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RESUMO --- Neste estudo foi realizado um levantamento quantitativo da água do rio Cuiabá no 

Posto Hidrométrico do Porto, posto este localizado entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande 

no Estado de Mato Grosso e instalado em 1933. Nas doze campanhas de campo efetivadas no 

período entre dezembro de 2011 e fevereiro de 201, foram realizadas medições de vazão e coleta de 

sedimentos. Nas medições de vazão utilizou-se um molinete hidrométrico, nas coletas de 

sedimentos suspensos e amostras de água foi empregado um amostrador USDH-59. Para a coleta de 

sedimentos suspensos foi adotado o Método de Igual Incremento de Largura (IIL); sedimentos de 

fundo e amostras de água foram coletados a 1/6, 1/2 e 5/6 da largura total do rio. A estimativa da 

Descarga Sólida Total (DST) do Rio Cuiabá neste trabalho foi realizada através do Método de 

Colby Simplificado. Com as vazões medidas foi gerada uma curva-chave e comparada com outra 

existente para o mesmo posto fluviométrico fornecida pela Agência Nacional de Águas. A 

concentração de sedimentos suspensos, juntamente com a vazão, gerou uma curva-chave de 

concentração que foi comparada com dados de concentração obtidos em outros trabalhos, além de 

ser utilizada no cálculo de DST. Uma curva-chave de descarga sólida relacionada à vazão foi 

elaborada e comparada a outros trabalhos no Rio Cuiabá.  

ABSTRACT --- In this study a quantitative survey of the Cuiabá river water was carried in 

hydrometric station of Porto, this position located between the cities of Cuiabá and Várzea Grande 

in Mato Grosso and installed in 1933. Twelve field campaigns executed in the period between 

December 2011 and February 2013 measurements of flow and sediment collection were performed. 

Measurements of flow is used a hydrometric vane, in the collection of suspended sediment and 

water samples was employed a USDH-59 sampler. To collect suspended sediment was adopted 

Method of Equal Width Increment ; bottom sediments and water samples were collected at 1/6, 1/2 

and 5/6 of the total width of the river. Estimating the Total Solid Discharge of  Cuiaba River in this 

work was performed using the Simplified Method Colby. With the flow measurements, a flow 

rating curve were generated  and compared with one existing for the same gaging station provided 

by the National Water Agency. The concentration of suspended sediment along with the flow, 

generated a key concentration curve was compared with concentration data obtained in other works, 

in addition to being used in the calculation of DST. A solid rating curve related to the discharge 

flow was developed and compared to other works in the Cuiabá River 

Palavras-chave: sólidos em suspensão, descarga sólida total, curva chave de sedimentos.  
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INTRODUÇÃO 

As águas de um rio, naturalmente, incorporam a qualidade dos solos por onde escoam; e 

através do vento e, principalmente, das águas pluviais assimilam as condições de seu entorno. A 

produção de sedimento é um processo natural. A rocha sofre alterações, através de processos físicos 

e químicos, chamado de intemperismo. Após esse fenômeno, o solo é formado e pode ser 

transportado principalmente pela ação da água e do vento. Vários são os fatores que atuam nesse 

processo que é chamado de pedogênese, toda essa transformação natural ocorre em centenas e 

milhares de anos. A ação antrópica pode acelerar o processo de produção de sedimentos. A 

ocupação desordenada, o uso e o manejo inadequado de insumos são catalisadores de processos 

naturais que ocorrem dentro de uma bacia hidrográfica.  

A ação antrópica, igualmente, interfere na quantidade e na qualidade físico-química e 

microbiológica da água. A poluição hídrica é resultado da introdução de resíduos nos corpos de 

água na forma de matéria ou energia, de modo a torná-la prejudicial ao homem e a outras formas de 

vida, ou imprópria para um determinado uso estabelecido. 

