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ABSTRACT – Looking for alternatives to the monitoring of sediment transport in rivers 
and lakes, the turbidimeter helps in the understanding of sediment dynamics when 
properly calibrated. The equipment operates continuously, obtaining time space 
information. That contributes to the decision-making and strategic planning of water 
use in river basins. Thus, this study characterizes the aspects involved in the calibration 
such as sampling of suspended sediments and the stability and efficiency of the 
equipment probe. The turbidimeter probe calibrations by spot sampling and vertical 
integration showed satisfactory adjustments; however, the equation must be adjusted 
during the events under monitoring conditions. The equipment is an excellent option 
in the monitoring suspended sediment transport when properly calibrated considering 
local characteristics. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O monitoramento de sedimentos em dos rios em bacias hidrográficas ajuda no 

planejamento estratégico do uso das águas. O uso de equipamentos que auxiliam no 

monitoramento, como sensores de turbidez, possibilitam obter informações espaço 

temporais contribuindo para o planejamento dos recursos hídricos. 

Outro aspecto para o uso destas ferramentas são as condições na qual o 

equipamento foi calibrado, podendo elevar o grau de erros na leitura. O equipamento 

deve ser calibrado considerando a solução padrão de turbidez e com amostras de 

sedimentos em suspensos, de maneira que represente as características locais. 

Regüés & Nadal-Romero (2013) verificaram que o monitoramento de sedimentos 

em suspensão em rios utilizando sondas de turbidez tem sido alternativa de destaque em 

estudos relacionados com essa temática nos últimos anos. Neste contexto, o uso de 

turbidímetro vem sendo ferramenta normalmente usada no planejamento dos 

recursos hídricos. Portanto, a calibração da sonda de turbidez e o conhecimento da 

área de estudo são fundamentais para obtenção na qualidade dos dados.  

Assim, a continuidade das informações coletadas por turbidímetros possibilita o 

conhecimento e entendimento da dinâmica espaço-temporal dos sedimentos em bacias 

hidrográficas. Entretanto, segundo Gippel (1989), a calibração do instrumento registrador 

requer análise cuidadosa, considerando as características do local onde o equipamento se 

encontra instalado. Neste estudo determinamos aqui a estabilidade e eficiência da 

sonda e verificamos a relação entre a concentração de sedimento suspenso e a 

turbidez na calibração do turbidimetro. 

 

2 - MATERIAIS E METODOS  

2.1 - Área de estudo 

O estudo foi realizado no município de Campo Grande, MS, na sub-bacia 

hidrográfica do Córrego Guariroba localizada entre os paralelos 20° 28’ e 20° 43’S e os 

meridianos 54° 29’ e 54° 11’ W, com área de 362 km² (Figura 1). 
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Figura 1. Área de estudo 

2.1.2 - Calibração do turbidímetro  

Para a calibração do turbidímetro usamos dois métodos de amostragem em 

suspensão: a pontual, com frascos de 1 litro, e por integração na vertical, com uso do 

amostrador USDH – 48. 

As amostragens ocorreram por 12 meses, considerando as diferenças entre 

períodos chuvosos e não chuvosos de modo que tenha maior amplitude na 

determinação e ajuste da curva de calibração. A amostragem pontual foi realizada nas 

proximidades do turbidimetro com frascos de 1 litro. Para ter maior 

representatividade nas analises laboratoriais de concentração em suspensão (Mg/l),  

As amostragens para as analises laboratoriais de concentração média de sedimentos 

em suspensão (Mg/l) ocorreram em triplicata. Para amostragem por integração na 
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vertical utilizamos o método de igual incremento de largura IIL, com auxilio do 

amostrador USDH – 48. 

O estudo foi realizado na seção de medição hidrossedimentológicas na foz do 

Córrego Guariroba utilizando estação automática com sensor de turbidez e nível 

acoplado em datalogger. A sonda conectada à estação foi abrigada em cano de PVC de 

50 mm de diâmetro de cor escura, constantemente submersa no córrego a 20 cm do 

fundo do canal, de fácil acesso para limpeza e calibração. 

