A REALIZAÇÃO DE MEDIÇ
MEDIÇÕES DE VAZÃO E DE CARGA DE
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RESUMO --- O presente trabalho trata da realização de medições de carga de sedimentos e de
vazão em cursos d’água de forma a atingir boa consistência dos dados finais que serão gerados. Foi
baseado em trabalhos de medições realizadas no Rio Madeira, desde 2003, no âmbito
âm
dos estudos
hidrossedimentológicos para a construção da Usina Hidrelétrica
idrelétrica Santo Antônio. Neste contexto,
foram
oram discutidos os procedimentos gerais, mostrando que esse tipo de trabalho tem que ser
acompanhado de perto, em todas as suas fases
fases, por técnicos
cos experientes. Para que sejam obtidos
bons resultados nos dados finais é necessário que os trabalhos de campo, de laboratório e a escolha
dos métodos de cálculo sejam realizados com os devidos cuidados. A análise final de consistência
foi baseada em gráficos, como hidrogramas, curvas
curvas-chave
chave de vazão e de sedimento e em curvas de
massa referentes a medições efetuadas na estação do Rio Madeira em Porto Velho. Foi
F demonstrado
que as medições realizadas apresentaram boa consistência dos dados finais, podendo
poden ser aplicados
com confiança nos diversos estudos necessários para o desenvolvimento da obra.
ABSTRACT --- This paper covers the actions to conduct the measurements of sediment load and
water discharge done in water courses in order to reach good final cconsistency
onsistency of the data
generated. It was based in measurements done in the Madeira River, RO, since 2003, to be applied
in the studies for construction of the Hydroelectric Power Plant of Santo Antônio. The general
procedures were discussed, showing that tthis
his type of work has to be accompanied by an expert in all
phases. To get good results in final data it is indispensable to do good field work, good sediment
analyses and also to be chosen the methodologies of computations with care, which are discussed
here.
re. The final analyses of data consistency is based in graphics as hydrographs, rating curves of
water discharge and sediment transport data, and also in double-mass
mass curves from the data obtained
in the station of the Madeira River at Porto Velho. It was cconcluded
oncluded that the measurements done
presented good data consistency, and reliable to be applied in several studies on dam construction.
construction
Palavras-chave: análise de consistência de dados, medição de sedimentos, medição de vazão.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho trata da realização de medições de vazão e de carga de sedimentos em cursos
d’água visando garantir a adequada consistência destes dados. Normalmente essas medições são
realizadas por pessoas técnicas de nível médio que nem sempre estão conscientes de todos os
cuidados a serem seguidos na ocasião dos trabalhos de campo e de laboratório, bem como das
necessidades de cálculos da descarga sólida. Resulta necessário, então, que o engenheiro hidrólogo
ou técnico competente e responsável garanta a boa realização dessas medições.
A obtenção de dados básicos para aplicação em estudos de recursos hídricos e meio ambiente
é de primordial importância para garantir o desenvolvimento e execução de estudos e obras. Esses
dados hidrométricos se referem à precipitação, evaporação, vazão, quantidade de sedimentos,
qualidade da água e dos sedimentos, entre outros. Existindo a estação hidrométrica em operação,
cabe ao hidrometrista efetuar as operações programadas com todos os cuidados necessários,
seguindo as regras estabelecidas em normas, manuais e publicações de ordem nacional e/ou
internacional. Aqui, os erros ocasionados podem conduzir a erros de cálculos posteriores refletindo
na consistência dos dados e sua utilização.
Os procedimentos para as medições de descarga líquida são, em geral, de bom conhecimento
dos hidrometristas, principalmente no que diz respeito a trabalhos com uso do molinete em médios
e grandes rios, sendo geralmente realizados a contento. Entretanto, tem sido verificado que existem
divergências no caso de medições de sedimento.
Aqui serão tratados, principalmente, os cuidados de campo e de laboratório para que sejam
efetuadas medições de descarga sólida, levando esses resultados à consistência adequada e de tal
forma a garantir a homogeneidade em estudos sedimentológicos no país.

