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RESUMO 
 

A bacia hidrográfica estudada é sub-bacia da bacia hidrográfica do 

arroio Vacacaí Mirim, em Santa Maria, situada na localidade Alto da 

Colina, com coordenadas 53°43’41” e 53°44’06” de longitude oeste e 

29°38’47” e 29°39’10” de latitude sul, e área de drenagem de 1,36 km 2. 

Os objetivos deste trabalho foram avaliar a produção de 

sedimentos, a partir de medições de descargas líquidas e sólidas; avaliar 

a aplicação da Equação Universal de Perdas de Solo Modificada 

(MUSLE); encontrar uma relação entre a descarga de sedimentos em 

suspensão, obtida com os amostradores ANA e AMS – 1, e a descarga 

líquida; encontrar uma relação entre a descarga sólida obtida com o 

amostrador de sedimentos em suspensão AMS - 1 e o amostrador 

automático de nível ascendente ANA e encontrar uma relação entre a 

concentração de sedimentos em suspensão e a turbidez. 

Para as medidas de campo foi construída uma calha medidora de 

fundo plano, onde se instalou o equipamento de medição do nível d’água, 

e o Amostrador de Nível Ascendente (ANA), que coleta amostras de 

mistura água- sedimento. Foi construída ainda, uma ponte hidrométrica, 

para as coletas de mistura água- sedimento com o amostrador AMS –1 e 

uso do sensor de velocidade para a medição da velocidade do 

escoamento. 

Foi obtida uma boa resposta para a avaliação da produção de 

sedimentos, a partir de medições de descargas líquidas e sólidas, obteve-

se boas correlações entre a descarga de sedimentos em suspensão, 

obtida com o amostrador automático de nível ascendente (ANA) e com o 

amostrador AMS -1 e a descarga líquida. E também se obteve boa 

correlação entre a descarga sólida obtida com o amostrador de 

sedimentos em suspensão AMS - 1 e o amostrador automático de nível 

ascendente ANA. 
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Foram constatados valores de perdas de solos, obtidos com a 

MUSLE, elevados quando comparados com os medidos na seção de 

estudo admitindo-se estes como corretos. 

Foi obtida uma correlação entre a concentração de sedimentos e a 

turbidez de 80%, para valores de turbidez menores que 505 Ntu. 
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ABSTRACT 
 

The watershed studied is sub-basin of the watershed of the arroyo 
Vacacaí Small, in Santa Maria, situated in the High place of the Hill, with 
coordinated 53°43’41” and 53°44’06” of west longitude and 29°38’47” and 
29°39’10” of south latitude, and drainage area of 1,36 km 2. 

The goals of this work were evaluate the sediments production, 
starting from discharges mensurations and sediment discharge; evaluate 
the application of the Universal Equation of Losses of Modified Soil 
(MUSLE); find a relation between sediments discharge in suspension, 
obtained with samplers ANA and AMS – 1, and the discharge; find a 
relation between sediment discharge obtained with sampler of sediments 
in suspension AMS - 1 and sampler automatic of ascendancy level ANA 
and to meet a relation between sediments concentration in suspension 
and the turbidity. 

For the field measures was built a flume measuring of plan fund, 
where we setuped the mensuration equipment of the level d’water, and 
Sampler of Ascending Level (ANA), who water mixture samples collection- 
sediment. It was built yet, a bridge hidrométrica, for the water mixture 
collections- sediment with sampler AMS –1 and use of the speed sensor 
for the mensuration of the speed of the flow. 

It was obtained a good answer for the evaluation of the sediments 
production, starting from discharges mensurations and solid, it obtained 
good correlations between sediments discharge in suspension, obtained 
with sampler automatic of ascending level (Ana) and with sampler AMS -1 
and the discharge. And also we obtained good correlation between solid 
discharge obtained with sampler of sediments in suspension AMS - 1 and 
sampler automatic of ascendancy level ANA. 

They were verified soils losses values, obtained with MUSLE, 
elevated when compared with measured them in the study section 
admitting itself these as correct. 

It was obtained a correlation between sediments concentration and 
the turbidity of 80%, for values of smaller turbidity than 505 Ntu. 

 



1 - INTRODUÇÃO 
 

As informações sobre chuva e vazão produzidas pelas redes 

hidrométricas do Brasil estão relacionadas às grandes bacias 

hidrográficas, pois os objetivos destas redes, quando de sua implantação, 

eram a produção de informações para futuros aproveitamentos 

hidrelétricos ou a construção de grandes barragens para o abastecimento 

público. 

Atualmente, o conhecimento dos processos hidrológicos e 

sedimentológicos em pequenas bacias hidrográficas rurais e urbanas, 

também passaram a ser importantes, uma vez que a utilização dos 

recursos hídricos disponíveis cresceu juntamente com a população, pois a 

urbanização provoca uma modificação substancial no ciclo hidrológico; e 

a disponibilidade de séries de dados medidos de vazões, bem como a 

avaliação de transporte de sedimentos, para as pequenas e médias 

bacias hidrográficas é quase nula, com exceção de poucos trabalhos de 

pesquisa, mas de duração limitada. 

Os modelos hidrossedimentométricos fornecem estimativas que 

podem auxiliar a suprir a falta de informações sobre o aporte de 

sedimentos em bacias hidrográficas. Porém quando dados medidos são 

confrontados com os resultados obtidos a partir de modelos, grandes 

discrepâncias são encontradas. Esta realidade indica a importância de se 

ampliar as informações medidas, no sentido de fornecer estas 

informações diretas e auxiliar no aprimoramento e calibração de métodos 

e modelos de estimativa do transporte de sedimentos. 

O monitoramento de pequenas bacias hidrográficas apresenta uma 

série de dificuldades, principalmente quanto a incompatibilidade entre os 

tempos de ocorrência dos fenômenos a medir (cheias principalmente) e 

os tempos de locomoção da equipe de campo e de realização de 

amostragens. 

 



2

1.1 - Objetivos 
 

Avaliar a produção de sedimentos, a partir de medições de 

descargas líquidas e sólidas; avaliar a aplicação da Equação Universal de 

Perdas de Solo Modificada (MUSLE), na bacia hidrográfica estudada, 

buscando-se correlacionar a dinâmica de ocupação dessa bacia com o 

transporte de sedimento. 

Caracterizar a granulometria de sedimento em suspensão e os 

diâmetros característicos deste. 

Encontrar uma relação entre a descarga sólida obtida com o 

amostrador de sedimentos em suspensão AMS - 1 e o amostrador 

automático de nível ascendente ANA. 

Encontrar uma relação entre a descarga de sedimentos em 

suspensão, obtida com os amostradores ANA - amostrador automático de 

nível ascendente – e AMS – 1, e a descarga líquida. 

Encontrar uma relação entre a concentração de sedimentos em 

suspensão e a turbidez, onde se pudesse estimar a concentração de 

sedimentos em suspensão através dos dados de turbidez, visto que este 

é menos dispendioso em tempo e mão de obra. 

Esta pesquisa foi desenvolvida como um sub projeto do projeto de 

Monitoramento e Modelagem dos Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do arroio Vacacaí Mirim, atualmente em andamento dentro 

da programação do Projeto RECOPE – REHIDRO, sub-redes 1 e 3 cuja 

área de atuação é a bacia do arroio Vacacaí Mirim, em Santa Maria, RS. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 - Pequenas bacias hidrográficas 

 
 

Uma bacia hidrográfica é considerada pequena se 
apresenta algumas ou todas das seguintes propriedades: 
• A precipitação pode ser considerada como 
uniformemente distribuída no espaço, sobre toda a bacia; 
• A precipitação pode ser considerada como 
uniformemente distribuída no tempo; 
• A duração das tormentas geralmente excede o 
tempo de concentração da bacia; 
• A geração de água e sedimento se dá principalmente 
pelo escoamento nas vertentes; 
Os processos de armazenamento e de fluxo concentrado na 
calha dos cursos d’água são pouco importantes. Ponce, 
apud Goldenfum, (2001, p.3). 

 
Segundo Gregory e Walling, apud Goldenfum, (2001, p.9), 
para a perfeita caracterização da bacia é fundamental um 
levantamento detalhado das seguintes características 
topográficas: 
área e forma: praticamente todas as características da bacia 
estão correlacionadas com a área. A forma da bacia 
também pode ser decisiva quanto à tendência de respostas 
mais rápidas ou mais lentas do sistema (bacias “circulares” 
terão a tendência de respostas mais rápidas do que bacias 
“alongadas”). A delimitação da bacia deve ser efetuada da 
forma mais precisa possível, pois, em pequenas bacias, 
qualquer erro na área pode ser de grande importância 
relativa; 
densidade da rede de drenagem: a densidade da rede de 
drenagem é um parâmetro de grande sensibilidade, uma 
vez que provê a ligação entre os atributos de forma da bacia 
e os processos que agem sobre o curso d’água. Como o 
fluxo concentrado em canais é muito mais rápido que nas 
vertentes ou no subsolo, a extensão da rede tem influência 
direta nas vazões efluentes. A extensão e densidade da 
rede de drenagem refletem controles topográficos, 
litológicos, pedológicos e de vegetação, além da influência 
antrópica.  
comprimento da bacia e do canal principal: o caminho que a 
água percorre dentro da bacia, até atingir seu exutório 
determina o tempo de resposta da bacia. O comprimento 
total deste caminho pode ser representado pelo 
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comprimento do canal principal, que pode ser relacionado 
com a área da bacia e com o comprimento total da rede de 
drenagem. Porém o comprimento do canal principal introduz 
duas outras considerações: i) dependência da forma da 
bacia; ii) falta de correspondência exata entre comprimento 
do vale e comprimento do canal. 
declividade: a declividade da bacia tem influência direta na 
velocidade do fluxo. Ela é muitas vezes representada pela 
declividade média do seu curso d’água principal. Como 
geralmente há uma alternância entre baixios e trechos mais 
profundos, um levantamento detalhado do perfil longitudinal 
do canal é de fundamental importância para a correta 
determinação das diferentes declividades observadas em 
cada trecho do rio. 

 
 

 

2.2 - Importância do estudo dos sedimentos 
 
 
Carvalho (1994, p.3), conceitua, “sedimento é a partícula derivada 

da rocha, ou de materiais biológicos, que pode ser transportada por fluído; 

é a partícula derivada da fragmentação das rochas, por processo físico ou 

químico, e que é transportada pela água ou pelo vento do lugar de origem 

aos rios e aos lagos de deposição; é o material sólido em suspensão na 

água ou depositado no leito.” 
 

Os sedimentos não são somente um dos maiores poluentes 
da água, mas também servem como catalisadores, 
carreadores e como agentes fixadores para outros agentes 
poluidores. O sedimento, sozinho, degrada a qualidade da 
água para consumo humano, para recreação, para 
consumo industrial, infra-estruturas hidrelétricas e vida 
aquática. Adicionalmente, produtos químicos e lixo são 
assimilados sobre e dentro de partículas de sedimento. 
Trocas iônicas podem ocorrer entre o soluto e o sedimento. 
Dessa forma as partículas de sedimento agem como um 
potencializador dos problemas causados por pesticidas, 
agentes químicos decorrentes do lixo, resíduos tóxicos, 
nutrientes, bactérias patogênicas, vírus, etc. 
Os problemas causados pela deposição de sedimento são 
vários. No entanto o sedimento é vital no que tange à 
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conservação, desenvolvimento e utilização do solo e dos 
recursos hídricos (Carvalho et al., 2000, p.14). 

 

Carvalho (1994, p.6) afirma que “a erosão se constitui no início de 

todos os problemas derivados dos sedimentos no meio ambiente. Além de 

produzir sedimento prejudicial, também pode causar sérios danos nas 

terras agrícolas pela perda gradual da fertilidade dos solos.”  

 
 
 
2.3 - Importância do estudo da quantificação de vazões 

 

 

Abastecimento de água potável, abastecimento industrial, geração 

de energia hidrelétrica, irrigação, controle de cheias e secas, navegação 

fluvial, assimilação e diluição de esgotos sanitários e de efluentes 

industriais e preservação ecológica são alguns dos muitos usos e 

controles de recursos hídricos para os quais a avaliação de quantidade 

hídrica é de grande importância. 

 

A disponibilidade de séries de dados hidrológicos confiáveis 
é crucial para o desenvolvimento de projetos adequados de 
reservatórios, canais, diques, estações elevatórias, eclusas, 
vertedouros e de outras estruturas hidráulicas. Séries longas 
de registros de descargas líquidas passadas são de grande 
importância para a estimativa de períodos de recorrência e 
para o planejamento de ações mitigadoras de efeitos de 
cheias e secas. O planejamento de medidas não estruturais 
de solução ou minimização de problemas relacionados com 
os recursos hídricos também depende da avaliação da 
quantidade de água (Mendonça, 2001, p.32). 
O estudo de vazões de enchente de pequenas bacias é 
muito importante devido ao dimensionamento de pontes e 
bueiros em estradas e também devido ao notório 
crescimento do aproveitamento dos recursos hídricos de 
pequenas bacias, tais como sistemas de abastecimento de 
água à pequenas comunidades, sistemas de irrigação, 
pequenas centrais hidrelétricas e outros. 
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A determinação da vazão máxima em uma pequena bacia, 
com precisão, é muito difícil. A maior dificuldade está na 
ausência de dados observados de vazão e de chuvas 
intensas para a bacia em estudo (Genovez, 2001, p.33). 

 
Genovez (2001, p.34) afirma que “a vazão máxima é utilizada no 

dimensionamento de canais, alturas de pontes, bueiros e outros .” 

 

 

 

2.4 - Precipitação 
 

 

Sabe-se que “os dados de chuva são fundamentais no estudo da 

determinação do escoamento superficial em pequenas bacias” (Genovez, 

2001, p.34). 

Segundo Lencastre & Franco (1984, p.44), as grandes precipitações 

só podem ocorrer porque, por um lado, se dão em zonas de baixas 

pressões sobre as quais convergem ventos que transportam umidade de 

vastas regiões adjacentes e por outro, a renovação do estoque de 

umidade atmosférica é relativamente rápida. 

Lencastre & Franco (1984) condicionam “para que as chuvas sejam 

abundantes, e dado que a quantidade de água líquida numa nuvem é 

relativamente pequena, é necessário, que exista um movimento geral 

atmosférico que permita a renovação das massas de ar úmido” (p.45). 

 

 

 

2.5 - Erosão 
 

 

Nenhum outro fenômeno de solo é mais destrutivo em 
âmbito mundial do que a erosão. Abrange perdas de água e 
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de nutrientes vegetais em ritmos muito mais elevados que 
os dos que ocorrem mediante lixiviação. No entanto, o mais 
trágico, é que poderá resultar numa perda total do solo. 
Além disso, o solo removido desloca-se para os córregos, 
rios e lagos e aí transformam-se em problema de poluição. 
A erosão é séria em todos os climas, porque o vento e 
também a água poderão ser os agentes de remoção. (Brady 
1989, p.614). 

 

Carvalho (1994) cita vários estudos sedimentométricos ligados à 

erosão, importantes em diversas áreas, sendo que para a agricultura, o 

conhecimento do valor das perdas de solo, entre outros parâmetros, é 

necessário para a conservação e manejo do solo. 

Os agentes erosivos podem ser de natureza passiva ou ativa. Dentro 

dos agentes ativos podem ser citados a água, temperatura, insolação, 

vento, gelo, neve, a ação dos microrganismos e a ação humana. Sendo a 

ação humana, conforme Carvalho (1994, p.29) “um agente erosivo ativo 

que tem atuação crescente com o aumento da população e a ocupação 

territorial. Essa erosão se manifesta diretamente pelas escavações, 

movimento de terras na construção, na agricultura e em todas as ações 

diretas do homem na superfície do solo.” Dentro dos agentes passivos 

podem ser citados a topografia, o tipo de solo, a cobertura vegetal e as 

formações superficiais (materiais passíveis de erosão que afloram na 

superfície, como rochas, rochas alteradas e depósitos aluviais, coluviais e 

glaciais). 

A chuva é um dos fatores climáticos de maior importância. O volume 

e a velocidade da enxurrada dependem da intensidade, duração e 

freqüência da chuva, sendo a intensidade o fator pluviométrico mais 

importante na erosão, uma vez que quanto maior a intensidade da chuva 

maior a perda por erosão. 

A infiltração influi na erosão conforme a velocidade do movimento de 

água através do solo, quanto maior a velocidade de infiltração, menor a 

intensidade de enxurrada na superfície e, conseqüentemente menor a 

erosão. 
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A intensidade de erosão hídrica é também grandemente afetada 

pela topografia do terreno, comprimento e declividade das rampas. Tanto 

a declividade quanto o comprimento do declive são importantíssimos para 

o fenômeno da erosão. Do grau de declive dependem diretamente o 

volume e a velocidade das enxurradas que sobre ele escorrem e, quanto 

maior o comprimento do declive, mais enxurrada produz, e esta maior 

energia resultante se traduz em maior erosão. Bertoni et al apud Bertoni & 

Lombarbi Neto (1985), compara três diferentes comprimentos de rampas, 

com relação às perdas de água e solo, sendo que quanto maior o 

comprimento da rampa, maior a perda de solo e menor a perda de água. 

