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EVAPORA~AO

E FIlTRAGEM DE AMOSTRAS DE SEDIMENTOS EM SUSPENSAO
EM AGUAS SALOBRAS
Franz Rainer Semmelrnann*
Jose Augel Alvarez**
Paulo Roberto Mello**

SINOPSE
Comparam-se os val ores da concentra~ao obtidos na apl;ca~ao de dois
metodos diferentes de analise em laboratorio de amostras de sedimentos em sus
pensao colhidas em ambientes de agua salobra.
a metoda de filtragem apresenta-se melhor adaptado para a
analise
das amostras colhidas em aguas salgadas e salobras, pois dispensa a corre~ao
para solidos dissolvidos que e necessaria no emprego do metoda de evapora~ao.

ABSTRACT
Concentration values as obtained by different standard
procedures
for analysing suspended-sediment samples with varying amounts of
dissolved
solids are compared. The filtration method to be better suited for suspendedsediment samples collected in salt or brackish waters as it eliminates correc
tion procedures for dissolved solids, necessary when using the
evaporation
method.

---~c--No desenvolvimento dos trabalhos do Sub-Projeto Lagoa dos Patos
a
cargo do CECa (Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceanica da Universidade Federal do Rio Grande do Sullo foram colhidas amostras de superflcie e
sub-superflcie, com vistas a obten~ao de dados referentes a varia~ao temporal
e espacial da concentra~ao de material em suspensao no referido corpo d'agua.
segundo
Procurou-se comparar dois metodos diferentes de avalia~ao.
princlplos nao correlatos: metoda de evapora~ao (BRASIL, 1967) e 0 metodo de
filtragem (MELO, U. , SUMMERHAYES. C. P.; TONE, L. , 1974 e SANTANA, C. 1.,
1977) .

Os resultados obtidos atraves de urn e outr~ metodo para uma allquota
representativa da mesma amostra apresentaram-se discordantes (Tabela 1). Isto
fez com que se procedesse a uma ver;fica~ao dos aparatos e metodologia usados, seguido de experiencias de controle para confirma~ao de resultados, alem
de revisao nos calculos, tanto do metodo da evapora~ao como do metodo de fil
tragem. Desta soma de procedimentos obteve-se a constata~ao de que a
maior
margem de imprecisao para aguas salobras estava nos resultados obtidos
por
meio do metodo de evapora~ao, sendo esta imprecisao em algumas ocasioes exces

* Instituto de Pesquisas Hidraulicas da Universidade Federal do Rio

Grande

do Sul.
** Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceanica da Universidade
do Rio Grande do Sul.
Trabalho recebido para publica~ao em 15/04/80 .

Federal

PESQUISAS,PORTO ALEGRE, 13:151-153,DEZEMBRO,1980
151

siva.

Aparentemente 0 problema surge devido a presen~a de sais dissolvidos
na agua, que sao elimlnados no metodo de filtragem e tern sua influencia calcu
lada e descartada no metodo da evapora~ao. A primeira vista parece logico que
o metoda ~a filtragem e vantajoso na analise das a2uas com sal, uma vez que 0
problema e removido por meios diretos (lavagem). Ja no processo da evapora~ao
o problema e avaliado e tratado a partir de urn dado indireto (medida de salinOmetro) .
Tambem foi notado que as incorre~oes aumentam com 0 incremento da sa
linidade da amostra, 0 que pode ser constatado no grafico apresentado na fig-:1, onde 0 eixo vertical expressa as diferen~as entre as medidas obtidas pelo
metodo de evapora~ao e 0 da filtragem, referentes aos dados da tabela 1 que 0
acompanha.
Constatou-se que duas fontes de posslvel erro, a sifonagem de amostras decantaveis, empregada durante 0 processo da evapora~ao, e 0 valor da sa
linidade nas amostras, deveriam ser pesquisadas. No caso da sifonagem, apare~
ceriam valores de concentrar;ao de material em suspensao mais baixos. Quanto a
salinidade, as determina~oes de campo foram feitas com tennosalinametro aferi
do em laboratorio, sendo a precisao deste aparelho em torno de 0,5 0/00 . Alem
disso, amostras de aguas foram extraldas e as determinar;oes de salinidade rea
lizadas pelo metodo convencional, nos laboratorios da BOA/UFRGS (Base Ocean07
grafica Atlantica - Fundar;ao Universidade de Rio Grande, R. 5.), com 0 fim de
haver compara~ao com as medidas de termosalinametro. A verificar;ao destas determina~oes de salinidade indica que a diferen~a entre os valores de campo e
de laboratorio estao dentro da precisao dos metodos usados.
Se sao tornados os dados de concentrar;ao de material em suspensao do
metodo da fi1tragem e, partindo deles, tenta-se chegar a urn valor de salinida
de que de, com as corre~oes feitas, aqueles valores para 0 metodo da evapora~
r;ao, tem-se que todos esses valores de salinidade seriam sensivelmente maiores que as determinadas.
Observando-se mais detidamente 0 tratamento dado a salinidade, no me
todo da evapora~ao, chega-se ao seguinte: para a determina~ao dos so1idos em
suspensao, apos a secagem sao deduzidos os valores da solur;ao de sulfato de
cobre (adicionada para conservar;ao) e dos "solidos dissolvidos" que representam a contribui~ao salina natural. Para isto parte-se que os pesos, em gramas
de sais por quilograma de agua da amostra (g/kg), correspondem a sa1inidade.
Mas, sabe-se, em SVERDRUP et alii (1942), que a dificuldade em obter resultados reproduziveis de salinidade. no processo da evapora~ao, deve-se a perda
de certos materiais. em especial cloretos, durante a secagem . Isto levou a ado~ao de uma defini~ao segundo a qual salinidade e a quanti dade total de mate
rial solido, em gramas por quilograma de agua do mar, que se obtem quando to~
do 0 carbonato tiver sido convertido em oxido, 0 bromo e 0 iodo substituidos
pelo cloro e toda a materia organ;ca cornpletamente oxidada. 0 valor determina
do desta maneira passa a ser admitido como salinidade, embora este numero te~
nha urn valor algo menor que a quanti dade total de sais dissolvidos correspondente ao teor real de salinidade.
Observamos entao que, ao usar a correr;ao de salinidade no metodo da
evaporar;ao, e natural que 0 saldo de urn valor maior que 0 real e essa difere~
~a diminui com valores menores de salinidade.
.
_
_
Do expos to conclui-se que, segundo estas observa~oes, nos casos de a
guas com certa salinidade e mais certo ou aconselhavel 0 usc do metodo da fiT
tragem.
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FIGURA 1
ENTRE VALORES DA CO N CE N T R A~ A O DE SEDI MENTOS EM SUSPE NSAO 08TI00S POR EVAPORA~AO E FILTRAGEM COMO FUN~AO 00 TEOR SALINO
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