MEDIÇÃO DE DESCARGA SÓLIDA
Os estudos sedimentológicos foram sempre relegados a um segundo plano por diversas
razões: custo dos trabalhos, dúvidas na escolha dos equipamentos, nos métodos de coleta de
sedimento e na análise dos sedimentos, bem como na escolha das fórmulas e outros. Atualmente
estes estudos têm tomado maior importância devido aos problemas causados por erosão de solos e
suas consequências no transporte de sedimento e no assoreamento de rios e reservatórios. Algum
tempo atrás o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que um dos maiores
problemas ambientais atualmente é o assoreamento. Tem-se perdido por assoreamento pequenos
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cursos d’água em regiões de muita produção de sedimento, dificuldade de navegação por
assoreamento de rios e também em volumes de reservatórios.
Devido principalmente aos
os prejuízos materiais e financeiros, o assunto
assunto foi crescendo de
importância. Em 2010 a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Agência Nacional de
Águas (ANA) divulgaram a Resolução Conjunta n° 3/2010, que tornou obrigatório o
monitoramento sedimentológico de reservatórios no que diz respei
respeito
to a medições da carga sólida e
levantamentos batimétricos. Esta resolução trouxe alento a quem tem consciência dos grandes
problemas decorrentes do fenômeno.
No que diz respeito à descarga sólida, a medida do sedimento transportado pelo curso d’água
é dificultada
icultada pelas dúvidas de trabalho no campo, das análises em laboratório e na escolha adequada
da fórmula a utilizar. No final de obtenção dos dados ainda resta a dúvida dos resultados e a
confiança na sua aplicação.
A carga sólida dos cursos d’água é deri
derivada
vada da erosão das terras, sendo que as enxurradas
carregam os sedimentos até a calha do rio. Por outro lado,
lado há erosões marginais e do leito que
contribuem para o aumento do transporte de sedimentos. Na calha do rio se processa, então, a
descarga sólida que
ue pode ser considerada de três formas: descarga em suspensão, descarga do leito e
de partículas saltantes, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Movimento dos sedimentos no curso d’água (desenho
( esenho de Aloísio Celeri/CESP)
Celeri

Considerando que a descarga em suspensão é mantida pela corrente, com certa influência do
peso da partícula, o material fino, como argila e silte, é predominante, com menor carga de material
grosso. A descarga do leito é constituída de maior quantidade de material grosso, areias e
pedregulho,
edregulho, com pouco material fino. Em uma situação de transporte mais intenso, pedras
p
são
movimentadas no leito com
m maiores velocidades e fluxos.
XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

3

De acordo com a Figura 2, os sedimentos se distribuem no meio líquido de acordo com o
fluxo, em função da velocidade da corrente na seção transversal e profundidades ao longo dessa
seção. Fica evidente que partículas mais pesadas, como areias, têm tendência de se depositar,
aumentando a densidade ao longo da vertical, da superfície para o leito (Subcommittee on
Sedimentation, 1963).

Figura 2 – Diagrama de distribuição de velocidade, concentração de sedimentos e descarga sólida
nos cursos d’água (Subcommittee on Sedimentation, 1963)

A carga sólida em suspensão é geralmente predominante, representando, 90% ou mais da
descarga de sedimento. Claro que há cursos d’água com grande carga do leito. Também pode ser
citado que a carga do leito em médios e grandes cursos d’água vai aumentando a porcentagem à
medida que a velocidade média (e a declividade da linha d’água) diminuem para jusante.
Existem diversos métodos para determinação da descarga de sedimentos num curso d’água,
como por exemplo o método básico de Hans Albert Einstein (Einstein, 1950), entre outros (Vanoni,
1975; Simons & Senturk, 1992). No entanto aqui será tratado somente do método mais simples e
tradicional estudado por uma comissão de entidades norte-americanas e comunmente utilizado no
Brasil e em outros países (ver trabalhos divulgados pelo USGS).
A carga em suspensão, mantida pela velocidade da corrente, torna o processo de medição de
fácil determinação, sendo suficiente a coleta de amostras, a medição da vazão e determinação da
concentração de sedimentos. A fórmula básica é expressa pela seguinte equação:
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Qss = 0,0864.Q.C

(1)

