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1 Apresentação 
 

 

A Resolução Conjunta ANEEL/ANA 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 oriundos do monitoramento hidrológico realizado pelos agentes do setor 

elétrico. 

 

Todos os concessionários ou autorizados de geração de energia hidrelétrica deverão enviar à 

ANA o Relatório de Instalação das Estações Hidrométricas, conforme instruções que serão 

detalhadas a seguir, a fim de dar cumprimento às determinações da referida resolução. 

 

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: 

 
Tipo de monitoramento Prazo para início da operação dos pontos de monitoramento 

Pluviométrico  até 180 dias após o início das obras da usina  

Limnimétrico  até 30 dias antes do início do enchimento  

Fluviométrico  até 180 dias após o início das obras da usina  

Sedimentométrico  Até 180 dias após o início das obras da usina  

Qualidade da Água  até 180 dias após o início das obras da usina  

 

§ 1º Os concessionários ou autorizados deverão encaminhar para a ANA o 

relatório de instalação de cada estação, de acordo com o modelo indicado 

pela ANA no seu endereço virtual, em até 2 meses após o início da operação 

dos pontos de monitoramento, conforme definido no caput deste artigo. 

 

Este documento objetiva apresentar o formato e o conteúdo mínimo a ser adotado na 

elaboração do Relatório de Instalação de Estações Hidrométricas, podendo ainda, ser utilizado 

como orientação para registrar as readequações das redes de monitoramento em operação 

(Exemplo: automatização de estações; implantação de sistemas de telemetria; alteração do 

tipo das estações). 
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O Relatório de Instalação das Estações Hidrométricas, cujo Projeto de Instalação de Estações 

Hidrométricas foi aprovado pela Agência Nacional de Águas - ANA, por meio de Nota 

Técnica, é obrigatório, independentemente da data em que as estações hidrométricas foram 

instaladas, visto que objetiva atualizar a situação das referidas estações, com suas respectivas 

Fichas Descritivas, junto à base de dados da ANA. 

 

A versão revisada deste documento - Orientações para Elaboração do Relatório de 

Instalação das Estações Hidrométricas - de dezembro de 2014, procurou simplificar as 

orientações e os conteúdos a serem apresentados no relatório, com novos exemplos, 

figuras, esclarecimentos e destaques aos itens que vêm apresentando maiores 

dificuldades no atendimento.  

 

A ANA recomenda a leitura atenciosa das orientações a seguir, a fim de evitar equívocos que 

possam comprometer a aprovação do Relatório de Instalação e o atendimento às etapas de 

implementação da Resolução Conjunta.  

 

 

1.1 Forma de Envio do Relatório 
 

 

O Relatório de Instalação de Estações Hidrométricas deve ser enviado pelos Correios, apenas 

em meio digital, em formato Word – editor de texto, em mídia eletrônica (CD-ROM), 

acompanhado de carta de encaminhamento, assinada pelo titular da concessionária ou 

autorizada de geração de energia hidrelétrica, ou seu representante legal. O envio do arquivo 

eletrônico do Relatório poderá ser realizado pela Internet, quando a ANA implementar a 

protocolização eletrônica dos documentos (prevista para 2015). 

 

As fichas descritivas, elaboradas para cada uma das estações hidrométricas instaladas, são 

partes integrantes do Relatório de Instalação, mas devem ser encaminhadas em arquivo 

eletrônico separado do Relatório, também em formato Word (editável).  

 

Compreende-se como estação hidrométrica o local onde se encontram instalados os 

equipamentos de monitoramento fluviométrico e/ou pluviométrico, bem como onde se 

realizam as medições de qualidade da água, descargas líquidas e sólidas. Ou seja, uma ficha 

descritiva deve conter todos os tipos de monitoramento realizados em um determinado local. 

 

Quando a medição da qualidade da água for realizada em um local exclusivo para esse fim, 

deverá ser apresentada uma ficha descritiva específica esse tipo de monitoramento. 
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O Relatório de Instalação deve ser encaminhado para o seguinte destinatário e endereço: 

 

Agência Nacional de Águas (ANA) 

Valdemar Santos Guimarães 

Superintendente 

Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica (SGH) 

Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco L 

Brasília – DF, Brasil. 

CEP 70610-200 

 

 

1.2 Como entrar em contato com a ANA 
 

 

Para obter mais informações escreva para:  

 

Endereço 

Agência Nacional de Águas (ANA) 

Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica (SGH) 

Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco L 

Brasília – DF, Brasil. 

CEP 70610-200 

 

Na Internet 

Para os casos específicos das estações objeto da Resolução Conjunta nº 3/2010: 

resolucaoconjunta3@ana.gov.br e para os demais assuntos: sgh@ana.gov.br. 

  

mailto:resolucaoconjunta3@ana.gov.br
mailto:sgh@ana.gov.br
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2 Procedimentos para a elaboração do Relatório de 

Instalação das Estações Hidrométricas 
 

O Relatório de Instalação das Estações Hidrométricas deverá conter em seu conteúdo a 

seguinte estrutura: 

 

 Capa 

 Introdução 

 Rede Hidrométrica 

 Instalação das Estações Hidrométricas 

 Conclusão 

 Anexos 

 

2.1 Capa 
 

 Identificação do nome do agente autorizado ou concessionário, na parte superior 

da página;  

 O título “Relatório de Instalação das Estações Hidrométricas da PCH/UHE 

___________ em Atendimento à Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 

03/2010”, centralizado na página;  

 Nome da empresa ou do técnico que elaborou o Relatório;  

 Local e data no extremo inferior da capa. 

