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R E S U M O 

A determinação do local de implantação de instalações nu 

cleares exige profundo estudo das condições ambientais. 

Neste trabalho são apresentados os resultados alcançados 

no desenvolvimento de um sistema de medição indireta da concern 

tração de sedimentos em suspensão na água do mar a partir de 

nedida da turbidez do meio. 0 sistema consiste, basicamente, 

de um transdutor ótico composto por um emissor e por um dete£ 

tor de luz infravermelha, ambos de estado solido, cujo sinal 

elétrico associado ã atenuação da luz em meio liquido ê trat£ 

do eletronicamente. 

0 equipamento foi calibrado e aferido em confronto com 

padrões de turbidez e concentração em laboratório. Os resul

tados obtidos permitem assegurar a confiabilidade do método 

experimental. 

Da utilização do equipamento no campo infere-se sobre sua 

flexibilidade e comodidade de uso. 
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A B S T R A C T 

The selection of the site where a nuclear power plant is 

to be built requires intensive study of the environmental coin 

ditions. 

This work presents the results reached on the development 

of a measurement system of suspended solids based on turbidity 

characteristics of the water. The system consists of an opU 

cal transducer composed of an emitter and a detector of infra 

red light, both solid state type, whose electrical signal is 

electronically treated. 

The equipment was calibrated and certified against tur 

bidity and concentration standards in laboratory use . The 

obtained results indicate the reliability of the experimental 

method. 

The utilization of the equipment at the shore reinforces 

U s flexibility and commodity of use. 
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C A P Í T U L O 1 

I N T R O D U Ç Ã O 

A determinação do local de implantação de instalações in 

dustriais no litoral requer estudo detalhado das condições •£ 

teorológicas e hidrolÕgicas da região. 0 conhecimento de p£ 

râmetros físicos desta natureza í de grande inportãncia no d^ 

•ensionamento das estruturas de sustentação e/ou proteção, a_ 

lê» de fornecer dados para a determinação da capacidade de dis 

persão de efluentes dessas instalações. 

A escolha da orla ma ritma para a instalação, em partieu 

lar, de centrais nucleares é feita pela necessidade de um gran 

de volume de água para refrigeração dos condensadores de va

por e pela facilidade de transporte de componentes pesados. ín 
tretanto, o local mais adequado é estabelecido em função da 

análise das conseqüências do impacto ambiental causado pelo 

funcionamento das usinas. 

t importante na determinação do local, executar medidas 

de parâmetros tais como direção e velocidade de vento, tempe

ratura do ar, direção e velocidade de correntes marinhas, al̂  

tura de onda, concentração de sedimentos em suspensão e temp£ 
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ratura da igua do mar. 

0 estudo das condições de transporte de sedimentos en 

suspensão perante a avaliação das alterações prováveis na es

trutura do terreno, quando da construção de portos e canais, 

necessários ã implantação de infra-estrutura das centrais. 

Os procedimentos convencionais de obtenção dos valores 

de concentração de sedimentos em suspensão requerem um longo 

tempo para a coleta de anos trás de água por bombeamento, tra^s 

porte oneroso e posterior análise no laboratório. 

Visando contornar tais óbices, propõs-se, como meta deŝ  

te trabalho, o desenvolvimento de um sistema de determinação 

da concentração de sedimentos em suspensão, através da medida 

da turbidez da amostra de água, por método ótico, utilizando 

tecnologia nacional e componentes encontrados no mercado. Nej> 

te documento são apresentados o projeto detalhado do sistema, 

aspectos de sua construção, testes em laboratório e recomenda^ 

ções para seu emprego no campo. 
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CAP Í T Ü L O 2 

C O L O C A Ç Ã O DO P R O B L E M A 

O estudo do meio ambiente quanto aos aspectos relaciona^ 

dos ãs águas do mar é conseqüência da necessidade do levanta

mento de parâmetros que assegurem a adequada localização de 

centrais nucleares na orla marítima. Os equipamentos utiliza_ 

dos para esse estudo são normalmente importados, sendo porta ri 

to de grande interesse, serem encontradas alternativas nacio

nais. Dentro do quadro de necessidades que se apresenta, tO£ 

na-se imperioso o desenvolvimento de equipamentos para medidas 

desses parâmetros que satisfaçam a condições particulares de 

uso impostas. 

0 estudo qualitativo e quantitativo do transporte de se 

dimentos em suspensão é de grande importância na determinação 

das areas de assoreamento de regiões próximas ã costa onde se 

erguem obras civis e na avaliação das condições e forma de dis_ 

persão de efluentes sólidos e líquidos. 

0 desenvolvimento de um sistema para a determinação da 

concentração de sedimentos em suspensão baseado na turbidez do 

meio fluido, viabiliza alternativa ã aquisição de equipamento 
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importado permitindo, ademais, aprimorar os procedimentos em 

uso e garantir a elevada qualidade das medidas. No que se s£ 

gue são abordados aspectos físicos sobre sedimentos em suspeji 

são e métodos de determinação de concentrações. 

