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1 Apresentação 
 

A Resolução Conjunta ANA ANEEL nº 03, de 10 de agosto de 2010, publicada em 20 de 

outubro de 2010, estabelece as condições e os procedimentos a serem observados pelos 

concessionários e autorizados de geração de energia hidrelétrica para a instalação, operação e 

manutenção de estações hidrométricas visando ao monitoramento pluviométrico, 

limnimétrico, fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade da água associado a 

aproveitamentos hidrelétricos. 

 

A ANA, com tal Resolução, assume a função de orientar os agentes do setor elétrico sobre os 

procedimentos de coleta, tratamento e armazenamento dos dados hidrométricos objetos do 

normativo, bem como sobre a forma de envio dessas informações em formato compatível com 

o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), o que permitirá a 

difusão dos dados em “tempo real” oriundos do monitoramento hidrológico realizado pelos 

agentes do setor elétrico. 

 

2 Introdução  
 

Todos os concessionários ou autorizados de geração de energia hidrelétrica deverão operar a 

Rede de Estações Hidrométricas em atendimento à Resolução Conjunta ANA ANEEL nº 

3/2010. O artigo 4º da Resolução Conjunta estabelece a obrigatoriedade da operação e do 

envio dos dados hidrológicos coletados: 

Art. 4º O concessionário ou autorizado deverá iniciar a operação dos pontos 

de monitoramento, seguindo o programa anual de operação das estações e de 

acordo com a seguinte tabela: 

 

 

 

Desta forma, o presente documento dá prosseguimento às instruções para a operação e 

manutenção de estações hidrométricas associadas a aproveitamentos hidrelétricos, iniciada 

com a publicação da “Orientação para Elaboração do Relatório de Instalação de Estações 

Hidrométricas” 
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3 Orientações para Operação de Estações 

Hidrométricas 
 

 

Os procedimentos necessários para a operação e manutenção de estações hidrométricas e para 

o monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, sedimentométrico e de 

qualidade da água serão detalhados ao longo deste documento. 

Serão apresentadas orientações para a operação e manutenção adequada das estações 

hidrométricas, detalhando os procedimentos a que devem ser executados nas atividades de 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos instalados nos pontos de 

monitoramento, bem como as atividades de operação e os procedimentos que deverão ser 

seguidos para a realização de medições de descarga líquida, descarga sólida e determinação 

dos parâmetros de qualidade da água. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

Existem diversos tipos de sensores, dataloggers e sistemas de transmissão, produzidos 

por diferentes fabricantes e em muitos modelos. Com frequência surgem novos 

fabricantes e novos tipos e modelos de equipamentos no mercado.  

 

Neste documento não será apresentada descrição detalhada de qualquer modelo 

específico, tampouco referência a nenhum fabricante. 

 

Entretanto é importante destacar que existem equipamentos de todos os tipos que 

atendem aos requisitos mínimos de qualidade estabelecidos, entretanto nem todos os 

produtos disponíveis no mercado atendem estes requisitos, apresentados no Anexo I. 
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4 Serviços de Monitoramento Hidrológico 
 

Os serviços técnicos realizados para a operação das estações hidrométricas, em cumprimento 

à Resolução Conjunta ANEEL/ANA nº 3, de 20 de outubro de 2010, podem ser classificados 

em dois tipos: atividades de escritório e atividades de campo. 

Os serviços descritos a seguir buscam orientar os concessionários e autorizados de geração de 

energia hidrelétrica sobre os tipos de atividades, normalmente realizadas pelas equipes de 

campo e escritório, durante a operação e manutenção das estações hidrométricas. 

 

4.1 Atividades de Escritório 

As atividades a seguir descritas devem ser realizadas antes, durante e após as atividades de 

campo, conforme será detalhado posteriormente, nos Capítulos 6, 7 e 8. 

As atividades de escritório englobam: 

 

4.1.1 Elaboração do Plano de Trabalho 

O plano de trabalho deve ter a previsão de todas as atividades de campo e escritório a serem 

realizadas, cronograma de atividades, especialmente dos roteiros de operação da Rede 

Hidrométrica, bem como a realização das medidas necessárias para a execução de todas as 

atividades e a coordenação das atividades de campo. 

O planejamento das campanhas de campo é de fundamental importância para o bom 

desempenho das equipes, durante as viagens. A definição clara das atividades a serem 

realizadas embasa a correta execução dos serviços de campo. Entre eles, encontram-se a 

definição e obtenção de: 

 recursos financeiros; 

 equipamentos para realização das medições; 

 materiais e equipamentos para a realização de manutenção das estações 

hidrometricas. 

Durante a etapa de planejamento, é recomendável: 

 análise do mapa com roteiro: definição de locais para pernoite, para 

alimentação e abastecimento de veículos; 

 verificação das estações a serem visitadas e leitura dos relatórios relativos às 

últimas visitas realizadas, com fins a verificar as recomendações e 

demandas anotadas; 

 interação entre os profissionais responsáveis pelo monitoramento, no intuito 

de identificar problemas nas estações, nas medições das variáveis 

hidrológicas, no pagamento de observadores, no funcionamento das 

estações automáticas, etc. 
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4.1.2 Preparação dos equipamentos e materiais necessários  

Nessa etapa realiza-se a preparação dos equipamentos e materiais necessários para execução 

dos serviços de campo, como materiais de consumo (réguas, telas, madeira) e permanentes 

(Plataformas de Coletas de Dados - PCDs, medidores acústicos, sondas de qualidade da agua, 

etc). 

Os equipamentos são calibrados e é realizada a manutenção dos equipamentos de medição das 

variáveis hidrológicas, verificação do barco e motor de popa, preparação do computador, 

entre outras atividades pertinentes em campo. 

Recomenda-se que sejam elaborados roteiros de inspeção (check-list) para cada estação, de 

acordo com os equipamentos instalados. A ANA disponibiliza modelos de formulários de 

inspeção para estações convencionais e automáticas que, junto com as fichas descritivas das 

respectivas estações e o presente manual, podem servir de orientação para as atividades de 

campo. 

A ANA disponibiliza, em formato digital, as fichas descritivas das estações, bem como o 

modelo atual de Ficha Descritiva utilizada pela ANA – desenvolvida para o monitoramento de 

redes hidrometeorológicas.  

As fichas descritivas constituem anexo do documento intitulado “Orientação para 

Elaboração do Relatório de Instalação de Estações Hidrométricas”, disponível no link 

http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/OrientacoesparaElaboracaodoRelat%C3

%B3riodeInstalacaodeEstacoesHidrometricas-VersaoDez11.pdf. 

 

4.1.3 Recebimento e Verificação dos Registros de Campo  

Após a conclusão de cada roteiro de operação, todos os registros coletados em campo são 

recebidos e verificados pela equipe de escritório, oriundo das fichas de campo, fotos, registros 

dos dados provenientes das PCDs e das cadernetas pluviométricas e fluviométricas, bem 

como entrevista com os técnicos de campo sobre os problemas identificados na operação. 

 

4.1.4 Organização dos registros e dados de campo 

Em escritórios são organizados todos os registros e dos dados de campo gerados em um 

determinado período e roteiro de operação, visando a digitação ou importação dos dados no 

HIDRO e, ainda, a digitalização e nomeação dos arquivos. 

 

4.1.5 Elaboração do Relatório Anual de Operação de Estações 

Hidrométricas 

O Relatório Anual de Operação é produzido, conforme modelo disponibilizado pela ANA, 

descrevendo todos os serviços de campo e de escritório e inserindo toda a documentação 

produzida num determinado ano de operação da Rede.  

http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/OrientacoesparaElaboracaodoRelat%C3%B3riodeInstalacaodeEstacoesHidrometricas-VersaoDez11.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/OrientacoesparaElaboracaodoRelat%C3%B3riodeInstalacaodeEstacoesHidrometricas-VersaoDez11.pdf
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É interessante, para que não se perca o histórico que a empresa prepare, para seu uso interno, 

Relatório Parciais de cada operação realizada, visto que o Anual, a ser enviado à ANA, deve 

apresentar tais dados consolidados. 

As Orientações para a Elaboração do Relatório Anual de Operação está disponível no link 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/informacoeshidrologicas/monitoramentohidro.aspx. 

 

4.1.6 Análise de problemas identificados pela ANA 

A partir da verificação do Relatório Anual de Operação de Estações Hidrométricas e da 

Consistência dos Dados, a ANA pode identificar problemas de operação, e cabe às atividades 

da equipe de escritório, orientar as equipes de campo quanto às providências a serem tomadas 

para solução dos problemas de operação dos pontos de monitoramento. 

 

4.1.7 Análise do funcionamento das estações automáticas e telemétricas 

Por meio dos dados e informações disponíveis em sistema próprio ou no Sistema Telemetria 

da ANA – www.ana.gov.br/telemetria - visando identificar problemas na operação dos 

equipamentos instalados em campo. 

 

4.1.8 Planejamento e viabilização de campanhas extradordinária 

Objetivando, em tempo hábil, a realização de campanhas extraordinárias para a manutenção 

corretiva de estações, fora do cronograma de operação. 

 

4.1.9 Apoio logistico 

As equipes de campo com frequência encontram dificuldades durante a execução das 

atividades programadas, necessitando de apoio do escritório, tanto na instalação de novas 

estações quanto na operação rotineira. 

Recomenda-se que haja pessoal de escritório disponível para dar apoio em situações como 

confirmar a chegada dos dados transmitidos, fornecer informações adicionais de sensores ou 

dataloggers, suprimento de fundos adicionais para despesas imprevistas.  

