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Resumo – O transporte e a produção de sedimentos em suspensão nos corpos hídricos são 

ferramentas fundamentais para estudos sobre sua hidrodinâmica e a compreensão de processos que 

ocorrem em bacias hidrográficas. Com o intuito de estimar o comportamento dos sedimentos, o 

presente trabalho apresenta três metodologias que buscam a melhor estimativa deste parâmetro e 

limitações que cada uma apresenta. A primeira metodologia consiste em gerar uma curva-chave de 

sedimentos, obtidos a partir de amostragens de sedimentos; a segunda metodologia relaciona dados 

de turbidez em NTU e de diferentes concentrações de sedimentos estimadas a partir de sedimento 

coletado com amostradores tipo torpedo; e a terceira relaciona os níveis de turbidez com os dados 

obtidos em campanhas de medições empregando o amostrador USDH-59. Acredita-se que esta 

última representa melhor o transporte de sedimentos em suspensão, já que a análise é feita com o 

tipo de sedimento que realmente passa em toda a seção estudada. Percebe-se, apesar de ser um 

estudo inicial, que os dados oriundos da segunda metodologia apresentaram maiores valores que os 

outros dois e destaca-se que mesmo que o emprego de sensores de turbidez sejam amplamente 

utilizados no monitoramento sedimentológico requer adequada calibração. 

Palavras-chave - sedimentologia fluvial; curvas-chave de sedimentação.  
 

ANALYSIS METHODOLOGIES FOR THE ESTIMATE OF SEDIMENT 

PRODUCTION IN SUSPENSION  
 

Abstract –The transport and suspended sediment production in water bodies are fundamental 

tools for studies about your hydrodynamics and the comprehension about process that can be occur 

in catchments. With the intention for estimate the comportment of sediments, this work presents 

three methodologies that search the best estimative about this parameter and the limitations about 

each one. The first methodology consists in generate one sediment rating curve, obtained from 

sediment sampling; the second methodology lists turbidity data in NTU and different concentrations 

of sediment estimates from the sediment collected with “torpedo” samplers; and the third lists the 

turbidity levels with data obtained in measure campaigns using the USDH-59 sampler. It is believed 

that this last one represents better than others the suspended sediment transport, whereas that the 

analysis is done with the type of sediment that’s really passes in all section studied. It perceived that 

the data originate from the second methodology presents higher values than others and stands out 

that even the turbidity sensors are widely used in sedimentology monitoring it requires adequate 

calibration. 

Keywords – hydro-sedimentology; sediment rating curves. 
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INTRODUÇÃO 

Nas bacias hidrográficas os sedimentos presentes nos cursos d’água são função do uso, 

manejo e tipo do solo, geologia e geomorfologia da região, tamanho preponderante das partículas, 

regime de precipitação, características hidráulicas do rio e principalmente de processos erosivos 

envolvido na dinâmica da produção de sedimentos. O monitoramento e avaliação da produção de 

sedimentos são importantes ferramentas para a compreensão dos processos que ocorrem dentro de 

uma bacia hidrográfica. Através deste monitoramento podem ser elaboradas relações com diversos 

fatores, resultando em estimativas de descarga sólida em eventos de precipitação.  

A utilização de curvas-chave de sedimentos deve ser feita de forma muito cuidadosa, pois 

existem diversas considerações que devem ser tomadas quando se estima a concentração de 

sedimentos em suspensão (Css). A curva serve para estimar dados quando não for possível realizar 

medições, ou então em períodos que apresentam falhas, quando se trabalha com sensores 

automáticos. Carvalho et al. (2000) destaca que diversos fatores podem interferir no traçado da 

curva e geração da equação da curva-chave de sedimentos, como os processos da erosão, a variação 

sazonal, tempo entre o pico de concentração de sedimentos e de vazão, como também os eventos 

extremos.  

Outro ponto a se destacar na geração da curva de sedimentos em suspensão é de que a 

composição do sedimento pode interferir no resultado das concentrações (Pavanelli & Pagliarani, 

2002), principalmente quando os dados são obtidos a partir da relação entre a Css e a turbidez. O 

sensor que registra a turbidez pode ser calibrado a partir de amostras obtidas do próprio curso 

d’água, de forma a procurar uma melhor relação entre estes dois parâmetros. Contudo, deve-se 

observar que pode ocorrer variação dos dados medidos em relação aos estimados conforme o tipo 

de sedimento e método de medição, e também a calibração inadequada do sensor de turbidez pode 

comprometer a estimativa (Minella et al., 2008). 

