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CORRELAÇÃO ENTRE O PARÂMETRO DE QUALIDADE DE ÁGUA 
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (CE) E A CONCENTRAÇÃO DE SEDIMENTOS 

EM SUSPENSÃO PARA UM TRIBUTÁRIO DE ACESSO AO LAGO DOS 
MANACÁS NO CAMPUS DA UFJF EM JUIZ DE FORA (MG) 

Geovana Gabriela Costa 1 ; Luiza Souza Neves Frade da Cruz 2; Rafaela Pereira Sabino 3; Pedro 
Henrique Pontes Dias 4; Ricardo Stephani Mazocco 5 & Luiz Evaristo Dias de Paiva 6 

ABSTRACT – The objective of this work was to verify a possible correlation between the 
concentration of sediments and the electrical conductivity for a small watercourse. The 
watercourse presents, respectively, the average values 0.057 m² for the area of the cross section; 
1.146 m for the wet perimeter and 0.44 m for the surface width, presenting perennial flow and 
flowing into the Lake of Manacás, one of the most important collections of water for landscaping, 
located at the Federal University of Juiz de Fora (UFJF). For this, 14 campaigns of 
hydrosedimentometric measurements were carried out and water quality information was also 
collected. The measurements were carried out between August 2018 and December 2019. The 
analyzes revealed that the electrical conductivity of the water in the studied watercourse 
increases with the increase in the concentration of suspended sediments. 

Palavras-Chave – Sedimentos; concentração; hidrossedimentologia. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 O constante desenvolvimento econômico, muitas vezes sem o viés conservacionista, pode 

impactar negativamente, na qualidade da água, em decorrência da quantidade de partículas em 

suspensão constantes na mistura água e sedimento e de distintos contaminantes. Em trabalho 

relativamente recente Di Bernardo (2010) comenta que, de posse do conhecimento de valores de 

condutividade elétrica (CE), é possível estimar a quantidade de sólidos totais dissolvidos (STD) que 

estão presentes em determinada amostra de água.  

Técnicos e cientistas compartilham a opinião de que os sólidos são constituídos por 

substâncias dissolvidas, em suspensão, e ainda podem ser considerados de composição orgânica 

ou inorgânica. Analiticamente são considerados sólidos dissolvidos aqueles com diâmetros 

inferiores a 1,2 m e em suspensão partículas com diâmetros de texturas maiores (Sampaio et al, 

2007). Assim, o nosso objetivo neste trabalho foi o de apresentar a correlação entre a 

condutividade elétrica e a concentração de sedimentos em suspensão (CSS) em um tributário de 

acesso ao lagos dos Manacás, localizado no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF).  

Alimentado por um aglomerado de cursos d’águas intermitentes e um curso d’água perene, 

o Lago dos Manacás (Figura 1), é um pequeno reservatório artificial. O lago está a uma altitude de 

720 metros e ocupa uma área de aproximadamente dois hectares (20.000 m
2
). A profundidade 

máxima e a profundidade média apresentam, respectivamente, de 4,0 metros e 0,83 metros, 

segundo Cardoso (2010) "apud" Carvalho (2017). 

Os resultados parciais ora apresentados advém do projeto de MONITORAMENTO DA 

DESCARGA DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO NOS PRINCIPAIS TRIBUTÁRIOS DE ACESSO AO LAGO 

DOS MANACÁS NO CAMPUS DA UFJF, formalizado na Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da 

instituição, e a escolha do tema deveu-se a constatação de que outros estudos experimentais 

evidenciaram a correlação entre a condutividade elétrica da água e a concentração de sedimentos 

em suspensão nos escoamentos com superfície livre (Sampaio et al, 2007). 

Ao se fazer uma pesquisa exploratória, na literatura, sobre o tema afim ao artigo proposto, 

encontra-se, que os aspectos inerentes à textura e à composição dos sólidos transportados nos 

escoamentos com superfície livre, impactam nas oscilações dos níveis da condutividade elétrica 

(CE) e suas relações com as diferentes tipologias de concentrações de sólidos no seio do ambiente 

lótico (Berger et al, 2013; Sampaio et al, 2007; Moraes et al,2013). 