 

4.1.10 Equipe de Escritório 

A equipe de escritório é formada, usualmente, a depender do tamanho da Rede de Estações 

Hidrométricas, por cinco pessoas com as seguintes qualificações: 

a) um profissional de nível superior, bacharel em Engenharia, com experiência na área 

de hidrologia e ênfase nas atividades de hidrometria, apto a desempenhar a função de 

responsável técnico; 

b) dois profissionais de nível superior, graduados em Engenharia, aptos a desempenhar 

a função de consolidação dos dados e elaboração de relatórios técnicos, com experiência 

na área de hidrologia; e 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/informacoeshidrologicas/monitoramentohidro.aspx
http://www.ana.gov.br/telemetria
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c) dois profissionais de nível técnico, com Ensino Médio completo (antigo 2º grau) e 

conhecimento na área de hidrometria, os quais assumem funções de conferência dos 

dados, triagem, digitação e digitalização de dados. 

 

4.2 Atividades de Campo 

A ANA adota como modelo de operação de estações hidrométricas a definição de Roteiros de 

Operação que contemplam: estações hidrométricas a serem operadas em determinado 

período; acessibilidade às estações todo o ano; tempo de deslocamento entre as estações; 

localidades para pernoite e alimentação; e custos previstos.  

O Programa Anual de Operação das Estações Hidrométricas, elaborado previamente em 

cumprimento ao Art. 4 da Resolução Conjunta, será realizado pelas equipes de campo nos 

Roteiros de Operação. 

Por conseguinte, as atividades de campo envolvem as seguintes etapas: 

 

4.2.1 Recolhimento dos dados registrados nos dataloggers 

Os dados registrados nos dataloggers das Plataformas de Coletas de Dados - PCDs e das 

cadernetas de observação (dados de nível), onde forem instaladas as réguas limnimétricas, se 

houver, devem ser recolhidos e encaminhados para o tratamento devido em escritório. 

 

4.2.2 Operação e manutenção preventiva e corretiva das estações 

a) A manutenção preventiva das estações convencionais e automáticas com 

transmissão por telemetria é realizada durante as atividades rotineiras dos 

roteiros de operação, em intervalos de tempo pré-estabelecidos, e tem como 

objetivo deixar toda a instrumentação em perfeito funcionamento para o 

registro dos dados chuva e nível dos rios e reservatórios pelas PCDs – 

Plataformas de Coletas de Dados, bem como garantir a correta aplicação dos 

dispositivos de segurança dos equipamentos (Exemplo: cercados de 

proteção e abrigos de alvenaria); 

b) A manutenção corretiva das estações convencionais e automáticas com 

transmissão por telemetria é realizada extraordinariamente, quando é 

identificada a necessidade de correção do funcionamento da estação por 

meio da análise dos dados enviados remotamente, ou durante as campanhas 

de campo. Ocorre quando é necessário substituir de imediato equipamentos 

danificados (Exemplo: sensores de chuva e de nível, PCDs, sistemas de 

alimentação por energia solar e sistemas de telemetria), portanto, as equipes 

de campo devem trabalhar portando itens de reposição para os equipamentos 

existentes; 
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Verificação, em cada visita de campo, de toda a estrutura instalada (caixas de passagens, 

tubulações de acondicionamento do sensor de nível, etc) para assegurar o correto 

funcionamento dos sensores automáticos de medição, principalmente, nas campanhas que 

antecedem os períodos chuvosos e de cotas altas. 

 

4.2.3 Execução das medições in loco 

Trata-se da realização das medições de descarga líquida, descarga sólida, de determinação de 

parâmetros de qualidade da água e levantamentos de perfil transversal, nos locais aprovados 

pela ANA e com a periodicidade estabelecida, buscando o registro confiável e seguro dos 

dados levantados por meio do preenchimento das respectivas fichas de campo e cópias dos 

arquivos de medição (medidores acústicos, sondas de qualidade, ecobatímetros, dentre outros 

equipamentos). 

 

4.2.4 Verificação das informações transcritas nas fichas descritivas 

Devem ser verificadas todas as informações contidas nas fichas descritivas das estações 

hidrométricas, e caso seja necessário, atualização das informações disponíveis, considerando 

o modelo de ficha descritiva definido pela ANA. 

Todas as atividades executadas em campo devem ser registradas por meio de fotos, fichas de 

inspeção, dentre outros formatos, visando comprovar os serviços executados em cada ponto 

de monitoramento e mantidos à disposição da ANA. 

O detalhamento das atividades de campo citadas, que será realizado nos Capítulos 6 e 7, visa 

indicar os métodos mais adequados de execução procedimental de operação e manutenção e 

medições hidrológicas em atendimento à Resolução. 

 

4.2.5 Equipe de campo 

Para uma eficaz realização dos trabalhos de campo, recomenda-se a formação de uma ou mais 

equipes de campo, em quantidade suficiente para a realização das atividades de operação dos 

pontos de monitoramento a cargo do concessionário ou autorizado. 

Recomenda-se que seus integrantes tenham concluído, pelo menos, o ensino fundamental, 

além das seguintes qualificações: 

a) um hidrometrista, com pleno conhecimento sobre instalações e manutenções de 

estações hidrométricas, medições de descargas líquida e sólida, determinação in situ 

de parâmetros de qualidade de água e coleta de amostras de água para análises em 

laboratório e levantamento de perfil transversal; 

b) um técnico, com conhecimentos de eletrônica e de informática para operação e 

manutenção das estações telemétricas, bem como operar aparelhos para testes dos 

componentes eletrônicos dos equipamentos; 

c) um motorista, habilitado para conduzir veículos nas categorias B, C ou D. 
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A equipe deverá estar preparada para executar manutenções corretivas, durante a execução 

dos roteiros de operação ou extraordinariamente, nas estações automáticas e telemétricas 

sempre que for constatado problemas nas medições executadas (chuva e nível) e/ou 

interrupção no sistema de transmissão dos dados. 

É importante prever pessoal necessário para cobrir períodos de férias ou outros afastamentos 

da equipe principal. 

A frequência trimestral – preconizada em atenção ao previsto no art. 4º, §§ 2º e 3º, da 

Resolução Conjunta, permite que uma mesma equipe possa monitorar diferentes roteiros, 

alternadamente, respeitados os períodos de férias e descanso. 

 

4.3 Considerações Gerais  

Considerando a necessidade de adensamento da Rede Hidrometeorológica Nacional em 

algumas bacias hidrográficas, a ANA poderá demandar a instalação de novos pontos de 

medição, nos casos previstos na Resolução Conjunta ANA/ANEEL, tendo a empresa a 

responsabilidade de implementar a solicitação na visita subseqüente ao do comunicado 

emitido pela ANA (Exemplo: ampliação do monitoramento de qualidade de água). 

Quando forem identificados problemas que estejam prejudicando as medições corretas das 

variáveis de interesse, como por exemplo, medições de vazão em seção instável ou com fluxo 

turbulento, a empresa deverá, após aprovação da ANA, transferir o local de medição. 

A ANA deverá ser comunicada, com a maior brevidade, quando as estações hidrométricas 

apresentarem problemas (Exemplo: medição equivocada pelos sensores automáticos). A 

empresa deverá, ainda, comunicar as ações tomadas para resolução dos problemas e o prazo 

previsto para colocar a estação novamente em operação. 

No caso da interrupção no fornecimento de dados de alguma estação automática, a equipe de 

escritório deverá comunicar à ANA, com a maior brevidade, o problema identificado e o 

prazo necessário para colocar a respectiva estação hidrométrica em operação adequada. 
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5 Rede Hidrométrica 
 

Denomina-se Rede Hidrométrica o conjunto de pontos monitoramento ou estações 

hidrométricas, visando ao monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, 

sedimentométrico e de qualidade da água, instalados e operados em cumprimento à Resolução 

Conjunta ANEEL/ANA nº 03, de 2010. 

A estação hidrométrica é uma instalação técnica que objetiva permitir o monitoramento: 

 

a) pluviométrico: dos dados de precipitação; 

b) limnimétrico: de dados do nível d’água do reservatório do aproveitamento 

hidrelétrico; 

c) fluviométrico: de dados do nível d’água, bem como medições de descarga líquida 

que permitam a definição e atualização da curva de descarga; 

d) sedimentométrico: de dados de sedimentos em suspensão e de fundo, que 

permitam determinar a descarga sólida total; e 

e) qualidade da água: o levantamento de parâmetros de qualidade da água. 

 

Toda estação deve estar relacionada a um nível de referência (RN) a fim de possibilitar a 

verificação de sua cota, ou mesmo a recuperação de uma estação destruída. 

As estações onde houver a realização do monitoramento de descarga líquida e sólida devem 

contar com uma Seção de Medição, que deve ser instalada em uma seção transversal, normal 

ao curso d’água.  

A Seção de Medição é demarcada por estacas, postes ou marcações de Ponto Inicial - PI e, 

Ponto Final - PF, sendo utilizadas normalmente, no máximo de três seções de medição por 

estação: para cotas baixas, médias e altas. 

As estações hidrométricas podem ser classificadas em dois tipos: estações convencionais e 

telemétricas automáticas, demandando diferentes tipos de operação e manutenção por parte 

da equipe de hidrometria, conforme será mostrado a seguir. 

 

5.1 Estações Convencionais: 

As estações fluviométricas convencionais são compostas por lances de réguas limnimétricas, 

cujos dados podem ser registrados por observadores, em cadernetas específicas, em duas 

leituras diárias, às 07:00hs e 17:00hs. 