Onde Q é a vazão em m³.s-1, C é a concentração de sedimentos em suspensão em mg.l-1 e Qss
é a descarga sólida em suspensão em t.dia-1.
Esta expressão é utilizada também em medições pontuais e em casos de amostragens parciais.
Para rios com grande carga sólida usa-se a concentração em g ou kg, conforme o caso, sendo que o
coeficiente da fórmula se modifica em função das novas unidades. Para pequenos cursos d’água o
resultado final é apresentado em kg/dia.
Normalmente os equipamentos disponíveis não alcançam toda a altura correspondente à vazão
do rio, ficando uma descarga em suspensão não medida (Carvalho, 2008).
A carga do leito é mantida pela corrente, havendo atrito entre as partículas. Sendo assim, a
medida é feita independente da carga em suspensão. Considerando as imposições de dificuldades de
medir a carga do leito devido aos equipamentos, normalmente são determinadas a carga de arrasto e
a carga de material do leito cujos valores são diferentes devido à carga saltante, isto explicado de
maneira simplificada. Para maiores esclarecimentos os autores deste trabalho sugerem a consulta de
Vanoni (1975); Simons & Senturk (1992); Carvalho (2008); Garcia (2008), entre outros.
Considerando os diversos regimes de rios, de vazão desses rios, da topografia, geologia
regional e diversos outros fatores, a carga sólida do leito fica muito influenciada, sendo que foi
sempre estudada para que se tivesse sua determinação efetuada da melhor forma possível. Assim
foram construídos equipamentos e obtidas determinadas fórmulas em diversas condições de
trabalho e em diversos países por estudiosos do assunto. Muitos métodos e fórmulas foram
considerados como solução.
Stevens & Yang (1989) estudaram vários métodos e fórmulas tendo selecionado quatorze
como as mais adequadas. Esses métodos e fórmulas são considerados como indiretos, existindo
equipamentos para medida direta da carga do leito (Carvalho, 2008).
A maioria dos métodos e fórmulas exige a determinação da granulometria do material do leito
e de outras características físicas do curso d’água. Por outro lado, muitas das aplicações dos dados
de sedimento, como na avaliação do assoreamento de reservatórios, também exigem o
conhecimento da granulometria do material em suspensão e do leito.
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A seguir serão discutidos os cuidados na medição da vazão (molinete e ADCP), na
amostragem de sedimentos e nos trabalhos de laboratórios, garantindo, assim a boa consistência dos
valores da descarga sólida e o uso dos resultados de forma robusta.

TRABALHOS DE CAMPO E DE LABORATÓRIO
Medição de Vazão
A medição da vazão, ou descarga líquida, é a determinação do volume de água de um rio, ou
de qualquer curso d’água, que passa através de uma posição denominada seção transversal. É
associada a uma referência que representa a variação local do nível d’água, o que é feita pela leitura
de régua ou equipamento registrador.
Considerando que os escoamentos dos rios apresentam regimes de grande complexidade, os
resultados de medida da vazão e de carga sólida devem ser feitos com regularidade, especialmente
em condições de enchentes.
Existem muitos métodos para a medição da vazão, todos dependentes do porte do curso
d’água e das condições locais, sendo sujeitos a erros de determinações diversas e dos cuidados do
operador.
Basicamente, tendo-se a velocidade média da corrente e a área da seção transversal, a vazão é
o produto dessas grandezas. A equação básica para a maioria dos métodos de medição é expressa
como:

Q = ∑ qi = ∑ vi .ai

(2)

Sendo Q a descarga total, qi a descarga parcial do segmento considerado, vi a velocidade
média considerada no segmento e ai a área do segmento.
A velocidade no ponto é calculada pela equação do molinete fluviométrico, entanto que a
velocidade média na vertical é calculada pela seguinte equação:

V=

⋯
(

)
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Considerando que os cursos d’água têm grande variação de velocidades na seção transversal
devido à variação da geometria dessa seção, a medição é feita em várias verticais, com
determinação da velocidade em vários pontos ao longo da profundidade.
O assunto foi bem estudado por entidades internacionais, existindo normas a serem seguidas
para se ter homogeneidade nos resultados obtidos por diferentes equipes e equipamentos. No Brasil,
foram editadas as Normas e Recomendações Hidrológicas, em 1970, pelo antigo Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) que ainda são válidas. Recentemente, no âmbito da
Resolução Conjunta n° 3 a ANA emitiu as Instruções de Operação da Rede Hidrometeorológica. No
exterior, a Organização Meteorológica Mundial – OMM (WMO, 1994) emite normas que são
revisadas e atualizadas periodicamente, decorrentes isso de novas técnicas e equipamentos
disponíveis. O último Guia de Práticas Hidrológicas data de 1994, devendo ser revisado para nova
edição.
Nos dois tipos de medição citados, uso do molinete e do ADCP, são determinadas, então,
várias grandezas comuns, como a velocidade em pontos característicos de uma vertical, o que
depende da profundidade, a posição da vertical na seção a essa profundidade. A quantidade de
verticais de medida depende, por sua vez, da largura do curso d’água.
Na ocasião da medição, ou posteriormente, há diversas fontes de erros. Durante as medições
podem acontecer erros nas velocidades, distâncias e profundidades, bem como no tipo de
equipamento, as condições de trabalho no local sujeito a vento e movimento do barco pela ação da
corrente, a qualidade técnica da equipe e métodos de cálculos ou enganos na digitação.