As curvas-chave de sedimentos são únicas para cada seção, e são construídas a partir da 

concentração de sedimentos, descarga sólida, valores obtidos através de sensores, e outras variáveis 

hidrossedimentológicas. Recomenda-se que se realize o maior número de medições possíveis, com 

o intuito de melhor representar o comportamento dos sedimentos, a pouca quantidade de dados 

pode também influenciar e comprometer a curva (Glysson, 1987). Deve-se também levar em 

consideração que o transporte de sedimentos em suspensão é muito variável e depende de diversos 

fatores. A variabilidade espacial e temporal da precipitação, a sua intensidade e o tempo de resposta 

para cada evento dentro da bacia irão interferir no comportamento dos sedimentos e no seu 

transporte.  

Para observar o comportamento dos sedimentos em suspensão podem-se construir gráficos a 

partir de dados medidos em campo. Conforme o modo com que dispersam os dados (em diferentes 

eventos, com diferentes características) pode-se estimar qual pode vir a ser a quantidade de 

sedimentos que estão em suspensão em determinada situação. É possível que para uma mesma 

vazão existam vários valores de sedimentos em suspensão, devido às relações adotadas. Relações 

entre níveis de turbidez e concentração de sedimentos em suspensão são bastante aplicáveis quando 

se têm sensores instalados no local de estudo. Entretanto, deve-se tomar o cuidado de não 

subestimar ou superestimar a concentração devido a uma calibração inadequada do sensor. 

Geralmente o sensor é calibrado com sedimentos com granulometria fina, na qual apresenta uma 

maior turbidez para uma mesma Css, comparado a um sedimento com granulometria mais 
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grosseira, conforme observado por Merten et al. (2014), podendo interferir e superestimar a 

produção de sedimentos.  

Assim o presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre os métodos de estimativa 

da produção de sedimentos em suspensão.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração das correlações foram utilizados dados da estação hidrossedimentológica 

instalada numa seção de controle (31º34’17” de latitude sul e 52º33’44” de longitude oeste),  da 

bacia experimental do Arroio do Ouro, localizada entre os municípios de Pelotas e Morro Redondo, 

no Sul do Estado do Rio Grande do Sul (Figura 1). Na seção de controle, o monitoramento 

hidrossedimentológico contínuo foi realizado, com uma estação automática da marca nacional Solar 

Instrumentação modelo SL2000-PNV, composta por um pluviógrafo, sensor de nível e sensor de 

turbidez (turbidímetro), planejada para a coleta temporal de dados a cada 5 minutos.  

Para expressar a vazão, foi utilizado o método convencional de medição, empregando 

molinete hidrométrico para a medida da velocidade de escoamento na respectiva área da seção 

transversal do rio (Santos et al., 2001). O monitoramento de sedimentos em suspensão foi realizado 

empregando metodologia tradicional, que consiste na utilização de amostradores manuais de 

sedimento em suspensão, utilizando o método de Igual Incremento de Largura – ILL (Carvalho, 

2008). A determinação da concentração de sedimentos em suspensão (Css) foi obtida pelo método 

da evaporação, adaptado de Carvalho (2008), realizado no laboratório de Solos e 

Hidrossedimentologia do curso de Engenharia Hídrica da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).  

  

 

Figura 1- Localização geográfica e delimitação da bacia hidrográfica do presente trabalho. 
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Com a necessidade da discretização temporal da Css durante os eventos de precipitação, foi 

utilizado o turbidímetro. No entanto, o monitoramento através do sensor de turbidez requer o 

desenvolvimento de uma adequada relação de ajuste entre os valores de turbidez e os de 

concentração de sedimentos em suspensão. A calibração do turbidímetro foi realizada em duas 

etapas. A primeira etapa foi desenvolvida com solução padrão de formazina nas concentrações de 0, 

10, 40, 100, 400 e 1000 NTU. A segunda etapa consistiu em transformar os valores gerados em 

NTU para concentração de sedimentos em suspensão em mg L
-1

. Para isso, duas estratégias de 

calibração foram realizadas. Na primeira foi empregado material coletado em amostradores do tipo 

torpedo, dispostos na direção do fluxo e sobre o leito do rio, próximo à seção de controle, de tal 

forma que possibilitam integrar e armazenar, durante um período de tempo, o sedimento em 

suspensão. O material acumulado no torpedo foi levado para laboratório, onde foi seco em estufa a 

105 ºC até obtenção de massa constante e depois passado em peneira de malha de 63μm. O 

sedimento com granulometria menor que 63μm foi utilizado para confecção da curva de calibração 

do turbidímetro, nas concentrações de 0, 10, 40, 100, 400, 1000 e 4000 mg L
-1

. A segunda estratégia 

relaciona os resultados das medições de sedimento em suspensão, realizados in loco, com a leitura 

do turbidímetro no momento da amostragem, estabelecendo uma equação de regressão.  