A Resolução Conjunta não condiciona a instalação de réguas limnimétricas, tampouco a 

realização de leituras convencionais. Entretanto, recomenda-se ao menos a instalação de 

lances de réguas na seção do rio para facilitar a observação das cotas durante a realização de 

medições de descarga líquida e sólida para a verificação do ajuste dos sensores de nível.  
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As estações convencionais são comumente visitadas a cada três meses. 

 

 

 

 

Estação Fluviométrica “Blumenau”  

Código ANA 83800002 

Estação Fluviométrica “Divisa de Anitapólis” 

CódigoANA 84520000 

 

 

5.2 Estações Automáticas com Transmissão Telemétrica 

São estações nas quais os dados são obtidos por sensores automáticos, com o auxílio de uma 

Plataforma de Coleta de Dados e transmitidos remotamente para um banco de dados. Cabe 

destacar que poderá ser utilizada uma mesma estação para coletar dados de chuva e nível da 

água em um determinado ponto de monitoramento. 

Essas estações são constituídas dos seguintes componentes: 

 Fonte de energia 

 Datalogger 

 Sensores 

 Sistemas de transmissão 

 Infraestrutura 

O bom funcionamento das estações telemétricas também depende da integração adequada de 

seus componentes, muitas vezes de fabricantes diferentes. 
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Estação automática “Praia Grande” 

Código ANA 02949001 

Estação automática “Leoberto Leal” 

Código ANA 02749034 

 

 

5.2.1 Fonte de energia 

A fonte de energia é responsável pelo fornecimento de energia elétrica para o funcionamento 

da estação, geralmente um conjunto de painel solar, controlador de carga e bateria. 

Como as estações são geralmente instaladas em locais sem abastecimento de energia elétrica, 

normalmente as estações contam, com um sistema de alimentação solar composto de painel 

solar, controlador de carga e bateria. Mesmo em locais com fonte de energia elétrica 

disponível usualmente opta-se pelo uso de alimentação solar. 

O painel solar deve ser dimensionado para fornecer energia em quantidade adequada para o 

funcionamento da estação e as baterias devem ter voltagem compatível com o datalogger e 

sensores instalados, geralmente de 12V, com potência e autonomia compatíveis com as 

necessidades. 

Recomenda-se que a bateria capacidade de manter a estação funcionando por até uma semana 

sem insolação no painel solar. 

 

5.2.2 Registrador eletrônico ou Datalogger 

É o equipamento eletrônico responsável por controlar a aquisição de dados hidrológicos pelos 

sensores, processar e armazenar esses dados e gerenciar a sua transmissão remota.  

Existem dataloggers com número variável de portas de comunicação com sensores, bem 

como diversos protocolos de comunicação, produzidos por diversos fabricantes e em muitos 

modelos, e frequentemente são lançados novos modelos no mercado. A escolha do registrador 

depende em grande parte dos tipos de sensores que serão usados. 

Como a Resolução Conjunta ANEEL/ANA nº 03, de 2010, determina em seu artigo 5º a 

telemetrização com disponibilização horária de dados à ANA, o datalogger deve ser 

compatível com a forma de comunicação escolhida. 



 

 

13 

Art. 5º Todas as estações hidrométricas com monitoramento pluviométrico, 

limnimétrico e fluviométrico deverão ser automatizadas e telemetrizadas, 

devendo as informações coletadas serem registradas em intervalo horário, ou 

menor, com disponibilização horária à ANA, por meio de serviços de 

transferência via internet no formato e endereço indicado pela ANA. 

 

5.2.3 Sensores 

São equipamentos eletrônicos responsáveis pela aquisição de dados de nível e precipitação 

(incluindo-se nesta categoria os pluviômetros e pluviógrafos), obrigatórios para o atendimento 

à Resolução Conjunta ANEEL/ANA nº 03, de 2010.  

Existem muitos outros tipos de sensores (umidade, radiação solar, parâmetros de qualidade da 

água, etc) que não serão abordados no presente documento. 

 

5.2.3.1 Sensores de Precipitação 

Há diversos tipos de sensores de precipitação disponíveis no mercado, sendo os principais 

tipos: 

a) Báscula (ou tipping bucket) 

A precipitação incide no orifício externo de captação – de área definida – e é conduzida para 

recipientes (básculas) montados em gangorra sobre um eixo. Cada vez que o recipiente de 

água precipitada atinge determinada massa, move o eixo, gerando um pulso que é registrado 

pelo datalogger. 

 

b) Balança 

Possui uma balança de precisão que pesa a massa de água precipitada no orifício externo de 

captação – de área definida – em intervalos estabelecidos ou a cada evento, gerando dado que 

é registrado pelo datalogger. 

 

c) Disdômetro ótico 

Utiliza diodo laser e fotodetector para registrar o tamanho e a velocidade da passagem de 

gotas de chuva, em um volume de ar determinado, pelo feixe de raio laser. Os principais tipos 

são ‘Parsivel’ e ‘Thies’. 

 

d) Disdômetro de impacto 

Registra o tamanho e a velocidade da incidência de gotas de chuva em um volume de ar 

determinado, a partir do impacto em uma superfície sensível (sistema receptor), por meio de 

pulsos elétricos, micro-ondas, laser, etc. 
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Cada tipo de sensor de precipitação possui vantagens e desvantagens, rotinas e 

periodicidade de manutenção distintos, além da grande variação de preço entre os 

equipamentos. A ANA utiliza pluviógrafos (ou pluviômetros) de báscula devido ao seu menor 

custo e facilidade de manutenção. 

 

 

 

5.2.3.2 Sensores de Nível 

Existem diversos tipos de sensores de nível disponíveis no mercado, sendo os principais tipos: 

 

a) Encoders acoplados à flutuadores 

Sistema composto por um flutuador preso a um cabo com um contrapeso que passa por uma 

polia, geralmente instalado em um poço tranquilizador com dutos de comunicação com a água 

do corpo hídrico.  

O flutuador se movimenta em decorrência de alterações no nível do corpo hídrico, fazendo o 

eixo da polia girar. O movimento do eixo aciona detectores que geram pulsos. Desta forma é 

possível calcular o nível de uma superfície pela posição do flutuador, através da adição de 

pulso no valor acumulado para uma direção de rotação, e através da subtração de pulsos, para 

a direção oposta. 

 

IMPORTANTE 

Com relação ao tipo, modelo e tecnologia das estações pluviométricas de coleta de dados, 

eles são de livre escolha, desde que os dados de precipitação encaminhados à ANA sejam 

coletados respeitando os seguintes requisitos mínimos: 

 Área do orifício externo de captação de água entre 200 e 500 cm
2
 (no caso de se 

utilizar pluviômetros de báscula ou balança), com tolerância inferiro a +/- 1mm nas 

medidas do diâmetro nominal;  

 Resolução: igual ou inferior a 0,25mm;  

 Faixa de Medição: 0 a 200 mm/hora;  

 Exatidão: ± 3 % para intensidades acima de até 50 mm/hr.  

 Exatidão: ± 5 % para intensidades acima de 50 mm/hr. 

  Condições Ambientais de Operação:  

o Temperatura: -10 ºC a + 55 ºC;  

o Umidade relativa: 0% a 100%. 
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b) Transdutores de pressão não-submergíveis com sensores de 

borbulhamento. 

O sistema é composto por uma fonte de gás, ou ar comprimido, acoplada a um sensor 

(medidor pneumático) e a uma tubulação instalada no corpo hídrico, com uma válvula de 

saída (orifício) em sua extremidade.  

O gás ou ar é bombeado através do tubo, em intervalos de tempo ajustáveis, aumentando a 

pressão dentro do tubo até que esta pressão resultante corresponda à pressão hidrostática 

acima do tubo, ou seja, a pressão da coluna d’água do corpo hídrico. Desta forma, a pressão 

do tubo é medida pelo sensor, obtendo-se o nível d'água naquele momento, e registrada no 

datalogger. 

 

c) Transdutores de pressão submergíveis. 

São compostos por uma membrana sensível e um sensor (geralmente piezoresistivo) – ou uma 

cerâmica piezoresistiva – acoplados a um circuito eletrônico, encapsulados na extremidade de 

um cabo. Os transdutores determinam o nível de água através da medida da pressão sobre o 

sensor submerso no corpo hídrico.  

A pressão é medida pela resistência elétrica gerada pelo sensor, em intervalos de tempo 

ajustáveis, por meio do circuito eletrônico, obtendo-se o nível d'água naquele momento, e 

registrado no datalogger. 

Os sensores podem ser divididos em duas categorias: 

 Transdutores de pressão relativa: são produzidos com cabo ventilado, isto é, 

possuem um tubo capilar dentro do cabo que iguala a pressão da capsula do sensor à 

pressão atmosférica exterior. Desta forma o sensor mede apenas a pressão hidrostática 

da coluna d’água do corpo hídrico. Necessitam de cuidado especial, com o uso de 

dessecante na entrada de ar do tubo capilar, e o tubo ventilado é de difícil emenda ou 

reparo. 

 Transdutores de pressão absoluta: são produzidos com cabo comum e a capsula do 

sensor é selada a vácuo. Desta forma, o sensor mede a soma da pressão hidrostática da 

coluna d’água do corpo hídrico e da pressão atmosférica, portanto necessitam de um 

sensor barométrico de precisão acoplado ao datalogger, que deve fazer a compensação 

em tempo real, obtendo-se assim a pressão hidrostática da coluna d’água do corpo 

hídrico. 

Embora os transdutores de pressão relativa dispensem o uso de barômetro precisão, o tubo 

ventilado precisa estar sempre seco (com o uso de dessecante na entrada de ar) para evitar a 

condensação no mesmo, que pode alterar a calibração do sensor em curto espaço de tempo, e 

até mesmo danificar o sensor. Tal situação pode ocorrer em caso de saturação do dessecante 

ou de ruptura do tubo capilar. 
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d) Sensores de nível submergíveis de leitura superior. 