A vazão é um dos parâmetros mais importantes ao se avaliar os aspectos quantitativos dos 

recursos hídricos, pois está diretamente ligada ao gerenciamento que se dará ao corpo d’água. É 

conhecendo esta descarga líquida de um corpo d’água que se pode dimensionar a quantidade de 

água que poderá ser utilizada sem interferir em outros usos. O conhecimento da vazão é necessário 

para avaliar qual a carga de poluentes químicos e biológicos que poderá ser lançada e assimilada 

pelo curso d’água. 

No Estado de Mato Grosso estão parcialmente inseridas três grandes regiões hidrográficas do 

País: Amazônia, Tocantins/Araguaia e Paraná. É um Estado “produtor” de água visto que nascentes 

de rios importantes aqui se localizam, e essa condição define a sua influência estratégica na gestão 

de seus recursos hídricos, pois geralmente as águas que aqui brotam direcionam-se para outros 

Estados e Países. 

Mato Grosso, um Estado essencialmente agrícola e com uma história iniciada com a 

mineração, os problemas de erosão e assoreamento de cursos d’água estão se tornando um 

inconveniente a ser solucionado com um melhor planejamento e gestão de recursos naturais entre os 

quais os recursos hídricos. A história recente do estado mostra um rápido crescimento populacional 

e ampliação do setor industrial, gerando uma série de pressões sobre seus recursos hídricos. Daí a 
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necessidade de, primeiramente, estudar e avaliar as condições dos recursos hídricos para que se 

possam adotar medidas mitigadoras com relação aos impactos advindos. 

A bacia do Rio Cuiabá pertence à região hidrográfica do Paraná e está inserida na bacia do 

Alto Paraguai. O Rio Cuiabá carrega em suas águas todos os problemas provenientes da ocupação 

desordenada de sua bacia e necessita de estudos que lhe dêem um diagnóstico, e assim possa 

direcionar a sua gestão.  

Esta pesquisa busca analisar quantitativamente o Rio Cuiabá, fornecendo resultados que 

sejam úteis como apoio a tomadas de decisão dos gestores responsáveis pelos programas de uso 

múltiplo dos recursos hídricos e no planejamento do uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica. 

Favorecendo, desse modo, uma melhor conservação dos cursos de água da bacia do Rio Cuiabá. 

MÉTODOS E MATERIAIS 

Área de estudo 

A área da bacia de contribuição para a seção em estudo possui 23.226 km² de e está inserida 

na Bacia do Rio Cuiabá, situada entre os paralelos 14°12’ e 15°70’S e os meridianos 54°40’ e 

56°56’W. A seção de medição, denominada Estação Fluviométrica do Porto, está localizada entre 

os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Área de drenagem na seção de estudo. 
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No local existe uma estação operada oficialmente com o código 66260001 

(http://hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb) no banco de dados do HidroWeb. Atualmente está sob a 

responsabilidade da ANA e é operada por FURNAS. Um imagem de satélite é apresentada na 

Figura 2. As réguas hidrométricas foram instaladas em 1933, enquanto as medições de vazão 

iniciaram em 1962. Possui dados de sedimento entre 1999 a 2009 e dados esparsos de qualidade de 

água. 

 
Figura 2 – Estação Hidrométrica do Porto, Cuiabá-MT, Imagem Spot 2010 (SEMA-MT). 

No estudo realizado por BRASIL (1997) a Estação do Porto foi caracterizada como: um 

trecho retilíneo ou levemente sinuoso, boa estabilidade das margens, com material da margem 

coeso com presença de pedras, possui talvegue único e regular, controle de escoamento natural, 

possui curva a montante e a jusante do local de medição e se mostrou um local adequado para 

medições de nível de água, vazão e descarga sólida. Na prática esta seção de medição, Figura 2 

apresentou margens estáveis e um leito relativamente estável. Localiza-se em um trecho retilíneo e 

apresenta boas condições para realizar as medições necessárias. Localiza-se a aproximadamente 720 

m a montante da seção de réguas, Figura 3, e 1300 m a montante do controle da seção, Figura 4. 

 

 

Figura 3 – Seções de medição e de réguas da estação do Porto (BARRET0, 2012) 
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Figura 4 - Seção de controle da Estação do Porto (BARRETO, 2012). 