Para atender aos objetivos do trabalho foram realizadas três metodologias de estimativa de 

produção de sedimentos, descritas a seguir: (i) estabeleceu-se a relação entre dados de vazão e de 

concentração de sedimentos em suspensão, obtidos através de amostradores de sedimento em 

suspensão do tipo USDH-59, gerando a curva-chave de sedimentos; (ii)  o segundo método 

relaciona dados de turbidez em NTU e dados de diferentes concentrações de sedimentos criadas a 

partir do sedimento coletado com os amostradores do tipo torpedo; (iii) o terceiro relaciona os 

níveis de turbidez com os dados das campanhas de medições com o amostrador USDH-59.   

Para a análise das metodologias descritas foram selecionados quatro eventos de precipitação 

que ocorreram no período de maio a julho de 2014. Os dados de vazão e turbidez obtidos pela 

estação hidrossedimentológica apresentam uma resolução temporal de 5 minutos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A figura 2 apresenta a curva-chave de sedimentos, ou seja, a relação entre os dados de vazão e 

a concentração de sedimentos em suspensão oriundas das amostragens com o amostrador USDH-

59. Para a confecção desta equação foram relacionados 31 pares de vazão e Css durante o período 

de abril a outubro de 2014. A série de vazões utilizadas para a construção da curva compreenderam 

uma amplitude de variação entre 0,418 m³/s e 14,844 m³/s, com predominância de medições com 

vazões na porção inferior da curva.  

A equação potencial foi a que melhor representou o comportamento dos sedimentos, pois 

apresentou menor erro em relação às Css medidas, principalmente no ajuste em relação às Css de 

menor magnitude. A equação potencial é amplamente utilizada, conforme metodologia descrita em 

Carvalho et al. (2000). Asselman (2000) indica que as incertezas da curva-chave são causadas 

principalmente pela variação do fornecimento dos sedimentos, causado pelas condições anteriores 

da bacia, efeitos sazonais, e a disponibilidade de sedimentos no início e no final do hidrograma.  
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Figura 2 - Curva-chave de sedimentos (relação entre a vazão e a Css). 

 

A figura 3 apresenta a relação entre a turbidez e as oito Css confeccionadas a partir do 

material coletado nos torpedos.  A equação foi dividida em dois segmentos por apresentar um 

melhor ajuste, Css menores que 400mg L
-1

 e de 400mg L
-1 

a 4000mg L
-1

. O melhor ajuste foi obtido 

por uma equação polinomial de segunda ordem, apresentando um coeficiente de determinação (R
2
) 

de 0,99, caracterizando que a equação ajustada apresenta um comportamento similar às amostras de 

Css. Um grande número de estudos testaram diversas regressões para expressar a Css em função da 

turbidez e verificaram um melhor ajuste com a regressão polinomial, além de ser simples o seu uso 

(Finlayson, 1985, Sun et al. 2001). 

 

Figura 3 - Curva de regressão entre a turbidez e a Css com material do torpedo: a) 0 a 400 mg L
-1

 b) 400 a 4000 mg L
-1

. 
 

 

A figura 4 apresenta a equação e gráfico da relação da concentração de sedimentos em 

suspensão (Css) e os dados de turbidez obtidos pelo sensor. Este gráfico apresenta a relação direta 

dos sedimentos em suspensão com os dados de turbidez registrados pelo sensor. Esta relação foi 

obtida do trabalho de Bartels (2015), na bacia hidrográfica do Arroio do Ouro, na qual para o 

período de abril a outubro de 2014, foi relacionado a turbidez com 19 amostras de sedimento em 

suspensão, compreendendo um intervalo de 60,42 a 684,62 mg L
-1

. É possível observar que a 
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função ajustada apresenta um bom coeficiente de determinação (R
2
=0,90), indicando que a curva 

ajustada apresenta comportamento similar aos dados observados. 

 

Figura 4 - Curva de regressão entre a turbidez e a Css. 