 

 

 

2.6 - Conservação do solo 
 

 

A produção de sedimentos é causada pela erosão, assim, para seu 

controle e redução de seus efeitos, a solução mais simples é prevenir e 

controlar a erosão. As práticas conservacionistas são utilizadas então, 

para aumentar a resistência do solo ou diminuir as forças do processo 

erosivo. 

Bertoni & Lombarbi Neto (1985), citam as várias práticas 

conservacionistas que podem ser utilizadas: 

• Práticas de caráter vegetativo: 

A erosão do solo é tanto menor quanto mais densa é a vegetação 

que o recobre e protege. A densidade da cobertura vegetal é o princípio 

fundamental de toda a proteção que se oferece ao solo, preservando-lhe 

a integridade contra os efeitos danosos da erosão. 

A utilização racional de vegetações para cobrir o solo é um dos 

princípios básicos de sua conservação. 
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Como práticas de caráter vegetativo pode-se fazer uso do 

florestamento e reflorestamento; pastagem; plantas de cobertura; cultura 

em faixas; cordões de vegetação permanente; ceifa do mato e faixas de 

bordaduras e quebra-ventos. 

• Práticas de caráter edáfico:  

Práticas que modificam o sistema de cultivo, mantendo ou 

melhorando a fertilidade do solo além de controlar a erosão. 

Como práticas de caráter edáfico pode-se fazer uso do controle de 

queimadas; adubação verde; adubação química; adubação orgânica e 

calagem.  

• Práticas de caráter mecânico:  

Práticas onde se utiliza estruturas artificiais de disposição de 

porções de terra, com a finalidade de quebrar a velocidade de 

escoamento da enxurrada e facilitar a infiltração. 

Como práticas de caráter mecânico pode-se fazer uso da 

distribuição racional dos caminhos dentro da lavoura; plantio em contorno; 

terraceamento; sulcos e camaleões em pastagem e canais escoadouros. 

Controle de Voçorocas:  

Essa forma de erosão é muito importante como uma fonte de 

sedimentos nos córregos, porém em termos de prejuízo para as terras 

agrícolas ou redução da produção para as lavouras, geralmente não é 

muito importante, uma vez que a maioria das terras sujeitas a esse tipo de 

erosão são de pouca significância agrícola. 

A quantidade de água interceptada durante as grandes chuvas é 

pouco significativa, pelo que o referido processo tem apenas um efeito 

reduzido no desenvolvimento de grandes cheias fluviais. Já no que diz 

respeito à conservação do solo, o efeito da interceptação deve ser 

considerado importante, pois através da redução da energia cinética das 

gotas de chuva antes delas atingirem a superfície do solo, contribui para a 

redução da ação erosiva durante as chuvas intensas de grande duração 

Lencastre & Franco, (1984). 
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2.7 - Escoamento superficial 
 

 

Lencastre & Franco (1984) definem a origem do escoamento 

superficial como a parte da precipitação caída que é maior do que as 

capacidades relativas aos processos de evaporação e infiltração, sendo 

então que o volume de água excedente, em obediência às leis da 

gravidade, escoa-se à superfície do terreno até a linha de água mais 

próxima. 

O escoamento superficial, portanto, tem origem fundamentalmente 

nas precipitações, da parte da água da chuva que não é interceptada pela 

vegetação e outros obstáculos, de onde se evapora posteriormente. 

Conforme Martins (1976, p.36) “no início do escoamento superficial 

forma-se uma película laminar que aumenta de espessura, à medida que 

a precipitação prossegue, até atingir um estado de equilíbrio. As 

trajetórias descritas pela água no seu movimento são determinadas, pelas 

linhas de maior declive de terreno e são influenciadas pelos obstáculos 

existentes.” 

O escoamento superficial começa algum tempo após o início da 

precipitação. O intervalo de tempo, decorrido corresponde à ação da 

interceptação pelos vegetais e obstáculos, à saturação do solo e à 

acumulação nas depressões do terreno. 

Martins (1976), comparando o escoamento subterrâneo e superficial 

em relação ao tempo de contribuição, salienta que no primeiro, a variação 

da contribuição com o tempo é lenta. Já no escoamento superficial, esta 

cresce até atingir um valor sensivelmente constante à medida que a 

precipitação prossegue. Cessada a precipitação, o escoamento superficial 

vai diminuindo até anular-se. 

Sabe-se que “nos casos em que as chuvas forem particularmente 

intensas ou prolongadas, ou com ambas as características, o escoamento 

superficial poderá exceder a capacidade de vazão das linhas de água e 
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transbordar do seu leito habitual, dando origem às cheias, com todos os 

seus inconvenientes” (Lencastre & Franco, 1984, p.249). 

Villela & Mattos (1975) indicam os fatores que influenciam o 

escoamento superficial como sendo de natureza climática, relacionados 

com à precipitação ou de natureza fisiográfica ligados as características 

físicas da bacia. Podendo-se destacar dentro dos fatores climáticos, a 

intensidade, a duração da precipitação e a precipitação antecedente. Já 

entre os fatores fisigráficos os mais importantes são a área da bacia, a 

forma, a permeabilidade e a capacidade de infiltração e a topografia da 

bacia. Outros fatores importantes que influem no escoamento superficial 

são as obras hidráulicas construídas na bacia, tal com uma barragem, e o 

uso do solo como a urbanização, os métodos de plantio, o manejo do solo 

e práticas conservacionistas. 

Lencastre & Franco (1984) afirmam que “a cobertura vegetal é 

duplamente eficaz para aumentar a infiltração. Protege o terreno da 

compactação devido à chuva e favorece a atividade de escavação pelos 

insetos que se movimentam ao longo das raízes das plantas” (p.182). 

Conforme Villela & Mattos (1975) e Martins (1976), as grandezas 

que caracterizam o escoamento superficial, são: a vazão, ou volume 

escoado por unidade de tempo, normalmente expresso por metros 

cúbicos por segundo (m³ s –1); o coeficiente de escoamento superficial ou 

coeficiente de deflúvio, ou ainda coeficiente de “runoff”, razão entre o 

volume de água escoado superficialmente e o volume de água 

precipitado; o tempo de concentração, tempo em que a chuva que cai no 

ponto mais distante da seção considerada de uma bacia leva para atingir 

esta seção; nível de água, altura atingida pela água na seção em relação 

a uma determinada referência e o tempo de recorrência ou período de 

retorno, período de tempo médio em que um determinado evento (neste 

caso vazão) é superado ou igualado pelo menos uma vez. 

Sabe-se que “ao contrário de todas as outras componentes do ciclo 

hidrológico, que só podem ser quantificadas por amostragem, o 



12

escoamento de superfície é a única dessas componentes que pode ser 

medida em sua totalidade” (Lencastre & Franco, 1984, p.250). 

 

 

 

2.8 - Produção de sedimentos 
 

 

Segundo Icold, apud Carvalho et al. (2000, p.23), os 
principais fatores que afetam a produção de sedimentos na 
área de drenagem são : 

• Precipitação – quantidade, intensidade e freqüência; 
• Tipo de solo e formação geológica; 
• Cobertura do solo (vegetação, rochas aparentes e outros); 
• Uso do solo (práticas de cultivo, pastagens, exploração de 

florestas, atividades de construção e medidas de 
conservação); 

• Topografia (geomorfologia); 
• Natureza da rede de drenagem – densidade, declividade, 

forma, tamanho e conformação dos canais; 
• Escoamento superficial; 
• Características dos sedimentos (granulométricas, 

mineralógicas etc); 
• Hidráulica dos canais. 
 

 

 

2.9 - Transporte sólido 
 

 

A água intervém no processo de transporte do material resultante da 

erosão. “Para muitos cursos d’água a quantidade da carga sólida durante 

o período chuvoso representa uma média de 70% a 90% de todo o ano 

hidrológico” (Carvalho et al, 2000, p.26). 

Conhecer o comportamento, a qualidade e a quantidade do 

sedimento transportado é de fundamental importância para estudos na 
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bacia, para projetos de obras hidráulicas, estudos ambientais e usos dos 

recursos hídricos. Dados sedimentométricos são úteis na definição e 

solução de vários aspectos e problemas da engenharia de recursos 

hídricos, Carvalho (1994), tais como: 

• Estudo e projeto de uma barragem, bem como para a formação do 

reservatório, incluindo avaliação do seu assoreamento e da vida útil; 

• Estudo do transporte sólido dos cursos d’água e suas 

conseqüências no meio ambiente de fauna e flora; 

• Avaliação da erosão das terras, dos canais dos cursos d’água e do 

depósito de sedimentos; 

• Estudos de erosão e assoreamento em locais de obras fluviais 

como pontes, portos e canais; 

• Avaliação da produção de sedimentos de uma bacia hidrográfica; 

Parte do material, ao ser arrastado pela água durante a chuva, fica 

retida nos obstáculos. Outra parte atingirá as linhas de água , constituindo 

uma parcela da carga sólida; as parcelas restantes da carga sólida 

provêm da desagregação das rochas do leito, do transporte eólico, etc. 

“Enquanto a capacidade de transporte sólido for superior à carga 

sólida, o escoamento no curso d’ água disporá de capacidade energética 

para continuar a escavar o próprio leito; em caso contrário, haverá 

deposição de material e o leito terá tendência para subir de nível” 

(Lencastre & Franco, 1984, p.355). 

O transporte sólido nos cursos de água pode ser feito, basicamente, 

de duas formas : em suspensão na massa líquida ou por arrastamento no 

fundo. 

No transporte em suspensão, as partículas sólidas são 

transportadas pelas componentes horizontais das velocidades do fluxo 

turbulento, e suportadas pelas componentes verticais destas velocidades, 

sem contato com o leito do curso d’água, essas partículas formam a carga 

sólida em suspensão. “Em condições constantes de escoamento, a 

velocidade das partículas em suspensão não varia sensivelmente, e o seu 
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valor médio é próximo do da velocidade média do escoamento” 

(Lencastre & Franco, 1984, p.356). 

No transporte por arrastamento, as partículas sólidas rolam ou 

escorregam longitudinalmente no curso d’água, praticamente não 

perdendo contato com o leito deste. Essas partículas formam a carga 

sólida de arrasto. “Em geral, os períodos em que as partículas 

transportadas se deslocam alternam com outros em que elas se mantêm 

paradas, muitas vezes debaixo de outras partículas que se deslocaram 

posteriormente. Nesta forma de transporte sólido, as partículas têm pois 

uma velocidade de deslocamento irregular, com um valor médio muito 

inferior à velocidade de escoamento” (Lencastre & Franco, 1984, p.356). 

Sobre fundo móvel, muitas vezes não existe uma distinção nítida 

entre o transporte em suspensão e o transporte por arrastamento, a carga 

sólida saltante portanto, “são as partículas que pulam ao longo do curso 

d’água por efeito da correnteza ou devido ao impacto de outras partículas” 

(Carvalho 1994, p.56). 

 

 

 

2.10 - Equipamentos de hidrossedimentometria 
 

 

Conforme Carvalho (1994), os equipamentos da 

hidrossedimentometria são fabricados para medição direta ou indireta da 

descarga sólida. Apesar de não existir uma divisão física bem definida 

entre as formas de transporte de sedimentos, existem equipamentos 

independentes para medição da descarga sólida em suspensão, de 

arrasto e total. 

A determinação da descarga sólida em suspensão é feita através de 

medições, ou amostragens, na secção transversal. Normalmente, a 

concentração de sedimentos em suspensão perto do leito é maior do que 
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a média na vertical; no entanto, é impossível coletar essa amostra devido 

as Iimitações dos equipamentos, podendo ser fonte de erro nessa 

determinação. 

Os métodos convencionais determinam a concentração do 

sedimento para obtenção da descarga em suspensão, havendo, no 

entanto, métodos que determinam diretamente a descarga pela 

acumulação de sedimentos. 

 

 

 

2.10.1 - Tipos de amostradores de sedimentos em suspensão 
 

 

A coleta ou medição de sedimento em suspensão é feita por 

equipamentos que fazem amostragem num ponto ou na vertical, ou 

efetuam a medição direta em um determinado ponto. 

Os equipamentos para amostragem de uma mistura 

água/sedimento, para medição indireta da descarga em suspensão, 

podem ser classificados em três categorias: instantâneos, por integrações 

e por bombeamento. São amostradores tipo recipientes, garrafas e 

instrumentos de bombeamento. 

Os amostradores instantâneos coletam um volume de 

água/sedimento pelo fechamento instantâneo por meio de dispositivos 

nas extremidades da câmara ou recipiente. 

Os amostradores por integração acumulam no recipiente uma 

mistura água/sedimento em um certo tempo pela retirada do fluxo 

ambiente através de um pequeno bico ou bocal. Podem ser pontuais ou 

integradores na vertical. Os amostradores por bombeamento retiram a 

mistura em suspensão através de um orifício pela ação de bombeamento. 

Podem ser pontuais ou integradores na vertical. 

Os amostradores por integração são preferidos porque obtém uma 
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mistura água/sedimento de um filete ao longo da corrente em um tempo 

adequado, para ser considerada uma amostra representativa. 

Os amostradores de sedimento em suspensão, independentemente 

do método de amostragem, podem ser classificados pela orientação de 

seus orifícios em dois tipos: 

• orifícios contra a corrente e paralelos ao escoamento; 

• orifícios orientados em ânguIo reto ao escoamento (amostradores 

de bombeamento para operação fixa, equipamentos fixos registradores e 

instantâneos verticais). 

Os equipamentos de medição direta de sedimento em suspensão 

mais usados são do tipo fotoelétricos e nucleares. Uma pesquisa 

conduzida pelo Subcomitê em Sedimentação de Minneapolis, usando 30 

tipos de amostradores instantâneos, indicou uma limitada aplicabilidade 

desse tipo de equipamento, devida a grandes mudanças de velocidades 

nos orifícios, quando possuem, e também ao curto tempo de amostragem. 

Os amostradores do tipo integrador são os mais usados. Coletam 

uma amostra durante um certo intervalo de tempo e são de dois tipos: 

integradores pontuais e integradores na vertical. 0 amostrador integrador 

pontual admite a amostra num ponto selecionado de determinada vertical 

de seção transversal do curso d’água. 0 amostrador por integração na 

vertical admite a amostra enquanto é movido em velocidade de trânsito 

uniforme na vertical do curso d’água. Os amostradores ou medidores de 

sedimento em suspensão podem ser classificados em 12 diferentes tipos, 

sendo, de uma maneira geral, instantâneos ou integradores: 

1 - tubo comum vertical; 

2 - instantâneo vertical; 

3 - instantâneo horizontal; 

4 - garrafa; 

5 - saca; 

6 - bombeamento; 

7 – integrador; 
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8 - fotoelétrico; 

9 - nuclear; 

10 - ultra-sônico; 

11 - ultra-sônico de dispersão; 

12 - eletrônico. 

O amostrador que usa garrafa é o mais simples instrumento para 

amostragem de sedimento. Pode ser uma simples garrafa de leite, uma 

jarra para suco de frutas ou qualquer outro recipiente com um dispositivo 

adequado para descida ao ponto de amostragem. Como o ar da garrafa é 

expulso com a admissão da amostra, um indesejável borbulhamento é 

produzido na entrada, o que deve ser evitado com a colocação de um 

suspiro. 

Em um amostrador por bombeamento, a mistura água/sedimento é 

succionada através de um tubo ou mangueira que é colocada no ponto de 

amostragem. Alguns dispositivos de entrada são colocados fixos, em 

posição de ângulo reto com a corrente, para evitar entrada de folhas e 

outros objetos estranhos. 

0 amostrador de estágio único US-U-59 é pouco usado no Brasil, 

apesar de sua simplicidade. Consiste em uma garrafa com tubas em 

sifão, um para admissão da amostra e outro para saída do ar. São usados 

em enchentes rápidas e em cursos d’água intermitentes, especialmente 

em locais remotos ou de difícil acesso. 0 amostrador é instalado em nível 

predeterminado, num suporte vertical, que pode ser um pilar de ponte ou 

uma viga de madeira, de preferência numa posição perto ou no centro do 

curso d’água. 

As aberturas dos tubos deverão ficar orientadas contra a corrente. 

Um ou mais amostradores podem ser montados, um acima do outro, 

numa mesma vertical, para coleta em diversos níveis selecionados. 

O amostrador de bombeamento coleta sedimento em um ponto, mas 

pode ser usado para amostragem quase continua em um sistema 

automático. 0 tubo com o orifício de entrada para a bomba é colocado 
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perto da margem ou numa estrutura convenientemente colocada em local 

predeterminado do rio. 

0 equipamento consiste essencialmente em uma peça com orifício e 

um sistema de bombeamento que coleta uma amostra representativa, 

colocando-a num coletor ou num conjunto de garrafas para análise 

posterior ou medida imediata. 