Os trabalhos de campo foram realizados conforme o cronograma da Tabela 1, mostrada a 

seguir. 

Tabela 1 - Cronograma das campanhas de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras de sedimentos foram processadas no Laboratório da SEMA-MT enquanto as 

análises de colimetria foram realizadas no Laboratório de Microbiologia Sanitária e Ambiental – 

LAMSA – da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Medição de Vazão 

A medição de vazão foi realizada pelo método da integração da distribuição da velocidade, 

considerando como critério a seção média, com as velocidades nas verticais medidas com molinete 

hidrométrico. Para calcular os distanciamentos entre as verticais usou-se a relação prevista em 

(NETTO, 1998). Em todas as campanhas variou-se o número de verticais, mas a distância entre elas 

permaneceu constante, como mostra a Tabela 2. 

Atividades / 

Datas 

Medição de 

Vazão 

Coleta de 

Sedimentos 

01/12/2011 X X 

25/01/2012 X X 

15/02/2012 X X 

27/03/2012 X X 

19/07/2012 X X 

17/08/2012 X X 

27/09/2012 X X 

23/10/2012 X X 

13/11/2012 X X 

11/12/2012 X X 

23/01/2013 X X 

26/02/2013 X X 
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Tabela 2 - Distância entre verticais utilizadas no presente trabalho. 

Data 
Largura 

do rio (m) 

Número 

de 

verticais 

Distâncias 

(m) 

01/12/2011 142,0 19 8 

25/01/2012 149,0 19 8 

15/02/2012 148,0 19 8 

27/03/2012 144,0 19 8 

19/07/2012 139,0 18 8 

17/08/2012 138,0 18 8 

27/09/2012 140,0 18 8 

23/10/2012 138,0 18 8 

13/11/2012 143,5 19 8 

11/12/2012 144,0 19 8 

23/01/2013 152,0 19 8 

26/02/2013 147,0 19 8 

 

A quantidade de rotações da hélice do molinete, em cada ponto da vertical selecionada, foi 

anotada para um tempo de 40 segundos. A batimetria da seção foi realizada concomitantemente à 

medição, utilizando o guincho hidrométrico e um conjunto molinete/lastro, com espaçamento de 2 a 

2 m. Com os resultados de vazão (Q) calculados juntamente com as alturas de réguas (h) 

correspondentes, foi ajustada a curva chave conforme equação 1, em que a, b e h0 são os parâmetros 

de ajuste. 

 bhhaQ 0           (1) 

Utilizou-se uma análise de regressão não linear para determinar as constantes a, b e h0 pelo 

método dos mínimos quadrados. A curva chave gerada neste trabalho foi comparada com a curva 

existente.  

Sedimentos em Suspensão 

A coleta de sedimentos em suspensão foi feita através de amostragens na seção transversal do 

rio, dividindo em segmentos, uma vez que a distribuição de sedimentos na seção não é uniforme 

(CARVALHO, 2008). Foi empregado o amostrador USDH-59, do tipo integrador, com massa de 

27,5 kg sendo bem estável em alta velocidade ou em fluxo turbulento. Ao amostrador foi acoplada 

uma garrafa de vidro (500 mL) onde a amostra entra lentamente, durante o trânsito do equipamento, 

realizado pelo guincho hidrométrico.  

Para a amostragem do sedimento em suspensão foi utilizado o Método de Igual Incremento de 

Largura (IIL), em que a seção transversal é dividida em uma série de segmentos de igual largura, 
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para obtenção de uma série de subamostras, na qual a velocidade de trânsito deve ser a igual para 

todas as verticais. Deve-se também utilizar o mesmo bico no amostrador nas verticais selecionadas, 

desse modo o volume de cada subamostra será diferente. Esse procedimento fornece em cada 

vertical uma subamostra com um volume proporcional à vazão na zona amostrada como 

exemplificado na Figura 5. As diversas subamostras são reunidas numa só amostra composta, para 

determinação da concentração. 

 

 

Figura 5 - Volume de amostra proporcional à vazão na vertical (Fonte: CARVALHO, 2008). 