De acordo com o Programa de Pesquisa em Saneamento Básico do ano de 2006, 

desenvolvido pela Associação Brasileira de engenharia Sanitária e Ambiental "apud" Berger et al 

(2013) "a condutividade elétrica da água representa sua capacidade de transmitir a corrente 

elétrica em função da presença de substâncias dissolvidas, principalmente inorgânicas, que se 
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dissociam em cátions e ânions”. Ainda de acordo com BERGER et al (2013) “Simplificadamente, a 

condutividade elétrica representa a concentração de íons, estando, portanto, associada à 

concentração de sólidos dissolvidos totais (SDT) e à salinidade”  

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2001) apud Cordeiro 

(2001) as águas são divididas em subclasses de acordo com a sua condutividade elétrica (CE), 

através do critério de concentração total de sais. Assim sendo, as classificações variam de C1, água 

de baixa salinidade (menos de 250 micromhos/cm) usada na maior parte dos cultivos em quase 

todos os tipos de solo, até C4, água com salinidade muito alta (acima de 2250 micromhos/cm) 

usada em situações especiais, como em solos muito permeáveis. 

Em trabalho desenvolvido por Sampaio et al (2007) em correntes de águas residuárias foi 

avaliada a relação linear entre condutividade elétrica e sólidos para ambientes lóticos. Os 

resultados mostraram, em sua maioria, que houve uma relação linear para a condutividade 

elétrica (CE) em função dos sólidos totais e dissolvidos em quase todas as modalidades de águas 

residuárias pesquisadas, a exceção ficou por conta daquelas provenientes do meio urbano. Foram 

as evidências experimentais encontradas que nos motivaram avaliar a correlação entre a 

concentração de sedimentos e a condutividade elétrica para o curso d’água de acesso ao Lagos 

dos Manacás. 

2 - METODOLOGIA 

Na Tabela 1 abaixo é apresentado o fluxograma das atividades realizadas no projeto, com as 

diretrizes que orientaram o levantamento dos dados de campo e as análises de laboratório. Em 

cada uma das campanhas coletava-se amostra de água e foram coletadas também amostras de 

solo do leito do tributário para a elaboração de curvas granulométricas. 

Tabela 1 – Fluxograma simplificado das atividades realizadas ao longo do projeto 

Determinação da concentração de 

sedimentos em suspensão

Determinação da condutividade elétrica 

da água

Medições na 

seção

Análises em 

laboratório

Área de 

Estudo Análise de sedimentos 

em suspensão

Determinação da descarga líquida

Amostragem de sedimentos em suspensão

 

2.1 - Área de Estudo  

O ponto de acesso à seção de monitoramento no tributário em que foi realizada a pesquisa 

está localizado geograficamente pelas coordenadas 21º46’48,2”S 43º22’14.8”W, próxima à 

Faculdade de Educação Física e Desportos (FAEFID) no campus da UFJF. O ponto de acesso a seção 
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de monitoramento está sinalizada com as iniciais (SM) na parte inferior da Figura 1. A título de 

ilustração informa-se que o tributário onde foram feitas as medições apresenta, respectivamente, 

os valores médios 0,057 m² para a área da seção transversal; 1,146 m para o perímetro molhado e 

0,44 m para a largura superficial.  

 

 
 

Figura 1 – Indicação do acesso a seção de monitoramento (fonte: Imagem Google Maps) 

2.2 - Medições da Seção 

Foram realizados o total de 14 campanhas no período de agosto de 2018 e dezembro de 

2019, relacionadas à medição de vazão através do uso de molinete fluviométrico de hélice de alto 

desempenho e tecnologia, modelo NEWTON. A coleta de água foi realizada por um amostrador 

artesanal, descrito posteriormente. As análises de qualidade de água foram realizadas no 

laboratório de qualidade de água (LAQUA) da Faculdade de Engenharia da UFJF. Também foram 

coletadas amostras de solos do tributário para a confecção de curvas granulométricas. 

2.3 - Determinação da Condutividade 

Para a determinação da condutividade elétrica (CE) foi utilizado um condutivímetro 

microprocessador de bancada (HMCDB-150). Por ser digital, no visor do próprio aparelho 

conferiam-se as leituras das amostras. A fim de garantir a confiabilidade dos resultados, as 

análises foram realizadas dentro de 24 horas após a coleta. No decorrer das 24 horas as amostras 

foram mantidas sob refrigeração para a manutenção da sua integridade. Além disso, a 

homogeneização foi realizada antecedente às análises e as mesmas realizadas em triplicata para 

garantir maior proximidade com o real. 