 

 

 

2.10.2- Amostradores e medidores de sedimento do leito 
 

 

0 tipo de equipamento usado para obtenção da descarga sólida de 

arrasto depende do método de medida. Esta pode ser efetuada de quatro 

maneiras: 

• por medição direta, usando amostradores portáteis ou removíveis 

colocados no leito; 

• por medição direta, usando estruturas fixas, poços ou fendas, na 

seção transversal; 

• por medição indireta, pela medida de grandezas diversas e uso de 

fórmulas; 

• por subtração da descarga em suspensão da descarga sólida total 

medida. 

A medição direta é feita pela colocação do equipamento apropriado 

no leito, em diversas posições, coleta de uma amostra durante um 

determinado tempo e conhecimento do peso da amostra e das 

respectivas posições de amostragens. 

Equipamentos ou medidores usados na medição direta podem ser 

classificados em quatro tipos: de cesta ou caixa, de bandeja ou tanque, 

de diferença de pressão e de estrutura de fenda ou poço. Ao serem 

colocados no leito, esses equipamentos modificam as condições de 



19

escoamento, perturbando a amostragem e com isso o próprio valor da 

descarga de fundo. Para um uso adequado, são calibrados no laboratório 

para determinação da eficiência de retenção de sedimento. A eficiência 

de retenção de um amostrador é definida coma a razão da quantidade de 

sedimento retido pelo medidor de fundo em reIação à quantidade de 

sedimento que é realmente transportada pelo curso d’água no espaço 

ocupado pelo instrumento. Varia de 40% a cerca de 100% para as 

diferentes tipos de amostradores. 

A medição indireta é feita pelos seguintes métodos principais: 

• coleta de material do leito para determinação da granulometria e 

medida de características físicas e hidráulicas; 

• métodos das dunas, com dois processos: a técnica do barco em 

movimento, com usa de ecobatímetro que faz o levantamento de seções 

longitudinais, e a técnica da sondagem contínua na seção transversal; 

• métodos dos traçadores, que usa traçadores radioativos, ou de 

diluição, que usa diversas técnicas de medida; 

• investigação das propriedades litológicas do curso d’água e de 

seus afluentes. 

Bordas & Semmelmann (1993), fazendo uma analogia ao ciclo 

hidrológico, denominam o processo que envolve o deslocamento, o 

transporte e o depósito de partículas sólidas presentes na superfície da 

bacia hidrográfica, de ciclo hidrossedimentológico. Sendo este paralelo, 

aberto, vinculado e totalmente dependente do ciclo das águas. Essa 

denominação não é a mais adequada, pois ao contrário às moléculas de 

água, os sedimentos não terão de voltar ao meio de onde provêm. 

O transporte do material arrancado pela água pode se dar de várias 

maneiras, sendo que o material encontrado no curso d’água apresenta 

diferente granulometria. 

As forças que atuarão sobre a partícula podem mantê-la em 

suspensão ou no fundo do rio, saltando do leito para o escoamento, 

deslizando ou rolando ao longo do leito. Essa situação é função do 
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tamanho da partícula, do peso e forma; é também função da forma de 

escoamento, se laminar ou turbulento, da velocidade da corrente, dos 

obstáculos no leito e de diversas outras funções que estão inter-

relacionadas, como declividade do leito, forma do canal, temperatura da 

água e outras. 

As partículas que estão suportadas pelas componentes verticais das 

velocidades do fluxo turbulento, enquanto estão sendo transportadas 

pelas componentes horizontais dessas velocidades, sendo pequenas 

suficientemente para permanecerem em suspensão, formam a carga 

sólida em suspensão. 

 

 

 

2.11 - Cálculo de descarga sólida 
 

 

A literatura coloca à disposição uma grande variedade de equações 

empíricas, semi teóricas, e desenvolvidas a partir da análise dimensional, 

para o cálculo de descarga sólida em suspensão. 

Devido a quantidade de parâmetros envolvidos no transporte de 

sedimentos em canais naturais, e a diversidade de arranjos entre eles, 

não foi definida, entre as inúmeras equações, uma que resulte em valores 

confiáveis e possa se aplicada de forma generalizada. De modo que a 

maneira mais exata de se conhecer a descarga sólida transportada pelos 

rios é realizar medições periódicas através da instalação de redes 

sedimentométricas. Coiado, 2001. 
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2.12 - Turbidez 
 

 

Uma água carregada de matérias em suspensão é uma 
água turva. A turvação é certamente um fator ecológico 
muito importante, embora pouco estudado. Atua 
essencialmente reduzindo a intensidade luminosa e por 
conseguinte diminuindo a produtividade dos vegetais 
autróficos. Ao mesmo tempo elimina os organismos que 
necessitam de forte iluminação. O teor de oxigênio está 
geralmente em razão inversa a turvação (Dajoz, 1983). 
 
Os materiais suspensos aumentam a turbidez, reduzindo a 
penetração da luz na água, diminuindo a profundidade da 
zona fotossintética e prejudicando assim, a cadeia primária 
e os alimentos para os peixes; adicionalmente, a superfície 
d’água é aquecida devido á maior absorção de calor pelo 
material particulado, impedindo uma mistura vertical; tal 
redução da mistura decresce a dispersão de oxigênio 
dissolvido e de nutrientes em regiões mais profundas da 
água (Carvalho, 1994, p.8). 
 

 

Segundo Walling & Costa, apud Corso (1989, p.4) “em locais onde o 

programa de amostragem é insuficiente para definir um registro contínuo 

da quantidade de sedimentos, medidas de turbidez poderão ser 

empregadas para proporcionar dados contínuos de concentração de 

sedimentos em suspensão, para o cálculo de sedimentos transportados.” 

Conforme Coiado (2001), a avaliação da turbidez do escoamento é 

um dos métodos indiretos para a determinação da vazão sólida em 

suspensão. O turbidímetro faz a determinação quantitativa da turbidez, 

supondo possível estabelecer uma correlação entre a intensidade 

luminosa registrada pela célula e a concentração do material em 

suspensão. 

Walling (1977), com base em suas experiências no rio Creedy, 

Inglaterra, afirma que bons resultados podem ser obtidos se o instrumento 

de determinação da turbidez for calibrado para uma situação particular, 
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com relativa homogeneidade no tipo de rocha e uma predominância de 

silte e argila no tamanho das partículas carreadas. 

Geraldes (1984), estudando as relações entre absorção de luz por 

partículas suspensas e a concentração destas partículas, em várias classes 

granulométricas, observou que a sensibilidade do turbidímetro diminui com o 

aumento do tamanho das partículas. Conclui que a turbidez, como forma de 

avaliar a concentração de partículas em suspensão, deve ser utilizada em 

cursos d’água que possuam predominância de partículas do tamanho de 

silte e argila em suspensão  

Corso (1989) informa que “pelo que indica a literatura, é de se 

esperar uma melhor correlação entre turbidez e concentração de 

sedimentos em suspensão do que entre a descarga líquida e a 

concentração de sedimento em suspensão. A turbidez e a concentração 

de sedimentos em suspensão respondem de maneira similar a muitos 

fatores que não estão diretamente relacionados à descarga líquida” (p.6). 

Segundo Corso, (1989, p.6), “efeitos sazonais, defasagem entre pico 

de concentração e pico de vazão, lançamento de sedimentos na água 

devido ao movimento de terra próximo às margens são os fatores 

considerados como responsáveis pela baixa correlação entre vazão e 

descarga de sedimentos. 

Di Bernardo (1993), coloca que, em se tratando da escolha da 

tecnologia de tratamento de água, as características físicas, como a 

turbidez, podem ser determinantes. Como somente a medida da turbidez 

da água pode levar à interpretações errôneas, principalmente se a água 

for de diferentes mananciais, tem sido feitas muitas tentativas no sentido 

de se relacionar turbidez com sólidos suspensos. 

DI Bernardo 1993, apresenta relações entre a turbidez da água 

decantada e filtrada e o teor de sólidos suspensos, sendo que, a turbidez 

foi pouco alterada, porém, o número de partículas e o seu tamanho 

mudaram consideravelmente, razão pela qual é difícil comparar águas de 

diferentes mananciais, se a turbidez for usada como referência. 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 - Descrição geral da área em estudo 
 

3.1.1 - Localização 
 

 

A sub bacia Alto da Colina II da bacia do arroio Vacacaí Mirim situa-

se no município de Santa Maria, na localidade Alto da Colina, entre as 

rodovias RS 509 Km7 e BR 287 km 3, com coordenadas 53°43’41” e 

53°44’06” de longitude oeste de Greenwich e 29°38’47” e 29°39’10” de 

latitude sul. (Figura 01). 

A etapa de escolha do local e construção da calha medidora 

começou em abril e terminou no final de maio de 2001. As medições de 

vazões e coletas de amostras água-sedimento compreenderam o período 

de junho de 2001 a maio de 2002. Os registros linigráficos 

compreenderam o período entre junho de 2001 e março de 2002, quando 

foi furtado o linígrafo eletrônico, modelo A-OTT, Thalimedes, do campo. 
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FIGURA 01 - Bacia do arroio Vacacaí Mirim, Santa Maria, RS. 

destacando a Sub bacia Alto da Colina II, a montante da 

Barragem. 

 

 

 

3.1.2 - Características físicas 
 

 

Para a caracterização física da bacia utilizou-se o levantamento 

planialtimétrico, apresentado por Rampelotto et al., 2000, avaliando-se a 

área de drenagem, a forma da bacia (coeficiente de compacidade e fator 

de forma), o sistema de drenagem (ordem dos cursos d’água, densidade 
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de drenagem, extensão média do escoamento superficial, a sinuosidade 

do curso d’água), as características do relevo (declividade da bacia, 

elevação média, declividade do rio principal). Os dados foram 

manipulados via planilha eletrônica. 

 

 

 

3.1.2.1 - Características geométricas 
 

 

Segundo Villela & Mattos (1975), a área de drenagem de uma bacia 

é a área plana (projeção horizontal) inclusa entre seus divisores 

topográficos, sendo o elemento base para cálculo de outras 

características físicas. 

A forma da superfície da bacia é um elemento importante devido ao 

tempo de concentração, tempo que leva para que toda a bacia contribua 

na seção de estudo. Villela & Mattos (1975) utilizam dois coeficientes para 

a determinação da forma da bacia: o coeficiente de compacidade ou 

índice de Gravelius (Kc), e o fator de forma (Kf). 

O coeficiente de compacidade é definido como sendo a relação 

entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual a 

da bacia. Sendo P o perímetro da bacia, em km, e A a área da bacia, em 

km², a equação fica assim definida: 

 

Kc = 0,28 
A

P    (01) 

 

O fator de forma é a relação entre a largura média e o comprimento 

axial da bacia. Sendo L o comprimento do curso d’água mais longo, em 

km; e A a área da bacia em km², a equação fica assim definida; 
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Kf = 
LL

A
.

   (02) 

 

 

 

3.1.2.2 - Características do relevo 
 

 

Segundo Villela & Mattos (1975), as características do relevo são 

importantes devido a grande influência sobre os fatores meteorológicos 

(temperatura, precipitação, evaporação, etc, que são função da altitude) e 

hidrológicos (a velocidade do escoamento superficial é função da 

declividade do terreno). 

A curva hipsométrica é a representação gráfica do relevo médio da 

bacia. Mostra a variação da elevação dos vários terrenos da bacia com 

referência ao nível médio do mar. Da curva hipsométrica pode-se obter a 

elevação mediana, cota acima da qual encontra-se 50% da área da bacia. 

A elevação média da bacia foi calculada pela equação: 

 

E = 
A

ae∑ .
   (03) 

 

Onde: 

E = elevação média da bacia; 

e = elevação média entre duas curvas de níveis consecutivas; 

a = área entre duas curvas de níveis consecutivas; 

A = área total da bacia. 

 

A velocidade do escoamento de um rio depende da declividade dos 

canais fluviais, quanto maior a declividade, maior será a velocidade do 

escoamento. 
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Villela & Mattos (1975), obtém-se a declividade do curso d’água, 

entre dois pontos, dividindo-se a diferença total de elevação do leito pela 

extensão horizontal do curso d’água entre estes dois pontos. Os índices 

representativos do perfil longitudinal do curso d’água são três: 

S1 = declividade entre a foz e a nascente; 

S2 = linha traçada no gráfico do perfil longitudinal, de tal modo que a 

área compreendida entre ela e a abcissa foi igual à compreendida entre a 

curva do perfil e a abcissa; 

S3 = declividade equivalente constante, dá a idéia sobre o tempo de 

percurso da água ao longo da extensão do perfil longitudinal. 

 

 

 

3.1.2.3 - Característica da rede de drenagem 
 

 

O desenvolvimento do sistema de drenagem indica a maior ou 

menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica. 

A ordem dos cursos d’água é uma classificação que reflete o grau de 

ramificação ou bifurcação dentro da bacia. O critério de Horton, 

modificado por Strahler e citado por Vllela & Mattos (1975), considera que 

os canais que não tenham tributários, como de primeira ordem; o canal 

resultante da união de dois canais de primeira ordem, como de segunda 

ordem; o canal formado pela junção de dois de segunda ordem, como de 

terceira ordem e assim sucessivamente. 

A densidade de drenagem (Dd), indica o grau de desenvolvimento 

de um sistema de drenagem, fornece uma indicação da eficiência da 

drenagem da bacia, Villela & Mattos (1975). 

O índice de densidade de drenagem (Dd) é expresso pela relação 

entre o comprimento total dos cursos d’água – efêmeros, intermitentes ou 

perenes-, da bacia e sua área total. Sendo L o comprimento total de todos 
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os cursos d’água, em km; e A a área de drenagem da bacia, dada em 

km², a equação fica assim definida: 

 

Dd = 
A
L    (04) 

 
O índice de declividade de Roche, definido como índice de 

declividade médio para toda a bacia, entre a cota mais elevada (Hn), dada 

em metros, e a mais baixa (Ho), dada em metros, e L o comprimento do 

rio principal, dado em metros, sendo expresso pela equação: 

 

Ip =
Le

HoHn −    (05) 

 
 
 
3.1.3 – Clima e solos 
 

 

Na clasificação climática proposta por KÖOPPEN, o município de 

Santa Maria enquadra-se no clima temperado e quente do tipo Cfa, onde: 

C = temperatura média do mês mais frio entre - 3° C e 18° C, e a do 

mês mais quente superior a 10° C; 

f = nenhuma estação seca, úmido o ano todo; 

a = verão quente, com temperatura média do mês mais quente 

superior a 22° C. 

As precipitações são regulares durante o ano todo, sem estação 

seca definida, com índices pluviométricos anuais entre 1500 mm a 1700 

mm. Os meses menos chuvosos são março, novembro e dezembro, 

conforme Sartori, 1979. 
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Conforme Azolin & Mutti (1988), o solo que ocorre em 100% da 

bacia estudada é o Podzólico Bruno Acinzentado Álico, atualmente 

classificado como Alissolo Hipocrômico Argilúvico típico, segundo Streck 

et al (2002). Estes solos ocorrem na unidade geomórfica parte baixa 

(depressão), caracterizando regiões com solos pouco profundos, com 

profundidades entre 50 e 100 cm. O relevo predominante neste solo é o 

suave ondulado, com declividades que oscilam entre 3 a 8 %. 

 

 

 

3.1.4 - Condições de cobertura do solo 
 
 
O levantamento das condições de cobertura do solo da sub bacia 

Alto da Colina II da bacia hidrográfica do arroio Vacacaí Mirim foi feito por 

meio de observações e entrevistas com agricultores. Com base nestas 

informações montou-se um calendário indicativo das condições de 

cobertura do solo para as diferentes épocas do ano. 

 

 

 

3.2 - Procedimentos de campo e laboratório 
 

3.2.1 – Precipitação pluviométrica 
 
 
Para a medição da quantidade de água precipitada, utilizou-se os 

dados coletados no pluviômetro instalado na localidade denominada Vila 

Maria, localizado a aproximadamente 709 m a oeste da estação de 

estudo, de coordenadas 29° 42’ 4,5” de latitude sul e 53° 44’ 52,6” de 

longitude oeste. 
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Este aparelho foi instalado em 06/12/2000, pelo Departamento de 

Hidráulica e Saneamento da UFSM, e ainda hoje continua em 

funcionamento. 

Quando por alguma falha não se pode utilizar os resultados deste 

aparelho, utilizou-se os dados do pluviômetro da estação Meteorológica 

da UFSM, que fica à aproximadamente 3 km a sudeste da estação.  

 
 
 
3.2.2 - Descarga líquida  
 

 

Para a caracterização da vazão, foi instalada uma estação 

fluviométrica na sub-bacia Alto da Colina II, de coordenadas 29° 38’ 4,5” 

de latitude sul e 53° 44’ 52,6” de longitude oeste de Greenwich. Foi 

construída uma calha medidora de vazão, de fundo plano, cujas 

dimensões estão apresentadas na Figura 02. 
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FIGURA 02 - Calha medidora de fundo plano, Alto da Colina II. 

 

Foi instalado na margem direita do arroio em estudo, junto a calha, 

um linígrafo eletrônico, para o registro discreto do nível d’água; foi 

utilizado ainda, uma ponte hidrométrica e molinete hidrométrico. 