Cuidados na Medição da Vazão com o Molinete e o Micromolinete
O molinete é de uso mais comum e antigo, tendo regras de operação mais conhecidas. Assim,
rios estreitos a de grandes larguras têm a quantidade de verticais crescentes, desde 5 a 25 verticais
para pequenos cursos d’água a rios largos. Na questão da quantidade de pontos de medida da
velocidade, há dependência de menor ou maior profundidade, sendo que para 0,60m, ou menor,
usa-se um ponto na vertical a 0,60 da profundidade, até vários pontos, como acima de 4,0m, com
pontos de medidas próximo à superfície, a 0,20, a 0,40, a 0,60, a 0,80 e no fundo, com o lastro
apoiado no leito.
A Figura 3 a Figura 6 mostram os molinetes mais comuns de uso no Brasil. É bom lembrar
que aqui existem três fabricantes do molinete de haste horizontal. Durante a medição, o
hidrometrista deve ter o cuidado de sair da contagem de distância a partir do PI até ao PF,
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comparando com as medidas antecedentes. Há uma regra de verificação da quantidade de verticais e
de pontos em profundidades – caso as primeiras medições indiquem que o curso d’água pode
aceitar medidas sem erro significativo com menor quantidade de pontos na vertical, por exemplo, a
0,20 e 0,80, então, esse método pode ser utilizado.

Figura 3 – Molinete OTT de haste horizontal
(fabricação alemã)

Figura 4 – Molinete Gurley, tipo Price,
(fabricação norte-americana)

Figura 5 – Molinete da Hidromec, com lastro
de 50 Kg (Arquivo PCE)

Figura 6 – Micromolinete Newton, da
Hidromec, e vara para medição a vau

O micromolinete é utilizado em rios limpos e de pequeno porte, com baixas profundidades e
também em laboratórios. Normalmente a medição é realizada com haste. Nesse caso deve-se ter o
cuidado de seguir regras do bom senso, isto é, no caso do rio ter profundidades menores que 0,60m
o hidrometrista deve medir em vários pontos para melhorar a precisão da determinação da vazão. A
regra anotada antes foi feita para condições do molinete com lastro que não permite maior
quantidade de pontos medidos em baixíssimas profundidades.
Os métodos de cálculos mais utilizados para obtenção da vazão total são os da média
aritmética e os da meia seção (Carvalho, 2008). A PCE (2013) utiliza o método da meia seção
através de um programa computacional, onde cada segmento tem área de um retângulo, indo da
metade entre duas verticais antecedentes até a metade das duas verticais seguintes, sendo a
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velocidade média igual a da vertical do segmento. O produto da área do retângulo pela velocidade
média é o valor da vazão parcial no segmento.
Os cálculos são efetuados pelo hidrometrista, no campo, e no escritório este cálculo é
verificado com uso do programa específico, permitindo uma comparação dos resultados e
eliminando erros de digitação e má interpretação da letra do hidrometrista.
Então, na determinação da vazão, caso não haja problemas, tendo-se uma medição criteriosa,
ainda se espera um erro de ±5% no resultado. Em resumo, as medições convencionais, realizadas
com o uso de molinete fluviométrico, podem apresentar as seguintes causas de erros:
•

Erro devido ao desgaste ou falta de calibragem do molinete;

•

Erro por imperícia ou descuido da equipe técnica;

•

Erro pelo arrastamento da posição do molinete (no caso do rio Madeira um lastro de 50 kg
não é suficiente em determinadas situações);

•

Erro devido às condições locais – vento, turbulência, ondas;

•

Erro em medidas da largura do rio, da posição das verticais, das posições do molinete, da
profundidade;

•

Erro de cálculos e/ou de digitação ou má leitura das anotações de campo.