A determinação da concentração do sedimento em suspensão foi realizada conforme esquema 

apresentado na Figura 6, utilizando à filtragem total da amostra composta, com bomba a vácuo e 

membranas filtrantes de fibra de vidro com porosidade de 0,47 micrômetros. As membranas ainda 

estéreis foram umedecidas com água destilada e secas em estufa a 100°C por 1 hora, em seguida é 

calcinada em mufla a 500°C por 1 hora; após esses procedimentos foram resfriadas em dessecador e 

pesadas em balança analítica (P1). Em seguida, filtrou-se totalmente a amostra composta, anotando 

o seu volume total, e colocou-se a membrana para secar em estufa a 100°C por 1 hora. Após a 

secagem, resfriaram-se as membranas em dessecador e a pesou novamente na mesma balança (P0). 

O resultado (mg/L ou ppm) da concentração (Cs) será dado pela diferença entre P1 e P0, dividido 

pelo volume da amostra (CARVALHO, 2000). 
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Figura 6 - Análise da concentração de sedimentos suspensos. 

 

Para calcular a descarga sólida total foi utilizado o Método de Colby Simplificado em que 

apenas o sedimento em suspensão é utilizado. Este método requer a determinação da vazão líquida, 

da área da seção molhada, da largura da seção, da profundidade média, da concentração de 

sedimento em suspensão e da velocidade média de escoamento, uma vez que a carga não medida é 

sensível à variabilidade de velocidades (CARVALHO, 2008). 

Curva-Chave de Sedimento 

O conjunto de valores de descarga sólida juntamente com a vazão correspondente, obtidos nas 

campanhas, foram colocados em gráficos e utilizados para a elaboração da curva-chave de 

sedimento da seção de estudo. A curva-chave de sedimentos é obtida através de uma equação 

exponencial apresentada na Equação 2 

 bST QaQ            (2) 

Em  que “a” e “b” são coeficientes obtidos pelo método dos mínimos quadrados utilizando 

uma análise de regressão não linear. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Tabela 3 estão representados os resultados de todas as medições realizadas no período em 

estudo com as datas e as variáveis correlacionadas. Foram realizadas medições tanto no período 

chuvoso como no de estiagem. Observa-se uma vazão mínima realizada agosto/2012 de 135,83 m³/s 

e a máxima de 670,92 m³/s em janeiro/2013. 

Tabela 3 - Medições realizadas nas campanhas de campo. 

Data 
Vazão 

(m³/s) 

Cota 

(m) 

Velocidade 

Média 

(m/s) 

Profundidade 

Média 

(m) 

Área 

Seção 

(m²) 

Largura 

(m) 

01/12/2011 177,3 0,51 0,33 3,83 543,94 142 

25/01/2012 515,0 2,20 0,72 4,83 719,07 149 

15/02/2012 499,44 1,97 0,65 5,16 764,22 148 

27/03/2012 274,45 1,07 0,44 4,34 624,72 144 

19/07/2012 143,0 0,32 0,28 3,66 508,07 139 

17/08/2012 135,83 0,26 0,26 3,83 528,37 138 

27/09/2012 145,24 0,33 0,28 3,70 518,42 140 

23/10/2012 139,52 0,29 0,27 3,68 507,74 138 

13/11/2012 234,69 0,84 0,39 4,15 595,93 143,5 

11/12/2012 266,9 0,94 0,43 4,35 625,68 144 

23/01/2013 670,92 2,87 0,86 5,15 782,86 152 

26/02/2013 589,83 2,28 0,76 5,31 780,10 147 

Média 315,9 1,16 0,47 4,33 624,9 143,7 

Máxima 670,92 2,87 0,86 5,31 782,86 152 

Mínima 135,83 0,26 0,26 3,66 507,74 138 

 

No banco de dados HidroWeb observa-se que a primeira medição de vazão realizada na 

mesma seção ocorreu em 15/11/1962, onde foi medida uma vazão de 113 m³/s. A maior vazão 

medida na seção foi em 11/01/1988, onde está registrada uma descarga líquida de 2.180 m³/s e a 

menor vazão medida presente nesse banco de dados é de 43,1 m³/s em 22/08/1969. 