São sensores instalados dentro d’água que utilizam métodos acústicos, óticos ou radar para 

medir a seção molhada do corpo hídrico. São equipamentos de alto custo, que fornecem dados 

de nível e de velocidade da água (medida pelo deslocamento de partículas), geralmente 

instalados em canais artificiais. 

 

e) Sensores de nível sem contato com a água. 

São sensores, instalados em um suporte sobre o corpo hídrico, que utilizam métodos 

acústicos, óticos ou radar para medir, em intervalos de tempo ajustáveis, a distância entre o 

sensor e a superfície do corpo hídrico, obtendo-se assim o nível o nível d'água naquele 

momento, que é registrado no datalogger. 

Cada tipo de sensor de nível possui vantagens e desvantagens, rotinas e periodicidade de 

manutenção distintos, além da grande variação de preço entre equipamentos. Embora os 

sensores do tipo ‘encoder’ (acoplado a flutuador) e de borbulhamento sejam considerados de 

maior acurácia, existem sensores de todos os tipos apresentados que, instalados 

adequadamente e configurados corretamente, atendem aos requisitos necessários.  

A ANA adotou como padrão a utilização de transdutores de pressão absolutos – sem capilares 

dissecantes – por demandarem intervenções em campo menos frequentes. 

Em algumas situações, como em locais onde o corpo hídrico apresenta alta velocidade ou 

sujeitos a grandes cheias, a instalação de sensores sem contato com a água pode representar a 

melhor alternativa. 

 

 

IMPORTANTE 

Com relação ao tipo, modelo e tecnologia das estações fluviométricas e linimétricas de 

coleta de dados, eles são de livre escolha, desde que os dados de nível encaminhados à 

ANA sejam coletados respeitando os seguintes requisitos mínimos: 

 Resolução: igual ou inferior a 5 mm; 

 Faixa de medição (m): compatível com a variação de nível do corpo d'água; 

 Exatidão: ± 1 cm para corpos d'água com faixa de variação máxima de nível de 

até 10 metros; 

 Exatidão: 0,1 % da faixa de variação máxima do nível para corpos d'água com 

faixa de variação acima de 10 metros; 

 Condições Ambientais de Operação: 

o Temperatura: -10 ºC a + 55 ºC; 

o Umidade relativa: 0% a 100% . 
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5.2.4 Transmissão de dados 

 

A Resolução Conjunta ANEEL/ANA nº 03, de 2010, determina que os dados coletados pelos 

equipamentos automáticos e telemétricos deverão ser transmitidos para uma central de apoio, 

de responsabilidade das entidades operadoras das estações de monitoramento, em intervalos 

mínimos de 01 hora, onde deverão ser armazenados em uma base local, processados, 

qualificados e transmitidos para a ANA.  

Os dados deverão ser enviados pela Internet, utilizando o serviço de comunicação 

denominado Web Service, disponibilizado pelo Sistema de Recepção de dados da ANA.  

Os procedimentos de transmissão dos dados das estações são detalhados no documento 

“Procedimentos para Envio de Dados Hidrológicos em Tempo Real das Estações 

Telemétricas”, disponível no sitio da ANA 

(http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/ProcedimentosParaEnvioDosDadosHidr

ologicosEmTempoRealDasEstacoesTelemetricas_RevisaoMar12.pdf ). 

Atualmente existem diversas soluções de transmissão de dados com o uso de satélites 

comerciais (ORBCOMM, INMARSAT C, AUTOTRAC), satélites ambientais (GOES, 

ARGOS), equipamentos de celular / rádio (GSM, radio, células repetidoras), linha física 

(PSTN, TCP-IP, linha ponto a ponto) ou uma combinação entre essas formas.  

A escolha da solução de transmissão mais adequada depende de diversos fatores como a 

localização da estação e disponibilidade de serviços, além de grande variação de custos de 

implantação e manutenção, sendo de livre escolha da entidade operadora. 

 

 

 

5.2.5 Infraestrutura 

Abrange todas as estruturas necessárias ao funcionamento adequado da estação, como 

suportes, cercados, abrigos, aterramento. A qualidade dos dados adquiridos depende em 

grande parte de uma correta instalação da infraestrutura, especialmente dos sensores. 

IMPORTANTE 

Com relação ao tipo, modelo e tecnologia transmissão de dados, eles são de livre escolha, 

desde que permitam que os dados coletados sejam encaminhados à ANA respeitando os 

seguintes requisitos mínimos: 

 Frequência de aquisição e transmissão: 1 (uma) hora; 

 Encaminhamento primeiramente para uma central de apoio; 

 Armazenamento, processamento e qualificação em uma base local; 

 Dados enviados em tempo real: chuva, nível e vazão gerada com base no nível e 

na curva chave da estação. 

 Frequência de transmissão para a ANA: 1 (uma) hora via WEBSERVICE. 

 

http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/ProcedimentosParaEnvioDosDadosHidrologicosEmTempoRealDasEstacoesTelemetricas_RevisaoMar12.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/ProcedimentosParaEnvioDosDadosHidrologicosEmTempoRealDasEstacoesTelemetricas_RevisaoMar12.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/ProcedimentosParaEnvioDosDadosHidrologicosEmTempoRealDasEstacoesTelemetricas_RevisaoMar12.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/ProcedimentosParaEnvioDosDadosHidrologicosEmTempoRealDasEstacoesTelemetricas_RevisaoMar12.pdf
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É muito importante que a instalação da estação seja realizada de modo a protegê-la, da melhor 

forma possível, de intempéries e vandalismo. Recomenda-se que as estações automáticas 

sejam instaladas em local seguro, acima da cota de inundação com tempo de recorrência de 

200 (duzentos) anos. 

 

5.3 Considerações Gerais 

A Agência Nacional de Águas realiza um trabalho constante de modernização da Rede 

Hidrometeorológica Nacional, incorporando inovações tecnológicas que surjam no mercado, 

procurando assim adquirir estações que atendam aos requisitos de mínimos de qualidade dos 

dados, com maior facilidade de manutenção e pelo menor preço. 

As características das estações mais recentemente adquiridas pela ANA são apresentadas no 

documento “Especificação Técnica - Plataforma de Coleta de Dados ”
1
 

(http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/EspecificacoesTecnicas_PlataformasdeC

oletasdeDados.pdf ), e são somente exemplos de uma configuração que atende aos requisitos 

mínimos com relação custo/benefício – avaliada como – muito boa.  

Destaca-se mais uma vez que a definição do tipo, modelo e tecnologia das estações 

automáticas é de livre escolha dos concessionários e autorizados e muitas vezes vão depender 

das características do corpo hídrico e do local de instalação. 

Finalmente, destaca-se que a frequência recomendável de visitas preventivas às estações 

automáticas e telemétricas é a semestral, principalmente no início da operação de uma nova 

estação. 

                                                 

1
 Especificações técnicas atualizadas também podem ser obtidas em editais de pregões 

eletrônicos de aquisição de estações mais recentes. 

http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/EspecificacoesTecnicas_PlataformasdeColetasdeDados.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/EspecificacoesTecnicas_PlataformasdeColetasdeDados.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/EspecificacoesTecnicas_PlataformasdeColetasdeDados.pdf
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6 Inspeção, Operação e Manutenção das Estações 

Convencionais e Automáticas e Telemétricas 
 

As equipes de campo devem ser preparadas para a realização de todas as atividades: 

manutenção preventiva, manutenção corretiva e medições, devendo receber todas as 

informações necessárias como:  

 roteiro das estações hidrométricas a serem operadas,  

 mapas de acesso,  

 fichas descritivas das estações e,  

 todas as informações técnicas sobre os equipamentos instalados em cada 

estação e as medições que serão realizadas.  

 reparos e substituições de equipamentos em cada estação porventura 

necessários. 

Todos os equipamentos e ferramentas necessários à realização das atividades devem ser 

previamente disponibilizados para as equipes, inclusive peças sobressalentes. Também é 

recomendado que haja previsão para compras eventuais em campo. 

Os serviços de operação e manutenção a serem realizados pelas equipes abrangem: 

 

6.1 Recolhimento de dados 

A primeira atividade a ser desempenhada após a chegada ao ponto de monitoramento é 

registrar o nível do corpo hídrico (cota) no momento do início da vistoria. 

A seguir, os boletins linimétricos (registro de nível dos lances de réguas) das cadernetas, 

anotados pelos observadores devem ser recolhidos.  

Se a equipe de campo ou escritório identificar problemas nas anotações realizadas, o 

observador deve ser reorientando o mais breve possível sobre todo o procedimento de leitura 

dos instrumentos, bem como do registro no formulário. Pode-se destacar, sobre esse aspecto, a 

breve necessidade de solucionar o caso dos observadores que registram em metros (e não 

centímetros) os dados da oscilação do nível do rio. 

A empresa deve fornecer aos observadores, quantidade adequada de formulários, durante as 

visitas de campo, garantindo assim o local adequado para o registro dos dados. Fica, portanto, 

a empresa ciente da responsabilidade de confecção dos formulários (ou cadernetas) e 

entrega aos observadores durante as campanhas. 
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6.2 Inspeção da Estação Hidrométrica 

A segunda atividade a ser desempenhada após a chegada ao ponto de monitoramento é a 

inspeção de todos os equipamentos e da estrutura instalada (caixas de passagens, tubulações 

de acondicionamento do sensor de nível, etc.) para a verificação da integridade de todas as 

partes da estação.  

Tal atividade tem como objetivo identificar quais atividades de manutenção serão necessárias, 

otimizando o tempo a ser dispendido, inclusive com a eventual aquisição materiais. 