2.3.1 - Amostragem dos Sedimentos em Suspensão  

“SM” 
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Para a amostragem dos sedimentos em suspensão utilizou-se um amostrador, de formato 

dinâmico, contendo em uma extremidade um bocal com bico intercambiável com cerca de 3 mm 

de diâmetro para a coleta do material e na outra extremidade um orifício de cerca de 20 mm de 

diâmetro vedado com tampa roscável para a retirada da amostra água e sedimento coletada. O 

amostrador foi construído em PVC para a viabilização de medições em cursos d’águas pequenos e 

possibilita em sua manufatura a coleta do material com procedimento semelhante aquele do 

amostrador DH-81 Carvalho et al (2000). No corpo do amostrador tem-se um tubo de Pitot 

também artesanal de fácil confecção (Figura 2) “apud” (Paiva et al, 2012; Carvalho, 2017). Para a 

amostragem do sedimento em suspensão movimenta-se o coletor buscando manter a velocidade 

do movimento constante, de modo a se obter uma amostra integrada do transporte de 

sedimentos em suspensão, e em quantidades suficientes para garantir a precisão desejada das 

análises de laboratório (Carvalho, 2017). A esquerda, na Figura 2, ilustra-se a facilidade de 

montagem do amostrador, sob encaixe às peças de PVC, e à direita uma demonstração do seu uso. 

 
Figura 2 – Amostrador Artesanal (Fonte: Paiva et al, 2012; Carvalho, 2017) 

2.3.2 - Determinação dos Sólidos em Suspensão (filtragem) 

Para a determinação dos sólidos em suspensão presentes em cada amostra foi necessário 

realizar a filtragem, em duplicata. A filtragem baseia-se em um processo físico de separação de 

misturas heterogêneas, o qual consiste em passar a mistura através de um meio filtrante 

(membrana) que irá impedir a passagem das partículas sólidas. A separação foi realizada a vácuo, 

utilizando um funil tipo Buchner com uma rolha de borracha acoplada em sua haste inferior, para 

vedação do sistema. Na parte superior do funil foi adicionado o meio filtrante e então o mesmo é 

inserido em um frasco Kitassato, onde se liga a mangueira ao sistema de vácuo, para que se forme 

a pressão requerida no interior do frasco Kitassato, realizando a sucção do filtrado. A membrana é 

mantida em estufa, tanto antes quanto depois da filtragem, para em seguida ser feita a pesagem 

para comparação. 

3 - RESULTADOS 
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Na Tabela 2 apresenta-se a base de dados usada no desenvolvimento do trabalho na qual se 

registram, respectivamente, nas colunas 3, 4, 5, 6, 7 e 8; a concentração de sedimentos em 

suspensão (Css); a velocidade média do escoamento (U); o diâmetro mediano da amostra (D50); o 

número de Froude do escoamento (Fr); a temperatura (T) e a condutividade elétrica (CE). Na parte 

inferior da tabela assinalam-se, respectivamente, os valores médios máximos e mínimos para a 

condutividade elétrica de, aproximadamente, a 46; 53 e 34 em S/cm, ou seja, dentro dos padrões 

normalmente aceitáveis às águas de rios e tributários com baixa poluição (Moraes et al, 2013). 

Tabela 2: Dados medidos no tributário de acesso ao Lago dos Manacás 

1 2 3 4 5 6 7 8

n° DATA Css (mg/L) U (m/s) D50 (mm) Fr T (°C) (CE) (µs/cm)