2.1. SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO 

Considera-se como sedimento em suspensão, toda partTcu-

la sólida suscetível de precipitação, o que não ocorre quando 

existem forças ascendentes no fluido em que se encontra. Ejs 

tàz forças são causadas pelas componentes verticais da veloc^ 

dafJe do fluido que mantim em suspensão partículas de argila, 

lama, matéria orgânica, minerais e rejeitos industriais. 

Define-se como concentração de sedimentos em suspensão 

a razão entre a massa de sólido (mg) e o volume total da amo£ 

tr* da mistura (1). 

Os valores da concentração de sedimentos em suspensão £ 
sa'los em códigos de cálculo baseados em modelos físicos, pe£ 

"•item determinar as características de descarga de matéria sÕ_ 

li'Ia procedente de cursos de água. 

?•''!.. MÉTODO GRAVIMETRICO 

0 método clássico de análise de sedimentos em suspensão 
e fl da gravimetria que consiste na filtração em porcelana de 

Pe'|uena porosidade, seguida de secagem a baixa temperatura, de 
um*. amostra da mistura de volume conhecido determinando-se , 

P°Heriormente , a relação entre a massa do sólido e o volume 
da mistura. 
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Este método apresenta algumas desvantagens, quais sejam, 

o longo tempo necessário a obtenção dos resul tados, consumo dê  

finitivo da anostra e dificuldade de realização no campo. Há 

ainda como inconveniente, o transporte entre o local de cole

ta e o loboratório, de centenas de garrafas de amostras. Por 

consegjinte existe um período de tempo entre a coleta e a anái 

lise, que pode modificar o valor real da concentração de sedj^ 

mentos visto que pode haver evaporação ou extravio da água. 

0 método gravimetrico tem uma confiabilidade boa, priii 

cipalmente, para concentrações acima de 1g/l. 

2.3. MÉTODO RADIOATIVO 

As sondas radioativas são utilizadas em montagens fixas, 

onde se necessita de um acompanhamento constante dos valores 

de concentração de sedimentos em suspensão e onde exista uma 

grande variação desta concentração. São usados como fonte de 

radiação gama os elementos Am21*1 e C s 1 3 7 e como detectores os 

cintilÕmetros de Nal(Tl), montados como na Figura 1 [1]. 

A atenuação da radiação gama nos materiais segue uma lei 

exponencial e depende da característica do meio o qual atravej> 

sa. 

I(x) = I 0e-
y x (2.1) 

onde I(x) é a intensidade detectada pelo cintilometro, Io é a 

intensidade da fonte, u é o coeficiente linear de atenuação do 

melo e x e a distância entre a fonte e o detector. Quando a 

densidade do meio e variável, o chamado coeficiente mássico de 

atenuação, razão entre o coeficiente linear de atenuação e a 

massa especifica do meio, e mais utilizado por caracterizar 
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melhor a interação da radiação gama com a matéria. Para uma 

mesma energia da radiação, esse coeficiente independe do est£ 

do físico do meio, ou seja, e o mesmo para água pura ou mistu 

rada com sólidos ou gases [2]. A densidade do meio relaciona-

se ã concentração de sedimentos em suspensão, esta correlação 

sendo estabelecida como aferição em laboratório. 

As sondas radioativas são de montagem complexa e por esse 

motivo não se prestam para trabalhos periódicos que exigem 

constante deslocamento dos equipamentos. Os problemas de mji 

nuseio, transporte e segurança do pessoal com relação as fon

tes radioativas, as tornam contra-indicadas na maioria das a-

plicações. Por outro lado, elas tem a vantagem de cobrirem 

linearmente a faixa das altas concentrações. 

2.4. MÉTODO ÓTICO 

A suspensão de sedimentos tem algumas propriedades cara£ 

terísticas e dentre elas a capacidade de difundir a luz [3] . 

A quantidade de luz difundida é proporcional ã turbidez apre 

sentada pela amostra e segue também uma lei exponencial. 

L(x) * L 0 e -
U (2.2) 

onde L 0 e a intensidade de luz emitida, L(x) i a intensidade 

da luz detectada, T é o coeficiente de turbidez, que descreve 

a degradação da intensidade luminosa incidente e i é a distâji 

cia entre a fonte de luz e a fotocélula detectora. 