Para a obtenção da vazão, utilizou-se a medição convencional com 

molinete hidrométrico. Foi determinada a área da seção transversal e a 

velocidade média do fluxo que passa nesta seção; sendo o valor da vazão 

obtido pelo produto dos valores destas duas grandezas. 

A seção foi dividida em seis verticais. O número de verticais é 

função da largura do rio, sendo que o espaçamento máximo entre as 

verticais, deve representar 10% da largura da seção de medição. 

Determinou-se para cada vertical a respectiva vazão. A vazão total 

da seção, foi obtida pelo somatório dos valores referentes a cada uma 

das verticais. Foi utilizado sensor de velocidade para a medição da 
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velocidade do escoamento, a 40% de profundidade, nestas mesmas 

verticais. 

 

 

 

3.2.2.1 - Curva- Chave de Vazões 
 

 

As determinações de vazões foram feitas em 19 diferentes cotas, 

assim, obteve-se curvas de correlação altura-vazão ou Curva - Chave. 

Foram 12 os eventos, em que foram obtidos os dados de vazão, no 

período compreendido entre Junho de 2001 e Março de 2002. 

Confeccionou-se três curvas – chaves, devido a necessidade de um 

bom ajuste das curvas, para a utilização em cotas baixas, altas e também, 

para as cotas de transbordamento. 

Duas curvas, 1 e 2, foram confeccionadas a partir de 19 pares de 

cota-vazão obtidas a campo (Tabela 01). Para a primeira curva, utilizou-se 

16 pares cota-vazão, onde as cotas foram inferiores a 0,718 m. Para a 

segunda curva, utilizou-se 5 pares de cota-vazão, onde as cotas se 

situaram entre 0,656 e 1,398 m. Os dois pares cota – vazão do dia 

07/11/01 foram usados para ambas as curvas. 
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TABELA 01 - Pares de cota – vazão utilizados para a confecção das 

curvas- chave 1 e 2. 

Curva - chave 1 Curva - chave 2 

Data Cota Vazão Data Cota Vazão 

Evento (m) (m3/s) Evento (m) (m3/s) 

17/07/01 0,045 0,014 07/11/01 0,656 0,788 
19/03/02 0,091 0,040 07/11/01 0,718 0,910 
01/10/01 0,094 0,045 11/03/02 0,724 0,928 

05/12/01 0,176 0,121 06/03/02 1,257 1,330 

31/01/02 0,243 0,195 06/03/02 1,398 1,724 

06/06/01 0,256 0,188  * * 

25/06/01 0,263 0,233  * * 

06/06/01 0,282 0,216  * * 

06/06/01 0,326 0,254  * * 

17/07/01 0,340 0,281  * * 

11/07/01 0,509 0,552  * * 

07/11/01 0,550 0,625  * * 

18/07/01 0,604 0,622  * * 

11/03/02 0,615 0,802  * * 

07/11/01 0,656 0,788  * * 

07/11/01 0,718 0,910  * * 

 

Para a terceira curva – chave, estabeleceu-se os pares de cota – 

vazão estimando-se as vazões de pico, através da utilização do modelo 

IPH II, em eventos que ocorreram transbordamento da calha medidora. 

Os parâmetros de entrada do modelo IPH II, Rmax, que representa 

capacidade do reservatório de perdas iniciais, Io e Ib, que representam as 

capacidades inicial e mínima de infiltração do solo, h, que representa um 

parâmetro da equação de infiltração de Horton, ksub e ksup são 

parâmetros de propagação do escoamento subterrâneo e superficial,  
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para a bacia hidrográfica Alto da Colina II, foram calibrados por Meller et 

al. (2002), com uma discretização de 10 minutos. 

De posse destes parâmetros, e dos dados de precipitação, área 

impermeável e tempo de concentração da sub-bacia foi possível entrar no 

programa do modelo IPH II e obter os valores da vazão de pico (qp) em 

cada evento, no qual houve transbordamento da calha. 

O programa do modelo IPH II forneceu os valores da vazão de pico 

(qp) do eventos dos dias 11 e 19 de julho de 2001 para as cotas 1,630 e 

1,967 m respectivamente, e valores das vazões de pico (qp) para o 

evento do dia 30 de setembro de 2001 para as cotas 1,497m, 1,648 m e 

1,500 m. Formando 5 pares de cota – vazão. À estes 5 pares, foram 

acrescidos os dois pares obtidos a campo no dia 06/03/02 (Tabela 02). E 

com estes dados confeccionou-se a terceira curva – chave. 

 

 

TABELA 02 - Pares de cota – vazão utilizados para a confecção da 

curva- chave 3. 

Data Cota Vazão 

 (m) (m3/s) 

06/03/2002 1,257 1,330 

06/03/2002 1,398 1,724 

  Q IPH II 

11/07/2001 1,630 2,650 

19/07/2001 1,967 6,850 

30/09/2001 1,497 1,940 

30/09/2001 1,648 2,430 

30/09/2001 1,500 2,320 

 

As Figuras 03, 04 e 05 apresentam os gráficos resultantes da 

utilização do modelo IPH II nos eventos dos dias 11 e 19 de julho e 30 de 

setembro de 2001, respectivamente. 
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FIGURA 03 - Determinação da vazão de pico, utilizando o modelo IPH 

II, para o evento do dia 11/07/2001, onde ocorreu 

transbordamento da calha medidora. 
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FIGURA 04- Determinação da vazão de pico, utilizando o modelo IPH 

II, para o evento do dia 19/07/2001, onde ocorreu 

transbordamento da calha medidora. 
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FIGURA 05 - Determinação das vazões de pico, utilizando o modelo 

IPH II, para o evento do dia 30/09/2001, onde ocorreu 

transbordamento da calha medidora. 

 

 

Para a determinação das cotas limites para a utilização de cada 

equação da reta aplicou-se as equações, encontradas para cada curva, 

em todos as cotas utilizadas, encontrando-se as respectivas vazões 

(Tabela 03). Cruzou-se as curvas obtidas, entre si, e determinou-se o 

ponto de encontro entre elas (Figuras 06 e 07). Estes foram de 0,68 m 

quando se utilizou as curvas das equações 1 e 2; e 1,38 m quando se 

utilizou as curvas das equações 2 e 3. 
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TABELA 03 - Vazões encontradas, a partir da utilização das 3 equações 

das curvas- chaves, utilizadas para a determinação das 

cotas limites para a utilização de cada equação. 

Cota Equação Equação Equação 

(m) 
Curva 1 

(m3/s) 

Curva 2 

(m3/s) 

Curva 3 

(m3/s) 

0,045 0,015 0,077 0,080 

0,091 0,041 0,142 0,089 

0,094 0,043 0,146 0,090 

0,176 0,111 0,255 0,108 

0,243 0,180 0,339 0,125 

0,256 0,195 0,356 0,129 

0,263 0,203 0,365 0,131 

0,282 0,228 0,388 0,137 

0,326 0,284 0,441 0,151 

0,340 0,298 0,458 0,156 

0,509 0546 0,654 0,228 

0,550 0,613 0,701 0,249 

0,604 0,707 0,762 0,282 

0,615 0,726 0,774 0,289 

0,656 0,800 0,820 0,317 

0,718 0,917 0,888 0,364 

0,724 0,928 0,895 0,369 

1,257 2,124 1,460 1,222 

1,398 2,491 1,604 1,677 

1,497 **** 1,704 2,096 

1,500 **** 1,707 2,110 

1,630 **** 1,838 2,826 

1,648 **** 1,856 2,943 

1,967 **** 2,171 6,025 

 



38

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Cotas (m)

Va
zõ

es
 (m

³/s
)

Curva 2

Curva 1

 
 

FIGURA 06- Curvas 1 e 2 traçadas para a determinação da cota limite 

para a utilização da equação da Curva –chave 1, sendo 

esta 0,68m. 
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FIGURA 07 - Curvas 2 e 3 traçadas para a determinação da cota limite 

para a utilização da equação da Curva–chave 2, sendo 

esta 1,38m. 
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3.2.3. Concentração de sedimento em suspensão e turbidez 
 

 

Foi realizado dois tipos de coletas do material em suspensão, com 

dois tipos de amostradores. 

Um dos métodos foi o de integração vertical ou em profundidade, 

onde, as amostras das mistura água-sedimento, foram coletadas junto a 

seção transversal da estação pluviométrica, em três verticais, a ¼, ½ e ¾ 

da calha medidora, permitindo a obtenção de valores médios em toda a 

seção, uma vez que a distribuição de sedimento é variável em toda a 

largura do rio e em profundidade, utilizando -se para isso o amostrador 

USDH - 48 ou AMS – 1. 

O amostrador USDH - 48 ou AMS - 1 de fabricação nacional, é 

construído em alumínio com corpo de forma hidrodinâmica, tendo haste 

para a operação a vau ou de canoa, em profundidades baixas, até 2,7 m 

para uso em coleta por integração na vertical em dois sentidos. Utiliza 

bico de 1/4" e garrafa de 0,5 l, sendo a distância do bico ao fundo do 

amostrador igual a 0,091m (Carvalho et al., 2000, p.48). Figura 08. 
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FIGURA 08- Amostrador USDH – 48 ou AMS – 1. 

 

A mistura água-sedimento, foi acumulada continuamente dentro da 

garrafa, e o amostrador foi movido verticalmente em uma velocidade 

constante entre a superfície e um ponto a poucos centímetros acima do 

leito, para que a mistura entrasse no recipiente numa velocidade quase 

igual à velocidade instantânea da corrente em cada ponto da vertical. 

Este procedimento é conhecido como IVT, Igual Velocidade de Trânsito. 

Conforme Carvalho et al., 2000. 

Para que a velocidade de entrada da amostra seja igual ou quase 

igual à velocidade instantânea da corrente, o bico do amostrador foi 

mantido na horizontal. Sendo então a velocidade de trânsito, ou de 

percurso, proporcional à velocidade média. 

O segundo método utilizado para a obtenção de amostras das 

mistura água-sedimento foi o pontual instantâneo. Para este método se 
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utilizou o amostrador de nível ascendente ANA. Este amostrador teve 

duas versões, a primeira delas compreendeu o período de meados de 

agosto a final de outubro de 2001, e a segunda o período de dezembro de 

2001 a maio de 2002. 

O ANA, construído nos moldes do que foi descrito por UMEZAWA 

(1979), fez coletas de amostras durante a subida da onda de cheia, em 

posições pré-determinadas. 

As posições dos recipientes coletores do ANA, instalado na margem 

esquerda do curso d’água da bacia hidrográfica Alto da Colina II, foram 

distanciadas, primeiramente, em 15 centímetros entre si. A primeira 

garrafa se encontrava a 0,18 m do fundo da calha, e a décima primeira 

garrafa a 1,68 m do fundo da calha. Estas posições assim permaneceram 

até outubro, quando foi necessário a retirada do amostrador do local, pois, 

por diversas vezes as suas garrafas foram quebradas, devido à ações de 

vandalismo, o que veio a prejudicar a coleta de amostras, durante o 

meses de outubro e novembro.  

Este amostrador tem como principal finalidade a coleta de amostras 

em horários em que é muito difícil a equipe chegar ao campo. Como, 

conforme estudos realizados por Paiva, 1997; a distribuição temporal das 

precipitações em Santa Maria / RS, mostra que 69 % de toda a 

precipitação ocorre entre 0:00 e 6:00 horas, é importante a presença dele 

no campo. 

Na segunda versão do ANA, as posições dos recipientes coletores 

continuaram distanciadas em 15 centímetros entre si, sendo que primeira 

garrafa se encontrava a 0,20 m do fundo da calha, e a décima primeira 

garrafa a 1,70 m do fundo da calha. Todo o conjunto de garrafas foi 

protegido por uma caixa de ferro galvanizado (Figuras 09 e 10). 
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FIGURA 09 - Amostrador de nível ascendente – ANA, instalado na 

margem esquerda do curso d’água. 
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FIGURA 10 - Detalhe das garrafas coletoras do amostrador ANA. 

 

 

As amostragens foram distribuídas ao longo do período de estudo 

com o objetivo de coletar amostras em diferentes épocas para avaliação 
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de possíveis variações sazonais bem como para associar as amostragens 

às diferentes épocas de uso agrícola do solo na bacia hidrográfica. 

 

 

 

3.2.3.1 - Análise do sedimento em suspensão 
 

 

Após coletadas, as garrafas com mistura água-sedimento foram 

devidamente armazenadas e analisadas no Laboratório de Hidráulica e 

Saneamento do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa 

Maria, onde se determinou a concentração do sedimento em suspensão 

em mg/l, através do método de filtragem e pesagem. 

De cada amostra coletada pelos amostradores, após a agitação da 

amostra para uma homogeneização perfeita, foram retirados 100ml da 

amostra que foram filtrados num microfiltro, utilizando-se de uma bomba a 

vácuo. Antes da filtragem, o microfiltro foi seco numa mufla a 550°C, 

durante 15 minutos. Decorrido este tempo, o microfiltro foi resfriado num 

dessecador até atingir a temperatura ambiente e pesado obtendo-se o 

peso (pf) em mg. 

O microfiltro e os sólidos retidos na operação de filtragem foram 

secos numa estufa a 105°C, durante 24 horas. Decorridas estas horas, o 

filtro foi resfriado num dessecador até atingir a temperatura ambiente e 

pesado obtendo-se o peso (pfa). A diferença (pfa - pf) resulta o peso dos 

sólidos totais, retidos pelo microfiltro, existente no volume filtrado (vf), 

resultando a concentração (Ci) de cada amostra ao dividir a diferença (pfa 

- pf) pelo volume (vf). 

 

A Figura 11 ilustra o Kit de filtragem utilizado. 
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FIGURA 11 - Sistema de filtragem - Departamento de Hidráulica e 

Saneamento do Centro de Tecnologia da UFSM. 

 

 

 

3.2.3.2 - Curva – chave de sedimento em suspensão 
 

 

As cinco curvas – chave de sedimentos em suspensão foram obtidas 

pela relação entre descarga líquida, Ql, e descarga sólida Qss, sendo 

quatro para a subida da onda de cheia e uma para a descida da onda de 

cheia. 

Para a subida da onda de cheia, confeccionou-se quatro curvas - 

chave. Três destas, com os valores de descarga sólida obtidos a partir 

das amostras de sedimentos em suspensão do amostrador ANA, 

observando o período do calendário agrícola que foi proposto. Estas 
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curvas posteriormente foram relacionadas com a curva – chave de 

sedimento confeccionada com o amostrador AMS – 1, uma vez que esta 

caracteriza melhor a secção. 

A quarta curva para a subida da onda de cheia foi confeccionada 

com os valores de descarga sólida obtidos a partir das amostras de 

sedimentos em suspensão do amostrador AMS –1, relação esta que foi 

restaurada, pela metodologia de preenchimento de dados de 

concentração de sedimento em suspensão – Css - em cotas que não se 

pode fazer as medições deste parâmetro, devido a velocidade da 

passagem da onda de cheia. 

As amostras de água – sedimento foram obtidas em três verticais  

na seção transversal do curso d’água, esquerda, centro e direita da 

secção. Como a passagem da onda de cheia é muito rápida, em algumas 

situações não foi possível fazer a coleta de amostras água- sedimento em 

uma mesma cota nas três verticais, conforme Tabelas 16 e 17 

apresentadas no Anexo 1. Desta maneira, se preencheu os valores de 

concentração de sedimento em suspensão para nas verticais faltantes em 

determinadas cotas, através da seqüência de passos detalhados a seguir: 

1. Calculou-se a concentração de sedimentos em suspensão 

média (Cssm), para os valores obtidos a campo, das três verticais 

amostradas em mesma cota. Montou-se uma tabela para a subida e outra 

para a descida da onda de cheia (Tabelas 04 e 05); 

2.  Estabeleceu-se funções para os valores de Css das cotas de 

subida de ondas de cheia e para as de descida, para cada uma das três 

verticais:  Csse =f(Cssm);  Cssc = f(Cssm) e Cssd = f(Cssm),  

Onde: 

Csse = Concentração de sedimento em suspensão da vertical da 

esquerda; 

Cssc = Concentração de sedimento em suspensão da vertical da do 

centro; 
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Cssd = Concentração de sedimento em suspensão da vertical da 

direita; 

Cssm = Concentração de sedimento em suspensão médio para as 3 

verticais amostradas 

3. Utilizou-se as funções encontradas para se estimar os valores 

de Css das verticais de mesma cota, que faltaram. 

 

Após o preenchimentos dos dados se estabeleceu as curvas- 

chaves de sedimentos obtidas pela relação entre descarga líquida, Ql, e 

descarga sólida Qss, para a subida e a descida da onda de cheia. Estas 

curvas foram utilizadas para o cálculo da produção de sedimentos na 

bacia, sempre que não se possuía dados da concentração de sedimento 

em suspensão coletados com o amostrador ANA. 

 

TABELA 04 - Valores médios de concentração de sedimento em 

suspensão obtidos a campo em cotas de subida de onda 

de cheia, com o amostrador AMS 1. 