 

6.3 Download de dados 

Deve ser realizado o download dos dados registros na memória das PCDs. Para que essa 

atividade acontece de forma adequada, as equipes de campo devem contar com laptops 

devidamente configurados e as interfaces de comunicação. 

Após o download dos dados, o registro deverá ser verificado da seguinte forma: 

 Estações automáticas e telemétricas de chuva: verificação do arquivo de 

eventos de chuva para confirmar se os dados estão sendo registrados durante as 

ocorrências de chuvas e, ainda, quando da análise do registro de dados horários, 

verificar se todos os dados horários estão sendo registrados – chuva acumulada 

horária. Devem-se verificar também os dados operacionais, buscando identificar 

problemas no sistema de carregamento de energia da PCD por meio da correlação 

dos dados de bateria e painel solar. 

 Estações automáticas e telemétricas de nível: verificação do arquivo para 

confirmar se estão registrados os dados de nível (confirmar se o último dado de 

nível corresponde ao valor lido na régua). Devem-se verificar também os dados 

operacionais, buscando identificar problemas no sistema de carregamento de 

energia da PCD por meio da correlação dos dados de bateria e painel solar. 

 Em todas as estações automáticas: verificação do relógio, da variação da carga 

da bateria, e busca erros de leitura de sensores e falhas de transmissão 

(previamente, a partir da análise dos dados transmitidos realizada em escritório e 

no momento do descarregamento dos dados). 

 

6.4 Manutenção e limpeza da estação 

Devem ser realizados teste e manutenção de cada instrumento instalado, com a realização dos 

procedimentos específicos para cada equipamento, de acordo com os procedimentos indicados 

pelo fabricante. Devem ser feitas leituras dos sensores para verificar a exatidão destas. 

A situação dos sensores pluviométricos automático deverá ser verificada considerando 

aspectos como: desobstrução da área de captação (se existente), funcionamento do sistema de 

medição (sistemas de básculas, etc.) e, principalmente, a exposição do equipamento. 
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Os sensores de nível devem ser verificados considerando a estabilidade das estruturas de 

fixação (suportes e tubulação), limpeza dos sensores (lama e incrustações nos sensores 

submergíveis, e sujeira e incrustações nos sensores sem contato com o corpo hídrico) e no 

caso de sensores sem contato, adicionalmente deve se verificar se a área de leitura está livre 

de obstruções como vegetação ou anteparos. 

O sistema de fornecimento de energia da estação necessita ser checado no que se refere a: 

limpeza do painel solar e verificação da potência fornecida, estado da carga e da validade da 

bateria. Se necessário, realizar a substituição de peças defeituosas ou fora do prazo de 

validade. 

Durante as visitas, todas as estruturas existentes como Referências de Nível (RN), Pontos 

Iniciais e Finais de seções de medição (PI e PF) e cercados de proteção devem ser verificados, 

com a substituição de partes danificadas. Os dispositivos de segurança, como cadeados e 

fechaduras de cercados e abrigos, com a lubrificação ou substituição de peças defeituosas 

necessitam ser vistoriados. 

Os equipamentos instalados nos pontos de monitoramento e na área de entorno deverão ser 

limpos em todas as visitas de campo, com a limpeza e pintura do cercado de proteção e 

equipamentos; corte de vegetação e arbustos nas margens dos rios junto às réguas e a seção de 

medição; corte de vegetação e arbustos nas áreas internas e externas aos cercados de proteção. 

 

 

Verificação do pluviômetro, exposição e 

funcionamento dos dispositivos de segurança. 

 

Nas estações fluviométricas, as cotas de todos os lances de réguas deverão ser verificadas a 

partir das RN – Referência de Nível.  
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É importante que seja efetuada a manutenção das RRNN (pintura e registro das cotas) e, no 

caso de identificação de danos, essas deverão ser substituídas de imediato, com a construção 

de novo marco referencial.  

Uma vez por ano, ou quando houver danos ou alterações visíveis, deverá ser realizado 

nivelamento de todos os lances de réguas das estações fluviométricas, se existentes, a partir 

dos RNs, com objetivo de garantir a correta leitura da oscilação dos níveis dos rios. Os dados 

do nivelamento das réguas precisam ser registrados em formulário indicado pela ANA. 

 

  

Nivelamento de lances de réguas Nivelamento de lances de réguas 

 

A estabilidade dos lances de réguas necessita ser averiguada, principalmente, nas visitas 

antecedentes aos períodos de cheias. Caso seja constatada instabilidade, deverão ser colocados 

travamentos para garantir que os lances não fiquem inclinados ou possam ser arrastados por 

correnteza. 

 

  

Colocação de travamento de lance de régua Exemplo de travamento em 3 apoios 
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Durante as campanhas de operação e manutenção, as equipes de campo devem conferir 

constantemente, e de forma detalhada, todas as informações registradas nas fichas, buscando 

anotar modificações como, por exemplo, de local das réguas, da seção de medição, dados do 

observador.  

É importante destacar que, qualquer alteração realizada pela Entidade Operadora na ficha 

descritiva de um determinado ponto de monitoramento implica na responsabilidade de envio 

imediato da ficha atualizada para ANA. 

Todas as atividades de campo deverão ser registradas em fotos e formulários, como os 

apresentados a seguir, buscando caracterizar a situação das estações encontrada e deixada. 

Destaca-se a necessidade de garantir todo o material de consumo (réguas, madeira, tela, tintas, 

etc.) necessário para correta manutenção das estações durante as visitas de campo. Portanto, 

deve ser estruturado processo de compra permanente, para permitir que as equipes realizem 

em cada campanha de campo todas as intervenções. 

A operadora poderá estabelecer forma de contato junto aos diversos observadores da Rede, 

para que quaisquer irregularidades detectadas no funcionamento dos pontos de 

monitoramento, tais como: vandalismo nos equipamentos convencionais e automáticos, danos 

graves nas RNs, queda de lances de réguas, obstruções dos pluviômetros, sejam comunicadas 

o mais rápido possível para as equipes da operadora, que julgará pela necessidade de 

realização de uma visita emergencial para reparação dos problemas identificados. 

 

6.5 Rechecagem final 

Após a realização de todas as atividades na estação, incluindo medições, deverá ser realizada 

uma checagem final de todos os equipamentos (inclusive os dados de hora e cota) e registrado 

o nível do corpo hídrico no momento do término da vistoria. Se possível, deve ser verificado 

se os dados transmitidos estão sendo recebidos corretamente. A equipe não deve deixar a 

estação antes de assegurar o correto funcionamento de todos os equipamentos instalados. 

Caso existam defeitos cujo reparo não seja possível de ser realizado na vistoria, deve ser feito 

pelo menos um diagnóstico apurado dos problemas detectados, possibilitando que seja 

corrigido o mais breve possível.  

A ANA deverá ser comunicada quando da ocorrência de erros. Caso seja constatada a 

existência de medições erradas, o respectivo dado não deve ser encaminhado à ANA (pelo 

desligamento do sensor, não transmissão do dado incorreto, ou filtragem na central de apoio), 

que deverá ser comunicada do fato e da provável data de início das medições inexatas. 
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7 Medições de Descarga Líquida, Descarga Sólida, 

Determinação de Parâmetros de Qualidade da 

Água e Levantamento de Perfil Transversal 
 

Todas as medições hidrológicas previstas para numa determinada estação fluviométrica 

deverão ser realizadas na mesma seção de medição, podendo ser tolerada a mudança do local 

de medição na hipótese de constatação de fatos que a recomendem (Exemplo: mudanças no 

regime dos cursos d’água), caso em que deverá ser justificada no Relatório Anual de 

Operação de Estações Hidrométricas. 

Os equipamentos utilizados nas medições hidrológicas como: molinetes hidrométricos, 

medidores acústicos, sondas de qualidade de água, amostradores de sedimentos, etc., deverão 

apresentar boas condições de funcionamento, assim como, estar devidamente 

calibrados/certificados. 

Os molinetes empregados nas atividades de campo deverão ter sido aferidos a cada 1 (um) 

ano em laboratórios especializados, sendo obrigatória, caso solicitado pela ANA, a 

apresentação dos respectivos atestados de aferição, contendo as equações de calibragem. 

 

7.1 Medições de descarga líquida 

As medições de descarga líquida deverão ser realizadas na seção de medição definida e já 

aprovada em Projeto pela ANA para cada estação fluviométrica – devidamente caracterizadas 

nas fichas descritivas – com base nas técnicas apresentadas a seguir.  

Todas as medições de descarga líquida deverão ser registradas em fichas de campo ou 

armazenadas em arquivos gerados pelos medidores acústicos, que deverão ser digitadas e 

apresentadas em Relatórios Anual de Operação. 

Nas medições de descarga líquida deverá ser usado o processo detalhado, salvo determinações 

específicas em contrário. 

A medição pelo método de dois pontos (0,20 e 0,80 da profundidade) será utilizada nas 

estações onde a empresa apresentar estudo comparativo com o processo detalhado que 

comprove desvios padrões inferiores a 5%. Além disso, poderá ser usado esse método nos 

casos em que o fator tempo se torne preponderante para garantir a precisão no valor total da 

descarga medida, como medições em cheias e medições com grande variação de nível da 

água, devido à operação de usinas ou fatores naturais. 

O uso do método é totalmente justificável quando o hidrometrista identificar riscos à sua 

equipe durante a execução da medição. 