Estudos realizados por outros pesquisadores [4] permiti! 

ram relacionar a turbidez da amostra com a concentração de S£ 

dimentos em suspensão através da expressão: 
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In (-ta-) = K C I Z k xnd* (2.3) 
L(x) 

onde K é um fator relacionado ã forma das partículas, C ê a 

concentração de sedimentos em suspensão, kx e a proporção da 

area projetada das partTculas que efetivamente obscurece a luz, 

n é o número de partículas de diâmetro dx por unidade de peso 

e 0 a d i a faixa total de diâmetros equivalentes das partTcu 

Ias. A forma, o tamanho e as propriedades óticas das partTc£ 

Ias, apresentam distribuições constantes numa dada suspensão 

de sedimentos. Estas considerações permitem algumas simplify 

cações na expressão (2.3) 

d 
H Kxndx = Q (constante) (2.4) 

logo 

Ln (—1^_) = C £ Q (2.5) 
L(x) 

ou 

L(x) = L 0e-
C Q* (2.6) 

Da comparação entre (2.2) e (2.6) infere-se que a con

centração de sedimentos em suspensão relaciona-se ã turbidez 

através de uma constante Q que representa o coeficiente de ab_ 

sorção de luz do meio. 

Pela facilidade de construção e montagem de um transd^ 

dutor e pela simplicidade do método õtico, este foi adotado no 

presente trabalho. A qualidade dos resultados obtidos com a 

utilização desta técnica a torna indicada na substituição ou 

complementação das analises de sedimentos em suspensão, execu 

tadas por métodos clássicos de gravimetria, a baixas concentr£ 

çoes (> Ig/lltro). 
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C A P Í T U L O 3 

O S I S T E M A P R O P O S T O 

3.1. DIAGRAMA DE BLOCOS 

O sistema de medição de turbidez foi projetado a partir 

do transdutor optoeletrõnico e é constituído de dez módulos 

permanentes mostrados na Figura 2 e um modulo de leitura e a£ 

mazenamento de dados que varia em concepção dependendo do nt£ 

todo de gravação de dados utilizado. 

Por principio, houve a preocupação de que os blocos fun 

cionais fossem independentes e com uma função de transferência 

bem definida de modo a evitar realimentações. No circuito de 

amostragem a necessidade de sincronismo, com o sinal do tran£ 

dutor é preponderante em relação ã aludida independência. Utj^ 

lizou-se um elo de realimentação, único do sistema, para se 

obter o sincronismo necessário. 

São ressaltados a seguir aspectos funcionais do equipa

mento, através da descrição do transdutor, do sistema de tra_ 

tamento do sitval, do sistema de leitura e armazenamento de da 
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dos e do acondicionamento físico. 

3.2. TRANSDUTOR 

0 transdutor optoeletrônico ê o elo de ligação entre o 

sistema eletrônico e o fenômeno fTsico que se deseja investi

gar. A correta conversão dos parâmetros físicos em grandezas 

elétricas adequadas i fundamental para a precisão do sistema. 

De uma maneira geral a escolha da fonte de luz em siste 

mas similares recai sobre as lâmpadas incandescentes, lâmpadas 

de descarga e emissores de luz de estado sólido. Neste estu

do em particular esses últimos são preferidos pelas suas vaji 

tagens sobre os primeiros, quais sejam: alta eficiência, baixo 

consumo e vida útil longa. A existência de detectores de luz 

de estado sólido permite o casamento em espectro dos dispose 

tivos Óticos. 

0 transdutor construído é composto de um emissor de r«í 

diação infravermelha de estado sólido (LED - Light Emitting 

Diode) e de um receptor também de estado sólido constituído 

por um foto-transistor com sensibilidade ao infra-vermelho. A 

radiação emitida pelo diodo atravessa uma lâmina de água de 

25mm e incide sobre o fototransistor como mostrado na Figura 

3. A fração da radiação emitida que atinge o detector i fun

ção da turbidez da amostra. 

Utilizou-se excitaçao pulsada do emissor e detecção si£ 

cronizada para eliminar a influência da componente infra-ve£ 

me lha da luz solar. 

No esquema eletrônico do transdutor, mostrado na Figura 

4, ressalta-se o transistor de efeito de campo responsável pe 
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Io chaveamento do LED necessário ã eliminação do efeito da luz 

ambiente. Os componentes eletrônicos do transdutor são de dĵ  

•er.sões reduzidas e de grande resistência mecânica, caracte

rísticas necessárias ao trabalho em ambiente hostil. 

3.3. CIRCUITOS DE TRATAMENTO DO SINAL 

0 sinal pulsado proveniente do fototransistor ê amplify 

cado pelo bloco 3, caso necessário, para atingir nível mínimo 

exigido de 4V pico a pico, quando o transdutor estiver mergti 

lhado em água ITmpida. Esta forma de onda quadrada é retifi

cada pelo bloco 4 ã saída do qual se deve medir um valor de 

tensão de 2Y contínuos, sem ondulação residual quando o tranŝ  

dutor estiver imerso em água desmineralizada. A tensão presen 

te neste ponto do circuito ê inversamente proporcional i tur-

bidez do meio. 

A função do bloco 6 í a de atualizar o valor de tensão 

mostrado ao restante do circuito cada vez que o diodo emissor 

de radiação infravermelha for acionado e isto é conseguido em 

sincronismo com o oscilador astãvsl, bloco 1, e o circuito mo 

noestãvel, bloco 5. Esses três blocos formam o circuito de a_ 

mostragem sincronizada. 