Cuidados na Medição de Vazão com um Medidor Doppler (ADCP)
O ADCP mede a velocidade da corrente e a geometria da seção por método ultrassônico
Doppler, sendo utilizado em rios largos e profundos. A incidência em partículas em suspensão e o
retorno do ultrassom permite estimar a velocidade da corrente, a profundidade e a posição relativa.
Partículas pequenas, como argilas, se movem com a velocidade da corrente e são mais efetivas no
processo, enquanto partículas mais grossas e irregulares têm maior dispersão da volta do ultrassom.
A quantidade de pontos determinados é muito grande, podendo apresentar grande precisão na
medida se o equipamento estiver bem calibrado, a equipe de operação for competente, além de se
ter a medição em local adequado.
O resultado da vazão leva em conta uma área de alcance do ultrassom que é medida com
precisão, tendo outra área acima do transdutor até a superfície e uma próxima ao leito e às margens
determinadas com valores extrapolados. Caso haja movimento significativo de sedimento no leito,
haverá necessidade de interpretação desse movimento, já que pode afetar sobremaneira o resultado.

XI Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos

9

As principais diretrizes levadas em consideração para garantir o bom desempenho durante as
medições com um perfilador acústico e no processamento dos resultados, em consonância com o
exposto na literatura específica, são as seguintes:
•

a calibração da bússola é fundamental quando se utiliza um GPS/DGPS como referência de
velocidade para os transects;

•

inserção correta da declinação magnética local no arquivo de configuração;

•

inclinação do instrumento deve ser menor do que 5 graus;

•

a trajetória da embarcação durante as diferentes travessias deve ser semelhante;

•

os transects devem ser realizados em pares e em sentidos opostos, minimizando alguma
polarização nos resultados devido à direção em que foram realizados;

•

realizar um mínimo de 2 transects. A variação relativa entre a vazão em cada transect e a
vazão média para o conjunto de transects deve ser inferior a 5%;

•

evitar variações acentuadas na velocidade da embarcação;

•

diminuir a velocidade da embarcação pode reduzir o número de ensembles inválidos e
diminuir a ocorrência de descorrelação;

•

garantir que o valor médio das principais magnitudes deve ser semelhante durante as
diferentes travessias, para assegurar a uniformidade dos resultados;

•

em condições de alta carga de sedimentos e de movimento de fundo, é necessário utilizar um
GPS/DGPS para referência de velocidades do perfilador acústico;

•

em situações de perda da informação de profundidade a partir do bottom tracking (BT), em
instrumentos Workhorse RioGrande, é possível utilizar um ecobatímetro para definir a
geometria de fundo;

•

para garantir a boa qualidade do posicionamento por GPS (Global Positioning System)
recomenda-se ter um número de satélites maior do que 5, operação em modo diferencial e
HDOP menor do que 5, com melhores resultados para HDOP < 2;

•

um transect que produz dados de boa qualidade deve ter menos de 10% de ensembles
inválidos, menos de 10% de ensembles perdidos e menos de 25% de bins inválidos, já que
estes vazios são calculados por extrapolação das verticais próximas. A literatura referente a
esse tema indica que a parcela medida da seção transversal deve ser superior a 50% para
obter bons resultados com o processo de extrapolação para as áreas não medidas (existem
também camadas próximas ao leito, à superfície e nas margens que não são medidas), ainda
que esse critério esteja em discussão;
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•

durante a operação do equipamento, garantir a verticalidade do suporte
suporte do equipamento e a
correta configuração da profundidade do transdutor até a superfície.
As medidas de uma mesma vazão de rio executadas com os dois métodos – molinete e ADCP

– apresentam diferenças próximas a 10%. Foi verificado que o molinete tem a rotação da hélice
influenciada pela velocidade do rio que exerce mais giros devido ao efeito cinético, dando um valor
de vazão superior ao do ADCP. A Figura 7 a Figura 9 apresentam o ADCP, a sua montagem no
barco e um dos gráficos resultantes da medição de vazão.

Figura 7 – ADCP
WorkHorse, da TRDI

Figura 8 – Instalação do ADCP
em um barco de alumínio

Figura 9 – Exemplo de medição de vazão
no Rio Madeira, em 09.04.2010.

