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RESUMO:O objetivo desse trabalho foi calibrar dois turbidímetros, utilizando o método 

do sedimento seco, com o auxílio de um agitador eletromecânico elaborado e construído 

com esta finalidade. O experimento foi conduzido no Laboratório de Água e Solos do 

NEAS/UFRB, campus de Cruz das Almas – BA. Realizaram-se 20 incrementos de 100 g 

de solo, até um total de 2000 g, em 75 L de água destilada, dentro do reservatório do 

agitador, para variação da turbidez. Após adição da massa por incremento, dez amostras 

de suspensão (solo + água) do interior do reservatóriopor meio de drenos, posicionados 

na direção do leitor óptico dos turbidímetros. Após pesagem e secagem do material 

coletado, obteve-se a concentração real de sólidos suspensos (CSS) na água. Ao final do 

experimento foi possível correlacionar os dados de turbidez com a CSS e gerar modelos 

matemáticos de calibração com altos coeficientes de determinação (r² - 0,994). 
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DETERMINATION OF TURBIDITY IN CONNECTION WITH 
CONCENTRATION OF SOLID SUSPENDED 

 
ABSTRACT: The aim of this study was to calibrate two turbidimeters, using the dry 

sediment method, with the aid of an electromechanical mixer designed and constructed 

for this purpose. The experiment was conducted in the Laboratory of Water and Soil of 

the Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, campus Cruz das Almas, Bahia. 

Twenty levels of turbidity were created with increments of 100 g of soil each added 

individually in the mixer to total mass of 2000 g. The tank of mixer was previously filled 

with 75 L of distilled water. Samples of the suspension (water + soil) inside the mixer 

tank were taken through two taps fixe at the external wall of the tank and at the same level 

of the turbidimeters positioned inside the tank below water surface. After weighing and 

drying the collected material, the actual concentration of suspended solids (CSS) in the 

water was obtained. At the end of the experiment it was possible to correlate the turbidity 
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data with the CSS and generate mathematical models calibration with high coefficients 

of determination (r2 > 0.99). 

KEYWORDS: Optical backscatter, turbidimeter, water quality. 
 

INDRODUÇÃO 

A turbidez é um parâmetro físico de qualidade da água, caracterizada pela medição 

óptica da luz dispersa, resultante da interação entre a luz incidente e um material em 

partículas suspenso numa amostra líquida. O material suspenso que provoca a dispersão 

da luz pode ser proveniente de diversos componentes, como matéria orgânica, partículas 

inorgânicas, silte, argila, areia (Sadar, 2002; Marquis, 2005). 

A nefelometria é uma das técnicas utilizada para determinação da turbidez. 

Turbidímetros nefelométricos que tem como princípio de funcionamento o 

retroespalhamento óptico possibilitam a obtenção de um registro contínuo de perda de 

solo, quando a concentração de sólidos suspensos (CSS) é bem relacionada com turbidez. 

A tecnologia aplicada neste tipo de turbidímetro apresenta bons resultados em amostras 

com alta turvação, pois são capazes de solucionar rápidas flutuações temporais da CSS 

(Sadar, 2002; Butt et. al., 2002; Dabney et al. 2006;). 

Esses sensores OBS vem de fábrica previamente calibrados com uma substância 

química, no entretanto é recomendado uma nova calibração com amostras de sedimento 

do local a ser estudado(Butt, et. al., 2002; Campbell Scientific; 2012).Nesse contexto, o 

presente estudo objetivou a calibração de dois turbidímetros, utilizando o método do 

sedimento seco, com o auxílio de um agitador eletromecânico elaborado e construído com 

esta finalidade.  

 
 MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido Laboratório de Água e Solos do Núcleo de Água e 

Solo (NEAS) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) campus de Cruz 

das Almas - BA.  Utilizou-se amostra composta de um solo franco-argilo-arenoso, 

coletada em diferentes pontos às margens de um açude da Fazenda Santo Antônio, 

município de Governador Mangabeira, BA (12º37’ S, 39º03’ W, 220 m). No laboratório 

as amostras foram secas em estufa a temperatura de 105 ºC, por 24 h. Em sequência, 

procedeu-se o destorroamento e homogeneização da amostra. 

As leituras de turbidez foram realizadas dentro do tanque de um agitador 

eletromecânico. O agitador tem finalidade de homogeneizar o material. Dimensões do 
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tanque: profundidade 0,41 m, diâmetro menor 0,54 m, e diâmetro maior 0,73 m, 

capacidade total 100 L. Neste estudo o tanque foi enchido com 75 L de água destilada. O 

homogeneização da suspensão era feita com um motor de indução (1590 rpm) que girava 

um eixo central tendo na sua extremidade inferior duas aletas, com função de arrastar a 

suspensão. Acréscimos de 100 g solo seco em estufa, foram realizados vinte vezes, para 

variação da CSS na água, totalizando 2000 g de solo no reservatório. 

Determinou-se a turbidez por meio de dois turbidímetros novos (modelo OBS 3+, 

números de série 9118 e 9119, Campbell Scientific, Inc., USA) conectados a um coletor 

de dados (modelo CR 1000, Campbell Scientific, Inc., USA) alimentado por uma bateria 

de 12 V. Os turbidímetros trabalho no intervalo de 0 a 5.000 mV, emitindo radiação de 

850 nm para detectar a dispersão da radiação pelas partículas em suspensão na água.  