0 bloco 2, unicamente ligado ao transdutor tem a função 

de polarizar o fototransistor em uma região linear de funcio

namento para evitar distorções da medida quando a turbidez do 

meio for alta, 

Foi incluído no sistema um circuito compensador de varia_ 

ções da temperatura, bloco 7, visto que os componentes do tranŝ  

dutor apresentam um deslocamento do ponto de operação em fun

ção da temperatura ambiente. 



15 

O bloco 8, somador, é UB circuito que inverte o com 

portamento do sistema e faz com que a tensão na saída seja mi 

xima para um valor máximo da turbidez. 

0 bloco 9 í um circuito amplificador para ajustes de fun 

do de escala e de zero do sistema. 

Finalmente, o bloco 10 ê um filtro passa-baixas cuja fre 

quência de corte é de 30Hz que garante na saída um valor cojn 

tinuo de tensão livre de ruídos. 

3.4. LEITURA E ARMAZENAMENTO DE DADOS 

0 grande volume de dados obtidos em uma campanha de c£ 

leta de dados oceanográficos torna necessário o uso de siste

mas de armazenamento de dados de alta densidade. C desejável 

que estes dados sejam lidos e processados de uma maneira ráp^ 

da e com banda de passagem de freqüência restrita para permi

tir a utilização de gravadores comerciais de fita cassete. 

0 registro gráfico analógico é uma solução que permite 

maior simplicidade do sistema de armazenamento porém exige 

maior tempo na interpretação dos dados obtidos. A associação 

de dois ou mais métodos de gravação de dados, quando viável , 

aumenta a confiabilidade do sistema, principalmente daqueles 

automáticos onde na falha do método principal, não se perdem 

os registros subseqüentes. 

No equipamento desenvolvido neste trabalho foi incluido 

um instrumento analógico como forma de recuperação dos dados 

em situação de emergência, bem como para uma rápida avaliação 

das medidas durante o processo de gravação. 
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3.5. ACONDICIONAMENTO FTSICO DO SISTEMA 

Os componentes do transdutor são acondicionados em urn ci_ 
lindro de aço inoxidável pequeno e de fácil substituição, co£ 

forme mostrado na Figura 5. 

Os circuitos de tratamento do sinal são encerrados em um 

tubo de PVC, conforme apresentado na Figura 6. 

0 conjunto i estanque e suporta pressão de até 4 bar ou 

seja 30 metros de profundidade. A sonda pode ser baixada ao 

•ar rapidamente e enviar ao sistema de leitura as medidas i^s 

tantãneas da turbidez permitindo o traçado do perfil segundo 

a vertical em ponto desejado da superfTcie do mar. Visando 

maior proteção eecãnica e manuseio da sonda esta é envolvida 

por uma moldura metálica. 

A manutenção eletrônica é facilitada pela desmontagem 

total do conjunto que proporciona fácil acesso aos circuitos 

e ao transdutor. 



17 

Figura 5 - Transdutor. 
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C A P Í T U L O *\ 

C I R C U I T O S E L E T R Ô N I C O S DO S I S T E M A 

No que se segue, descrevem-se as características de fim 

cionamento dos diversos circuitos do equipamento, assim como 

aspectos de projeto dos blocos funcionais do sistema. 

4.1. CIRCUITO DE AMOSTRAGEM SINCRONIZADA 

A intensidade da luz infravermelha presente na luz solar 

causa um desvio na medida da turbidez da água, uma vez que o 

transdutor Õtico construído emprega componentes sensíveis a 

esse comprimento de onda. Esse problema é contornado quando 

se recorre a exitaçâo pulsada do emissor de luz. Com isto p£ 

de-se separar a componente contínua, referente a luz ambiente, 

do sinal pulsado correspondente ã turbidez do meio. 

4.1.1. Osciladores 

0 circuito mostrado na Figura 7 representa um 
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oscilador astavel formado por duas portas lógicas usadas como 

inversores e uma terceira porta para isolamento de carga. Fo 

ram adotados circuitos de tecnologia C-MOS (Compl ementary - Me_t 

ai Oxide Semiconductor) devido a seu baixo consumo de energia 

e pela ampla faixa de tensão de alimentação. 

Este oscilador controla todo o circuito de amo^ 

tragem sincronizada. Os pulsos gerados são utilizados para 

chavear o emissor de luz e para acionar o oscilador monoestã-

vel. A função do monoestavel i controlar o circuito amostra-

dor retentor e proporcionar um tempo de amostragem menor do 

que o tempo de acionamento do emissor de luz, para evitar coin 

cidencias nos tempos de comutação. 

4.1.2. Amostrador retentor 

Um circuito amostrador em sua forma mais simples 

ê uma chave e um capacitor como mostrado na Figura 8. A ten

são medida no capacitor Sv.gue o.valor V. durante o tempo em 

que a chave S permanece fechada e mantém o último valor da ten 

são V; quando a chave 5 aberta. Esta pode ser um relê, para 

freqüências baixas, um transistor bipolar ou um transistor de 

efeito de campo controlado por um sinal na porta. Este últi^ 

mo é preferido porque a tensão VQ,, ê muito menor que o Vpr dos 

transistores bipolares. 