A montante da seção de estudo existe um reservatório denominado APM Manso. A partir do 

fechamento das comportas da APM Manso, em dezembro/1999, observa-se nesse mesmo banco de 

dados que a máxima vazão medida é da ordem de 2.103 m³/s em 02/03/2002 e a mínima de 84,5 

m³/s em 16/05/2000. Nota-se que essas vazões foram medidas no início da operação da APM 

Manso, ainda no processo de enchimento do lago. Em 2008, ano mais atualizado disponível no 

banco de dados da ANA, estão registrados 1.053 m³/s em 06/03/2008 e 196 m³/s em 14/07/2008 

como máxima e mínima vazões medidas.  
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Levando-se em consideração que as vazões medidas são pontuais e não registros diários, 

ainda assim pode-se inferir que as diferenças entre as máximas e mínimas antes do início de 

operação da APM Manso são superiores. Ocorrências que reforçam a influência da barragem na 

regularização das vazões neste trecho do Rio Cuiabá. 

 

Para as batimetrias efetuadas, o leito da seção se mostrou estável e com pouca alteração por 

erosão ou deposição de sedimentos. O menor nível de água durante as campanhas foi de 0,26 m e o 

maior foi 2,87 m, a diferença entre estas cotas é de 2,61 m, conforme pode ser observado na Figura 

7. 
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Figura7 - Sobreposição de batimetrias realizadas nas campanhas de campo. 

A alteração do leito mais acentuada ocorreu na campanha de 25/01/2012, onde aparece uma 

provável deposição de sedimentos entre as posições de 40 e 80 metros em projeção horizontal. Essa 

deposição surpreende, pois a medição de vazão realizada nesse dia foi a terceira maior de todo o 

trabalho, onde a velocidade média da água era de 0,72 m/s, o que facilitaria a suspensão dos 

sedimentos e não sua deposição.       

Outra alteração aparente está na campanha de 27/09/2012 na posição de 35 m em projeção 

horizontal. Esta alteração foi causada por algum material em arraste no leito do rio, pois durante a 

evolução do posicionamento da corda na seção, a mesma ficou presa no fundo do rio algumas 

vezes. 
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A partir das vazões medidas no período de estudo foi calculada a curva-chave para a Estação 

do Porto, apresentada na Figura 8. Esta curva foi traçada a partir de 12 medições de descarga 

líquida na seção de estudo em meses chuvosos e de estio. As cotas, que compõem o eixo das 

ordenadas, foram tiradas antes e após as medições e quando ocorreu diferença de valores entre o 

início e o final da medição foi utilizada a média. 

 

Figura 8- Curva-chave da Estação do Porto 

 

Para verificar a consistência da curva elaborada neste trabalho fez-se uma comparação com 

curva existente e consolidada em 2002 pela Agência Nacional de Águas (ANA/Furnas) mostrada a 

seguir, Equação 3: 

 

  64,1

56,1

56,197,59:64,2h para

17,103,78:2,64mh  para





hQm

hQ
        (3) 

 

Como forma de comparação utilizou-se as cotas da estação para gerar as vazões 

correspondentes para cada curva no período referente a novembro/2011 a fevereiro/2013, o que 

compreende uma série de 486 dados. A Figura 9 mostra as variações das vazões no período, 

enquanto a Figura 10 apresenta os resultados de vazão deste trabalho (medidas) e a vazão gerada 

com a curva chave da ANA/Furnas para as cotas medidas no período deste trabalho.  



XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos    12 
 

 

 

Figura 91 - Vazões diárias calculadas pela curvas-chave deste Trabalho e da Ana/Furnas. 

 

Figura 10 - Comparação de vazões médias geradas pelas curvas-chaves do presente trabalho 

e da ANA/Furnas. 

 

Observa-se nas Figuras 9 e 10, sem rigor estatístico, a aderência entre as vazões. 