Cota 

(m) 

Descarga 

sólida 

(ton/dia) 

Descarga 

líquida 

(m3/s) 

Css 

(mg/l) 

0,010 0,011 0,002 110 

0,157 1,423 0,094 222 

0,192 3,449 0,127 398 

0,396 3,670 0,375 143 

0,552 13,309 0,618 315 
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TABELA 05- Valores médios de concentração de sedimento em 

suspensão obtidos a campo em cotas de descida de onda 

de cheia, com o amostrador AMS 1. 

Cota 

(m) 

Descarga sólida 

(ton/dia) 

Descarga líquida 

(m3/s) 

Css 

(mg/l) 

0,094 0,043 0,094 25 

0,110 0,055 0,243 21 

0,116 0,059 0,364 71 

0,165 0,101 0,900 103 

0,165 0,101 1,205 138 

0,190 0,125 1,906 177 

0,255 0,194 9,767 583 

0,365 0,332 1,587 55 

0,540 0,598 6,317 122 

0,735 0,907 50,883 649 

1,142 1,341 39,459 341 

 

 

A seguir é apresentado a seqüência de gráficos confeccionados para 

a obtenção das equações para o preenchimento das Css faltantes 

(Figuras 12 a 17). 
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Cssm= 1,1456Cssc - 32,99
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FIGURA 12 - Relação entre Css média das cotas medidas a campo e 

as Css das cotas de subida de ondas de cheias, para a 

vertical do centro da seção. 
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FIGURA 13  Relação entre Css média das cotas medidas a campo e 

as Css das cotas de subida de ondas de cheias, para a 

vertical direita da seção. 
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Cssm = 0,9486Csse + 3,2856
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FIGURA 14- Relação entre Css média das cotas medidas a campo e 

as Css das cotas de subida de ondas de cheias, para a 

vertical esquerda da seção 
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FIGURA 15- Relação entre Css média das cotas medidas a campo e 

as Css das cotas de descida de ondas de cheias, para a 

vertical do centro da seção 

 



51

Css m = 0,9628Cssd + 3,9803
R2 = 0,9988
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FIGURA 16- Relação entre Css média das cotas medidas a campo e 

as Css das cotas de descida de ondas de cheias, para a 

vertical direita da seção. 
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FIGURA 17 - Relação entre Css média das cotas medidas a campo e 

as Css das cotas de descida de ondas de cheias, para a 

vertical esquerda da seção. 
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3.2.3.3 - Análise granulométrica do sedimento em suspensão 
 

 

A análise granulométrica do material em suspensão foi feita pelo 

método do tubo de retirada pelo fundo, pois este permite a utilização de 

menor quantidade de sedimento, entre 300 a 10000 mg/l, e os limites de 

granulometria situam-se entre 0,002 - 1,0 mm. 

A execução do método foi conforme descrita por Carvalho,1994, p. 

145 e estão abaixo resumidas: 

1. A partir das garrafas de amostras, foi feita a retirada de 50 

cm3 de sobrenadante para um becker, para determinar o teor de sais 

solúveis. 

2. Colocou-se a amostra no tubo, anotou-se o nível atingido na 

graduação. Completou-se o tubo com água destilada até a marca 100. 

Esse, devidamente arrolhado, foi basculado repetidamente durante 5 

minutos. 

3. Retirou-se a bolha de ar contida no tubo, inclinando-o de 10 

graus com a horizontal, agitou-se novamente e colocou-se o tubo no 

suporte na posição vertical. Retirou-se a rolha para a retirada das 

amostras. 

4. Sucessivas retiradas de amostras foram feitas, contadas a 

partir do início, nos tempos: 0,5;  1; 2; 5; 13; 32; 80; 160; 450 e 451 

minutos. 

5. Cada amostra retirada corresponde a 10 cm da graduação. 

Foi feita a leitura do nível no tubo, com precisão de 0,1mm e anotada em 

formulário específico, apresentado na Tabela 18 do Anexo 1, bem como 

os procedimentos para o preenchimento das colunas. 

6. Transferiu-se as 10 porções colhidas para a estufa onde 

permaneceram por 24 horas para a evaporação. Após, foram mantidas à 

temperatura ambiente em dessecador a vácuo, estando assim, as 

amostras prontas para a pesagem. 
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Traçado da curva de Oden 
 

 

A distribuição granulométrica foi obtida graficamente, utilizando-se a 

curva de Oden, traçada em papel milimetrado, onde, em escala horizontal, 

plotou-se o tempo de deposição em minutos e, em escala vertical, a 

porcentagem de sedimento em suspensão. 

Com as curvas traçadas, emprega-se, a “Tabela de Tempo para ser 

usada com a curva de Oden” (Carvalho 1994, p.146), apresentada na 

Tabela 19 do Anexo 1 .Nessa tabela, lêem-se os valores referentes a 

cada diâmetro-padrão. Estes são levados ao gráfico da curva de Oden, 

pelos quais traçam-se tangentes, que conduzidas até o eixo vertical, 

fornecem as porcentagens correspondentes ao diâmetro considerado.  

Marcando-se esses resultados em papel bilogarítmico, com o 

diâmetro dos grãos em escala horizontal e, em escala vertical a 

porcentagem obtida da curva de Oden. Com isso, obtém-se a curva 

granulométrica da amostra analisada. 

 

 

 

3.2.3.4 - Análise da turbidez 
 

 

As mesmas amostras coletadas e utilizadas para a medida da 

concentração de sedimento em suspensão, foram processadas em 

laboratório para a determinação da turbidez. e para o estabelecimento 

das correlações entre ambos. Os dados de turbidez foram obtidos com a 

utilização do turbidímetro modelo de laboratório SL 2k. 
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3.2.4 –MUSLE 
 

 

A Equação Universal da Perda de Solo Modificada – MUSLE 

(Willians,1975), é um modelo de previsão da produção de sedimentos, 

aplicável a eventos individuais. É uma modificação da equação universal 

de perdas de solo – USLE (Wischemeier & Smith, 1965) - através da 

substituição do fator de energia da chuva para um fator de escoamento, 

para prever a deposição. 

 

A = R.K.LS.C.P   (06) 

Onde: 

A = perda de solo, (t.ha-1.ano-1 ); 

R = fator de escoamento; 

K = fator de erodibilidade do solo, (t.ha.h.MJ-1.mm-1.ha-1); 

LS = fator conjunto de comprimento e grau de declividade; 

C = fator de uso e manejo do solo; 

P = fator de práticas conservacionistas. 

 

a) O fator R avalia o potencial erosivo do escoamento superficial, 

sendo calculado pela seguinte equação: 

 

R = 89,6.(Q.qp) 0,56   (07) 

Onde: 

Q = volume escoado superficialmente, m3 

qp = vazão de pico do escoamento superficial, m3/s 

 

b) O fator K, fator de erodibilidade do solo, representa às 

propriedades inerentes do solo que afetam a maior ou menor facilidade à 

erosão, que estão relacionadas à velocidade de infillltração, 
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permeabilidade, capacidade de armazenamento, resistência às forças de 

dispersão, salpico e abrasão. Pode ser obtido pela equação: 

 

K = [2,1.10 –4 .M 1,14 .(12-ka) + 3,25.(kb-20+2,5.(kc-3)].0,001313  (08) 

Onde: 

K = t.h.Mj.-1.mm-1 

M = (% silte + %areia muito fina). (100 -%argila); 

Ka: % matéria orgânica; 

Kb: coeficiente relativo a estrutura do solo; 

Kc: classe de permeabilidade. 

 

c) O fator LS, fator conjunto de comprimento e grau de declividade, é 

a relação esperada de perda de solo por unidade de área em um declive 

qualquer em relação as perdas de solo correspondentes de uma parcela 

unitária de 22 m de comprimento e 9% de declive. É obtido pela equação: 

 

LS = (L/22,1) m * (0,065 + 0,0454 S + 0,0065 S2)   (09) 

Onde: 

L = comprimento da rampa, (m) 

S = declividade média da bacia (%) 

 

m = 0,2 para S < 0,5;  m = 0,3 pra 0,5 ≤S < 3,5;  m = 0,5 para S >4,5. 

 

Sendo L calculado, conforme Bellinaso (2002), por: 

 

L = A /4 Lt   (10) 

Onde: 

A = área da bacia; em m2 

Lt = comprimento total de todos os rios da bacia em m 

A declividade média da bacia é dada conforme método de Horton 

citado por Wilken (1978). 
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I = ∆H x Cn.................(11) 

                                            A 

 

Onde : 

 

I = Declividade média da bacia 

∆h =  Diferença de nível 

Cn = Comprimento das curvas de níveis  

A = Área de drenagem 

 

I = 1m X 79368,72 m = 0,0584 m/m 

          1366122m² 

 

I = 0,0584 X 100 = 5,84% 

 

d) O fator C, uso e manejo do solo: é dependente do tipo e estágio 

de desenvolvimento da cultura, condição de cobertura do solo e época do 

ano. Os seus valores podem ser obtidos através da combinação das 

variáveis de cobertura e manejo apresentados em tabelas. 

No caso de existir mais que um tipo de cultura sobre a bacia, o valor 

de C é obtido pela média ponderada dos valores de C de cada cultura, 

tendo como ponderador a área. Os seus valores podem ser obtidos 

através da combinação das variáveis de cobertura e manejo 

apresentados em tabelas. 

 

O fator C pode, também, ser calculado pela equação: 

 

C = ∑ RiCi *    (12) 
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Onde: 

 

Ci = fator C para a prática conservacionista considerada; 

Ri = proporção do fator energético da chuva, correspondente ao 

período do ano em que é aplicado o coeficiente Ci. 

 

Cerri (1999) apud Moretti, 2001; estudando a bacia do Rio 

Piracicaba, após análises dos padrões de uso e ocupação do solo para os 

anos de 1978 e 1993, e tendo como base as pesquisas e informações 

fornecidas em Bertoni & Lombardi Neto (1990), apresentou os valores da 

Tabela 06. 

 

TABELA 06 - Valor de C para alguns tipos de usos e cobertura de 

Solos. 

Usos e cobertura do solo Fator C 

Cana de açúcar 0,1124 

Citrus 0,1350 

Pastagem 0,0100 

Cultura anual 0,0827 

Vegetação nativa/ciliar 0,0008 

Silvicultura 0,0470 

Urbanização 0,3000 

Fonte: Moretti, 2001, pg.25. 

 

e) Fator P, práticas conservacionistas, também é condicionante da 

redução da erosão, como o fator C. Seu valor é expresso pela relação 

entre a intensidade esperada de perda de solo com determinada prática 

conservacionista e as perdas quando a cultura é conduzida morro abaixo. 

Bertoni & Lombardi Neto (1990) apud Moretti (2001), propõem uma 

equação para o cálculo do fator “P”, função da declividade do terreno, 

dada por: 
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P = 0,69947 – 0,08911 . S +  0,01184 . S2 – 0,000335 . S3   (13) 

 

Onde:  

S = declividade do terreno, em %. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 - Características físicas da bacia hidrográfica 

 

 

A bacia estudada tem uma área de drenagem de aproximadamente 

1,36 km² e um perímetro de 4,6 km. 

O coeficiente de compacidade (Kc) calculado foi de 1,105. Quanto 

mais próximo da unidade é o coeficiente de compacidade, tanto mais 

circular é a bacia. Se os demais fatores que interferem na bacia forem 

iguais (constantes), a tendência para maiores enchentes é tanto mais 

acentuada quanto mais próximo da unidade for o valor do coeficiente de 

compacidade. 

O fator de forma (Kf) calculado foi de 1,092. O valor do Kf, próximo 

da unidade, comprovou o indicado pelo coeficiente de compacidade, a 

bacia é mais circular. A concentração de todo o deflúvio da bacia se dá 

num ponto só, sendo portanto, mais sujeita a enchente. 

A bacia em estudo é de 3 ° ordem. 

O grau de desenvolvimento do sistema de drenagem da bacia é 

dado pelo índice de densidade de drenagem. Para a bacia estudada este 

índice foi de 1,76 km/km². Sendo que este índice varia de 0,5 km/km², 

para bacias com drenagem pobre, a 3,5 km/km² ou mais, para bacias 

excepcionalmente bem drenadas. 

A extensão média do escoamento superficial da bacia é de 0,14 km, 

distância média que a água da chuva teria que escoar sobre o terreno da 

bacia, caso o escoamento se desse em linha reta desde onde a chuva 

caiu até o ponto mais próximo no leito de um curso d’água qualquer da 

bacia. 

O tempo de concentração das águas pluviais na secção de estudo 

foi estimado em aproximadamente 150 min. 
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TABELA 07 - Resumo da principais características da sub bacia Alto da 

Colina II, da bacia do arroio Vacacaí Mirim. 

 

Características Valor 

Área de drenagem 1,36 km² 

Perímetro da bacia 4,6 km 

Coeficiente de compacidade (kc) 1,105 

Fator de forma (Kf) 1,092 

Ordem da bacia 3° ordem 

Densidade de drenagem 1,76 km/km² 

Número de canais 6 

Comprimento do rio principal 1,12 km 

Comprimento da rede de drenagem 2,39 km 

Extensão média do escoamento superficial 0,14 km 

Declividade média da bacia 0,058 m/m 

Tempo de concentração em horas 2,5 h 

Altitude máxima 130 m 

Altitude média 115,51 m 

Altitude mediana 116,43 m 

Altitude mínima 101,4 m 

Perfil do rio principal : ************************* 
Declividade S1 0,016 m/m 

Declividade S2 0,012 m/m 

Declividade S3 0,009 m/m 
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4.2 - Características do relevo 
 
 
Quanto ao relevo a sub bacia Alto da Colina II da bacia hidrográfica 

do arroio Vacacaí Mirim, é em sua totalidade pertencente a região 

fisiográfica da depressão central. 

A altitude varia entre as cotas 101,4 e 130 m acima do mar. 

 

 

 

4.2.1 - Curva hipsométrica 
 

 

A representação gráfica do relevo médio da bacia, curva 

hipsométrica é representada na Figura 18. Observa-se que 

aproximadamente 25% da área da bacia se encontra entre as cotas 125 e 

130 m, e que aproximadamente 70% da área da bacia se encontra entre 

as cotas 105 e 125 m. 

As altitudes representativas calculadas para a bacia são: altitude 

mínima, 101,4m; altitude média, 115,5 m; altitude mediana, 119,94m e 

altitude máxima 130m. 
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FIGURA 18- Curva hipsométrica da sub bacia Alto da Colina II. Santa 

Maria, RS, 2002. 

 

 

 

4.2.2 - Curvas de freqüências altimétricas 
 

 

Foi determinada conforme o procedimento descrito por Villela & 

Mattos (1975), sendo que a altitude de ocorrência mais freqüente na bacia 

estudada foi de 124 m. As distribuições de freqüências estão 

apresentadas na Figura 19. 
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FIGURA 19- Curva de freqüências altimétricas da bacia hidrográfica Alto da 

Colina II., Santa Maria, RS. 

 

 

 

4.2 3 - Declividade média da bacia 
 

 

O valor da declividade média obtido para a bacia Alto da Colina II foi 

de 5,84 % e o índice de declividade de Roche foi de 0,016. 

 
 
 
4.2.4 - Perfil longitudinal do rio principal 
 

 

A declividade do arroio entre a seção estudada e a nascente é de S1 

= 0,016 m/m; a reta de declividade S2 de 0,012 m/m. O valor de S3, 
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declividade equivalente constante foi de 0,009 m/m, que dá uma idéia 

sobre o tempo de percurso d’água ao longo da extensão do perfil 

longitudinal. 

 

 

 

4.3 - Cobertura vegetal e ocupação do solo da bacia 
 

 

A área da sub bacia Alto da Colina II da bacia hidrográfica do arroio 

Vacacaí Mirim apresentou um cobertura vegetal, no período estudado, 

composta: 

• 72,8% de campo nativo; 

• 11,6% lavoura; 

• 10,3% mata; 

• 2,5% pomar de laranjas; 

Os 11,6% de área agrícola, são distribuídas em três subáreas, 

denominadas: 

• área A (7,3%); 

• área B (2,9%); 

•  área C (1,4%). 

conforme ilustra a Figura 20. 

 
 
 
Área A: 

 

 

Em maio de 2001 foi semeado o azevém, em meados de junho 

quando apresentou uma razoável altura, esta área foi aberta para a 

pastagem do gado até outubro. 
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No final do mês de outubro foi passado uma grade e no início de 

novembro foi semeado a soja. Esta soja foi colhida em meados de maio 

de 2002. 

 
 
 
Área B: 

 

 

Esta área teve duas culturas de verão, sendo o milho plantado em 

setembro de 2001 e colhido em janeiro de 2002, e o sorgo cultivado de 

fevereiro a junho de 2002. No período de inverno o azevém foi 

proveniente do banco de sementes, ressemeadura natural (“azevém 

gaudério”). 

 

 

 

Área C: 
 

 

Em junho de 2001 foi semeado o azevém, utilizado para pastagem 

do gado até novembro. No final do mês de novembro foi semeado o soja. 