Medição da Descarga Sólida
A medição da descarga de sedimentos de rios, aqui no País, tem sido realizada por método
indireto através da amostragem de material em suspensão e do leito, análise das amostras em
laboratório e cálculo para obtenção do valor final. A utilização de outros métodos é rara. As normas
de trabalho adotadas são as estabelecidas
estabelecid por uma comissão de entidades do governo
overno dos Estados
Unidos de América.
As amostragens de sedimento em suspensão são realizadas por um dos dois seguintes
métodos: igual incremento de largura (IIL) ou igual incremento de descarga. Os equipamentos são
selecionados de acordo com as profundidades e velocidades do curso d’água. A quantidade de
verticais é função do porte do curso d’água, sendo que é sempre necessário levar volume de amostra
suficiente para as análises de laboratório (Carvalho, 2008). As amostragens de material do leito são
realizadas em menor número de verticais e de forma a totalizar pelo menos 2 kg de amostra, sendo
obtidas em posições de largura igual ao longo da seção transversal (Carvalho,
(Carvalho, 2008).
A Figura 10 a Figura 15 ilustra os equipamentos da série norte-americana
norte americana utilizados, tendo
sido incluído o amostrador de saca aqui projetado.
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Figura 10 – Amostrador US DH-48 para uso
com haste em medição a vau (Edwards &
Glysson, 1999)

Figura 11 – Amostrador US DH-59 para uso em
cabo suspenso, manualmente ou guincho
(Edwards & Glysson, 1999)

Figura 12 – US D-49 de fabricação nacional
(Hidromec)

Figura 13 – Amostrador de saca, de projeto e
construção nacional

Figura 14 – US BMH-60, coletor de material do
leito em rios rasos (Davis, 2005)

Figura 15 – US BM-54, coletor de material do
leito em rios profundos (Davis, 2005)

Cuidados na Amostragem de Sedimentos
Erros nos resultados das medições da descarga sólida ocorrem devido ao uso de amostrador
inadequado, erros na amostragem, na análise de laboratório, descarga líquida mal medida ou mal
calculada, erros de digitação e outros. Mesmo com a realização criteriosa das medições, o erro
médio esperado é de 10% no resultado da descarga sólida em suspensão e de 25% na descarga
sólida do leito ou do material do leito (Yuqian, 1989).
A análise de consistência de dados sedimentométricos exige grande quantidade de medições
para se chegar a resultado adequado (Burkham, 1985). Devido à irregularidade da carga sólida nos
cursos d’água, com grandes variações a cada momento, é recomendável quantidade de dados
adequada, com a maior frequência de medições possível. Além disso, as medições devem ser
executadas com o máximo cuidado, seguindo os critérios estabelecidos em normas, tais como:
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•

Designar técnicos experientes para composição das equipes de campo e de laboratório;

•

Efetuar a medição da descarga líquida de maneira correta, seguindo as normas;

•

Utilizar equipamento de medida ou amostragem de sedimento adequado às condições do
curso d’água, considerando o método de medição escolhido;

•

As medições a serem realizadas devem abranger toda a variação do nível d’água;

•

Obedecer aos métodos de amostragem e coletar quantidade de material adequado às análises
que deverão ser efetuadas no laboratório;

•

Ter o máximo cuidado com as amostras e etiquetá-las adequadamente;

•

Efetuar as análises de acordo com os métodos estabelecidos;

•

Escolher métodos adequados de cálculos e garantir a digitação dos dados sem erros.

Cuidados na Análise de Sedimentos no Laboratório
As amostras de material em suspensão e do leito são analisadas por diversos processos que
inclui a obtenção da concentração de sedimentos em suspensão e a granulometria tanto do
sedimento em suspensão quanto do sedimento do leito.
A maior parte das medições de carga de sedimento se refere à obtenção da descarga em
suspensão sem que seja necessário o conhecimento da granulometria (ver equação 1). Este
procedimento é devido à simplicidade do trabalho e que o sedimento em suspensão corresponde à
maior parte da carga total no curso d’água. Nesse caso, a simples determinação da concentração de
sedimentos na mistura água-sedimento é suficiente para o cálculo da descarga sólida. O processo
mais utilizado no laboratório é o uso de filtragem, conforme se observa na Figura 16 e Figura 17, ou
evaporação. Nesses processos a quantidade de material presente na amostra é importante, sendo que
a OMM sugere o critério que consta da Tabela 1. A amostra que vem com menor volume fica
prejudicada, com maior erro no resultado da análise. No caso de vir com muito volume, a amostra
tem que ser reduzida, por repouso de 2 a 4 dias, mantendo todo o sedimento coletado (CESP, 2013).