A Tabela 4 mostra os resultados de concentração de sedimentos em suspensão coletados nas 

campanhas deste trabalho. Nota-se que os resultados obtidos nos meses chuvosos são sensivelmente 

maiores que os meses de estiagem. 
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Tabela 4 - Valores de concentração de sedimentos suspensos. 

Data Concentração (mg/L) 

01/12/2011 38,67 

25/01/2012 89,58 

15/02/2012 113,95 

27/03/2012 50,23 

19/07/2012 14,01 

17/08/2012 11,61 

27/09/2012 10,14 

23/10/2012 14,84 

13/11/2012 77,46 

11/12/2012 72,7 

23/01/2013 146,92 

26/02/2013 102,1 

Média 71,47 

Máxima 146,92 

Mínima 10,14 

 

Na campanha de campo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul de 21/03/1995, durante o processo de elaboração do PCBAP (Plano de 

Conservação da Bacia do Alto Paraguai), na mesma seção de estudo e para uma vazão de 565,04 

m³/s obteve-se uma concentração de sedimentos suspensos de 105,51 mg/L (BRASIL, 1997). A 

concentração encontrada pelos pesquisadores do IPH não é bastante próxima das encontradas neste 

trabalho, pois em 26/02/2013 para uma vazão de 589,83 m
3
/s foi verificada uma concentração de 

102,1 mg/L. Deve-se citar que a metodologia de coleta adotada pelo IPH é de Igual Incremento de 

Descarga (IID) e o amostrador D-49 descritos no PCBAP, são diferentes aos adotados neste 

trabalho. 

A curva-chave da concentração de sedimentos suspensos relacionada com a descarga líquida 

da seção em estudo é apresentada na Figura 11. Observa-se, visualmente, a dispersão entre os dados 

experimentais e a curva ajustada, o que explica o coeficiente de determinação mais distante da 

unidade. Ainda assim o coeficiente de determinação calculado (R² = 0,807) pode ser considerado 

satisfatório, já que a variável concentração de sedimento suspenso não se relaciona exclusivamente 

com a descarga líquida.  



XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos    14 
 

 

 

Figura 11- Curva-chave de concentração de sedimentos suspensos. 

 

A descarga de sedimentos, sempre que possível, deve ser medida. Pois na natureza para cada 

vazão em um determinado momento existe um valor distinto de descarga sólida, concluindo-se que 

a curva chave de sedimentos não pode substituir os valores reais confiáveis (CARVALHO, 2008). 

Para ilustrar a relação entre concentração de sedimentos suspensos e precipitação e o uso da 

curva-chave foi criado um gráfico com os dados obtidos durante as campanhas de coleta e medições 

(FIGURA 12). Para preencher as falhas dos meses onde não foram realizadas campanhas, 

calcularam-se na curva-chave de concentração os valores ausentes, destacados em amarelo. Em 

seguida apresenta-se um gráfico das concentrações e a da precipitação no mesmo período. 

 

Figura 12 - Os dados em azul são os medidos e os em amarelo foram calculados na curva-chave de 

concentração. 
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Para a seção de estudo, no banco de dados da ANA, existe informações sobre descarga sólida 

a partir de 11/10/1999 até 23/07/2009. Na Figura 13 foi criado um gráfico comparativo de 

concentração de sedimentos suspensos entre os dados da ANA e os calculados pela curva-chave 

deste trabalho, para as mesmas vazões. 

 

Figura 13 - Comparação entre dados de concentração de sedimentos suspensos da ANA e os 

calculados pela curva-chave. 

 

Observa-se que os resultados apresentam distribuição temporal comparável no entanto seus 

valores absolutos não podem ser comparados, o que reforça a afirmação de que para cada vazão 

medida há uma descarga sólida distinta. Pode-se ainda supor que entre 1999 e 2001, onde as 

concentrações de sedimentos encontrados pela ANA se mostraram bem acima das calculadas pela 

atual curva, a influência do processo de fechamento e enchimento do Reservatório de Manso.  