Este soja foi colhido em meados de maio de 2002. 

Montou-se um calendário agrícola (Quadro 01), baseado na área A 

devido a sua maior contribuição para a área total da bacia, e sua maior 

proximidade com a seção de estudo. 

Para fins de avaliação foram considerados os seguintes períodos: 

• período em que o solo esteve praticamente descoberto, 

compreendidos entre os meses de maio e agosto e entre os meses de 

novembro e fevereiro; 
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• períodos em que o solo esteve com culturas em pleno 

desenvolvimento, compreendidos entre os meses de agosto e novembro e 

entre fevereiro e março, correspondendo às culturas de azevém e soja 

respectivamente. 

 

 

C B A

 

A

B

C

 
 

FIGURA 20 - Ocupação da Bacia Alto da Colina II no período 

compreendido entre Junho de 2001 e Maio de 2002. 
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QUADRO 01 - Calendário agrícola , baseado na área de lavoura A da 

bacia hidrográfica Alto da Colina II, no período de 2001 – 

2002. 

 

Calendário Agrícola:    

Maio Junho Julho Agosto    

  I II III    

Início do desenvolvimento do azevém    

   Agosto Setembro Outubro Novembro 

   III IIII IIII IIII 

   Pleno desenvolvimento do azevém 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro    

  I II III    

Início do desenvolvimento da soja    

   Fevereiro Março Abril Maio 

   III IIII IIIII IIIII 

   Pleno desenvolvimento da soja 

 
 
 
4.4 – Dados analisados 
 

4.4.1 – Precipitação pluviométrica 
 

 

Os dados de precipitação utilizados no estudo são do Pluviômetro da 

estação Vila Maria, complementados com os dados da Estação 

Meteorológica da UFSM, que está localizada a aproximadamente 3 Km da 

área e estudo quando este por algum motivo apresentou falha. 
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Os resultados mensais obtidos no estudo de chuvas são 

apresentados na Tabela 08, registrando um valor mínimo mensal de 

precipitação de 68,6 mm para o mês de agosto de 2001 e  uma 

precipitação máxima mensal de 288,2 mm, no mês de setembro de 2001. 

Para o período em estudo os dois meses mais chuvosos, abaixo dos 

valores de setembro foram março de 2002 e julho de 2001, com 267,6 

mm e 219,4 mm, respectivamente 

 

TABELA 08 - Distribuição mensal da precipitação ocorrida, durante o 

período observado. 

Ano Mês 
Precipitação 

(mm) 
% do total 

Junho 205,2 10,0 

Julho 219,4 10,7 

Agosto 68,6 3,3 

Setembro 288,2 14,1 

Outubro 158,6 7,7 

Novembro 122,5 6,0 

2001 

Dezembro 81,8 4,0 

Janeiro 153,8 7,5 

Fevereiro 82,3 4,0 

Março 267,6 13,1 

Abril 183,7 9,0 

2002 

Maio 216,9 10,6 

Total = 2048,9 100 

 

 

Relacionando os dados de precipitação com o calendário agrícola, 

pode-se observar que no mês de maior precipitação mensal, setembro de 

2001, que teve 14,1 % do total precipitado durante todo o período de 

estudo; a cultura do azevém, estava com aproximadamente 120 dias, fase 
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do seu desenvolvimento em que proporcionou uma boa cobertura do solo, 

o que foi confirmado pela produção de sedimento observada nos eventos 

pluviométricos neste mês, que foi baixa quando comparada com a 

produção de sedimento média para todo o período estudado. 

O mês de março de 2002, segundo de maior precipitação mensal, 

teve 13,1 % do total precipitado durante todo o período de estudo. Neste 

mês a soja estava aproximadamente com 120 dias de desenvolvimento, 

apresentando uma boa cobertura do solo. 

Nos meses de outubro/novembro de 2001 e maio/junho de 2002, 

ocorreram a colheita e preparação da terra para o plantio da cultura 

sucessora. Novembro, foi um mês com precipitação média de 122,5 mm; 

participando com 6,0 % do total precipitado. 

Maio, com 216,9 mm, representou 10,6 % do total precipitado, no 

período observado, este valor foi superior a 163 mm citado por Moreno, 

1961. 

A Figura 21 ilustra a relação entre as precipitações dos meses 

observados e a fase de desenvolvimento da cultura do azevém e soja, 

respectivamente, na área A. 
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FIGURA 21 - Relação da precipitação dos meses observados e a fase 

de desenvolvimento da cultura. 

 

A maior precipitação acumulada foi de 86,6 mm, que ocorreu no dia 

30 de setembro de 2001. A intensidade média desta precipitação foi de 

14,8 mm/h. A Figura 22 ilustra o evento, apresentando a precipitação em 

mm/h e as cotas registradas, em cm, na estação fluviométrica. 
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FIGURA 22 Evento pluviométrico do dia 30/09/2001, maior 

precipitação acumulada durante todo o período 

observado. 

 

As maiores intensidades registradas pelo foram dos eventos de 20 

de Fevereiro de 2002 e 19 de Julho de 2001, respectivamente, sendo de 

41,27 mm/h e 41,21 mm/h. As Figuras 23 e 24 ilustram os eventos, 

apresentando a precipitação em mm/h e as cotas registradas em cm. 
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FIGURA 23 Evento pluviométrico do dia 20/02/2002, precipitação de 

maior intensidade média durante o período observado. 
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FIGURA 24 Evento pluviométrico do dia 19/07/2001, segunda 

precipitação de maior intensidade média durante o 

período observado. 
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A Figura 25 ilustra as máximas precipitações acumuladas durante os 

meses estudados relacionadas com a precipitação mensal. A Tabela 20 

do Anexo 1 apresenta as precipitações acumuladas diariamente, para 

estes meses. 
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FIGURA 25 - Máxima precipitação acumulada / dia, em mm, para cada 

mês do período observado. 

 

Relacionando os dados de precipitação e vazão em 10 meses do 

período de estudo, conforme mostra a Figura 26, observou-se que há uma 

relação positiva entre as maiores vazões e as maiores precipitações. 

As maiores precipitações pluviométricas médias mensais coincidem 

com as maiores vazões médias mensais na maioria dos meses 

observados. Isto deve-se a bacia apresentar solo pouco profundo, com 

profundidades de 50 a 100 cm. As menores infiltrações, aumentaram, 

portanto, o escoamento superficial. 
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FIGURA 26 Vazão máxima mensal, e precipitação em 10 meses do 

período observado. 

 

 

 

4.4.2 –Descarga líquida 
 

 

As leituras do nível d’água, registradas através do linígrafo 

eletrônico, instalado junto a calha medidora de fundo plano, foram 

convertidas nas respectivas descargas líquidas através das equações das 

curvas – chave ou da curva de correlação cota – vazão obtidas para 

aquela seção. 

Confeccionou-se três curvas – chave, devido a necessidade de um 

bom ajuste das curvas, para a utilização em cotas baixas, altas e também, 

para as cotas de transbordamento. 
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A equação da curva - chave 1, foi ajustada para cotas inferiores a 

0,68m, a equação da curva - chave 2 foi ajustada para cotas superiores a 

0,68 m e inferiores a 1,38 m, e a equação da curva - chave 3 foi ajustada 

para cotas superiores 1,38 m. 

O procedimento para a obtenção destas curvas e estabelecimento 

dos limites para uso de cada equação foi detalhado na metodologia. 

 

A equação que representa a curva chave 1 obtida é 

 

Q = 1,507*H 1,501   (14) 

 

que apresentou um coeficiente de correlação de R² = 0,9962. 

A equação que representa a curva chave 2 obtida é 

 

Q = 1,1917*H 0,8868   (15) 

 

que apresentou um coeficiente de correlação de R² = 0,958. 

A equação que representa a curva chave 3 obtida é 

 

Q = 0,0276 e 2,2464H   (16) 

 

que apresentou um coeficiente de correlação de R² = 0,9504. Nas 

equações Q representa a vazão em m³/s e H a cota do nível d’água, em 

m. 

As Figuras 27 a 29 apresentam as curvas – chave para a bacia Alto 

da Colina II. 
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FIGURA 27 - Curva chave de vazão 1, equação usada para vazões em 

cotas inferiores a 0,68m. Bacia hidrográfica Alto da Colina 

II, Santa Maria, RS. Período de Junho de 2001 a Março 

de 2002. 
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FIGURA 28- Curva-chave de vazão 2, equação usada para vazões em 

cotas superiores a 0,68m e inferiores a 1,38m. Bacia 

hidrográfica Alto da Colina II, Santa Maria, RS. Período de 

Junho de 2001 a Março de 2002. 
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FIGURA 29 - Curva-chave de vazão 3, equação usada para vazões em 

cotas superiores a 1,38m. Bacia hidrográfica Alto da 

Colina II, Santa Maria, RS. Período de Junho de 2001 a 

Março de 2002 

 

Os dados de vazão para o período de estudo foram discretizados em 

intervalos de 1, 10, 30, e 60 minutos. 

A Tabela 21, do Anexo 1, apresenta as vazões diárias, máximas, 

médias, mínimas e vazões registradas às 7 e 17 horas. 

Caracterizando o regime de vazões do ano em estudo, estabeleceu-

se os fluviogramas de vazões diárias (Figuras 30 a 39), fornecendo assim 

uma indicação sobre a distribuição dos períodos de águas altas e de 

estiagem do rio. 

Os valores máximos de vazão registrados foram de 5,421m3/s e 

2,526 m3/s nos meses de Julho e Setembro de 2001. Dezembro de 2001 

a Janeiro de 2002 foi o período de estiagem, sendo as vazões médias 

diárias registradas de 0,004 m3/s. 

.
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FIGURA 30- Caracterização das vazões no mês de Junho de 2001, na Bacia hidrográfica Alto da colina II. 
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FIGURA 31 - Caracterização das vazões no mês de Julho de 2001, na Bacia hidrográfica Alto da colina II. 
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FIGURA 32  Caracterização das vazões do mês de Agosto de 2001, da bacia hidrográfica Alto da Colina II. 
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FIGURA 33 - Caracterização das vazões do mês de Setembro de 2001, da Bacia hidrográfica Alto da Colina II. 
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FIGURA 34 - Caracterização das vazões do mês de Outubro de 2001, da Bacia hidrográfica Alto da Colina II. 
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FIGURA 35 - Caracterização das vazões do mês de Novembro de 2001, da Bacia hidrográfica Alto da Colina II. 
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FIGURA 36 - Caracterização das vazões do mês de Dezembro de 2001, da Bacia hidrográfica Alto da Colina II. 
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FIGURA 37 - Caracterização das vazões do mês de Janeiro de 2002, da Bacia hidrográfica Alto da Colina II. 
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FIGURA 38 - Caracterização das vazões do mês de Fevereiro de 2002, da Bacia hidrográfica Alto da Colina II. 
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FIGURA 39 -  Caracterização das vazões do mês de Março de 2002, da Bacia hidrográfica Alto da Colina II. 
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4.4 3 – Sedimento em suspensão e turbidez 
 

 

As coletas de amostras de sedimento em suspensão tiveram início 

em junho de 2001. As amostras foram coletadas por ocasião dos eventos 

de chuvas, pois o objetivo era a obtenção de pontos com diferentes 

concentrações de sedimentos e/ou turbidez nas diferentes cotas, em 

diferentes períodos agrícolas, e também a formação de conjuntos de 

dados e estabelecimento de correlações. 

 

 

 

4.4.3.1 – Sedimento em suspensão 
 

 

Foram analisadas 134 amostras de mistura água - sedimento 

coletadas com dois diferentes amostradores no período compreendido 

entre 06/06/2001 a 23/05/2002. As amostras foram obtidos de 28 eventos 

de cheia que ocorreram durante este período. 

Das 134 amostras, 68 foram provenientes do Amostrador de Nível 

Ascendente – ANA – em 19 diferentes eventos, amostrador este  

instalado na margem esquerda do curso d’água e 66 provenientes do 

MAS - 1 em 15 eventos. 

 

 

 

4.4.3.2 – Curvas – chave de sedimento em suspensão 
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Para o Amostrador ANA durante a subida da onda de cheia foram 

propostas três curvas-chave de sedimentos em suspensão, na tentativa 

de associar estas ao calendário agrícola. 

A equação que representou a curva chave de sedimento 1, obtida 

para o trimestre Agosto/Setembro/Outubro de 2001, onde a cultura do 

azevém, na área A, apresentou uma boa cobertura foliar do solo foi: 

 

Qss = 35,411 Ql1,1712   (18) 

 

que apresentou um coeficiente de correlação R 2 = 0,9545. Na equação 

Qss representa a descarga sólida em ton/dia, e Ql a descarga líquida em 

m3/s. 

A equação que representou a curva chave de sedimento 2, obtida 

para o período de Novembro/Dezembro de 2001 e 

Janeiro/Fevereiro/Março/Abril de 2002, ou, de  todo o ciclo da cultura da 

soja, na área A, foi: 

 

Qss = 82,249 Ql0,9081   (19) 

 

que apresentou um coeficiente de correlação R 2 = 0,8729. Na equação 

Qss representa a descarga sólida em ton/dia, e Ql a descarga líquida em 

m3/s. Para esta curva se utilizou os dados de todo o ciclo devido a 

escassez destes para o trimestre Dezembro de 2001 e Janeiro/Fevereiro 

de 2002. 

A equação que representou a curva chave de sedimento 3,obtida 

para o período de Maio/Junho/Julho de 2002, onde a cultura do azevém, 

na área A, apresentou pouca cobertura foliar, do solo foi: 

 

Qss = 83,011 Ql0,9190   (20) 
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que apresentou um coeficiente de correlação R 2 = 0,8225. Na equação 

Qss representa a descarga sólida em ton/dia, e Ql a descarga líquida em 

m3/s. 

A Tabela 09 apresenta os valores médios de concentração de 

sedimento em suspensão, descarga sólida e descarga líquida, por cota 

amostrada pelo ANA, conforme o calendário agrícola, utilizados para a 

confecção das 3 curvas chave de sedimentos em suspensão com o 

amostrador ANA. As curvas – chave estão apresentadas nas Figuras 40 a 

42. 
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TABELA 09 Dados médios de concentração de sedimento em 

suspensão, descarga líquida e descarga sólida em 

diferentes cotas amostrados pelo amostrador ANA na 

margem esquerda do curso d’água. 

Período Cota Css Desc.Liq. Desc. Sol. 

Trimestre (m) (mg/l) (m3/s) (ton/dia) 

0,18 254 0,11 2,52 
0,33 486 0,29 11,99 
0,48 314 0,50 13,60 
0,63 280 0,75 18,20 
0,78 373 0,96 30,78 
0,93 455 1,12 43,96 
1,08 567 1,28 62,56 
1,23 402 1,43 49,73 

Ago.Set.Out. 

1,38 444 1,59 60,83 
0,20 1074 0,13 12,48 
0,35 746 0,31 20,09 Nov.Dez.Jan. 
0,50 1587 0,53 72,98 
0,20 984 0,13 10,40 
0,35 1220 0,31 32,86 
0,50 1476 0,53 67,90 
0,65 1541 0,79 105,08 
0,80 1057 0,98 89,25 
0,95 641 1,14 63,06 
1,10 832 1,30 93,26 
1,25 753 1,45 94,43 

Fev.Mar.Abr. 

1,40 767 1,61 106,36 
0,20 746 0,13 9,14 
0,35 1031 0,31 27,75 
0,50 1590 0,53 73,14 
0,65 1716 0,79 117,00 
0,80 1335 0,98 112,78 
0,95 752 1,14 86,87 
1,10 783 1,30 87,79 
1,25 648 1,45 81,26 

Mai.Jun.Jul. 

1,40 770 1,61 106,85 
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FIGURA 40 - Curva-chave de sedimento 1, com o amostrador ANA, 

para o trimestre Agosto/Setembro/Outubro. 
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FIGURA 41 - Curva-chave de sedimento 2, com o amostrador ANA, 

para o período de Novembro/ Dezembro /Janeiro/ Fevereiro 

/Março/ Abril. 
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FIGURA 42 - Curva-chave de sedimento 3, com o amostrador ANA, 

para o trimestre Maio/Junho/Julho, com os dados obtidos 

dos eventos ocorridos em Maio de 2002. 

 

Com o Amostrador AMS - 1, foram obtidas 66 amostras da mistura 

água-sedimento, em 15 eventos, em 3 verticais na seção transversal do 

curso d’água, isto é a ¼, ½ e ¾ da calha medidora. 

Durante a descida da onda de cheia, a equação que representou a 

curva-chave de sedimento obtida foi: 

 

Qss = 29,567Ql1,5699   (20) 

 

que apresentou um coeficiente de correlação R 2 = 0,9335. Na 

equação Qss representa a descarga sólida em ton/dia, e Ql a descarga 

líquida em m3/s. 
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Para o Amostrador AMS – 1 durante a subida da onda de cheia a 

equação que representou a curva chave de sedimento obtida foi: 

 

Qss = 57,547 Ql1,2927   (21) 

 

que apresentou um coeficiente de correlação R 2 = 0,9046. Na equação 

Qss representa a descarga sólida em ton/dia, e Ql a descarga líquida em 

m 3/s. 