 

2.2 Introdução 
 

Neste item deve ser apresentado um resumo do que o Relatório de Instalação de Estações 

Hidrométricas contém, com breves considerações sobre o Projeto de Instalação de Estações 

Hidrométricas e a análise realizada pela ANA, indicando inclusive a recomendação 

apresentada na Nota Técnica de aprovação, quando existente, conforme o exemplo 

apresentado a seguir: 

 

“Considerando o exposto nesta Nota Técnica nº    /20xx/SGH, de xx/xx/20xx, 

solicita-se à empresa Cocada Geração S/A. que implemente a proposta de 

monitoramento pluviométrico, fluviométrico, sedimentométrico, limnimétrico 

e de qualidade da água da UHE Cocada, e envie, após a execução dos 

serviços, o Relatório de Instalação das Estações Hidrométricas com a revisão 

solicitada nos itens 13 e 15”. 

 

“13. As coordenadas da estação limnimétrica UHE Cocada Barramento, 

proposta pela empresa devem ser verificadas”. 
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“15. As coordenadas da estação de monitoramento da qualidade da água não 

foram apresentadas no Projeto de Instalação e devem estar definidas no 

Relatório de Instalação”. 

 

2.3 Rede Hidrométrica 
 

Apresentar o conjunto de estações hidrométricas para a Usina Hidrelétrica em questão e que 

fora aprovado previamente pela ANA. 

 

A seguir é apresentado um modelo de tabela exemplificando como deve ser apresentado um 

resumo das estações que foram instaladas, seja antes ou após a publicação da Resolução 

Conjunta ANA ANEEL nº 3/2010.  

 

A tabela deve contemplar todas as estações aprovadas no Projeto e efetivamente 

instaladas: 

 
Tabela 1: Modelo de tabela com a lista de estações hidrométricas 
Código 

(se 

houver) 

Nome 

da 

Estação 

Tipo Rio Município UF Latitude Longitude Responsável Operadora 
Meses de 

Operação 

           

           

 

Informações adicionais para auxiliar o preenchimento da tabela: 

 

a. Código: refere-se a uma sequência de oito números atribuída à estação hidrométrica. É 

fornecido pela ANA após o cadastramento da estação no banco de dados HIDRO. 

b. Tipo: refere-se ao(s) monitoramento(s) a ser(em) realizado(s) na estação, assim representado: 

P – Pluviométrico; F – Fluviométrico (nível do rio); D – medição de Descarga Líquida; S – medição 

de Descarga Sólida; Q – qualidade da água; e T – estação automática com transmissão remota de 

dados (Telemetria). 

c. Latitude e longitude: coordenadas geográficas que devem ser informadas, necessariamente, 

no formato grau/minuto/segundo. 

d. Meses de operação: refere-se aos meses do ano escolhidos para o monitoramento da descarga 

líquida, descarga sólida e de qualidade da água, quando for o caso. Devem ser indicados, 

necessariamente, no mínimo quatro meses em intervalos regulares. Outros intervalos podem ser 

selecionados para a operação da estação, mediante justificativa técnica fundamentada. 

 

 

2.4 Instalação das Estações Hidrométricas 
 

Este tópico deverá ser elaborado com informações e relatos relevantes sobre a instalação das 

estações, e a empresa responsável pelas instalações.  

 

O Relatório deve apresentar nesse tópico, sub-tópicos contemplando as seguintes informações 

para cada uma das estações hidrométricas instaladas, independente da data de sua 

instalação inclusive as anteriores à publicação da Resolução Conjunta: 
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a) Descrição de cada uma das estações hidrométricas contendo: 

 

- Nome da estação: composto pelo nome da usina hidrelétrica e a sua posição em relação ao 

barramento, se a montante, a jusante, no próprio barramento, ou no reservatório (Ex: PCH 

Cocada Montante 1, PCH Cocada Jusante 2). No caso da estação se encontrar em um 

afluente do curso d’água da usina, colocar o nome do afluente após o nome da usina (Ex. 

PCH Cocada Cocalzinho); 

- Código da estação: se existir, indicar o número; caso contrário escrever “a ser definido 

pela ANA”. 

- Tipo de monitoramento: relacionar o(s) tipo(s) de monitoramento existente(s) na estação. 

Como exemplo citamos: 

FT - monitoramento limnimétrico do barramento com transmissão telemétrica;  

PFDST – monitoramento pluviométrico e fluviométrico com transmissão telemétrica, 

e medição de descargas líquidas e sólidas.  

Legenda: P (pluviométrico), F (fluviométrico/nível do rio), D (descarga líquida), S (descarga 

sólida), Q (qualidade da água) e T (telemetria).  

Informar, também, a existência de outros monitoramentos, ainda que não previstos na 

Resolução, tais como, climatológico, limnológico, pluviometria convencional com 

observador, etc. 

- Localização da estação: Bacia Hidrográfica, Curso d’água, Município, Estado, 

Coordenadas Geográficas – em grau, minuto, segundo, e outras referências significativas 

para a sua localização (ex. rodovias, pontes, construções ou outras instalações permanentes 

que auxiliem a identificação do lugar). 

 

b) Mapa com a localização do barramento e de todas as estações hidrométricas. 

 

As coordenadas geográficas apresentadas no corpo do Relatório, às quais devem ser as 

mesmas informadas nas fichas descritivas, devem ser condizentes com a representação no 

Mapa de localização das estações e na imagem de satélite (Google Earth e outras).  

 

Quando a imagem de satélite disponível no programa Google Earth for anterior ao início da 

construção do empreendimento, apresentar complementarmente fotografias (ex. panorâmicas, 

aéreas) que permitam a visualização do local de instalação da usina e suas características. 