0 circuito mostrado na Figura 9 é a configuração 

básica de um amostrador retentor. Quando a tensão na porta do 

TEC (Transistor de Efeito de Campo) for nula ou positiva, es

te estará conduzindo e o capacitor C se carrega em um tempo 

T = RQN . C . 0 valor da tensão medida no capacitor sera V^. 

Quando uma tensão negativa for aplicada ã porta, o TEC fica 

cortado e o Capacitor C permanece isolado de qualquer carga 
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Fioura 9 - Amostrador retentor. 



pelo amplificador operacional. Portanto, a tensão sobre C se 

manterá inalterada por alguns segundos. Neste caso é necessjí 

rio o emprego de um capacitor de boa qualidade para evitar a 

descarga do mesmo pela corrente de fuga. Ainda assim esta de£ 

carga pode ocorrer através do TEC e da entrada do amplificador 

operacional. Calcula-se, portanto, o valor do capacitor C lje 

vando-se em consideração a corrente de fuga do TEC e a corre£ 

te de entrada do amplificador. 

4.2. AMPLIFICADOR DE ENTRADA 

0 circuito mostrado na Figura 10 refere-se a um amplify 

cador não inversor com ganho variável. Este tipo de amplifi

cador é particularmente indicado por possuir alta impedância 

de entrada e não representa uma carga considerável para o fo-

totransistor. Foi previsto na placa de fiação impressa, um Io 

cal para que se possa fazer uma ponte para proporcionar ganho 

unitário ao amplificador. Esta ponte ê utilizada quando o nT 

vel do sinal de saTda do transdutor é de cerca de 4V. Para S2 

nais de menor amplitude ajusta-se o ganho do amplificador em 

R V L 

0 capacitor Cx elimina o efeito da luz ambiente pela S£ 

pressão da componente continua da tensão presente no sinal pul_ 

sado proveniente do transdutor. C2 funciona como filtro de 

ruído, de vez que sinais de alta freqüência não serão amplify 

cados e C3 elimina qualquer nível CC do sinal de saída do am

plificador. 

4.3. RETIFICADOR DE PEQUENOS SINAIS 

Se um sinal alternado com valor máximo em torno de 1 V 
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Fioura 10 - Amplificador de entrada. 
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Fiaura 11 - Retificador. 

Figura 12 - Grampeador. 



for aplicado a um retificador simples a diodo, tem-se que a 

salda será quase nula porque a tensão de polarização do diodo 

VY está em torno de 0,7 V. Para que se possa retificar peque 

nos sinais é necessário diminuir o valor V^. Se o diodo for 

colocado na malha de realimentação de um amplificador operacio 

nal, como mostrado na Figura 11, o valor de VY ficara dividi

do pelo ganho na malha aberta, Ay, do amplificador. Desta fo£ 

ma o valor de V é praticamente reduzido a zero e o disposit2 

vo se aproxima do retificador ideal. 

Se a tensão de entrada V^, assume um valor positivo tn 

nimo de V /Av, então V fica maior que Vy e o diodo conduz. Se 

no entanto, Vj assume um valor negativo, o diodo não conduz e 

V0 = °-

Hodificando-se o circuito da Figura 11 como mostrado na 

Figura 12, obtem-se um circuito grampeador de precisão no qual 

a saTda segue os valores da tensão de entrada para V̂  > Vp . 

Se V.j < Vr, então V é grampeada em Vp. Acrescentando-se Ri 

e um segundo diodo Dz como na Figura 13 e fazendo-se Vr = 0 , 

obten-se um circuito retificador de meia onda de precisão. Se 

V-j assume um valor negativo Dx conduz e 0, não conduz e o cir 

cuito se comporta como um amplificador operacional cujo ganho 

é a razão entre Rj e R,. Se V{ ê positiva, Dx não conduz e 

02 conduz. Em virtude da realimentação promovida por D2, exis 

te um terra virtual na entrada que faz V0 = 0. Se agora V. é 

uma senoide, o circuito da Figura 13 desempenha o papel de um 

retificador de meia onda de precisão [5]. 

4.4. COMPENSADOR DE TEMPERATURA 

Foi Incluído no sistema um circuito para compensação d< 

temperatura, pois os componentes do transdutor têm um coefi-
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Figura 13 - Retificador de pequenos sinais. 



ciente de temperatura que nao pode ser desprezado e que ocasio 

na erros na medição. Um circuito aaplificador coa ganho deperi 

dente da teaperatura, aostrou-se adequado ãs necessidades. 