As Tabelas 10 e 11 apresentam os valores médios de concentração 

de sedimento em suspensão, descarga sólida e descarga líquida, por cota 

amostrada nos diferentes eventos. 

As curvas-chave de sedimentos de descida e subida, obtidas com o 

amostrador AMS -1 estão apresentadas nas Figuras 43 e 44. 
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TABELA 10 - Valores médios de concentração de sedimento em 

suspensão, obtidos com o Amostrador AMS –1, a partir 

dos valores das 3 verticais amostradas, na descida da 

onda de cheia de 9 diferentes eventos. 

Data Cota Css Desc.Líquida Desc.Sólida 

 (m) (mg/l) (m3/s) (ton/dia) 

06/06/2001 0,365 55 0,332 1,587 

11/07/2001 0,540 122 0,598 6,317 

11/07/2001 0,165 103 0,101 0,900 

18/07/2001 0,650 319 0,789 21,768 

18/07/2001 0,640 325 0,771 21,664 

18/07/2001 0,627 322 0,748 20,616 

01/10/2001 0,094 25 0,043 0,094 

29/10/2001 0,116 71 0,059 0,364 

29/10/2001 0,110 51 0,055 0,243 

05/12/2001 0,190 177 0,125 1,906 

05/12/2001 0,165 138 0,101 1,205 

31/01/2002 0,255 583 0,194 9,767 

06/03/2002 1,436 537 1,643 76,238 

06/03/2002 1,431 546 1,636 77,255 

06/03/2002 1,427 582 1,633 79,305 

06/03/2002 1,280 331 1,483 42,449 

06/03/2002 1,260 359 1,463 45,222 

06/03/2002 1,240 374 1,442 46,544 

06/03/2002 1,142 341 1,341 39,459 

11/03/2002 0,735 649 0,907 50,883 
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TABELA 11- Valores médios de concentração de sedimento em 

suspensão, obtidos com o Amostrador AMS –1, a partir 

dos valores das 3 verticais amostradas, na subida da 

onda de cheia de 5 diferentes eventos. 

Data Cota Css Desc.Líquida Desc.Sólida 

 (m) (mg/l) (m3/s) (ton/dia) 

10/07/2001 0,157 222 0,094 1,798 

10/07/2001 0,396 143 0,375 4,636 

17/07/2001 0,192 398 0,127 4,356 

17/07/2001 0,552 315 0,618 16,811 

19/07/2001 0,010 110 0,002 0,014 

07/11/2001 0,223 317 0,158 4,344 

07/11/2001 0,232 320 0,168 4,650 

07/11/2001 0,236 335 0,173 4,987 

07/11/2001 0,444 483 0,445 18,601 

07/11/2001 0,450 444 0,455 17,443 

07/11/2001 0,455 511 0,462 20,403 

11/03/2002 0,386 1309 0,361 40,839 

11/03/2001 0,395 1182 0,374 38,180 

11/03/2002 0,398 1538 0,378 50,243 
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FIGURA 43 - Curva -chave de sedimento em suspensão para a descida 

da onda de cheia, para o Amostrador AMS-1, da bacia 

hidrográfica Alto da Colina II, Santa Maria RS. 
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FIGURA 44-  Curva -chave de sedimento em suspensão para a subida 

da onda de cheia, para o Amostrador AMS-1, da bacia 

hidrográfica Alto da Colina II, Santa Maria RS. 

 

 

4.4.3.3 - Relação entre as curvas - chave de sedimento em suspensão 
do ANA e AMS – 1 

 

 

Relacionando as três curvas – chave de sedimento em suspensão 

obtidas com o amostrador ANA, com a curva – chave de subida da onda 

de cheia obtida com o amostrador AMS -1, encontrou-se os resultados 

apresentados nas equações 21 a 23 e Figuras 45 a 47. 

A equação que representou a curva - chave de sedimento 1, obtida 

para o trimestre Agosto/Setembro/Outubro foi: 

 

Qss = 0,0044. Qss ANA2 + 1,4571.Qss ANA   (22) 
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que apresentou um coeficiente de correlação R 2 = 0,9998. Na 

equação Qss representa a descarga sólida em ton/dia do AMS - 1, e Qss 

ANA a descarga sólida em ton/dia do ANA. 

A equação que representou a curva chave de sedimento 2, obtida 

para o período de Novembro/Dezembro/Janeiro/Fevereiro/Março/Abril, foi: 

 

Qss = 0,0034. Qss ANA 2 + 0,4101.Qss ANA   (23) 

 

que apresentou um coeficiente de correlação R 2 = 0,9994. Na equação 

Qss representa a descarga sólida em ton/dia do AMS - 1, e Qss ANA a 

descarga sólida em ton/dia do ANA. 

A equação que representou a curva chave de sedimento 3,obtida 

para o período de Maio/Junho/Julho, foi: 

 

Qss = 0,0034. Qss ANA 2 +0,4019.Qss ANA   (24) 

 

que apresentou um coeficiente de correlação R 2 = 0,9994 Na equação 

Qss representa a descarga sólida em ton/dia do AMS - 1, e Qss ANA a 

descarga sólida em ton/dia do ANA. 
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FIGURA 45 Relação entre a Qss do AMS -1 e Qss ANA curva – chave 

de sedimentos 1. 
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FIGURA 46 - Relação entre a Qss do AMS -1 e Qss ANA curva – chave 

de sedimentos 2. 
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FIGURA 47 - Relação entre a Qss do AMS -1 e Qss ANA curva – chave 

de sedimentos 3. 

 

 

 

4.4.3.3 - Granulometria do material em suspensão 
 

 

Em 100% da área, a bacia é ocupada por solo Podzólico Bruno 

Acinzentado Álico, que apresenta 11% de argila, 43 % de silte e 46 % de 

areia no horizonte superficial. Foi encontrado uma predominância de 

sedimento em suspensão com dimensão de areia na análise 

granulométrica. Estimou-se que parcela insignificante de perdas de 

sedimentos foram via sedimento de fundo, uma vez que não se conseguiu 

coletar uma quantidade suficiente de material para análises. 

Analisou-se a granulometria do material em suspensão, através do 

método do tubo de retirada pelo fundo, descrito por Carvalho, 1994. 

Encontrou-se para a bacia Alto da Colina II 47,5% de areia, 52% de silte e 
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1,5% de argila. A Figura 48 apresenta o resultado da análise 

granulométrica de sedimentos em suspensão, os diâmetros 

característicos são: D90 = 0,12 mm; D84 = 0,10 mm; D65 = 0,075 mm; D50 = 

0,06 mm; D35 = 0,04 mm; D24= 0,018 mm e D16 = 0,009 mm. 
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FIGURA 48 - Granulometria do material em suspensão, da Bacia 

hidrográfica Alto da Colina II. 

 

 

4.4.3.5 – Turbidez 
 

 

A partir de amostras coletadas em eventos de precipitação, 

destinadas à determinação da concentração de sedimento em suspensão, 

analisou-se o comportamento da turbidez em função da concentração de 

sedimentos em suspensão. 
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4.4.3.6 - Turbidez x concentração de sedimento em suspensão 

 

 

Analisou-se os dados de turbidez e concentração de sedimentos em 

suspensão, tendo como objetivo encontrar uma relação entre estas duas 

variáveis, onde se pudesse estimar a concentração do sedimento em 

suspensão através de dados de turbidez, visto que este é menos 

dispendioso em tempo e mão de obra. 

Com os dados médios de turbidez e concentração de sedimentos 

em suspensão, para as diferentes cotas amostradas pelo ANA, 

Amostrador de Nível Ascendente, se obteve uma boa relação entre estas 

duas variáveis, conforme Tabela 12 e Figura 49. 
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TABELA 12- Dados médios de turbidez e concentração de sedimentos 

em suspensão, utilizados na construção da relação entre 

estas duas variáveis. 

Cota Turbidez 
Conc Sed. 

Susp. 
Equação Número 

m Ntu mg/l da reta de pontos 

0,18 248 254 

0,20 397 906 

0,33 369 486 

0,35 534 1135 

0,48 266 314 

0,50 546 1511 

0,63 257 280 

0,65 598 1591 

0,78 277 373 

0,80 553 1112 

0,93 325 455 

0,95 467 738 

1,08 419 567 

T = 94,129.e 0,0046 Css 

1,10 513 813 

1,25 480 700 

1,40 522 768 

R 2 = 0,8962 

92 

 

Na equação T representa a turbidez em, Ntu e Css representa a 

concentração de sedimento em suspensão em mg/l. 
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FIGURA 49 - Curva de relação entre turbidez e concentração de 

sedimentos em suspensão, usando os valores médios 

destas variáveis. 

 

 

Analisou-se os dados individuais das amostras de turbidez e 

concentração de sedimentos em suspensão das amostras coletadas pelo 

amostrador ANA. Observou-se que a partir de um determinado valor de 

concentração de sedimentos, o valor de turbidez começou a ficar 

praticamente constante, este valor de concentração de sedimentos foi em 

torno de 940 mg/l, conforme ilustram as Figuras 50 e 51. 
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Turbidez x CSS AC II y = 86,53e0,0046x

R2 = 0,8252
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FIGURA 50 - Curva de relação entra turbidez e concentração de 

sedimentos em suspensão, utilizando os dados pontuais 

destas variáveis. 
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FIGURA 51  Dados pontuais de Turbidez e concentração de 

sedimentos em suspensão, em diferentes cotas 

amostradas pelo ANA. 

 

 

Organizou-se os dados em ordem crescente de concentração de 

sedimentos em suspensão e foi possível observar melhor esta tendência. 

Em uma amostra onde a concentração de sedimento foi de 3177 

mg/l, se obtive um valor de turbidez de 617 Ntu, praticamente igual ao 

valor de turbidez de 616 Ntu da concentração de sedimentos de 940 mg/l. 

Conforme pode-se observar na Tabela 13, em uma ampla faixa de 

variação de concentração de sedimento em suspensão que foi desde 940 

mg/l até 3177 mg/l o valor médio de turbidez foi de 591 Ntu.  

 

 

 

 

 

 



109

TABELA 13 - Tabela parcial dos valores de concentração de 

sedimentos em suspensão, turbidez e cota da Bacia Alto 

da Colina II, organizados em ordem crescente de 

concentração de sedimento em suspensão. 

 

Css Turb Cota Css Turb Cota 

mg/l Ntu m mg/l Ntu m 

940 616 1,10 1349 616 0,20 

1013 501 0,35 1409 616 0,50 

1044 604 0,95 1419 617 0,50 

1068 439 0,20 1498 607 0,65 

1113 619 0,65 1516 615 0,80 

1116 618 0,35 1527 617 0,35 

1119 527 0,35 1694 517 0,50 

1132 617 1,25 1754 615 0,50 

1147 618 0,35 1767 317 0,20 

1156 614 1,40 1880 611 0,50 

1200 609 0,20 1933 615 0,65 

1233 615 0,65 1974 615 0,20 

1267 603 0,35 2008 617 0,50 

1300 600 0,50 2014 618 0,65 

1306 616 0,80 2147 616 0,35 

1322 613 1,10 2519 617 0,65 

1335 610 0,80 3177 617 0,50 

  Média * 591 * 

 

 

Em se tratando de turbidez cada manancial representa uma situação 

específica, pois o tamanho, forma e declividade das partículas em 

suspensão são propriedades ópticas importantes que influencia nas 

leituras turbidimétricas, Corso(1989). 
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Vários autores afirmam que medidas de turbidez para avaliar a 

concentração de sedimento em suspensão podem ter um bom resultado 

quando há predominância de silte e argila no tamanho das partículas 

carreadas em suspensão. 

Conforme a análise granulométrica do material, anteriormente 

exposta, encontrou-se para a bacia Alto da Colina II 47,5% de areia, 52% 

de silte e 1,5% de argila. 

Observou-se que apesar da percentagem de silte presente no 

material em suspensão ser relativamente alta, ela está muito próxima a 

percentagem de areia, e ambas muito superiores a percentagem de 

argila. Esse resultado mostrou que a presença de uma maior 

percentagem de areia, no material em suspensão, prejudicou a 

sensibilidade do turbidímetro. 

Limitou-se bastante o uso da relação turbidez x concentração de 

sedimentos em suspensão, visando a segurança dos resultados obtidos. 

O valor de turbidez limite foi de 505 e a nova equação foi: 

 

Css = 0,0613.T 1,5326   (25) 
 

Com um R2 = 0,80. 

Onde: 

Css = concentração de sedimento em suspensão; (em mg/l) 

T = turbidez (em Ntu); 

 

A comparação entre os dados calculados e estimados a partir da 

equação 25 são apresentados na Figura 52. 
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FIGURA 52- Comparação entre o dados de concentração de 

sedimento em suspensão e turbidez obtidos com o 

turbidímetro e estimados a partir da equação (25). 

 

 

 

4.5 – Verificação da MUSLE 
 

 

A MUSLE foi apresentada por Williams (1975), com a seguinte 

formulação: 

Y = a (Qs.qp) b K. LS. C. P   (26) 

 

Sendo a e b, coeficientes estimados por Williams através de 

otimização, com valores de 89,6 e 0,56, respectivamente, no Sistema 

Internacional de Unidades. Estes coeficientes podem não ser 

representativos para a Bacia Alto da Colina II. 
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Os procedimentos e cálculos para a estimativa dos parâmetros, K, 

LS, C e P estão apresentados no Anexo 2. 

Aplicou-se o modelo a 33 eventos que produziram escoamento 

superficial, sendo os resultados apresentados nas Tabelas 14 e 15 e 

Figuras 53 e 54. 

 

TABELA 14 - Comparação dos resultados da produção de sedimentos, 

com dados medidos e obtidos pela curva – chave de 

sedimentos, e os calculados pela MUSLE. 

Data do 

Evento 

Int. Prec. 

mm/h 

Qs 

m3 

qp 

m3/s 

Y Obs. 

ton 

Y Calc. 

ton 

06/06/2001 16,85 31219 1,48 19,1 21,13 

10/07/2001 ** 1405 0,37 0,56 1,95 

11/07/2001 17,50 28856 2,76 27,50 31,29 

17/07/2001 7,85 3952 0,61 1,53 4,30 

18/07/2001 11,30 4914 0,87 2,89 5,88 

18/08/2001 5,96 7559 0,65 3,21 5,97 

31/08/2001 ** 9532 1,45 7,08 12,57 

08/09/2001 ** 12166 0,73 5,37 13,4 

13/09/2001 8,51 12639 1,43 9,39 11,16 

26/09/2001 9,55 13639 1,26 1,42 12,19 

30/09/2001 14,75 53583 2,64 41,44 43,09 

29/10/2001 13,54 1718 0,46 0,61 3,71 

07/11/2001 23,78 8204 0,45 1,86 9,11 

05/12/2001 9,97 682 0,14 0,35 1,37 

23/01/2002 33,58 1685 0,38 0,78 3,29 

31/01/2002 25,47 5506 0,59 2,11 8,30 

20/02/2002 41,27 3735 0,92 3,22 8,62 

06/03/2002 27,83 10910 1,66 6,04 21,78 

11/03/2002 16,64 3481 0,85 1,85 8,26 

26/03/2002 26,08 2719 0,63 1,42 6,22 



113

0 ,0

5 ,0

1 0 ,0

1 5 ,0

2 0 ,0

2 5 ,0

3 0 ,0

3 5 ,0

4 0 ,0

4 5 ,0

P ro d u zid o 1 9 ,1 0 0 ,5 6 2 7 ,5 0 1 ,5 3 2 ,8 9 3 ,2 1 7 ,0 8 5 ,3 7 9 ,3 9 1 ,4 2 4 1 ,4 4 0 ,6 1 1 ,8 6 0 ,3 5 0 ,7 8 2 ,1 1 3 ,2 2 6 ,0 4 1 ,8 5 1 ,4 2
M U S L E 2 1 ,1 3 1 ,9 5 3 1 ,2 9 4 ,3 0 5 ,8 8 5 ,9 7 1 2 ,5 7 1 3 ,4 0 1 1 ,1 6 1 2 ,1 9 4 3 ,0 5 3 ,7 1 9 ,1 1 1 ,3 7 3 ,2 9 8 ,3 0 8 ,6 2 2 1 ,7 8 8 ,2 6 6 ,2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

 
 

FIGURA 53 - Comparação dos resultados da produção de sedimentos, na Bacia hidrográfica Alto da Colina II, com 

dados medidos e obtidos pela curva – chave de sedimentos, e os calculados pela MUSLE. 
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TABELA 15 - Comparação dos resultados da produção de sedimentos, 

na Bacia hidrográfica Alto da Colina II, obtidos a partir da 

curva chave de sedimentos e MUSLE. 

 

Legenda: 

Int. Prec. = Intensidade da precipitação em mm/h; 

Qs = Volume do escoamento superficial em m3; 

qp = Vazão de pico em m3/s 

Y Obs. = Produção de sedimento observada em toneladas (t); 

Y Calc. = Produção de sedimento calculada pela MUSLE em 

toneladas (t). 