 

Com os dados das medições de vazão (descarga líquida, área molhada, velocidade média, 

profundidade média e largura da seção) e os dados de concentração de sedimentos suspensos, foi 

calculada a descarga sólida total pelo método de Colby Simplificado. Na Tabela 5, estes resultados 

são apresentados 

Tabela 5 - Resultados de Descarga Sólida obtidos através das medições de campo para esta 

pesquisa. 
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Data 
Vazão 

(m³/s) 

Concentração 

(mg/L) 

Concentração 

 Relativa 

(mg/L) 

Descarga 

Sólida 

não 

 Medida. 

(ton/d) 

Descarga 

Sólida. 

Medida. 

(ton/d) 

Descarga. 

Sólida 

Total 

(ton/d) 

01/12/2011 175,9 38,67 24,48 170,01 587,74 757,75 

25/01/2012 515,54 89,58 148,17 1.764,26 3.989,95 5.754,21 

15/02/2012 499,44 113,95 108,61 1.613,04 4.917,13 6.530,17 

27/03/2012 274,45 50,23 47,42 419,45 1.191,08 1.610,52 

19/07/2012 143,0 14,01 18,56 74,25 173,10 247,35 

17/08/2012 135,83 11,61 14,77 58,45 136,25 194,7 

27/09/2012 145,24 10,14 18,15 64,40 127,24 191,65 

23/10/2012 139,52 14,84 16,90 70,06 178,89 248,95 

13/11/2012 234,69 77,46 36,71 386,22 1.570,67 1.956,89 

11/12/2012 266,9 72,7 44,7 476,48 2.304,60 2.781,08 

23/01/2013 670,92 146,92 221,24 3.440,48 8.516,58 11.957,07 

26/02/2013 589,83 102,1 157,89 2.159,63 5.203,15 7.362,78 

 

Com as vazões medidas e a descargas sólidas totais calculadas elaborou-se a curva-chave de 

descarga sólida da seção em estudo (FIGURA 14). Esta curva possui tendência exponencial e como 

os valores calculados para descarga sólida total (DST) e vazão estão pouco dispersos, explica o 

coeficiente de correlação relativamente alto (R
2
 = 0,983).  

 

Figura 14 - Curva-chave de Descarga Sólida. 

Deve-se considerar que no cálculo de DST pelo Método de Colby Simplificado apenas o 

sedimento em suspensão é medido e a descarga de arrasto é apenas estimada através da velocidade e 

profundidade médias, concentração medida e largura da seção. Segundo Carvalho (2008) esta 
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limitação do método é compensada pela simplicidade e uso de poucos dados, tornando o trabalho de 

sedimentometria econômico e fácil, pois só necessita da medição de descarga líquida e da 

concentração de sedimentos em suspensão, diminuindo muito o trabalho de laboratório e de 

escritório.  

No PCBAP (BRASIL, 1997) é mencionada uma medição de descarga sólida total na seção de 

estudo em 21/03/1995 com uma descarga líquida de 565,04 m³/s, obtendo-se uma descarga de 

sedimento suspenso de 5.150,8 t/d e uma descarga de sedimento de arraste de 18,5 t/d, totalizando 

5.169,3 t/d. Para essa mesma campanha foi calculada, pelo método de Van Rijin, descrito em 

Carvalho 2008, uma descarga sólida total de 7.911 t/d. O resultado de DST calculado no PCBAP é 

muito próximo ao calculado pela curva-chave deste trabalho, para a mesma vazão, que é de 

7.816,19 t/d.  

Na campanha do PCBAB de 23/08/1996, com uma vazão menor (122,03 m³/s) obteve-se uma 

DST de 338 t/d pelo método de Van Rijin, superior à descarga total obtida para menor vazão 

medida neste trabalho (135,83 m³/s) que foi de 194,7 t/d. Porém se for calculada a DST na curva-

chave deste trabalho para uma vazão de 122,03 m³/s encontra-se uma descarga sólida de 342,88 t/d, 

mais próximo à calculada no PCBAP, evidenciando que medidas isoladas não são passíveis de 

comparação, enquanto as relações teóricas obtidas de séries históricas podem ser utilizadas para esta 

finalidade 

No HidroWeb existe dados de DST de 11/10/1999 até 23/07/2009, todos calculados pelo 

Método Simplificado de Colby. Embora a metodologia adotada pela ANA e neste trabalho é a 

mesma, o método da coleta da amostra de concentração de sedimentos presente no banco de dados 

não é informada. 