 

O ajuste curvilíneo pode estar relacionado com a granulometria das partículas de sedimento 

em suspensão. Merten et al. (2014), observaram que o turbidímetro, quando submetido a uma 

determinada concentração com amostras de diferentes granulometria, resulta em valores diferentes 

de turbidez. Ainda segundo os autores, o turbidímetro é pouco sensível a partículas de maior 

diâmetro, como a areia, observando um decréscimo da turbidez para uma mesma Css quando se 

adiciona uma maior quantidade de partículas grosseiras a amostra.  

 

A tabela abaixo apresenta a produção de sedimentos total em toneladas, estimado pelos três 

métodos abordados, nos quatro eventos. Pode-se observar também a porcentagem de erro em 

relação à curva gerada a partir da relação dos dados do sensor de turbidez e a concentração de 

sedimentos em suspensão medidos durante os eventos.  

Tabela 1: Produção de sedimentos em suspensão (em toneladas) e erro em porcentagem dos métodos 2 e 3 em relação 

ao Método 1. 

 
Volume (t) 

Erro (%) em relação ao 

Método 1 

Eventos Método 1 Método 2 Método 3 Método 2 Método 3 

1 (04/05) 93,2 33,1 96,5 -64,5 3,5 

2 (18/07) 97,8 99,8 169,1 2,1 73,0 

3 (06/07) 17,0 33,2 43,9 95,8 158,6 

4 (30/07) 1,2 2,3 5,8 88,9 373,2 
Método 1: relação NTU X Css; Método 2: relação Q X Css; Método 3: relação NTU X Torpedo 

Nota-se que os valores da produção de sedimentos oriundos da calibração do sensor de 

turbidez com o material dos torpedos apresentaram os maiores valores, enquanto que os valores da 

curva-chave apresentaram valores intermediários de produção de sedimentos, e os dados que foram 

obtidos a partir do 3º método apresentaram os menores valores. 
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Com base nesses dados pode-se inferir que os três métodos apresentam valores bem diferentes 

para um mesmo evento, porém com certa tendência entre cada um. Isso pode estar relacionado ao 

tipo de tratamento a que é dado para cada um dos ensaios durante a construção da curva. Por 

exemplo, os sedimentos oriundos dos torpedos são peneirados e são compostos, em sua maioria, de 

sedimentos finos. Já os dados das campanhas de medição levam também em consideração materiais 

mais grosseiros, que estão em suspensão em todo o perfil da seção transversal. 

Foi estimado o erro percentual dos valores dos dois primeiros métodos com o terceiro método, 

no qual foi utilizado como o padrão. Com base nisto, a produção de sedimentos estimada pela 

curva-chave de sedimentos, tendeu a apresentar valores inferiores, e o turbidímetro calibrado com 

material do torpedo valores superiores. Sabemos que o tamanho da partícula interfere no sinal 

captado pelo sensor, amostras compostas basicamente por sedimentos com granulometria fina (silte 

e argila) tendem a apresentar uma maior turbidez nos dados. Porém, sabe-se que dependendo da 

velocidade de fluxo os sedimentos em suspensão podem conter partículas maiores como areias finas 

e médias (Merten et al., 2014). De acordo com o apresentado o turbidímetro quando calibrado com 

material fino coletado do torpedo, tende a superestimar a produção de sedimentos, sendo 

influenciado pela granulometria das partículas. 

Pode-se deduzir que tamanho de partícula pode interferir e superestimar os valores de 

sedimentos em suspensão. Acredita-se que a curva que melhor representa o transporte de 

sedimentos em suspensão é aquela que relaciona os níveis de turbidez obtidos pelo sensor e os 

obtidos através das coletas de sedimentos em suspensão com o uso do amostrador USDH-59, já que 

a análise é feita justamente com o sedimento em suspensão que realmente está sendo transportado 

na seção. 

CONCLUSÕES 
 

Tendo em vista que é um estudo inicial, conclui-se que se deve aumentar o numero de eventos 

para melhor análise dos resultados. Ainda assim, já é possível perceber que os dados obtidos na 

estratégia que relaciona CSS com medidas realizadas com o torpedo, apresentam os valores 

maiores, enquanto que as demais apresentam valores mais baixos. Este resultado pode ser explicado 

pelo fato de que a granulometria das partículas oriundas do torpedo seja apenas de tamanho menor 

que 63 µm.  

Outro destaque é sobre calibrações inadequadas dos sensores de turbidez, que podem 

comprometer as medições, apresentando valores que não correspondem à real concentração de 

sedimentos em suspensão. 
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