 

c) Cronograma de operação: 

 

Devem ser apresentados os meses que serão realizadas as seguintes atividades de campo:  

 

- manutenção das estações automáticas; 

- medição de descarga líquida (vazão) e de descarga sólida (sedimento); 

- coleta para análise da qualidade da água (quando for o caso) e o perfil transversal.  
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e. Deverão ser realizadas no mínimo 4 medições ao longo do ano, preferencialmente com 

periodicidade trimestral. Outros intervalos podem ser selecionados para as medições e 

manutenção da estação, mediante justificativa técnica fundamentada. 

 

d) Listagem dos equipamentos: 

 

Apresentar a relação de todos os equipamentos instalados e disponíveis na estação, com a 

devida descrição. Seguem alguns exemplos: 

 

 Lances de régua: informar o material de confecção, a existência de estacas de 

sustentação, o número de lances, a amplitude de leitura, etc. 

 Pluviômetro: informar marca, modelo, característica do funcionamento. 

 Sensor de nível: informar marca, modelo, característica do funcionamento. 

 Caixa de telemetria: marca e modelo 

 Fonte de energia: marca e modelo 

 Tipo de antena e transmissão: marca, modelo, satélite utilizado e etc. 

 

e) Fotos da estação 

 

Devem ser apresentadas fotos do local e dos equipamentos instalados, em cada estação, em 

quantidade suficiente para atender aos seguintes requisitos: 

 

 Serem atuais (menos de um ano de registro) e de boa resolução; 

 Apresentarem boa iluminação do objeto fotografado; 

 Focalizadas de longe, de modo a permitir a visualização do local (região e estruturas) 

onde se encontram os equipamentos instalados, tais como, as Plataformas de Coleta de 

Dados - PCDs, sensores de medição de chuva e nível, lances de réguas, níveis de 

referência;  

 Focalizadas de perto, de modo a permitir a visualização de detalhes de cada 

equipamento ou estrutura instalados; 

 Todas as referências de nível construídas devem ser fotografadas e apresentadas no 

relatório; 

 Contenham legenda com descrição e data da imagem (identificação da foto); e 

 Comprovem o atendimento às orientações técnicas contidas neste documento. 
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2.5 Conclusão 
 

Na conclusão deverá ser apresentado um resumo de todos os trabalhos realizados e as 

perspectivas futuras de atendimento às orientações estabelecidas na Resolução Conjunta 

ANA/ANEEL nº 03, de 10 de agosto de 2010. 

 

2.6 Anexos 
 

Como anexo deverão ser apresentadas as fichas descritivas de todos os pontos de 

monitoramento, obrigatoriamente no modelo indicado pela ANA,  

 

Deve ser elaborada uma ficha descritiva para cada ponto de monitoramento do 

empreendimento que estarão atendendo ao quantitativo estabelecido na Resolução Conjunta 

nº 3/2010 e que foram aprovadas no Projeto de Instalação de Estação Hidrométrica. 

 

As fichas devem ser preenchidas com atenção e conter todas as características técnicas dos 

pontos de monitoramento, em detalhes, como por exemplo, identificação da estação, descrição 

do tipo de monitoramento, equipamentos instalados, descrição das seções de medição, croqui 

de acesso, etc. 

 

 

Observações Gerais: 

 

Atenção: 

1- Revise a elaboração do relatório e o preenchimento de cada uma das fichas descritivas, e 

confira as informações de localização das estações, ANTES de submeter o Relatório de 

Instalação de Estações Hidrométricas à ANA, para aprovação; 

2- A ausência, discrepância e equívocos de informações são fatores que ocasionam a 

reprovação do Relatório de Instalação; e 

3- Seja fidedigno com as informações prestadas, elas serão vistoriadas no futuro. 
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3 Orientações para Instalação das Estações 

Hidrométricas 
 

 

As estações hidrométricas deverão contar com Plataformas de Coleta de Dados – PCDs que 

permitam a coleta, armazenamento e transmissão dos dados de forma automatizada. 

 

Os dados deverão ser registrados em intervalos horários ou menor, conforme orientações 

descritas no documento Procedimentos para Envio de Dados Hidrológicos em Tempo Real 

das Estações Telemétricas, em memória não-volátil da PCD, possibilitando que os dados 

coletados sejam recuperados in loco caso haja algum problema na transmissão. 

 

Os dados coletados deverão ser transmitidos para uma central de apoio de responsabilidade da 

empresa titular da autorização ou concessão da Usina, em intervalos mínimos de 01 hora, 

onde serão armazenados em uma base local, processados, qualificados e retransmitidos à 

ANA por meio de serviço de comunicação denominado WebService, conforme orientações 

descritas no documento Procedimentos para Envio de Dados Hidrológicos em Tempo Real 

das Estações Telemétricas 
http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/ProcedimentosParaEnvioDosDadosHidrologico

sEmTempoRealDasEstacoesTelemetricas_Jul2013.pdf 
 

Os dados recebidos via WebService serão armazenados nas bases de dados da ANA, sendo 

posteriormente disponibilizados ao público a partir do portal do Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos – SNIRH, localizado no endereço: http://www.ana.gov.br/portalsnirh. 

 

Os concessionários e autorizados de geração de energia hidrelétrica devem assegurar que os 

dados coletados sejam confiáveis, portanto, os equipamentos e os sensores associados devem 

ser robustos e de boa qualidade. Além disso, devem ser instalados obedecendo às 

recomendações dos fabricantes e às orientações técnicas da ANA. A responsabilidade das 

manutenções preventivas e/ou corretivas e das medições hidrológicas é exclusivamente do 

concessionário ou autorizado, sejam os serviços realizados por meio de equipe própria ou 

terceirizados. 

 

Os concessionários e autorizados deverão disponibilizar, a qualquer tempo, quando 

demandados, os meios necessários para que as equipes da ANA e ANEEL possam verificar o 

funcionamento dos equipamentos instalados em campo, calibração dos sensores, condições 

das instalações e da operação das estações, etc, buscando assegurar a qualidade dos dados que 

serão publicados no portal SNIRH. 

