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Resumo: Os sólidos suspensos influenciam a freqüência de enchentes, a capacidade de 
armazenamento de reservatórios, entre outros, tornando imprescindível a sua quantificação. 
Usualmente ela é feita através da análise de muitas variáveis, o que demanda tempo e recursos 
financeiros. Existe a possibilidade de simplificação da metodologia por implantação de relações entre 
a concentração de sólidos suspensos (CSS) e a turbidez. Segundo a literatura, existe a possibilidade 
de simplificação da metodologia por implantação de relações entre a concentração de sólidos 
suspensos (CSS) e a turbidez. Os resultados apurados neste trabalho mostraram que a real 
possibilidade de atendimento desta demanda através de parâmetros de fácil de terminação. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A presença de sedimentos em cursos 
d’água pode advir do material erodido do seu 
leito, bem como dos terrenos da bacia 
hidrográfica. 
Segundo Carvalho et al. (2000), a descarga 
sólida total na seção transversal de um curso 
d’água é o somatório da descarga de 
sedimentos em suspensão e da descarga de 
sedimentos do leito. Esta separação da 
medição é devido às diferentes forças de 
resistência envolvidas ao movimento nos 
processos de transporte das partículas em 
suspensão e no leito. Bhargava e Mariam 
(1994) destacam o aumento da freqüência das 
enchentes e redução da capacidade de 
armazenamento de reservatórios com a 
deposição de sedimentos. Assim, a 
quantificação da carga de sedimento 
suspenso torna-se imprescindível para o 
gerenciamento de reservatórios e bacias 
hidrográficas. 
Usualmente a determinação da concentração 
de sólidos suspensos em corpos d’água é feita 
a partir de análises laboratoriais de amostras 
pontuais da CSS, ao longo de uma seção 
transversal de um curso d’água, com posterior 
integração de todos os pontos amostrados. 
Ocorre que tal forma acaba por demandar 
elevados tempos para obtenção dos dados e 
custos operacionais, o que torna difícil sua 
utilização de forma extensiva e intensiva para 
monitoramento de qualidade da água em 
Bacias Hidrográficas. 

Segundo Caliari e Teixeira (2005), existe a 
possibilidade de simplificação do processo 
através da implantação de metodologia de 
medição “on-line” para a determinação da 
CSS em corpos d’água. 
A turbidez tem sido considerada como um 
indicador efetivo e barato da concentração de 
sólidos suspensos, fato que poderia levar ao 
atendimento dessa demanda através da 
disponibilização de relações envolvendo 
Concentração de Sólidos Suspensos (CSS) x 
Turbidez. Caliari (2004) avaliou de forma 
sistemática a relação CSS x Turbidez para 
valores de concentração entre 20 e 640mg/L, 
tendo encontrado bons resultados nas 
análises, o que demonstra ser promissora a 
determinação da CSS a partir da turbidez. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
6.1. – Concentração de Sólidos Suspensos 
Os valores de CSS determinados pelas 
análises laboratoriais que a concentração de 
sólidos suspensos apresenta diferentes 
valores ao longo da seção transversal. Tal 
situação decorre da distribuição das atuantes 
na massa líquida ao longo do curso d’água. 
Objetivando a obtenção de uma ferramenta 
que pudesse predizer a CSS, gerou-se um 
modelo que relaciona a CSS como função da 
turbidez. Para tanto, os dados de CSS e de 
turbidez foram submetidos a análise de 
regressão, tendo sido obtido o modelo 
matemático identificado na equação 01. 
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00078,000144,0 −= xturbidezCSS       equação 01 
 
Obtido o modelo, os dados de turbidez foram 
submetidos ao modelo obtendo-se, assim os 
correspondentes valores de CSS preditas. Os 
resultados mostram diferenças entre os 
valores reais e os obtidos, via regressão, 
variando desde -95,8% até +1.275%. 
 
6.2. – Carga suspensa na seção 
Os dados de CSS real, v, ∆∆∆∆p e l foram 
aplicados na equação 02, abaixo, para a 
determinação da carga de sedimentos em 
cada ponto analisado (qss).  
 

lpvcqss ... ∆=        equação 02 
 
Os resultados mostram diferenças entre os 
valores reais e os obtidos, via regressão, que 
variaram desde -95,8% até +1.666,7%. Aqui 
também percebe-se que os valores preditos 
mostram considerável diferença quando 
comparados com os reais. Tal situação parece 
estar associada com o fato de a relação 
Turbidez x CSS não ser perfeitamente 
linearizada. 
 
Por fim, os dados assim gerados foram 
submetidos à equação 03 para a verificação 
da carga na seção (QSS). O mesmo 
procedimento foi adotado para determinação, 
tanto da QSS real quanto da predita. 
 

∑= qssQSS        equação 03 

 
Apurou-se um baixo valor de carga 
transportada, 13,3g.s-1, que pode ser atribuída 
ao fato de a campanha ter sido realizada em 
um período de estiagem, que é acompanhado 
da ausência do escoamento superficial e da 
pequena vazão no curso d’água. Enquanto o 
primeiro é responsável pelo aporte de 
sedimentos em cursos d’água, o segundo 
promove a ressuspensão e a erosão das 
margens dos rios, o que também influencia 
fortemente a concentração de sólidos 
suspensos. 
Os valores de qss preditos, ao serem 
aplicados na equação 03, determinaram um 
valor de QSS igual a 13,0g.s-1, valor bem 
próximo do real, 13,3g.s-1. Tal situação impõe 
um erro de somente -2,3%. Tal situação 
evidencia a possibilidade de modelagem e 
otimização da determinação da carga 
suspensa em uma seção transversal a partir 
dos dados de velocidade da água e da 
turbidez no ponto analisado, o que pode 
simplificar o gerenciamento de reservatórios 
quanto ao seu processo de assoreamento, por 

exemplo. É de grande importância destacar 
que os erros pontuais citados são amortecidos 
ao ser considerado o somatório de todos os 
dados gerados. Tal circunstância evidencia a 
necessidade de se considerar a distribuição de 
pontos analíticos ao longo da seção 
transversal analisada, e não somente um 
único ponto. 
 
CONCLUSÃO 
 
A CSS não está distribuída de maneira 
uniforme ao longo da seção transversal de um 
curso d’água. 
 
Valores de turbidez diferentes podem ser 
verificados em amostra de água que 
apresentam a mesma CSS. 
 
A determinação da carga suspensa via 
modelagem e procedimento simplificado 
mostrou ser promissora, dada a pequena 
diferença entre o valor predito e o real. 
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