 

Data do 

Evento 

Int. Prec. 

mm/h 

Qs 

m3 

qp 

m3/s 

Y Obs. 

ton 

Y Calc. 

ton 

10/06/2001 14,74 4368 0,87 1,87 5,49 

15/06/2001 11,49 5423 1,13 3,00 7,12 

16/06/2001 7,87 13090 1,27 7,09 11,72 

19/06/2001 2,55 1816 0,20 1,22 1,86 

25/06/2001 1,02 3840 0,40 3,25 4,62 

04/07/2001 4,70 2932 0,33 1,08 2,56 

09/07/2001 11,70 12552 1,25 5,42 11,30 

19/07/2001 41,21 37063 5,97 33,10 50,14 

04/09/2001 ** 12166 0,73 3,74 8,73 

08/10/2001 14,10 7985 1,17 4,05 8,84 

15/10/2001 14,61 7925 1,12 4,47 8,94 

20/10/2001 10,98 9059 1,05 4,17 8,90 

13/11/2001 13,58 17647 1,57 9,98 26,97 
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FIGURA 54 - Comparação dos resultados da produção de sedimentos, na Bacia hidrográfica Alto da Colina II, obtidos 

a partir da curva chave de sedimentos e os dados calculados pela MUSLE. 
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Os resultados obtidos pela MUSLE, em todos os eventos testados, 

superestimaram os valores da produção de sedimentos observada. Nos 

eventos dos dias 06 de junho, 11 de julho, 13 de setembro e 30 de 

setembro de 2001, a produção de sedimento observada foi, 

proporcionalmente, pouco menor que a estimada pela MUSLE. Se obteve 

um coeficiente de correlação entre as produções observadas e estimadas 

de 1,0; 1,0; 1,2 e 1,0 respectivamente. 

Esta tendência de superestimar os valores, já foi observada por 

Kauark Leite & Mouchel (1990), em testes da aplicação da MUSLE na 

bacia do rio Overgal à Melarchez, de 7 Km2, localizada na bacia do rio 

Sena, a sudeste de Paris. Estes autores colocam que os coeficientes a e 

b propostos na MUSLE, superestimam a carga de sólidos em suspensão, 

estes mesmos autores também informam que Jonhson et ali (1985), 

também chegaram a mesma constatação, após estudos em quatro bacias 

hidrográficas nos Estados Unidos. 

Goldenfum (1991), aplicando a MUSLE em 34 eventos ocorridos em 

duas sub bacias do arroio Forquetinha, localizadas na região centro-leste 

do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, pertencente a bacia do rio 

Taquari - Antas, também conclui que os resultados obtidos mostram uma 

tendência de superestimar os valores de produção de sedimentos em 

relação aos dados medidos. 

Branco (1998) aplicou a MUSLE em 9 eventos de cheia ocorridos 

em na sub bacia do arroio do Vacacaí -Mirim, localizada na região centro 

do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, pertencente a bacia do Jacuí, 

também concluiu que os resultados obtidos mostram uma tendência de 

superestimar os valores de produção de sedimentos em relação aos 

dados medidos. Em outra sub bacia do arroio do Vacacaí -Mirim Belinaso 

(2002), utilizou a MUSLE em 10 eventos de cheia, encontrando também 

uma superestimativa da produção de sedimentos obtida com a MUSLE 

em relação a dados medidos. 
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CONCLUSÕES 
 
 
A avaliação da produção de sedimentos, a partir de medições de 

descargas líquidas e sólidas, foi facilitada pela implantação da calha 

medidora. Foi obtida uma boa resposta para este objetivo almejado. 

Os resultados obtidos pela MUSLE, superestimaram os valores da 

produção de sedimentos em média 5,17 toneladas em relação ao 

transporte de sedimentos do curso d’água. 

Foi encontrado uma predominância de sedimento em suspensão 

com dimensão de silte na análise granulométrica. Os valores encontrados 

foram 47,5% de areia, 52% de silte e 1,5% de argila, com os seguintes 

diâmetros característicos: D90 = 0,12 mm; D84 = 0,10 mm; D65 = 0,075 

mm; D50 = 0,06 mm; D35 = 0,04 mm; D24= 0,018 mm e D16 = 0,009 mm. 

A correlação entre a descarga de sedimentos em suspensão com o 

amostrador automático de nível ascendente (ANA) e a descarga líquida foi 

de 88%. Quando se separou os dados de acordo com o calendário 

agrícola, a melhor correlação (R2 = 0,9545) foi obtida para o período de 

agosto a outubro, quando a cultura do azevém, apresentou uma boa 

cobertura foliar. No período de dezembro a abril, correspondente ao ciclo 

da cultura da soja,obteve-se um coeficiente de determinação R 2 = 

0,8729. Provavelmente devido ao ciclo completo da soja, com cobertura 

do solo diferenciada ao longo do ciclo. Para o período de maio a julho, 

quando a cultura do azevém, apresentou pouca cobertura foliar obteve-se 

um coeficiente de determinação R 2 = 0,8225 

As correlações entre a descarga de sedimentos em suspensão, 

obtida com o amostrador AMS -1 e a descarga líquida obtidas foram R 2 = 

0,9335 e R2 = 0,9046 para a descida e para a subida da onda de cheia, 

respectivamente. 

A correlação entre a descarga sólida obtida com o amostrador de 

sedimentos em suspensão AMS - 1 e o amostrador automático de nível 
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ascendente ANA foi de 99% para todos os 3 períodos do calendário 

agrícola. 

Foi obtida uma correlação entre a concentração de sedimentos e a 

turbidez de 80%, para valores de turbidez menores que 505 Ntu. A partir 

desse valor os resultados não foram satisfatórios. 
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TABELA 16 - Concentração de sedimentos em suspensão coletados e 

calculados, descarga sólida, descarga líquida e turbidez 

para amostras coletadas pelo amostrador AMS –1 na 

subida da onda de cheia. 

Data do 
Evento 

Hora 
da 

coleta 

Posição 
na 

calha 

Cota 
(m) 

Css 
(mg/l) 

Ql 
(m3/s) 

Qss 
(ton/dia) 

Turbidez 
(Ntu) 

10/07/2001 16:15 E 0,157 207 0,094 1,674 228 

10/07/2001 16:15 C 0,157 217 0,094 1,754 240 

10/07/2001 16:15 D 0,157 243 0,094 1,966 220 

10/07/2001 17:15 E 0,396 182 0,375 5,900 193 

10/07/2001 17:15 C 0,396 166 0,375 5,057 201 

10/07/2001 17:15 D 0,396 91 0,375 2,950 195 

17/07/2001 17:22 E 0,192 411 0,127 4,495 387 

17/07/2001 17:22 C 0,192 383 0,127 4,189 380 

17/07/2001 17:22 D 0,192 401 0,127 4,385 373 

17/07/2001 18:33 E 0,552 334 0,618 17,825 279 

17/07/2001 18:33 C 0,552 296 0,618 15,797 250 

17/07/2001 18:33 D 0,552 316 0,618 16,811 258 

19/07/2001 15:47 E 0,010 101 0,002 0,013 151 

19/07/2001 15:47 C 0,010 129 0,002 0,017 143 

19/07/2001 15:47 D 0,010 99 0,002 0,013 152 

07/11/2001 10:52 E 0,223 314 0,158 4,299 196 

07/11/2001 - C 0,223 327* 0,158 4,473 - 

07/11/2001 - D 0,223 311* 0,158 4,259 - 

07/11/2001 - E 0,232 313* 0,168 4,541 - 

07/11/2001 10:53 C 0,232 326 0,168 4,736 154 

07/11/2001 - D 0,232 322* 0,168 4,672 - 

07/11/2001 - E 0,236 320* 0,173 4,772 - 

07/11/2001 - C 0,236 350* 0,173 5,212 - 

07/11/2001 10:54 D 0,236 334 0,173 4,979 171 
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TABELA 16 - (Continuação) Concentração de sedimentos em 

suspensão coletados e calculados, descarga sólida, 

descarga líquida e turbidez para amostras coletadas pelo 

amostrador AMS –1 na subida da onda de cheia. 

 

Data do 
Evento 

Hora 
da 

coleta 

Posição 
na calha 

Cota 
(m) 

Css 
(mg/l) 

Ql 
(m3/s) 

Qss 
(ton/dia) 

Turbidez 
(Ntu) 

07/11/2001 11:08 E 0,444 479 0,445 18,437 231 

07/11/2001 - C 0,444 516* 0,445 19,851 - 

07/11/2001 - D 0,444 455* 0,445 17,513 - 

07/11/2001 - E 0,450 438* 0,455 17,192 - 

07/11/2001 11:08 C 0,450 458 0,455 17,987 228 

07/11/2001 - D 0,450 437* 0,455 17,151 - 

07/11/2001 - E 0,455 482* 0,462 19,260 - 

07/11/2001 - C 0,455 546* 0,462 21,783 - 

07/11/2001 11:09 D 0,455 505 0,462 20,165 246 

11/03/2001 16:52 E 0,386 1300 0,361 40,554 574 

11/03/2001 - C 0,386 1456* 0,361 45,430 - 

11/03/2001 - D 0,386 1171* 0,361 36,533 - 

11/03/2001 - E 0,395 1182* 0,374 38,184 - 

11/03/2001 16:53 C 0,395 1243 0,374 40,141 609 

11/03/2001 - D 0,395 1121* 0,374 36,213 - 

11/03/2001 - E 0,398 1427* 0,378 46,614 - 

11/03/2001 - C 0,398 1687* 0,378 55,087 - 

11/03/2001 16:54 D 0,398 1501 0,378 49,027 615 

* Css calculada pela metodologia de preenchimento de dados de 

concentração de sedimento em suspensão 
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Legenda: 

Css = Concentração de sedimentos em suspensão; 

Ql = Descarga líquida ou vazão; 

Qss = Descarga sólida em suspensão; 

E = Posição esquerda da calha, ou ¼ da calha medidora; 

C = Posição direita da calha, ou ½ da calha medidora; 

D = Posição direita da calha, ou ¾ da calha medidora. 
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TABELA 17 - Concentração de sedimentos em suspensão coletados e 

calculados, descarga sólida, descarga líquida e turbidez 

para amostras coletadas pelo amostrador AMS – 1 na 

descida da onda de cheia. 

 

Data do 
Evento 

Hora 
da 

coleta 

Posição 
Na 

calha 

Cota 
(m) 

Css 
(mg/l) 

Ql 
(m3/s) 

Qss 
(ton/dia) 

Turbidez 
(Ntu) 

06/06/2001 9:32 E 0,365 57 0,332 1,635 - 

06/06/2001 9:32 C 0,365 58 0,332 1,664 - 

06/06/2001 9:32 D 0,365 51 0,332 1,463 - 

11/07/2001 10:09 E 0,540 63 0,598 3,253 162 

11/07/2001 10;09 C 0,540 175 0,598 9,036 219 

11/07/2001 10:09 D 0,540 129 0,598 6,661 159 

11/07/2001 17:45 E 0,165 101 0,101 0,880 134 

11/07/2001 17:45 C 0,165 105 0,101 0,915 139 

11/07/2001 17:45 D 0,165 104 0,101 0,906 137 

18/07/2001 11:26 E 0,650 320 0,789 21,825 380 

18/07/2001 - C 0,650 326* 0,789 22,358 - 

18/07/2001 - D 0,650 312* 0,789 21,285 - 

18/07/2001 - E 0,640 325* 0,771 21,640 - 

18/07/2001 11:28 C 0,640 327 0,771 21,790 386 

18/07/2001 - D 0,640 319* 0,771 21,244 - 

18/07/2001 - E 0,627 318* 0,748 20,547 - 

18/07/2001 - C 0,627 328* 0,748 21,181 - 

18/07/2001 11:30 D 0,627 320 0,748 20,676 385 

01/10/2001 14:53 E 0,094 27 0,043 0,101 48 

01/10/2001 14:53 C 0,094 37 0,043 0,139 65 

01/10/2001 14:53 D 0,094 11 0,043 0,041 71 

* Css calculada pela metodologia de preenchimento de dados de 

concentração de sedimento em suspensão. 
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TABELA 17 - (Continuação) Concentração de sedimentos em 

suspensão coletados e calculados, descarga sólida, 

descarga líquida e turbidez para amostras coletadas pelo 

amostrador AMS – 1 na descida da onda de cheia. 

 

Data do 
Evento 

Hora 
da 

coleta 

Posição 
na 

calha 

Cota 
(m) 

Css 
(mg/l) 

Ql 
(m3/s) 

Qss 
(ton/dia) 

Turbidez 
(Ntu) 

29/10/2001 10:07 E 0,116 53 0,059 0,272 112 

29/10/2001 10:07 C 0,116 82 0,059 0,421 135 

29/10/2001 10:07 D 0,116 77 0,059 0,395 120 

29/10/2001 10:15 E 0,110 73 0,055 0,346 94 

29/10/2001 10:15 C 0,110 33 0,055 0,156 76 

29/10/2001 10:15 D 0,110 48 0,055 0,228 75 

05/12/2001 8:09 E 0,190 186 0,125 2,002 291 

05/12/2001 8:09 C 0,190 167 0,125 1,798 277 

05/12/2001 8:09 D 0,190 178 0,125 1,916 300 

05/12/2001 8:43 E 0,165 140 0,101 1,220 243 

05/12/2001 8:43 C 0,165 133 0,101 1,159 245 

05/12/2001 8:43 D 0,165 142 0,101 1,237 231 

31/01/2002 10:37 E 0,255 570 0,194 9,544 584 

31/01/2002 10:37 C 0,255 565 0,194 9,460 568 

31/01/2002 10:37 D 0,255 615 0,194 10,297 575 

06/03/2002 15:33 E 1,436 537 1,643 76,211 541 

06/03/2002 - C 1,436 557* 1,643 79,088 - 

06/03/2002 - D 1,436 521* 1,643 73,942 - 

06/03/2002 - E 1,431 544* 1,638 76,926 - 

06/03/2002 15:35 C 1,431 554 1,638 78,381 533 

06/03/2002 - D 1,431 537* 1,638 76,029 - 

* Css calculada pela metodologia de preenchimento de dados de 

concentração de sedimento em suspensão. 
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TABELA 17- (Continuação) Concentração de sedimentos em 

suspensão coletados e calculados, descarga sólida, 

descarga líquida e turbidez para amostras coletadas pelo 

amostrador AMS – 1 na descida da onda de cheia. 

Data do 
Evento 

Hora 
da 

coleta 

Posição 
na 

calha 

Cota 
(m) 

Css 
(mg/l) 

Ql 
(m3/s) 

Qss 
(ton/dia) 

Turbidez 
(Ntu) 

06/03/2002 - E 1,427 548* 1,633 77,280 - 

06/03/2002 - C 1,427 579* 1,633 81,782 - 

06/03/2002 15:37 D 1,427 558 1,633 78,751 547 

06/03/2002 16:01 E 1,280 332 1,483 42,549 346 

06/03/2002 - C 1,280 341* 1,483 43,639 - 

06/03/2002 - D 1,280 324* 1,483 41,478 - 

06/03/2002 - E 1,260 359* 1,463 45,310 - 

06/03/2002 16:03 C 1,260 362 1,463 45,751 342 

06/03/2002 - D 1,260 353* 1,463 44,552 - 

06/03/2002 - E 1,240 367* 1,442 45,753 - 

06/03/2002 - C 1,240 382* 1,442 45,566 - 

06/03/2002 16:07 D 1,240 371 1,442 46,228 324 

06/03/2002 16:08 E 1,151 321 1,350 37,441 171 

06/03/2002 - C 1,151 329 1,350 38,359 - 

06/03/2002 - D 1,151 313 1,350 36,613 - 

06/03/2002 - E 1,142 344 1,341 39,850 - 

06/03/2002 16:09 C 1,142 347 1,341 40,193 317 

06/03/2002 - D 1,142 338 1,341 39,159 - 

06/03/2002 - E 1,135 351 1,333 40,412 - 

06/03/2002 - C 1,135 364 1,333 41,906 - 

06/03/2002 16:10 D 1,135 364 1,333 40,781 172 

11/03/2002 17:22 E 0,733 680 0,905 53,157 477 

11/03/2002 17:25 C 0,733 612 0,905 47,842 490 

11/03/2002 17:27 D 0,733 656 0,905 51,281 490 
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Legenda: 

Css = Concentração de sedimentos em suspensão; 

Ql = Descarga líquida ou vazão; 

Qss = Descarga sólida em suspensão; 

E = Posição esquerda da calha, ou ¼ da calha medidora; 

C = Posição direita da calha, ou ½ da calha medidora; 

D = Posição direita da calha, ou ¾ da calha medidora. 
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TABELA 18 - Tabela Modelo para uso na análise granulométrica com o 

método do tubo de retirada pelo fundo, em Carvalho, 

1994, p.147. 
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TABELA 19 - Tabela de tempo para ser usada com a curva de Oden, 

em Carvalho, 1994, p.147. 

 