Nas medições realizadas pelo processo detalhado, as posições do molinete para as tomadas de 

velocidade estão relacionadas com a profundidade da vertical, e deverá obedecer aos critérios 

estabelecidos na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Tabela de Pontos para o Método Detalhado 

nº de pontos
Posição na vertical (*) em 

relação a profundidade (p)

Cálculo da velocidade média (vm) na 

vertical
Profunidade (m)

1 0,6 p vm = v0,6 0,15 - 0,6

2 0,2 e 0,8 p vm = (v0,2+v0,8)/2 0,6 - 1,2

3 0,2; 0,6 e 0,8 p vm = (v0,2+2v0,6+v0,8)/4 1,2 - 2,0

4 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 p vm = (v0,2+2v0,4 +2v0,6+v0,8)/6 2,0 - 4,0

6 S; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 p e F vm = [vs+2(v0,2+v0,4 +v0,6+v0,8)+vf]/10 > 4,0

VS - velocidade medida na superfície e VF - velocidade medida no fundo do rio
  

*A posição S (Superfície) corresponde à profundidade de 0,10m e a posição F (Fundo) corresponde 

àquela determinada pelo comprimento da haste de sustentação do lastro. 

 

As verticais de amostragem de velocidade serão afastadas entre si de 0,05% a 0,025% da 

largura da seção molhada, conforme as condições hidrológicas e morfológicas da seção de 

medição. A maior concentração de verticais de amostragem deverá ser estabelecida nas áreas 

de maior fluxo ou de maior turbulência. Nos cursos d’água com pequena largura poderá ser 

utilizado menor quantidade de verticais de amostragem, de maneira a não ter intervalos 

inferiores a 0,30m entre verticais consecutivas. 

Em cada vertical deverá, quando necessário, ser determinado o ângulo de arraste formado 

pelo cabo de sustentação e a vertical, ocasionada pelo arrastamento do instrumento. Esses 

valores angulares, determinados durante a medição, deverão constar das planilhas de medição 

de descarga líquida. 

A seguir é apresentado exemplo de registro de medição de descarga líquida realizada com 

molinete. 
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A seguir são apresentadas fotos de medição de descarga líquida. 

 

  

Medição de descarga líquida com molinete e 

apoio de barco 

Medição de descarga líquida com molinete em 

ponte 

 

Método Acústico: A utilização desta tecnologia para a medição de vazão permite que se 

tenha uma maior resolução do fluxo e da seção de medição. Essa maior discretização pode ser 

ilustrada por um perfil formado por células (que são áreas ao invés de pontos) e milhares de 

medidas em cada área ao invés de medidas pontuais (20%, 40%, etc.), tendo os medidores 

acústicos a função de coletar e processar em tempo real os dados, calcular os valores médios 

de velocidade da água, área e vazão por célula, totalizando os valores imediatamente após a 

execução de uma travessia. 

 

 

Comparação da medição com ADCP com método convencional (molinetes) 
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Com a tecnologia Doppler passa-se a ter mais medidas de velocidades na área de cada célula, 

e a velocidade que é mostrada na tela do computador será a média de velocidades para cada 

uma destas células. Toda a seção de medição é “mapeada”, tanto em termos de velocidade 

d’água (módulo e direção), como em profundidade, conforme pode ser verificado na figura a 

seguir. 

 

 

Mapeamento da seção transversal obtida pelo ADCP/ADP 

 

A seguir são apresentadas fotos de medição de descarga líquida utilizando medidores 

acústicos. 

 

  

Medição de descarga líquida com medidor 

acústico a vau 

 

Medição de descarga líquida com medidor acústico 

a vau 
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Medição de descarga líquida com medidor 

acústico instalado em prancha 

Medição de descarga líquida com medidor acústico 

instalado em prancha 

 

A seguir são apresentadas registros de medição de vazão gerados por medidores acústicos. 
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As medições de descarga líquida deverão ser realizadas preferencialmente por meio de 

medidores acústicos, vez que o ganho de discretização do fluxo e seção é considerável, bem 

como o controle das atividades realizadas em campo pelas equipes. Poderão ser utilizados 

equipamentos de qualquer fabricante reconhecido no mercado, sendo obrigatória a calibração 

da bússola eletrônica antes do início de cada medição de descarga líquida e, ainda, a definição 

da declinação magnética por meio de software quando estiver sendo utilizado GPS. 

Em seções com identificação de fundo móvel e, sem disposição de GPS (base e móvel) para 

uso na determinação da velocidade e direção do barco, deverá ser realizado pela entidade 

operadora teste de fundo móvel, adotando as técnicas difundidas pela ANA, para correção da 

medição de descarga líquida em escritório. 

 

Medições Extras: em época de cheia, se forem constatadas variações de pelo menos 20 

centímetros no nível de água, quando da permanência da equipe de hidrometria no local de 

medição, e esses níveis estejam acima, ou próximo, ao máximo medido, a equipe deverá 

executar medições extras acompanhando a evolução da onda de cheia. A ANA poderá 

orientar a execução de medições extras durante a ocorrência de eventos hidrológicos críticos 

objetivando o melhor ajuste das curvas-chave. 
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7.2 Medições de descarga sólida 

As medições de descarga sólida deverão ser realizadas com base nas metodologias e 

recomendações apresentadas a seguir. 

 

7.2.1 Amostragem do Material em Suspensão 

Os métodos ou técnicas de amostragem são: pontual instantâneo, pontual por integração e 

integração na vertical. Em todos esses métodos deve sempre ser obedecido os limites de 

profundidade máxima e os limites mínimos e máximos de velocidade do fluxo para cada 

amostrador de sedimentos utilizado nas medições. 

As amostragens pontuais são utilizadas somente em trabalhos específicos ou científicos, 

sendo a mais rotineira a integração na vertical, porque permite a obtenção da concentração e 

da granulometria média na vertical. Na amostragem por integração a amostra é coletada em 

um certo tempo, normalmente superior a 10s, o que permite a determinação da concentração 

média mais representativa do que a pontual. 

A amostragem é feita em várias verticais para permitir a obtenção de valores médios em toda 

a seção, vez que a distribuição de sedimentos é variável em toda a largura do rio e em 

profundidade. 

Além da necessidade de fazer amostragens em verticais ao longo de toda a seção transversal, 

tanto em largura quanto em profundidade, deve-se que ter o cuidado de coletar amostras com 

quantidade suficiente para que sejam realizadas análises com a precisão desejada. 

 

7.2.2 Amostragem por Integração na Vertical 

A amostragem por integração na vertical pode ser feita em um só sentido ou em dois, de 

descida e subida. Faz-se em um só sentido apenas quando se controla a entrada da amostra por 

abertura e fechamento de válvula, como no caso do amostrador P-61. Os equipamentos DH-

48, DH-59, D-49, amostrador de saca (AMS-8) e outros só permitem a amostragem em dois 

sentidos. 

Na amostragem por integração na vertical, a mistura água-sedimento é acumulada 

continuamente no recipiente, e o amostrador é deslocado verticalmente em uma velocidade de 

trânsito constante entre a superfície e um ponto a poucos centímetros acima do leito, entrando 

a mistura numa velocidade quase igual à velocidade instantânea da corrente em cada ponto na 

vertical. Esse procedimento é conhecido como IVT, Igual Velocidade de Trânsito (do inglês, 

ETR, equal transit rate). O amostrador não deve tocar o leito para não correr o risco de 

coletar sedimento de arrasto. 

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

instantânea da corrente é necessário que o bico fique na horizontal, isto é, o amostrador deve 

se movimentar sem haver inclinação. Isso ocorre quando a velocidade de trânsito, ou de 

percurso, é proporcional à velocidade média. Segundo estudos em laboratório, os bicos 

apresentam diferentes constantes de proporcionalidade, conforme as seguintes relações: 
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Bico de 1/8”: mt vv 2,0
 

Bicos de 3/16” e ¼”: mt vv 4,0
 

 

Sendo vm a velocidade média do fluxo na vertical de amostragem e vt a velocidade máxima de 

trânsito ou de percurso do amostrador. 

 

Para a prática de campo calcula-se o tempo mínimo de amostragem pelas seguintes equações: 

Bico de 1/8”:  mt v

p

v

p
t

2,0

22
min 

 

Bicos de 3/16” e ¼” : mt v

p

v

p
t

4,0

22
min 

 

 

onde 2p é a distância percorrida de ida e volta pelo amostrador na profundidade p 

em casa vertical, da superfície da água para o leito do rio. 

 

Numa coleta por integração vertical deve-se coletar aproximadamente 400 mL de amostra 

água-sedimento para amostradores com garrafas com capacidade máxima de 500 mL, os quais 

são normalmente utilizados na maioria das medições realizadas no País. 

 

7.2.3 Amostragem por Igual Incremento de Largura (IIL) 

No método IIL, a área da seção transversal é dividida numa série de verticais igualmente 

espaçadas. Em cada vertical se utiliza a amostragem por integração na vertical, mas com a 

mesma velocidade de trânsito em todas as verticais. Nesse caso deve-se também utilizar 

sempre o mesmo amostrador com o mesmo bico. Como as velocidades médias em cada 

vertical são diferentes, diminuindo geralmente do talvegue para as margens, então as 

quantidades amostradas por garrafa vão se reduzindo a partir do talvegue. 

Para a operação de campo e obtenção adequada das diversas amostras, em primeiro lugar é 

realizada a medida da descarga líquida com verticais escolhidas igualmente espaçadas para se 

obter as velocidades médias da corrente para o cálculo dos tempos de amostragem. Em 

seguida, selecionam-se as verticais escolhidas para as amostragens, dentre as quais é 

escolhida a vertical de referência, a qual apresenta a maior velocidade média, se a seção for 

regular, ou o maior produto entre velocidade média e profundidade, se a seção for irregular. 