A inclusão de ua tennistor na aalha de realiaentação ou 

na entrada de ua aaplificador operacional, faz coa que o cijr 

cuito possibilite a coapensação desejada, uaa vez que as varia_ 

ções do ganho do aaplificador aostrado na Figura 14 são de cor 

rentes de variação da resistência do teraistor. Vê-se que na 

priaeira configuração (a) o ganho tende a diainuir quando a 

teaperatura auaenta, desde que o teraistor tenha ua coeficien 

te de teaperatura negativo. Na segunda configuração (b) tea

se o ganho auaentando coa a teaperatura. Coao não se pode sa_ 

ber "a priori" coao será o coeficiente de teaperatura dos coa 

ponentes do transdutor, o sisteaa apresenta a possibilidade de 

se optar por uaa das configurações da Figura 14. Assia é pos, 

sivel corrigir tanto ua coeficiente de teaperatura negativo 

quanto ua positivo. No caso do equipaaento desenvolvido esse 

coeficiente é negativo, sendo utilizado o arranjo (b) da Figii 

ra 14. 

A dificuldade de se encontrar ua teraisitor cujo coeficî  

ente de teaperatura seja idêntico e contrário ao dos coaponen 

tes do transdutor, torna necessária a associação de resistores 

coa o teraistor para que se consiga o coeficiente adequado. 

Uaa combinação em paralelo requer resistores de valores muito 

altos que passam a ser fonte de ruTdo. Do mesmo modo uma com 

binação em série não deve ser utilizada porque os valores dos 

resistores são muito baixos, tornando a corrente de entrada do 

operacional elevada. A associação mais adequada ê mostrada na 

Figura 15, na qual o coeficiente de temperatura é dado pela ex 
pressão [6]: 
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(a) 

(b) 

Figura 14 - Compensador de temperatura. 
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Fioura 15 - Malha do termistor. 
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onde ctt é o coeficiente de temperatura do termistor de R. é a 

resistência do termistor a 25°C. 

0 valor do coeficiente a* é determinado experimentalne£ 

te medindo-se a tensão ã saTda do circuito amostrador-retentor 

com o transdutor em duas temperaturas diferentes, por exemplo, 

15°C e 40°C, adotando-se a correlação [6]: 

2(T2 - Tx) 

onde Vi ê a tensão medida na temperatura Ti e lí2 é a tensão se 
dida na temperatura T 2 . Nota-se que a ' e normalizado para a 
temperatura de 25°C quando se deve ter 2,0V a saTda do circuj^ 
to amostrador- re tentor . 

4 .5 . SOMADOR 

A tensão medida na saTda do amplificador operacional A 

do circuito mostrado na Figura 16, é inversamente proporcional 

ã turbidez da amostra, ou seja em água límpida tem-se aT um v£ 

lor máximo de tensão. Ora, esse comportamento inverso não é 

o mais fácil e rápido de ser interpretado, sendo de interesse 

uma inversão do mesmo. 

Este problema e contornado, somando-se ã tensão de entr* 

da V. um valor fixo de tensão através da entrada não inverso 

ra do amplificador operacional. Esta tensão de referência tem 

o mesmo valor da tensão de entrada quando o transdutor i mer

gulhado em água límpida. Com isto consegue-se um comportameit 

to coerente com a situação de turbidez do meio, ou seja, ten

são máxima para turbidez máxima. 
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Figura 16 - Somador. 

"•» 



33 

4.6. AMPLIFICADOR DE SAlDA 

O amplificador Ai da Figura 17 possui ajuste de ganho oji 

de são feitas as correções de leitura para fundo de escala. A 

tensão medida na salda deve ser 1,00V para turbidez máxima. 

Possui também um ajuste da tensão de decalagem para compensar 

desvios inerentes ao amplificador operacional. 

4.7. FILTRO 

0 cabo de ligação da sonda ao sistema de leitura é lon

go e sucetível 5 captação de ruídos. Por esse motivo foi iji 

troduzido no equipamento, um filtro de alta eficiência mostra 

do no circuito da Figura 18 que é a última etapa antes da lej^ 

tura e registro dos dados. Trata-se de um filtro ativo, passa 

baixas, com característica Butterworth de atenuação e com fre^ 

qüência de corte de 30 Hz. Este tipo de filtro requer valores 

pequenos de capacitãncia apesar da freqüência de corte baixa, 

portanto aiiando alta eficiência ã pequena dimensão física dos 

componentes. 

4.8. REGISTRO DOS DADOS 

O sinal elétrico proporcional 5 turbidez do meio e coji 

duzido por um cabo ao sistema de leitura de dados. Esse si£ 

tema varia em concepção dependendo do modo de leitura ou re

gistro de dados utilizado. 

No dispositivo desenvolvido foi adotada a forma de lei

tura analógica com saTda para registrador gráfico. Na Figura 
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Ô.VCC 

Figura 17 - Amplificador de saída. 
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Figura t8 - Filtro. 



36 

19 é apresentado o circuito de compensação de perdas no cabo 

elétrico constituído dos amp!ificadores Ai, no qual se filtram 

os ruTdos induzidos e A2 cujo ganho é variável e onde essas per 

das são compensadas. 