 

Caso as equipes de fiscalização julguem necessário, poderá ser demandada, durante a vista de 

fiscalização, a presença de um técnico qualificado para manusear os equipamentos, bem como 

solicitar que os equipamentos e sensores sejam enviados para aferição e testes em órgãos 

habilitados para tal. 

 

http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/ProcedimentosParaEnvioDosDadosHidrologicosEmTempoRealDasEstacoesTelemetricas_Jul2013.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/infohidrologicas/cadastro/ProcedimentosParaEnvioDosDadosHidrologicosEmTempoRealDasEstacoesTelemetricas_Jul2013.pdf
http://www.ana.gov.br/portalsnirh
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3.1 Instalação das Estações Pluviométricas 
 

As estações pluviométricas automáticas e telemetrizadas deverão ser instaladas em terreno 

plano, relativamente protegido e livre de obstáculos e de riscos de inundações, de modo a 

prevenir, tanto quanto possível, a necessidade de seu deslocamento e a conservação dos 

equipamentos. 

 

A superfície de captação do pluviômetro deve estar num plano horizontal, não deve apresentar 

deformações e estar a uma altura de 1,5 metros acima do solo, para tornar os registros 

comparáveis. Porém, observa-se frequentemente um afastamento dessa norma, seja por razões 

de ordem prática, seja construtiva. Instalações que venham a não atender essa orientação 

deverão ser justificadas, e terão a pertinência avaliada pela ANA. 

 

Os obstáculos (vegetação e construções diversas) deverão estar a uma distância (d) igual ou 

superior a duas vezes a altura (h) do obstáculo com relação à superfície de captação dos 

pluviômetros, e que não haja nenhuma interferência à chuva num raio de 5 metros (ver Erro! 

onte de referência não encontrada.). 

 

 
Figura 1: Esquema de posicionamento do pluviômetro em relação aos obstáculos. 

 

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 inferior a +/- 1 mm nas 

medidas do diâmetro nominal; 

 Resolução: igual ou inferior a 0,25mm; 
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 Faixa de Medição: 0 a 200 mm/hora; 

 Incerteza: 3 % para intensidades de até 50 mm/hora; 

 Incerteza: 5 % para intensidades acima de 50 mm/hora; 

 Condições Ambientais de Operação: 

o Temperatura: -10 ºC a + 55 ºC; 

o Umidade relativa: 0% a 100%. 

 

Apresentam-se a seguir alguns exemplos de estações pluviométricas automáticas instaladas 

corretamente: 

 

     
Figura 2: Imagem focalizada de longe para demonstração do local onde encontra-se instalado o 

pluviômetro, e imagem de perto com detalhe do equipamento instalado. 
 

       
Figura 3: Imagem do local onde encontra-se instalado o pluviômetro, e detalhe do equipamento 

instalado. 
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Figura 4: Imagem do local onde encontra-se instalado o pluviômetro, e detalhe do equipamento 

instalado. 
 

  
Figura 5: Imagem do local onde encontra-se instalado o pluviômetro, e detalhe do equipamento 

instalado. 
 

     
Figura 6: Imagem do local onde encontra-se instalado o pluviômetro, e detalhe do equipamento 

instalado. 
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Figura 7: Exemplo de estações pluviométricas automáticas instaladas segundo os padrões solicitados 

pela ANA. 

 

A seguir apresentam-se exemplos de instalação de pluviométricos automáticos que NÃO 

DEVEM SER SEGUIDOS, visto que se encontra instalado próximo a vegetação, em altura 

irregular, sem a devida proteção, em área sob risco de inundação, etc. Para este caso, faz-se 

necessário a adequação da instalação do pluviômetro a fim de não comprometer a correção 

dos registros de precipitação de chuva nesse local, ao longo do tempo. 
 

   

Figura 8: Instalação de PCD em local inadequado.  

A vegetação compromete a captação da chuva e consequentemente a qualidade da medição. 

  

Figura 9: PCD instalada em local instável. 
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3.2 Instalação da Seção de Réguas Limnimétricas 
 

As estações fluviométricas devem possuir lances de réguas limnimétricas, cujos dados possam 

ser registrados pela leitura de observadores, a fim de aferir a precisão das medidas do sensor 

de nível, por meio da redundância de coleta de dados, bem como assegurar a continuidade do 

monitoramento durante períodos em que o equipamento automático apresentar problemas de 

operação. 

 

Normalmente são utilizadas réguas em modelo de alumínio, fibra de vidro ou PVC, 

numeradas de 2 em 2 cm, sendo os espaçamentos intermediários indicados por traços. 

 

Na Figura 10 é apresentado o padrão de régua limnimétrica utilizado pela ANA. 

 

 

Figura 10: Desenho técnico de uma Régua Limnimétrica (esquerda) e exemplo de uma Placa de 

Identificação (direita). 
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As réguas devem ser instaladas em alinhamento perpendicular ao eixo do rio. As figuras a 

seguir apresentam exemplos de seções de réguas instaladas segundo os padrões da ANA.  

 

  

 

     

 

     

Figura 11: Exemplo de seções de réguas instaladas segundo os padrões da ANA. 
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No caso das estações limnimétricas localizadas em barragens, a preferência é para que as 

réguas sejam construídas ou fixadas diretamente na estrutura da barragem, conforme os 

exemplos apresentados a seguir. 

 

     

 

   

Figura 12: Exemplos de réguas limnimétricas instaladas no barramento. 

 

A seguir apresentam-se exemplos de instalação de réguas limnimétricas que não devem ser 

seguidas, visto que comprometem a fidelidade das medidas a que se propõem. 
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Figura 13: Réguas limnimétricas instaladas no barramento de forma inadequada e sem manutenção. 