 Para efeito de teste da curva-chave de DST deste trabalho e comparação de resultados, foi 

calculada a descarga sólida pela curva encontrada com as vazões correspondentes do banco de 

dados e sobrepostos, apresentados na Figura 15. 
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Figura 15 - Comparação de dados de DST da ANA com os resultados calculados neste 

trabalho. 

 Observa-se que nesta sobreposição encontrou resultados um pouco mais ajustados em 

comparação com a Figura 11, de concentrações. Nota-se que os resultados iniciais, de 1999 a 2001, 

fornecidos pela ANA são maiores que os calculados, onde se supõe interferência da APM Manso na 

redução do aporte de sedimentos na seção de estudo a partir de seu fechamento. A partir de 2002 os 

dados calculados pela curva se tornam mais ajustados ou superiores aos da ANA.  

Segundo Brasil (1997), a Bacia do Paraguai apresentou aumento de precipitação em alguns 

postos entre 1978 e 2003, onde foi verificado o aumento da vazão. Esses resultados poderiam estar 

evidenciando a influência da variabilidade climática devido ao aquecimento global. Os estudos de 

transporte de sedimento mostram um aumento de produção de sedimento na bacia. O pequeno 

aumento dos índices pluviométricos e das vazões verificado nos cursos d'água não justifica o maior 

incremento da produção de sedimentos dessa bacia, podendo-se concluir que o aumento da erosão 

se dá principalmente devido ao crescente uso do solo e, em menor escala, devido à variabilidade 

climática.  
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CONCLUSÕES  

Ponderando-se o número de medições realizadas para a elaboração da curva-chave cota/vazão 

deste trabalho, o ajuste foi considerado satisfatório (R
2 

= 0,994). Não foi encontrada uma igualdade 

estatística para a curva-chave deste trabalho e a da ANA/Furnas. Um número maior de medições é 

recomendado para uma resposta adequada desta curva, principalmente com níveis de régua acima 

dos três metros.  

É importante citar a regularização de vazão exercida por parte da APM Manso. Esta 

regularização de vazão se mostrou efetiva durante o período monitorado neste trabalho, 

principalmente na época de estiagem onde não foi observada vazão menor que 120 m³/s. 

A seção de medição utilizada nesta pesquisa se apresentou estável e confiável, com pouca 

variação do seu leito. A sobreposição das batimetrias realizadas e o confronto de resultados 

presentes neste trabalho com outros pré-existentes, corroboram com esta afirmação. 

O monitoramento da descarga sólida em suspensão na seção de estudo propiciou a elaboração 

de duas curvas-chave neste estudo, a primeira relacionando concentração de sedimentos 

suspensos/vazão e a segunda que relaciona a descarga sólida total, calculada pelo Método de Colby 

Simplificado, e a vazão líquida. Estas curvas, apesar de fatores de correlação representativos, 

apenas sugerem um valor estimado de sólidos já que a descarga sólida não se relaciona apenas da 

descarga líquida.     

O regime pluviométrico da região, com duas estações bem definidas: seca (maio a outubro) e 

chuva (novembro a abril), possui uma relação decisiva tanto na descarga líquida como na sólida.  

As variações da descarga líquida na seção de estudo se mostraram completamente alinhadas 

com as estações já definidas, ainda que em estudos anteriores ao ano 2000 as vazões de estiagem se 

mostraram inferiores às encontradas no período deste trabalho. Pode-se relacionar esse fato ao 

fechamento das comportas da APM Manso. 

A descarga sólida, sem dúvida, também possui relação com o regime pluviométrico, nota-se 

uma carga de sólidos elevada na época das chuvas. Mas esta relação não pode ser definida como 

única, pois outros fatores contribuem na variação da descarga sólida, como o uso e ocupação do 

solo da bacia e disponibilidade de material mobilizado. 
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