Figura 16 – Determinação da concentração com
cadinho e filtro (Arquivo PCE)
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Figura 17 – Cadinho após filtragem (CESP,
2013)
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Tabela 1 – Volume de amostra necessário para análise da concentração de sedimentos em suspensão
(WMO, 1994)
Concentração esperada de sedimento em
suspensão (g/m3, mg/l, ppm)
> 100
50 a 100
20 a 30
< 20

Volume da amostra
(litros)
1
2
5
10

Para a determinação da descarga de arrasto, de material do leito e de descarga total,
geralmente há necessidade da determinação da granulometria do sedimento em suspensão e do leito.
Nesse caso o volume da amostra necessária à análise é muito maior que no caso anterior. Segundo
Guy (1969), o volume de sedimento a ser coletado para análise correta deve atender o que é
apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 – Quantidade de sedimento necessário de acordo com o método de análise (Guy, 1969)
Método de análise
Peneiramento
Tubo de acumulação visual
Pipetagem
Tubo de retirada pela base

Faixa
granulométrica
(mm)
0,062 - 32
0,062
- 2,0
0,002 - 0,062
0,002 - 0,062

Análise de
concentração
(mg/l)
--2.000 - 5.000
1.000 - 3.000

Quantidade de
sedimento
(g)
< 0,05
0,05 - 15,0
1,0 - 5,0
0,5 - 1,8

As análises que necessitam da determinação da granulometria são comuns para material em
suspensão e do leito, sendo que a diferença é no procedimento da análise e de acordo com o volume
ou o peso de material coletado (Guy, 1969; CESP, 2013). A Figura 18 a Figura 23 apresentam os
diversos métodos para determinação da granulometria.
A Figura 18 mostra parte do procedimento de peneiramento úmido de material grosso em
suspensão (areias), sendo que a peneira inferior deixa passar o material fino, a mistura águasedimento fica contida em proveta para posterior análise com o tubo de remoção pela base (Figura
20) ou por pipetagem (Figura 21). A Figura 19 mostra a série de peneiras de maior diâmetro
montadas em um agitador mecânico, para um procedimento com sedimento de material do leito. O
material seco é retido em cada peneira com diâmetro selecionado para pedregulho e areias. A última
peça da série é uma “bacia” que retém o material fino para posterior análise com o tubo de remoção
pela base ou pipetagem. Os peneiramentos permitem o traçado das respectivas curvas
granulométricas. A concentração de material em suspensão é determinada pela soma dos pesos de
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sedimento das análises de material grosso e material fino dividido pelo peso total da amostra que
veio do campo.
A Figura 22 e Figura 23 apresentam analisadores modernos e mais sofisticados para material
em suspensão e que permitem a obtenção da concentração e da granulometria. O analisador da
Malvern Instruments recomenda-se
se para laboratório, entanto que o da Sequoia
Sequoia pode ser levado ao
campo para análise in situ da amostra.

Figura 18 – Peneiramento de areias em amostras
de suspensão (Arquivo PCE)

Figura 19 – Peneiramento de material do leito
para granulometria de areias (Arquivo PCE)

Figura 20 – Análise de material fino com o tubo
de remoção pela base (Arquivo PCE)

Figura 21 – Análise de material fino por
pipetagem (Arquivo PCE)

Figura 22 – Analisador Mastersizer fabricado
pela Malvern Instruments

Figura 23 – Analisador LISST
LISST-Portable
fabricado pela Sequoia
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Uso de Gráficos
Uma vez atendidos os critérios das medições e de análise do sedimento acima apresentados,
efetuados os cálculos da descarga sólida em suspensão e total, haverá necessidade de análise de
consistência através de gráficos antes do uso destes dados.
A Figura 24 apresenta a plotagem de dados da estação Porto Velho, no rio Madeira, em dois
períodos – de 2003/2007, durante os estudos de viabilidade e projeto básico, e 2009/2013, durante a
construção e operação da UHE Santo Antônio. Pelo gráfico pode ser observado que os picos de
concentração de sedimentos em suspensão antecedem em alguns dias os picos de descarga líquida.
As medições do primeiro período foram realizadas por Furnas Centrais Elétricas com assistência da
PCE, enquanto as demais foram realizadas pela PCE por contrato com a Santo Antônio Energia.
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Figura 24 – Medições de descarga líquida e de concentração de sedimentos em suspensão do
rio Madeira em Porto Velho – períodos 2003-2007 e 2009-2013 (PCE, 2013)