 

    

Figura 14: Réguas limnimétricas instaladas de forma inadequada, sem estacas de sustentação em local 

inadequado. 

 

     

Figura 15: Réguas limnimétricas instaladas de forma inadequada, sem estacas de sustentação. 
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3.3 Instalação das Referências de Nível 
 

Nas estações fluviométricas devem ser instaladas e mantidas, obrigatoriamente, Referências 

de Nível - RRNN padronizadas, construídas em chapas de bronze, alumínio ou substituto 

similar, devidamente numeradas, com indicação clara do desnível geométrico em relação 

ao zero da régua. 

 

Sua fixação será em base de concreto ou, se possível, chumbadas em estruturas naturais ou 

artificiais, de caráter permanente (rochas, pontes, edificações, etc.).  

 

Deverão ser instaladas, no mínimo, 02 (duas) RRNN em cada estação, sendo que a RN 

principal deverá ser localizada acima da cota de enchente máxima.  

 

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

nivelamento de todos os lances de réguas das estações fluviométricas, a partir das RNs, com 

objetivo de garantir a correta leitura da oscilação dos níveis do rio. Os dados do nivelamento 

das réguas precisam ser registrados e informados à ANA, no relatório anual. 

 

Devem ser apresentadas fotos de cada RN, que comprovem as orientações técnicas contidas 

neste tópico. 

 

As figuras a seguir apresentam exemplos de RRNN instaladas segundo os padrões da ANA. 

 

    
Figura 16: Exemplo de RRNN instaladas segundo os padrões da ANA. 

 

A seguir apresentam-se exemplos de instalações de Referência de Nível que não devem ser 

seguidos, visto que comprometem a precisão da série história da estação. 

 

   
Figura 17: Exemplo de RRNN instaladas que não devem ser seguidos. 
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3.4 Instalação das Seções de Medição 
 

A seção de medição de descarga líquida e descarga sólida deverá atender aos requisitos 

técnicos difundidos na literatura especializada, serem identificadas e levantadas até a cota de 

máxima vazão. 

 

Todas as medições previstas para uma 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). 

 

Outros detalhes técnicos sobre a operação das estações hidrométricas e a execução das 

medições hidrológicas serão apresentadas no documento “Orientações para Operação das 

Estações Hidrométricas”. 

 

   

Figura 18: Exemplo de uma sessão de medição de descarga líquida 
 

3.5 Instalação das Estações Automáticas 
 

As estações automáticas e telemetrizadas (Plataforma de Coleta de Dados – PCD) deverão ser 

instaladas de acordo com o tipo de sensor e características do local de instalação, 

considerando a necessidade de robustez suficiente para garantir a qualidade e continuidade 

das medições. 

 

Na Figura 19 é apresentado um esquema de instalação de uma estação automática utilizando 

transdutor de pressão. 
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Figura 19: Exemplo de esquema para instalação de uma plataforma automática de coleta de dados 

com sensor de nível do tipo transdutor de pressão. 

Nas figuras a seguir são apresentados exemplos de instalação de sensores de nível do tipo 

radar ultrassônico e transdutor de pressão. 

    

Figura 20: Detalhe da instalação de sensores de nível d'água do tipo radar ultrassônico 

    

Figura 21: Detalhe da instalação de sensores de nível d'água do tipo transdutores de pressão. 
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Figura 22: Detalhes da instalação do condutor do sensor hidrostático instalado no barramento da 

Usina. 

     

Figura 23: Imagem focalizada de longe para demonstração do local onde encontra-se instalado o 

pluviômetro, e imagem de perto com detalhe do equipamento instalado. 
 

     

Figura 24: Imagem focalizada de longe para demonstração do local onde encontra-se instalado o 

sensor hidrostático, e imagem de perto com detalhe do equipamento instalado. 
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Os dados de nível do corpo d'água deverão ser referenciados em relação ao nível do mar 

(nível absoluto) ou em relação ao nível mínimo do corpo d'água (nível relativo). Para tal 

deverá, obrigatoriamente, ser instalado marco de referência de nível segundo os padrões 

estabelecidos no Item 3.3 desse documento. 

 

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

livre escolha dos concessionários e autorizados, desde que os dados de níveis dos corpos 

d'águas 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% . 

 

No caso dos transdutores de pressão, sugere-se, a partir da experiência da ANA, a adoção de 

sensores sem capilares dissecantes – que demandam frequentes intervenções em campo, 

sendo complementada essa solução tecnológica com a instalação de sensor barométrico no 

interior da caixa da PCD. 

 

É importante destacar, que é recomendável que se utilize uma mesma PCD para coletar dados 

de chuva e nível da água em um determinado ponto de monitoramento, visando a 

economicidade na aquisição e manutenção dos equipamentos.  

 

Ressalta-se que é necessária a programação adequada do equipamento para execução correta 

das medições, como por exemplo, programação de gravação dos eventos de chuva 

(basculadas); gravação dos dados de chuva acumulada de hora em hora; programação para 

correlacionar os dados obtidos pelos sensores de nível com as informações dos níveis de 

referência (RN), correção da pressão atmosférica no dado de nível quando adotado 

transdutores sem dissecantes, etc. 

 

Exemplos de imagens adequadas para demonstração da instalação dos equipamentos de 

telemetria. 
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Figura 25: Imagens adequadas para demonstrar a instalação de uma PCD 

 

 

Exemplos de imagens inadequadas para comprovação da instalação dos equipamentos de 

telemetria. 