Os turbidímetros foram posicionados no ponto médio da profundidade do tanque 

com as fontes emissoras/detectoras de radiação orientadas em direções opostas. Cada um 

ficou a 0,19 m da parede do tanque, o que pareceu ser suficiente para evitar interferências 

nas leituras.  Uma vez mergulhados na suspensão água/solo, os sensores mediam a 

turbidez com o agitador ligado durante 10 minutos, e mais 10 minutos com o motor 

desligado, tendo um minuto de intervalo. O agitador foi desligado para não forçar o motor.  

Para determinação da CSS real (CSSr) foram coletadas 10 amostras de 150 mL da 

suspensão no tanque, totalizando 1500 mL de material por incremento. A coleta foi feita 

com recipiente plástico através de drenos (torneiras plásticas) instaladas na parede do 

tanque, no ponto médio, à mesma altura do leitor do turbidímetros. Pesadas e colocadas 

em estufa a 80 °C por 48 h. Para reposição do material coletado preparou-se uma 

suspensão (água + solo) extra, ou seja, em 1500 mL de água contendo a mesma 

concentração nominal de sólidos suspensos existente no reservatório, de forma a manter 

o volume constante de 75 L. Tal procedimento foi repetido até a última concentração 

nominal (S20), correspondente a 2000 g 75 L-1 de água. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os vinte incrementos de 100 g de solo, até uma porção de 2000 g no reservatório, 

possibilitaram a verificação do aumento da turbidez, sendo que os valores da CSS real 

ficaram abaixo da CSS nominal (Figura 1A). 
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FIGURA 1. A- Correlação entre a concentração nominal de sólidos suspensos (g L-1) e a concentração real de sólidos 
suspensos (g L-1). B- Correlação entre o valor médio da concentração real de sólidos suspensos (g L-1) e o sinal do 
sensor (V). 

 

Os valores da concentração nominal e real encontrados possibilitaram traçar um 

gráfico e obter modelos de regressão com elevado coeficiente de determinação (r² > 0,99) 

como pode ser vê Figura 1A. Os dados encontrados apresentaram desvio-padrão máximo 

de 3,59 g L-¹ e coeficientes de variação entre as amostras estiveram na margem de 5 a 18 

%.  Os turbidímetros emitem um sinal em volts referente ao material em suspensão, esse 

sinal é convertido em valores de turbidez (NTU), de acordo com a calibração feita em 

fábrica, com uma substância química. Ao correlacionar dados brutos (V) com a CSS real 

(Figura 2B) verifica-se que o modelo linear apresentou r2 = 0,997). 

 

 Relação entre a concentração de sólidos suspensos e a turbidez  

A utilização do agitador eletromecânico permitiu manter uma porção de até 2000 g 

em suspensão, essa agitação simula momentos de turbulência em regimes de escoadouros 

naturais, possibilitando assim a verificação diferentes níveis de turbidez. A cada 

incremento de solo os turbidímetros emitiam um sinal em volts que corresponde a um 

valor de turbidez (Figura 2A), referente a CSS.  

 

FIGURA 2. (A) Correlação entre a turbidez (NTU) e o sinal do sensor (V); (B) Correlação entre a turbidez média da 
água (NTU) e a concentração média de sólidos suspensos (g/L). 
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Observa-se na Figura 2A que o modelo quadrático ajustou bem os dados, tal qual o 

modelo gerado pela calibração do fabricante. O coeficiente de determinação obtido foi 

alto (r² = 0,999).  

Já a correlação CSS real e a turbidez foi altamente significativa a 1 % de 

probabilidade. Tendo ajustado uma curva com equação de segundo grau(Figura 2B). 

Pinheiro et al. (2013) encontraram o melhor ajuste da curva de calibração com a equação 

polinomial de terceiro grau, já Navratil et al. (2011) também encontraram equação 

polinomial de segundo grau.  O coeficiente de determinação obtido foi alto (r² > 0,994). 

A análise do erro padrão da estimativa é importante pois auxilia no ajuste da linha 

da regressão, ou seja, revela quanto a regressão descreve as variações na variável 

dependente. Assim o erro padrão encontrado foi de0,37 g L-1. Minella et al. (2008) 

encontraram erros padrão de até 208 mg L-1 em calibrações realizadas in situ. 

Os valores de turbidez apresentaram desvio-padrão máximo de 39,24 NTU, exceto 

na suspensão S18 (24 g L-1), que apresentaram valores de desvio-padrão entre 72 e 61 

NTU para os turbidímetros, para valores de turbidez 2510 e 2659 NTU, respectivamente. 

Pinheiro et al. (2013) encontraram desvio-padrão máximo de 239,3 NTU para os valores 

de turbidez de 1389,4 NTU. 

Os valores de turbidez apresentou coeficientes de variação entre 1 e 6 % para os 

dois turbidímetros. Já o erro relativo entre os equipamentos ficou entre 2 e 7 %, exceto 

na suspensão S0 que foi de 37 %.  

Os turbidímetros apresentaram desempenho semelhante ao longo do teste, 

entretanto o T9119 detectou valores discretamente menores. Além disso o erro relativo 

médio entre sensores foi de 7 %. 

 

CONCLUSÕES 

1. A calibração em laboratório utilizando o método do sedimento seco, realizada 

com o auxílio de um agitador eletromecânico, gerou equações representativas para a 

estimativa da concentração de sólidos suspensos para o tipo de solo utilizado. 

2. A turbidimetria pode ser utilizada para estimativa da CSS desde que os 

turbidímetros estejam devidamente calibrados. 

3. A utilização do agitador eletromecânico possibilitou simular eventos de alta 

turbulência com elevada concentração sólidos suspensos.   
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