A gravação de dados em forma digital é possTvel através 

da adição ao sistema de uma interface que converta o sinal a-

nalõgico em uma forma adequada a gravação em cassete comerci

ais [9] [10]. 

4.9. APRESENTAÇÃO GLOBAL DO SISTEMA 

Da interligação dos blocos descritos separadamente re

sulta o esquema eletrônico geral do sistema apresentado nas Fj_ 

guras 20 e 21. Os circuitos, ã exeção do sistema de leitura, 

são montados em única placa de fiação impressa e ficam próxi

mos ao transdutor, como mostrado na Figura22, que é uma vista 

da sonda aberta. 

0 conjunto de leitura de dados desenvolvido é apresenta^ 

do nas Figuras 23 e 24 onde são mostrados os circuitos eletrô 

nicos e o aspecto externo do painel. 
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Figura 19 - Compensador de perdas no cabo, 
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Figura 21 - Esquema eletrônico aeral (II). 
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Figura 22 - Vista da sonda aberta. 
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WÈÊÊÊÉÊt) 

Figura 23 _ circuitos eletrônicos do conjunto de le i tura. 

• s».V 

Figura 24 - Aspecto externo do painel. 



C A P I T U L O 5 

C A L I B R A C Ã O E A F E R I Ç Ã O DO S I S T E M A 

No que se segue são descritos os procedimentos de ajus

te eletrônico do sistema bem cono os de calibrado com referên 

cia a padrão de turbidez. Abordam-se ainda aspector da aferi 

ção do equipamento como medidor da turbidez e de sua uti1iza_ 

cão adicional como instrumento de medição da concentração de 

sedimentos em suspensão. 

5.1. AJUSTES 00 SISTEMA ELETRÔNICO 

Antes de se proceder aos ajustes dos circuitos elétron^ 

cos deve-se ter ã mão uma solução padrão de turbidez, água des_ 

Mineralizada e um voltTmetro eletrônico digital. 

Com o transdutor imerso em água desmineralizada, ajusta-

se RVi com posição indicada na Figura 20 de modo que no ponto 

PT se tenha 2,00V. Caso este valor de tensão não seja conse

guido com este ajuste, deve-se remover a ponte existente no an 

PlificadDr e ajustar RV, para se obter o valor citado de ten-
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são, ea PT. Nestas condições, «justa-se RV, para una tensão 

de OV aedida no ponto E, ou o valor «ais prõxiao dessa tensão 

nula, e tanbéa RVt localizado no circuito da Figura 21 para o 

aesao valor de OV aedido ã saída de AT . A etapa final do a-

juste de zero é feita atuando-se ea RV, aostrado na Figura 21 

Procede-se a seguir ao ajuste de fundo de escala. Para 

tanto, o transdutor deve estar iaerso ea uaa solução padrão de 

turbidez equivalente ao valor aãxiao para o qual o sisteaa foi 

projetado. Deve-se ajustar o potenciõaetro RV, indicado na F± 

gura 21 para se aedir ã saída de A7 ua valor de tensão de 

1,00V. 0 aesao deve ser feito ea RV* e RV* para se obter uaa 

leitura de fundo de escala no aicroaaperiaetro. 

5.2. MEDIDA 0E TURBIDEZ 

E desejável que ua padrão de turbidez seja reprodutível 

dentro de uaa aargea de erro pequena e que apresente uaa dis

tribuição do taaanho das partículas seaelhante aquela encontrâ  

da nos cursos de água naturais. A solução de Foraazina vea de 

encontro a esses requisitos. Esta ê obtida na aistura de duas 

soluções básicas, quais sejaa: 1,0g de sulfato de hidrazina 

diluído para 100 ai e 10,Og de hexaaina igualaente diluídos pa 

ra 100 ai. Após 24 horas uaa solução lei tosa foraada por ua 

polTaero resultante da reação quíaica entre as duas soluções 

constitui a solução padrão. 

A turbidez deste padrão é de 400 NTU (Nepheloaetric Tur 

bidity Units), e, no caso do equipaaento desenvolvido represen 

ta o aaior valor de turbidez a ser medido. 

Atravis de ua desenho adequado da escala do aicroaaper? 

aetro, pode-se ler diretamente a turbidez, visto que a salda 



não e linear. COM isto evita-se a recorrência ã curva de C£ 

libração para se fazer a leitura de turbidez em função da co£ 

rente elétrica indicada no microamperTmetro. A titulo de ilus 

tração, una curva de calibração ê mostrada na Figura 25. 

Visto que todo sistema de medição deve ser aferido antes 

que se possa utiliza-lo com segurança, procedem-se a uma com

paração do desempenho do equipamento desenvolvido ao de um tur 

bidlmetro de laboratório, ambos calibrados contra um mesmo pja 

drão de Formazina. Os dados obtidos estão apresentados na Ta 

bela 1 indicando que hã uma boa concordância entre o valor ine 

dido pelo sistema desenvolvido e o valor obtido com turbidTme^ 

tro de laboratório. As curvas mostradas nas Figuras 26 e 27 

são demonstrativas dessa concordância.. 