 

          

Figura 26: Imagens inadequadas, tiradas muito perto e que não identificam a estação aonde foram 

instaladas. 
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3.6 Orientações para Determinação das Coordenadas 

Planialtimétricas das Estações Fluviométricas e Pluviométricas  
 

3.6.1 Das Coordenadas Planimétricas 

 

a) As coordenadas planimétricas das estações pluviométricas deverão ser determinadas 

por meio de equipamentos GPS de navegação, sistema de referência WGS-84 ou 

SIRGAS2000, com observação mínima de 6 satélites e PDOP inferior a 4. 

b) Para as estações pluviométricas a referência planimétrica será o próprio equipamento 

registrador. Dessa forma, o aparelho GPS deverá ser posicionado o mais próximo 

possível daquele instrumento. 

c) As coordenadas planimétricas das estações fluviométricas deverão ser determinadas 

por meio de equipamentos GPS geodésicos, sistema de referência WGS-84 ou 

SIRGAS2000, com observação mínima de 6 satélites, PDOP inferior a 4, 

posicionamento relativo estático, taxa de coleta de 5 segundos, tempo de ocupação 

variável em função do comprimento da linha de base (ver Tabela 2) e precisão 

superior ou igual a 5mm+1ppm. 

 

Tabela 2: Posicionamento Relativo Estático 

(Adaptado: das Normas Técnicas de Georreferenciamento de Imóveis Rurais – INCRA – 2010) 

 

d) Para as estações fluviométricas o equipamento deverá ser posicionado 

obrigatoriamente sobre o seu vértice de referência. No caso existam mais de um 

vértice de referência para aquela estação deve-se rastrear pelo menos 1 deles, 

preferencialmente o ponto mais próximo a seção de réguas. 

e) Em situações, cujo rastreio GPS é impossível de ser realizado devido a ocorrência de 

obstruções físicas (árvores, edificações, etc.), o vértice de referência deve ser alocado 

em um local mais apropriado para a consecução dessa atividade ou deve ser conduzido 

Comprimento da 

linha de base 

Ocupação 

mínima 
Observáveis Tipo de Solução 

Número de 

Sessões 
Efemérides 

0 – 10 km 45 min 

φL1 

ou 

φL1/L2 

Fixa 1 
Transmitida ou 

Precisa 

10 – 20 km 45 min φL1/L2 Fixa 1 
Transmitida ou 

Precisa 

10 – 20 km 90 min φL1 Fixa 1 
Transmitida ou 

Precisa 

20 – 100 km 180 min φL1/L2 Fixa/Flutuante 2 
Transmitida ou 

Precisa 

100 – 500 km 360 min φL1/L2 Fixa/Flutuante 2 Precisa 

Acima de 500 km 480 min φL1/L2 Fixa/Flutuante 3 Precisa 
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um nivelamento geométrico a partir do mesmo para um local próximo e livre de 

obstruções, sendo as preconizações descritas no item 9 desse documento. 

f) Nos posicionamentos relativos estático, as bases GPS de referência devem ser pontos 

pertencentes à Rede Brasileira Monitoramento Contínuo (RBMC), Rede INCRA de 

Bases Comunitárias do GNSS (RIBAC) ou de Redes Geodésicas Estaduais 

estabelecidas a partir do rastreamento de sinais de satélites GNSS, ambos 

homologados pelo IBGE. 

 

3.6.2 Coordenadas Altimétricas 

 

a) As coordenadas altimétricas das estações pluviométricas deverão ser determinadas por 

meio de equipamentos GPS de navegação, sistema de referência WGS-84 ou 

SIRGAS2000, com observação mínima de 6 satélites e PDOP inferior a 4. Nesse caso, 

o técnico deverá considerar que a altitude geométrica observada no equipamento GPS 

será a própria altitude ortométrica do local, sendo desnecessária a correção via modelo 

geoidal. 

b) A determinação altimétrica das estações fluviométricas será efetuada por: 

 Nivelamento Geométrico a partir de uma RN pertencente ao Sistema 

Geodésico Brasileiro (SGB) quando a distância a ser percorrida entre aquele 

vértice e o da estação fluviométrica for inferior a 1500 metros. 

 Transporte de Cotas realizado a partir do rastreio GPS sobre uma RN 

pertencente a Rede Altimétrica do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) quando 

a linha de base entre aquele vértice e o da estação fluviométrica variar de 1500 

à 5000 metros. Nesse caso, deve-se considerar que o desnível geométrico é 

igual ao ortométrico. 

 Transporte de Cotas realizado com equipamentos GPS a partir de um vértice 

pertencente a RBMC, RIBAC ou de Redes Geodésicas Estaduais estabelecidas 

a partir de rastreamento de sinais GNSS, quando o comprimento da linha de 

base formada entre aquele ponto e o de referência da estação fluviométrica for 

superior a 5000 metros. Nesse caso, deve-se somar o valor da ondulação 

geoidal local retirada do modelo MAPGEO2010 ao da altitude geométrica 

mensurada. 

 

c) O nivelamento geométrico é a operação que visa a determinação do desnível entre dois 

pontos a partir de leitura de estádias ou código de barras efetuadas com níveis ópticos 

ou digitais, respectivamente. Operacionalmente, para essa especificação técnica, ele 

deve ser conduzido: 

 de forma dupla (nivelamento e contranivelamento), na qual a diferença dos 

resultados de ambos não podem ser superiores a 10mm√𝐾  e a variável K 

corresponde a distância média nivelada em quilômetros. 

 por visadas iguais e inferior a 40 metros, com erro na eqüidistância de ré e de 

vante inferior a 5% do comprimento total do lance. 
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 com miras verticalizadas sobre as RRNN ou sobre os pontos de passagem, 

sendo empregado para tal um nível de cantoneira. 

 com leituras praticadas acima de 50 centímetros do solo para evitar 

turbulências decorrentes da reverberação. 

 com leituras praticadas abaixo de 3,5 metros na mira para evitar a falta de 

verticalidade da mesma decorrente o efeito do vento. 

 com leituras do fio nivelador (médio) e dos estadimétricos (superior e inferior), 

sendo que a diferença tolerável entre a média desses últimos com a leitura do 

fio nivelador é de 2 milímetros. 