A Figura 25 apresenta a curva-chave das medições de descarga líquida em função dos níveis
d’água. Constam da curva as medições dos dois períodos, sendo que para o período mais recente
estão plotadas as medições realizadas com molinete e ADCP. A curva indicada se refere às
medições de vazão do primeiro período, de 2003-2007, tendo sido plotados os dados do segundo
período sem modificação da curva antecedente. Pode-se observar que as medições com o ADCP são
um pouco inferiores aos valores medidos com o molinete, possivelmente pelas razões apontadas.
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A Figura 26 apresenta a curva de transporte de sedimentos, sendo a descarga sólida em
suspensão em relação à descarga líquida. À semelhança do caso anterior, a curva indicada se refere
às medições do primeiro período, de 2003-2007. Pode-se observar que o ramo superior apresenta
maior dispersão dos valores, correspondendo à posição dos ramos de níveis ascendentes com
maiores valores de descarga sólida e ramos descendentes com menores valores na recessão da
vazão.
1800

1600

1400

Leitura de Régua (cm)

1200

1000

800

600

400
Medições CNO/FURNAS
Molinete - PCE
200

Medições ADCP - PCE
Curva Chave Atual 20/10/07 a 30/04/10 (Dados FURNAS/CNO)

0
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Descarga Líquida (m3 /s)

Figura 25 – Curva-chave de descarga líquida do rio Madeira em Porto Velho - período 2003-2007 e
2009-2013 (PCE, 2013)
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Figura 26 – Curva-chave de sedimentos do rio Madeira em Porto Velho – período 2003-2007 e
2009-2013 (PCE, 2013)
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A Figura 27 representa a curva de massa correspondente ao somatório dos valores de descarga
sólida em suspensão em relação ao somatório das descargas líquidas correspondentes. A
sinuosidade da curva se refere aos períodos de medidas em níveis ascendentes e descendentes.
A análise da curva mostra a boa qualidade das medições efetuadas nos dois períodos em
estudo. No primeiro período, de 2003-2007, a curva de tendência ficou inferior à curva do segundo
período, de 2009-2013 da fase de construção da barragem. Nesta última fase foi verificado um
período de maiores precipitações e de vazões, assim como maior descarga sólida média.
Adicionalmente, era de se esperar maiores valores, considerando o movimento de solos de
construção da barragem, embora que parte dos sedimentos transportados no leito esteja sendo
acumulado no reservatório e na ensecadeira. Em definitiva, as curvas apresentadas mostraram que
os dados permitiram bons ajustamentos com coeficiente de correlação elevado.
Porto Velho
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Figura 27 – Curva de massa da descarga sólida em suspensão em relação à descarga líquida no rio
Madeira em Porto Velho – período 2003-2007 e 2009-2013

CONCLUSÃO
Dados sedimentométricos obtidos com qualidade devem ter boa precisão, a fim de que
possam ser utilizados com confiança. Fica aqui entendido que dados de má qualidade ao serem
utilizados em estudos e modelos resultarão em resultados finais não desejáveis, às vezes não sendo
visualizados pelo usuário. Assim, torna-se fundamental que seja feita uma verificação prévia da
consistência destes dados antes de sua aplicação (Carvalho, 2008).
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A análise de consistência ou precisão no conjunto de medições, por processo matemático
exige grande quantidade de dados (Burkham, 1985). A frequência de medições em questão, no
período chuvoso, era de duas medições por mês e nos meses de estiagem somente uma medição.
Em decorrência da frequência de medições, a análise de consistência dos dados pretendida foi
realizada com uso de gráficos comparativos.
Na Amazônia tem sido verificado que os tributários com nascentes nos Andes apresentam
maiores cargas sólidas que os tributários com nascentes nas florestas. Assim, o maior transporte de
sedimentos nesses cursos d’água é derivado da região andina onde há maiores precipitações e a
geologia é movimentada, tendo rochas como o arenito, de fácil erosão.
Os resultados das medições mostraram que o deflúvio sólido em suspensão médio anual do
Madeira em Porto Velho alcança valor de 542 milhões de toneladas, tendo concentração média de
848 mg/l. A descarga sólida não medida é de 6% da descarga em suspensão. Foi verificado também
que o material fino (argila e silte) corresponde a 85% do total, enquanto a areia fina 12% e o
material mais grosso somente 3%.
Em definitiva, através da análise de consistência das informações de campo, e a adequada
representação gráfica das medições de vazão e descarga sólida se conclui que as mesmas foram
realizadas com os métodos adequados, apresentando boa consistência e robustez para ser utilizadas
em estudos de recursos hídricos e meio ambiente.
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