Nessa vertical obtém-se a primeira amostra, adotando os procedimentos com o cálculo do 

tempo mínimo de amostragem.  

O bico é escolhido conforme a velocidade: em baixas velocidades, usa-se o bico de 1/4”; em 

velocidades moderadas, o bico de 3/16” e em maiores velocidades, o de 1/8”. 
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É necessário que a primeira amostra parcial seja otimizada, isto é, que seja coletado um 

volume até o limite permitido pela garrafa do amostrador utilizados na posição de coleta, ou 

seja, na horizontal. As outras amostras parciais serão obtidas com tempos proporcionais a 

partir de uma regra de três entre o tempo padrão e as profundidades em cada vertical. As 

amostras parciais obtidas em cada vertical devem ser combinadas em uma só amostra 

composta para determinação da concentração média e, caso seja necessário, da granulometria. 

 

7.2.4 Amostragem por Igual Incremento de Descarga (IID) 

No método IID, a seção transversal é dividida lateralmente em segmentos, representando 

iguais incrementos de descarga para que seja feita em cada um deles uma coleta de amostra, 

dividindo cada incremento em duas porções iguais. 

Para esse procedimento é necessário primeiro efetuar a medição da descarga líquida e calculá-

la. A partir desta medição, faz-se um gráfico utilizando-se as porcentagens acumuladas da 

descarga, em ordenadas, em função das distâncias em relação ao ponto inicial das medições, 

em abscissas. Fazem-se também os desenhos da seção transversal na parte inferior do gráfico 

e o gráfico das velocidades médias em cada vertical da seção. Nas ordenadas obtêm-se as 

porcentagens iguais ao número de amostras desejadas. 

O passo seguinte é a obtenção no gráfico das abscissas e profundidades desejadas para as 

posições das coletas. Cada amostra parcial pode ser coletada utilizando o bico do amostrador 

de acordo com a velocidade da corrente, calculando a velocidade de trânsito máxima e o 

tempo mínimo de amostragem. A regra seguinte é que todas as amostras tenham o mesmo 

volume, o que é desejável ser de 400mL ou próximo, para amostradores com garrafas de 500 

mL de capacidade. Nesse método podem ser coletadas de 5 a 15 amostras parciais que podem 

ser combinadas em uma só amostra composta ou analisadas individualmente. 

 

7.2.5 Análise em laboratório da concentração de sedimentos em suspensão 

A concentração de sedimentos das amostras de água e sedimentos coletadas em campo, deve 

ser determinada por meio dos métodos de filtração ou pelo método da evaporação. 

 

  

Amostragem de sedimento em suspensão Amostragem de sedimento em suspensão 
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7.3 Determinação de Parâmetros de Qualidade da Água 

Em aproveitamentos com área inundada superior a 3 km
2
, o monitoramento da qualidade da 

água deverá ser realizado em um local do reservatório, considerando os parâmetros Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo Total, Nitrogênio Total, Clorofila A, Transparência, 

pH e Temperatura. 

Os reservatórios apresentam características hidráulicas de escoamento que resultam em uma 

distribuição desigual, à priori, das concentrações dos diversos tipos de parâmetros de 

qualidade de água. Além disso, devido à baixa velocidade de escoamento e aos elevados 

tempos de residência, desenvolvem-se processos específicos neste tipo de corpo d’água, que 

não ocorrem em rios. Sendo assim, as técnicas de amostragem em reservatórios e os aparatos 

utilizados são bastante específicos. 

A amostragem deverá ser realizada em ponto central do reservatório, com amostras tomadas 

e analisadas de forma individual em pelo menos 03 zonas, ou seja, 03 profundidades, a saber: 

a zona fótica (profundidade I), a zona intermediária (profundidade II) e a zona afótica 

(profundidade III): 

 

Profundidade I: Camada da zona fótica com 40% da luz incidente, onde é esperada uma 

produção primária de fitoplâncton representativa da camada trofogênica. 

 

Prof. I = ZdS . 0,54; onde: 

ZdS = profundidade Secchi 

0,54 = fator para calcular 40% de luz incidente 

 

 

Profundidade II: metade da zona afótica onde, independentemente da ocorrência de 

estratificação térmica, a respiração e a decomposição são predominantes sobre a produção 

autotrófica. 

 

Prof. II = (Zmax+ Zeu) / 2; onde: 

Zmax = profundidade máxima (m), na estação de amostragem; 

Zeu = zona eufótica, que é igual a profundidade Secchi x 3; 

O fator “3” correspondente a aproximadamente 1% da luz incidente na superfície da água. 
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Profundidade III: quando, durante as medições " in situ", for detectada zona anóxica, e esta 

não coincidir com a profundidade II, mais uma amostra é coletada na porção intermediária 

desta camada. 

 

Os aparatos utilizados para a amostragem de água em reservatórios compreendem:  

a) Disco de Secchi;  

b) Sondas multiparâmetros com cabos longos (>30m) para determinar, no mínimo os 

parâmetros pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e temperatura ao longo da 

coluna d’água (perfilamento); amostradores tipo garrafa de Van Dorn. 

 

 

 

 

Garrafa de Van Dorn Disco de Secchi 

 

 

 

7.4 Levantamento de Seção Transversal do Rio (local de medição 

de descarga líquida) 

 

Deve ser realizado anualmente o levantamento das seções de medições até o limite da cota de 

máxima descarga líquida, e, ainda, nos casos de alterações visíveis das margens e de 

realocações. Nos casos de margens planas e muito extensas, o levantamento de seções 

transversais ficará limitado a uma distância máxima de 100 m de cada uma das margens. A 

seção de medição deve ser materializada com PI e PF. Se necessário, devem ser instalados PI 

e PF para medições em cotas altas e baixas. 
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A seção transversal, normal (perpendicular) ao curso d'água é demarcada por estacas, com 

extensão definida por um ponto de início (PI) e um de fim (PF), onde são efetuadas as 

medições de descarga líquida. Através desses pontos de referência, é reconstituído o 

alinhamento da seção transversal, a cada campanha (medições de descarga líquida), e 

levantadas a partir do PI as distâncias horizontais às margens e aos pontos de medição de 

vazão na calha do rio. A seção transversal será levantada com detalhes, prosseguindo pelas 

margens até os pontos extremos da seção (PI/PF), julgados seguros contra cheias. 

 

Para melhor precisão nos valores da vazão (medições de descargas líquidas), considerando-se 

que a influencia da velocidade da água normalmente é maior no centro de um rio do que junto 

às margens e, menor no fundo do rio do que à superfície, utilizar apenas de uma medição de 

velocidade pode resultar em uma estimativa errada da velocidade média.   

 

Assim, para obter uma boa estimativa da velocidade média é necessário medir em várias 

verticais, e em vários pontos ao longo destas verticais. Para tais procedimentos adota-se 

(Santos et al. 2001) que a distância entre os pontos de uma seção transversal, seja em função 

da largura do rio e, do número de pontos recomendados a serem obtidos sobre cada seção 

vertical de acordo com a profundidade do rio (Tabela I e II). 

 

 

Tabela I - Largura do rio/Distância entre as seções verticais (m) 

 
 

 

Tabela II - Número e profundidade recomendada em cada seção vertical de acordo com 

a profundidade do rio.  

 

 
 S=superfície do canal; F= fundo do canal; p=profundidade do canal. 
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Com a utilização das tabelas I e II, a vazão resultante será mais precisa obtida na medida da 

velocidade da corrente em um grande número de pontos na seção transversal (fig 1) do curso 

dágua. 

 

 

 

 
Visualização de uma seção transversal a um rio e a posição dos perfis verticais. 

dh=distância de uma margem ao perfil; p=profundidade do perfil 
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8 Atividades de Escritório posteriores às de Campo 
A seguir, dado prosseguimento a descrição das principais atividades de escritório. 

 

8.1 Processamento dos Dados  

Os “originais de campo”, constituídos por cadernetas de campo, registros gráficos 

(pluviogramas e fluviogramas), os registros fotográficos, as fichas de inspeção, as fichas 

contendo os resultados das medições das variáveis hidrológicas, bem como os relatórios das 

campanhas, são encaminhados, pelas equipes de campo, para o escritório. 

 

8.2 Elaboração de Relatórios 

Os relatórios das atividades de campo são elaborados ao final de cada campanha de operação, 

contendo as seguintes informações: 

 descrição das atividades realizadas, durante a execução da campanha; 

 originais das cadernetas de campo (estações pluviométricas e fluviométricas), 

quando houver estação convencional em apoio à estação automática; 

 dados brutos obtidos das estações telemétricas; 

 resultado das medições de descarga líquida; 

 fichas de inspeção de todas as estações que foram visitadas na campanha; 

 fichas de inspeção das estações telemétricas; 

 fichas descritivas atualizadas – croqui de acesso, croqui de localização, dados do 

observador, entre outras informações (na primeira visita e, após, inseridas 

modificações); 

 registros fotográficos (datados com giz branco em quadro negro); 

 trocas de equipamentos. 

Os relatórios das atividades das equipes de campo são revisados e atestados pelo responsável 

da equipe de escritório. 

O Relatório Consolidado de operação das estações hidrométrica deve ser apresentado 

anualmente à ANA e seguir as Orientações para Elaboração do Relatório Anual de Operação 

das Estações Hidrométricas, disponível no sitio da ANA. 

8.3 Apoio à Fiscalização 

A ANA poderá, a qualquer momento, determinar a necessidade de vistoria de campo para 

fiscalizar os serviços de monitoramento realizados pela empresa. Não obstante, essas vistorias 

poderão acontecer das seguintes formas: 

 servidores da ANA, acompanhando a equipe de campo, durante a execução de um 

determinado roteiro ou em campanhas de campo próprias, isoladas da operação de 

campo do respectivo responsável pelo monitoramento em apreço. 