A calibração do equipamento foi realizada em duas etapas. A primeira para 

determinar a eficiência e estabilidade da sonda, através da relação entre o sinal 

emitido pelo sensor expresso em mili-voltes (Mv), e a turbidez em (NTU), conforme 

descrito por Minella et al. (2008). Neste procedimento foi utilizada a solução padrão 

de formazina na concentração de 4000 NTU. A partir dessa solução foram preparados 

os padrões desejados por meio de diluições. Consideramos a água destilada sem 

presença de turbidez com 0 NTU. As demais concentrações foram 20, 50, 100, 300, 500 

e 1000 NTU. O sensor após ser lavado com água destilada era imerso em cada um dos 

padrões, em intervalo de 2 minutos, obtendo os registros de leitura. Para cada valor 

médio do padrão obtido foi definida a equação da curva de turbidez em função da 

leitura do turbidímetro em mili-volts (Mv). 

A segunda etapa da calibração foi para identificar a relação entre a concentração 

de sedimentos em suspensão e turbidez, considerando o sinal emitido da sonda e a 

concentração de sedimentos em suspensão em (mg/L). Desta forma, com a análise de 

concentração de sedimentos em suspensão realizada em laboratório, com as amostras 

de integração na vertical e pontual, foi possível transformar a turbidez (NTU) em 

concentração de sedimentos em suspensão (mg/L). Para ambos os métodos de 

amostragem de sedimentos em suspensão foi determinada a curva de calibração. Esta 

curva corresponde à relação entre a leitura da sonda de turbidez e a concentração de 

sedimentos em suspensão no instante da amostragem. 

3 - RESULTADOS E DISCUSÃO  

3.1 - Calibração do turbidímetro  



 

5 

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 

I Partículas nas Américas 

 

Após realizada a calibração da sonda de turbidez com solução de formazina, 

preparada em laboratório, verificamos a eficiência da estabilidade do equipamento. A 

equação que apresentou forte correlação entre as variáveis, na transformação das 

leituras de mili-voltes (Mv) para turbidez (NTU), foi a polinomial de 2º ordem, (Figura 

2). 

 

Figura 2 . Equação transformação das leiruras  da sonda Mv para NTU. 

Os dados de turbidez (NTU) foram transformados em concentração de 

sedimentos em suspensão (CSS) para os dois métodos de amostragem na segunda 

etapa de calibração. A equação linear foi a que melhor se ajustou na calibração da 

concentração de sedimentos em suspensão do turbidímetro, (Figuras 3 e 4). Em geral a 

relação entre a concentração de sedimentos em suspensão e a turbidez é do tipo 

linear, potencial, ou polinômio de ordem dois, de acordo com Navratil et al. (2011). 

Estes autores relatam ainda que, frequentemente, o coeficiente de correlação entre as 

duas variáveis é superior a 70%. Neste estudo observamos que a relação entre as 

variáveis turbidez e concentração de sedimentos em suspensão foi superior a 80%. 
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Figura 3 -  Equação de calibração  integraçao na vertical com amostrador USDH – 48. 

 

Figura 4- Equação de calibração pontual de superficie. 

A curva de calibração para os dois métodos obteve bom coeficiente de ajuste, 

demonstrando que o uso do turbidímetro para o monitoramento de sedimentos 

suspensão é alternativa que pode ser usada.  
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Segundo Anderson et al. (2010), a medida final da eficiência de uma tecnologia 

alternativa para estimava da CSS, em substituição ao método clássico de coleta e 

análise do sedimento em laboratório, está relacionada à sua capacidade de quantificar 

e representar, adequadamente, as características dos sedimentos transportados.  

4 - CONCLUSÃO  

Há forte correlação entre turbidez e concentração de sedimentos em suspensão 

quando se usa turbidímetro adequadamente calibrado. Assim, o equipamento 

demonstra ser ótima opção no monitoramento quando devidamente calibrado, 

considerando as características e as condições locais. Os dois métodos usados para a 

calibração de turbidímetro apresentaram ajuste satisfatório da curva de calibração do 

sensor, contudo, em condições de monitoramento, a equação deve ajustada durante 

os eventos. 
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