5.3. MEDIDA DE CONCENTRAÇÃO DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO 

0 medidor de turbidez desenvolvido permite avaliar indî  

retamente a concentração de sedimentos em suspensão de cursos 

de água naturais. 

Foram preparadas amostras constituídas de suspensão de 

vasa (lama de fundo de curso d'agua) nas quais foram determi

nados valores da turbidez pelo método proposto neste trabalho 

e da concentração de sedimentos em suspensão por método gravi_ 

métrico. Os valores obtidos são apresentados na Tabela 2. 

Um grafico da turbidez em função da concentração é apre 

sentado na Figura 28. Esta função ê uma reta cujo coeficien

te angular corresponde à constante Q da correlação (2.6), cons 

tante essa característica do tipo de sedimento em suspensão. 

Os resultados obtidos permitem demonstrar a constância do fa

tor Q, para o mesmo tipo de sedimento. 
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EQUIPAMENTO TURBIDlMETRO 

DESENVOLVIDO DE LABORATÓRIO 

Y(NTU) X(NTU) 

12,36 

14,46 

34,37 

44,85 

77,35 

176,92 

266,02 

281,74 

370,85 

376,08 

13 

15 

34 

44 

75 

170 

255 

270 

355 

360 

4,9 

3,6 

1,0 

1,9 

3,1 

4,0 

4,3 

1,3 

4,2 

4,4 

Tabela 1 - Comparação de resultados de turbidez. 
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TURBIDEZ DA CONCENTRAÇÃO (mg/l) 
Q 

AMOSTRA (NTU) (GRAVIMETRIA) 

46,8 

65,9 

71,6 

163,0 

199,6 

232,8 

271,7 

329,9 

379,3 

385,5 

25 

35 

44 

95 

119 

141 

145 

188 

215 

210 

1,87 

1,88 

1,63 

1,72 

1,68 

1,65 

1,87 

1,75 

1,76 

1,84 

Tabela 2 - Determinação da constante Q. 
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5.4. EMPREGO DO EQUIPAMENTO NO CAMPO 

A sistemática de utilização do equipamento em campanhas 

de medição de sedimentos em suspensão facilita sobremaneira o 

trabalho. 

A rotina de campo necessita que sejam coletadas apenas 

cinco litros rfp água do local de trabalho dos quais se deter

mina no laboratório, por gravimetria, a concentração de sedi

mentos em suspensão, C. A seguir mede-se com o equipamento 

desenvolvido a turbidez destas amostras, T. Os valores obti

dos desses dois parâmetros permitem determinar a constante Q. 

Com o valor de Q assim obtido, são determinadas as concentra

ções de sedimentos em todas as amostras ou pontos cuja turb^ 

dez foi previamente medida com o equipamento. 

As curvas de aferição em situações análogas e o conhec^ 

mento de valores da constante Q para vasas comuns permitem an 
tecipadamente, no local de trabalho, o conhecimento da ordem 

de grandeza dos valores das concentrações. 

Esta sistemática mostrou ser menos trabalhosa e levar a 

valores de maior confiabilidade que os obtidos na aplicação do 

do método gravimétrico. 
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C A P Í T U L O 6 

C O N C L U S Ã O 

A obtenção de dados referente ãs condições metereolõgi-

cas e hidrolõgicas é necessária em estudos relacionados ao meio 

ambiente, mormente aqueles imprescindíveis ã seleção de locais 

para implantação de instalações nucleares. Os equipamentos JJ 

tilizados para o levantamento desses dados são, em sua maioria 

importados e, conseqüentemente, de custos elevados. 

Colocado o problema de avaliar as concentrações de sed^ 

mentos em suspensão em cursos de água e no mar, foi concebido 

um sistema optoeletrõnico para medição do índice de turbidez 

das águas. No desenvolvimento do instrumental necessário fo

ram adotadas soluções tais que permitiram a valorização e em 

prego de recursos técnicos e componentes nacionais de baixo 

custo. 

Os problemas com os quais se deparou e os resultados a 2. 

cançados no desenvolvimento dos equipamentos, foram abordados 

por partes tendo sido enfatizados os aspectos inerentes ao furi 

cionamento dos circuitos eletrônicos. 
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Em laboratório os constituintes do sistema de medida fô  

ram testados separadamente e em conjunto, do ponto de vista 

eletrônico. 0 sistema como um todo foi aferido tendo-se como 

referencia padrões quTmicos de turbidez. 0 nível dos resulta 

dos alcançados confere alto grau de confiabilidade na sua a-

pl icação. 

Em campanhas de medição realizadas com o equipamento no 

litoral brasileiro ficaram evidenciados positivamente os as

pectos de flexibilidade e comodidade de use nos mesmos níveis 

de confiabilidade daqueles obtidos em laboratório. 
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