 

d)  As coordenadas altimétricas das estações fluviométricas deverão ser determinadas por 

meio de equipamentos GPS geodésicos, sistema de referência WGS-84 ou 

SIRGAS2000, com observação mínima de 6 satélites, PDOP inferior a 4, 

posicionamento relativo estático, taxa de coleta de 5 segundos, tempo de ocupação 

variável em função do comprimento da linha de base (ver Tabela 1) e precisão 

superior ou igual a 10mm+2ppm. 

e) Quando o transporte de cotas for efetuado a partir de rastreio GPS sobre uma RN e 

essa estiver monumentalizada em local no qual os sinais dos satélites não possam ser 

observados (portas de igreja, estações ferroviárias, embaixo de árvores, etc.), deve ser 

conduzido um nivelamento geométrico a partir daquela referência de nível até um 

local próximo e livre de obstruções, sendo aplicadas as mesmas preconizações 

descritas nos dois itens antecessores.  

 

3.6.3 Implantação dos Vértices de Referência 

 

a) Os novos vértices de referência das estações fluviométricas devem seguir um dos 

seguintes padrões construtivos: 

 

 marcos de concreto, em formato tronco-piramidal, com base inferior de 20x20 

centímetros, base superior de 12x12 centímetros e altura de 30 centímetros, 

aflorando cerca de 10 centímetros do solo. Cada marco deve ser encabeçado 

por uma chapa de metal não ferroso com 6 centímetros de diâmetro e pino de 7 

centímetros de altura, devendo ter como inscrições: Sigla da Entidade 

Operadora (p.ex. CPRM), Sigla da Agência Nacional de Águas (ANA), Código 

da Estação Fluviométrica e a expressão “Protegido por lei” (ver anexos I e II); 

ou; 

 pino metálico não ferroso com no mínimo 5 centímetros de comprimento, com 

marca central, cravado em uma base pintada na cor branca, sobre rocha, asfalto 

ou em piso de concreto. Além disso, devem-se estampar naquela base, com 

letras em vermelho, as seguintes inscrições: Sigla da Entidade Operadora (p.ex. 

CPRM), Sigla da Agência Nacional de Águas (ANA) e o código da estação 

fluviométrica. 
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4 Anexos 
 

4.1 Modelo de Ficha Descritiva 

Em anexo ao Relatório está disponível o modelo da Ficha Descritiva das Estações 

Hidrométricas: 
 

FICHA DESCRITIVA DE ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA 

Logomarca da Empresa 

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 

Escreva apenas os tipos de monitoramento existentes na estação, seno um tipo em cada linha.  

Preencha todas as colunas com informações pertinentes. 

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) 

  

No formato grau/ 

minuto/ segundo 

No formato grau/ 

minuto/ segundo 
 

     

     

     

     

EQUIPAMENTOS INSTALADOS 

Importante preencher uma linha para cada equipamento, e informações pertinentes em todas as colunas. 

 

 

 

 

Equipamento Marca Modelo Autonomia Ativado em 
Desativado  

em 
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LOCALIZAÇÃO  

Apresentar, com descrição de detalhes, o Lugar de Instalação da Estação, incluindo a margem do curso d´agua, a posição a 

montante ou jusante em relação ao barramento ou a casa de força do empreendimento, a distância aproximada de ponte e 

rodovias, quando existentes, o município de referência, a indicação de instalação em área pública ou privada, e outras 

observações relevantes.  

 

 

ACESSIBILIDADE À ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO  

Informar, passo a passo, o roteiro a ser adotado para a visitação da estação, desde o posto de partida até o local das 

instalações. 

 

 

 

 

INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE  

Informar a existência de outras estruturas no local da estação, além das instaladas nesse momento (ex. equipamentos 

convencionais de monitoramento, réguas, construções, cercados, referências de nível, residências na proximidade, etc.).  

Réguas, RNs, outros equipamentos convencionais 

 

 

 

POTAMOGRAFIA (rios afluentes) 

 

Apresentar a descrição do curso d’água onde encontra-se a Usina, com relação aos seus afluentes principais, os municípios ou estados sob 

sua influência, a distância de sua nascente à foz, curso d’água efluente, os nomes que lhe são atribuídos ao longo de seu curso, a sub-bacia a 

que pertence, características de seu percurso (corredeiras, cachoeiras, retilíneo, etc.) e outros aspectos relevantes de sua geografia. 

 

SEÇÃO DE RÉGUAS (atenção para o preenchimento) 

Margem 
Amplitude 

(m) 

Altitude do Zero da Régua com relação ao nível do 

mar (m) 
Lances instalados 

4.1.1.1.1  

 

4.1.1.1.2  4.1.1.1.3  4.1.1.1.4  

4.1.1.1.5  4.1.1.1.6  4.1.1.1.7  4.1.1.1.8  
REFERÊNCIAS DE NÍVEL (atenção para o preenchimento) 

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

ao nível do mar (m) 

Estabilidade Descrição dos RN’s 

4.1.1.1.9  4.1.1.1.10  

 

4.1.1.1.11  4.1.1.1.12  

4.1.1.1.13  4.1.1.1.14  

 

4.1.1.1.15  4.1.1.1.16  
COTA DE TRANSBORDAMENTO (SEÇÃO DE RÉGUAS (m) (atenção para o preenchimento) 

MARGEM (ESQUERDA OU DIREITA) COTA (m) 
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SEÇÃO DE MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA E SÓLIDA (atenção para o preenchimento) 