 

 

39 

9 Considerações Finais 
 

Para orientações adicionais sobre operação e manutenção das estações, podem ser consultados 

os Anexos I, II, III, IV, V e VI, das Normas e Recomendações Hidrológicas estabelecidas 

pelo Decreto nº 60.852, de 14 de junho de 1967, do Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, do Ministério de Minas e Energia.  

Recomenda-se a utilização das publicações da Organização Meteorológica Mundial – OMM 

“488- Guide to the Global Observing System” e “1044 - Manual on Stream Gauging” como 

referência. 

Este documento objetiva orientar as empresas diretamente responsáveis pela operação da 

Rede de Estações Hidrométrica. 

O documento intitulado Orientações para Elaboração do Relatório Anual de Operação das 

Estações Hidrométricas indica como deverão ser apresentados os dados obtidos nas 

campanhas de medição.  
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Anexo I Requisitos Mínimos dos Sensores 
 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

Sensores de Precipitação: 

 Área do orifício externo de captação de água superior a 300 cm2 (no caso de se 

utilizar pluviômetros de báscula);  

 Resolução: igual ou inferior a 0,25mm;  

 Faixa de Medição: 0 a 200 mm/hora;  

 Exatidão: 0,1 mm para intensidades de até 5 mm/hr;  

 Exatidão: ± 2 % para intensidades acima de 5 até 50 mm/hr.  

 Exatidão: ± 5 % para intensidades acima de 50 mm/hr. 

  Condições Ambientais de Operação:  

o Temperatura: -10 ºC a + 55 ºC;  

o Umidade relativa: 0% a 100%. 

 

Sensores de nível: 

 Resolução: igual ou inferior a 5 mm; 

 Faixa de medição (m): compatível com a variação de nível do corpo d'água; 

 Exatidão: ± 1 cm para corpos d'água com faixa de variação máxima de nível de até 10 

metros; 

 Exatidão: 0,1 % da faixa de variação máxima do nível para corpos d'água com faixa 

de variação acima de 10 metros; 

 Condições Ambientais de Operação: 

o Temperatura: -10 ºC a + 55 ºC; 

o Umidade relativa: 0% a 100% . 

 

Transmissão: 

 Frequência de aquisição e transmissão: 1 (uma) hora; 

 Encaminhamento primeiramente para uma central de apoio; 

 Armazenamento, processamento e qualificação em uma base local; 

 Frequência de transmissão para a ANA: 1 (uma) hora via WEBSERVICE. 
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Anexo II Software das PCDs  
O software para programação do datalogger e para configuração dos sensores e do transmissor de 

dados deve compatível com o sistema operacional Microsoft Windows XP (ou versão mais recente de 

sistema operacional Microsoft) e permitir:  

 a atualização de firmware;  

 a programação das rotinas de coleta, armazenamento e transmissão dos dados e informações 

de interesse (dados hidrometeorológicos, parâmetros de configuração da PCD e dos sensores 

em operação e status operacional);  

 a configuração e a calibração dos sensores (ex: offset e ganho);  

 o download e o upload dos parâmetros de configuração da PCD e dos sensores;  

 o download dos dados e informações armazenados na memória do datalogger, dentre outros 

aspectos imprescindíveis para o funcionamento correto da PCD.  

A seguir são apresentados os requisitos do Software. 

Configuração Geral 

 Permitir a atualização de firmware. 

 Permitir a identificação da PCD (nome, código, etc.). 

 Habilidade de ajustar a data (dia, mês e ano) e o horário (hora, minuto e segundo). 

Programação das rotinas de coleta e armazenamento de dados 

 Ajustar a frequência e a duração de coleta (amostragem) independentemente para cada sensor 

ou conjunto de sensores. 

 Permitir a definição de regras de coleta (exemplos: registrar o instante de cada “basculada” do 

sensor de chuva; alterar o intervalo de coleta dos dados em função da variação observada; registrar os 

dados lidos num sensor em função dos dados lidos por um segundo sensor). 

 Ativar ou desativar sensores para realizar coletas. 

 Ativar ou desativar sensores para armazenamento dos dados coletados. 

 Programar a escala e a calibração (ex: offset e ganho) dos sensores. 

 Permitir a definição do formato de armazenamento e transmissão dos dados; 

 Permitir a configuração/programação da interface serial padrão SDI-12. 

 A programação da PCD deverá ser realizada a partir do upload de um arquivo (programa de 

configuração) contendo os dados gerais (sensores, frequência de coleta e transmissão, formato dos 

dados, etc.) pré-gravados.  

 

Download dos dados e informações armazenadas na memória interna 

 Permitir o download dos dados e informações hidrometeorológicos, inclusive com a 

possibilidade de filtrar o conjunto de dados a ser baixado pela data de aquisição. 

 Permitir o download e upload dos parâmetros de configuração da PCD e dos sensores. 

 Permitir limpar (apagar) os dados e informações armazenados na memória interna. 
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Anexo III Modelos de Formulários 
Ficha de Inspeção de Estação Hidrométrica 

 

 



 

 

44 

Ficha Descritivas de Estações Hidrométrica 

Disponível no formato Word em 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/informacoeshidrologicas/monitoramentohidro.aspx 

 

FICHA DESCRITIVA DE ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA 

COLOCAR A LOGOMARCA 

DA EMPRESA 

PROPRIETÁRIA DA USINA 

Nome da Estação 

Município 

U.

F. Roteiro 

    

Entidade Proprietária da Estação Código da Entidade CNPJ da Empresa 

   

Entidade Operadora da Estação  Código PLU Código FLU 

   

Curso d’água Bacia Hidrográfica Área de Drenagem 
   

DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE MONITORAMENTO 

Item 
Tipo de 

Monitoramento 

Data da 

Instalação 

Data de  

Desativação 

Método de  

Obtenção 

Forma de  

Transmissão 

      

      

      

      

      

COORDENADA GEOGRÁFICA DOS TIPOS DE MONITORAMENTO 

Item Tipo de Monitoramento Latitude Longitude Altitude (m) 

     

     

     

     

     

EQUIPAMENTOS INSTALADOS 

Equipamento Marca Modelo Autonomia 
Ativado 

em 

Desativado  

em 

      

      

      

      

      

LOCALIZAÇÃO  

Lugar de Instalação da Estação, margem do curso d´agua, montante ou jusante de empreendimentos, 

etc  

 

 

 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/informacoeshidrologicas/monitoramentohidro.aspx
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ACESSIBILIDADE À ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO  

Descrição de rodovias o Km , sentidos, direção 

 

 

 

 

INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE  

Réguas, RNs, outros equipamentos convencionais 

 

 

 

POTAMOGRAFIA (rios afluentes) 

 

 

 

 

 

DADOS CADASTRAIS DO OBSERVADOR OU ZELADOR 

Nome: CPF: Gratificação (R$): 

Instrução:  Profissão:  

Endereço:  

Bairro:  CEP:  Cidade:  UF: 

Telefones p/ Contato: (     ) Distância da residência à Estação: 

Seção de Réguas (SE HOUVER) 

10.1.1.1.1 Número de Lances 10.1.1.1.2 Descrição dos lances 

10.1.1.1.3  10.1.1.1.4  

Margem Amplitude  

10.1.1.1.5 (

m

) 

Altitude do Zero da Régua com relação  

10.1.1.1.6 ao nível do mar (m) 

Lances instalados 

10.1.1.1.7  10.1.1.1.8  10.1.1.1.9  10.1.1.1.10  
REFERÊNCIAS DE NÍVEL: 

RN Cota (mm) Altitude dos RN’s com relação 

10.1.1.1.11 ao nível do mar (m) 

Estabilidade Descrição dos RN’s 

10.1.1.1.12  10.1.1.1.13  

 

10.1.1.1.14  10.1.1.1.15  

10.1.1.1.16  10.1.1.1.17  

 

10.1.1.1.18  10.1.1.1.19  
COTA DE TRANSBORDAMENTO (SEÇÃO DE réguas) (m) 

MARGEM (ESQUERDA OU DIREITA) COTA (m) 

  

SEÇÃO DE Medição DE VAZÃO E SEDIMENTO 

Distância da Seção de Réguas (m) Localização Tipo de Travessia 

   

Distância  PI/PF (m) Natureza do Leito Processos de Medição 
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CARACTERÍSTICAS DO TRECHO (SEÇÃO DE MEDIÇÃO) 

 REGIME:  Perene  Intermitente  Efêmero 

 CONFORMAÇÃO: Retilíneo Anastomosado    Meandrante  Curvo 

 FUNDO:   Regular Irregular 

NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS (SEÇÃO DE MEDIÇÃO) 

MARGEM NATUREZA VEGETAÇÃO INCLINAÇÃO 

    

    

CONTROLE (SEÇÃO DE RÉGUAS - JUSANTE) 

TIPO DE CONTROLE DISTÂNCIA DA SEÇÃO DE RÉGUAS (m) 

  

POSIÇÃO EM RELAÇÃO À REDE HIDROLÓGICA 

ESTAÇÃO A MONTANTE (CÓDIGO/ENTIDADE 

RESPONSÁVEL) 

ESTAÇÃO A JUSANTE (CÓDIGO/ENTIDADE 

RESPONSÁVEL) 

  

 

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do responsável pela elaboração do croqui de localização e de acesso Data 

  

 



 

 

47 

IMAGEM DE LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇAO NO GOOGLE EARTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

Nome do responsável pela elaboração da imagem Data 

  

 

FOTOS DA ESTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

Nome do responsável que fotografou a estação Data 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


