadilha de deposição do sedimento, sobretudo areia, no período 

mais intenso do transporte de sedimento, o período chuvoso, enquanto as medidas corretivas são 

implementadas. Considera-se uma primeira dragagem experimental de cerca de 26.000 m3. A 

areia dragada poderá ser, inclusive, destinada à construção civil. 

A flutuação temporal da disponibilidade hídrica mostra claramente uma tendência 

decrescente a partir dos anos noventa (Figura 4). Assim, o procedimento de dragagem criará 

também um volume de reservação que poderá funcionar, concomitantemente, como um 

reservatório de armazenamento de água para suprir as futuras demandas da comunidade de 

Pandeiros e adjacências e ser útil, também, para regularizar a vazão em época de seca.  
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