1 06/05/2019 4,75 0,406 0,19 0,374 21,71 46,13

2 20/05/2019 2,50 0,467 0,12 0,414 22,65 51,64

3 03/06/2019 10,50 0,350 0,22 0,299 24,73 46,24

4 17/06/2019 1,25 0,480 0,57 0,376 22,45 40,97

5 15/07/2019 0,50 0,209 0,320 0,167 19,45 33,59

6 05/08/2019 1,00 0,180 0,078 0,143 18,45 35,10

7 02/09/2019 5,17 0,354 1,900 0,315 18,60 44,69

8 16/09/2019 1,83 0,325 0,450 0,260 17,18 45,95

9 30/09/2019 4,50 0,416 0,840 0,360 20,10 50,17

10 21/10/2019 9,33 0,437 0,280 0,441 22,50 51,03

11 04/11/2019 4,50 0,407 0,360 0,361 25,23 50,22

12 25/11/2019 6,33 0,542 0,310 0,476 24,18 52,65

13 02/12/2019 3,83 0,457 0,355 0,421 23,98 47,05

14 09/12/2019 13,50 0,675 0,461 0,650 22,73 50,39

4,96 0,41 0,46 0,36 21,71 46,13

13,50 0,67 1,90 0,65 25,23 52,65

0,50 0,18 0,08 0,14 17,18 33,59MINIMO

MÉDIA

MÁXIMO

 

No gráfico da Figura 3 observa-se que o aumento da concentração de sedimentos implica no 

aumento da condutividade elétrica, essa tendência ratifica o esperado entre o comportamento da 

variação da concentração de sedimentos com o aumento da condutividade elétrica, em virtude da 

presença da matéria orgânica no soluto da mistura água e sedimentos (Sampaio et al,2007). Já a 

baixa correlação (R²=0,32) presumivelmente está associada à predominância do material de maior 

textura em detrimento da menor presença de silte e argila, comumente observada, na composição 

granulométrica do material do leito do tributário do Lago dos Manacás.  
 

Css = 0,367(CE) - 12,00
R² = 0,322
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Figura 3: Correlação entre a concentração de sedimentos Css (mg/L) e a condutividade elétrica CE (µS/cm) 



 

XIV Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 7 

Na Equação 1, apresenta-se mais uma alternativa à estimativa da concentração de 

sedimentos com os dados da pesquisa. A concentração Css 1 [mg/l] pode ser estimada em função 

da temperatura T [ C]; do Número de Froude Fr adimensional; do diâmetro do sedimento  

[mm] e da velocidade do escoamento U [m/s]. Observam-se neste caso um melhor ajuste. A 

equação foi obtida por regressão linear múltipla admitindo o índice de confiança de 95%. Testes 

estatísticos corroboraram a suposição da influência das variáveis preditoras (T;Fr; ;U) na 

estimativa da concentração (Css1). Para a Equação 1 os indicadores de ajustes apresentaram, 

respectivamente, 0,80 para o coeficiente de correção múltiplo (R); 0,65 para o coeficiente de 

correção linear (R²). A diferença relativa média entre o valor padrão (Css) e o calculado (Css1) 

pode ser conferida igual a 2,51. De acordo com a Figura 4, nota-se que os picos dos dados 

estimados pela Equação 1 nem sempre acompanham aqueles da curva medida. Entretanto, ao se 

comparar o valor médio dos dados medidos [4,96] com o valor médio estimado pela Equação 1 

[5,01], utilizando-se a base de dado da tabela 2, nota-se que a aproximação nos valores confere a 

Equação 1 notório credencial à estimar a concentração pela média. 

 (1) 

 

 
 

Figura 4: Concentração de sedimentos (mg/l) em relação ao número de campanha 

4 - CONCLUSÕES 

As análises revelaram que a condutividade elétrica da água para o Lago dos Manacás 

aumenta com o aumento da concentração de sedimentos em suspensão. Não foram observadas 

boas correlações entre a concentração e a condutividade pelo modelo linear de regressão 

(R²=0,32). Mesmo ainda não conclusivo atribuiu-se este fato a predominância de solos maiores na 

textura de areias a pedregulho, em detrimento daquelas faixas consideradas finas como os siltes e 

as argilas. 
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Foi apresentada uma equação linear por regressão múltipla (Equação 1) que permite 

estimar, com razoável aderência, a concentração de sedimentos em função de parâmetros 

característicos dos sedimentos e do escoamento. A média da concentração dos dados medidos 

[4,965] é igual a média daqueles estimados pela Equação 1 [5,01 = 5,00]. 

De acordo com a pesquisa, os valores encontrados para a condutividade elétrica no Lago dos 

Manacás, com valor máximo de 53 S/cm, afasta a hipótese de degradação ambiental, se apenas 

esse parâmetro for analisado em detrimento dos demais empregados com tal finalidade.  
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