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

   

Distância PI/PF (m) Natureza do Leito Processos de Medição 

   

MESES DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO  
(Assinale os meses do ano referentes às visitas para manutenção sistemática da estação, medição de descargas líquida e sólida, 

e monitoramento da qualidade da água. Devem ser programadas 4 medições, no mínimo, a serem realizadas em intervalos 

regulares (trimestral), salvo justificativas técnica em contrário) 
 

   janeiro             fevereiro  março            abril       maio            junho 

   julho                agosto    setembro        outubro       novembro     dezembro 

 

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) 
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CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do responsável pela elaboração do croqui de localização e de acesso Data 
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IMAGEM DE LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇAO NO GOOGLE EARTH 

Inserir imagem de satélite, e informar no rodapé às coordenadas que a localizam e a data da imagem disponível. No caso da imagem de 

satélite disponível ser anterior à data da construção do empreendimento, ou da formação do reservatório, inserir também nesse campo 

fotografias atuais (ex. áreas, de jusante, de montante, panorâmicas, etc.) que caracterize o empreendimento na região em que se encontra 

instalado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

Nome do responsável pela elaboração da imagem Data 
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FOTOS DA ESTAÇÃO 

Apresente as fotos na seguinte ordem, na quantidade que achar adequada para cada tema, a fim de proceder a um check list e não deixar de 

inserir o conteúdo essencial para a análise da instalação da estação: 

a) réguas limnimétricas (imagem da seção, ou de sua instalação no barramento, focalizadas de perto e de longe); 

b) local de instalação do sensor hidrostático, com detalhes do equipamento, focalizadas de longe e de perto; 

c) pluviômetro (imagem de longe para apresentação da correção da instalação – altura em relação ao chão, ausência de obstáculos, 

estabilidade da estrutura, mitigação de riscos de inundação e vandalismos, etc – e imagem de perto para apresentação de detalhes e 

características do equipamento instalado); 

d) plataforma de coleta de dados – equipamentos de telemetria (apresentar a caixa de proteção dos equipamentos e suas estruturas de 

fixação, e a parte interna, com detalhes dos instrumentos instalados; 

e) seção de medição de descarga líquida e sólida, com apresentação dos marcos de referência PI/PF e imagens das margens que compõem a 

seção do curso d’água; 

f) referências de nível – apresentar imagem de cada RN, de perto para apresentação de detalhes de sua construção e de longe para 

demonstração de sua localização em relação às outras infraestruturas da estação; 

g) local do ponto de monitoramento da qualidade da água, com demonstração das características das margens e do horizonte observado do 

local, em diferentes direções. 

Obs.: As fotos devem atender aos requisitos apresentados na seção 2.4 desse documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

Nome do responsável que fotografou a estação Data 
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4.1.2  Instruções de preenchimento da Ficha Descritiva 

 

DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE MONITORAMENTO 

 

Descrever todos os tipos de monitoramento presentes na Estação. Exemplo: Pluviométrico, 

Fluviométrico, Sedimentométrico, Qualidade de Água. 

Em Método de Obtenção, informar o tipo de equipamnento. Exemplo: Pluviômetro, 

Pluviógrafo, Pluviologger, Régua Linimétrica, Sensor de Pressão, Radar, Linígrafo, USD49 ( 

para sedimentos), YSI6220V2 (para sondas de qualidade de água), etc. 

Em Formas de Transmissão, descrever se é com telemetria Satélite, Celular, Boletim ou 

Datalogger. 

 

COORDENADA GEOGRÁFICA DOS TIPOS DE MONITORAMENTO 

 

Preliminarmente, devem-se obter as coordenadas geográficas, expressas no formato 

grau/minuto/segundo, de cada tipo de monitoramento utilizando equipamentos GPS de 

navegação nos seguintes pontos: 

Pluviômetro/Pluviógrafo/Plouviologger: Sobre este(s) equipamento(s). 

Réguas/Linígrafo/Sedimentométrico: Sobre uma das Referências de Nível. 

Sensor de Pressão/Radar: Sobre o Sensor/Radar 

Qualidade de água: Sobre o sensor de coleta dos parâmetros de qualidade de água. 

 

SEÇÃO DE RÉGUAS 

Número de Lances: Ex: 7 

Descrição dos lances: Réguas linimétricas de alumínio fixadas em estacas suporte; Réguas 

linimétricas de acrílico fixadas em estacas suporte; Réguas linimétricas de madeira fixadas em 

estacas suporte; Réguas linimétricas de alumínio fixadas em estrutura de concreto; Réguas 

linimétricas de acrílico fixadas em estrutura de concreto; Réguas linimétricas de madeira 

fixadas em estrutura de concreto; Outros: (especificar) 

Margem: Esquerda; Direita. 

Amplitude: Será apresentado como: “limite inferior do 1º lance de régua” ao “limite superior 

do ultimo lance de régua”. Ex: 20 m 

Altitude do Zero da Régua com relação ao nível do mar (m): Ex: 523,2 m 

Lances instalados: Apresentar o número lances de réguas instalados. 
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REFERÊNCIAS DE NÍVEL 

Descrição dos RN’s: Calota de alumínio chumbada em bloco de concreto; Calota de bronze 

chumbada em bloco de concreto; Parafuso de ferro chumbado em bloco de concreto; Outros: 

(especificar) 

Estabilidade: Boa; Ruim 

Altitude dos RN’s com relação ao nível do mar (m): Esse valor será igual ao Zero da Régua 

com relação ao nível do mar (m) + Cota do RN (m) 

 

SEÇÃO DE MEDIÇÃO 

Distância da Seção de Réguas (m): Ex: 200 m  

Localização: Montante; Jusante 

Tipo de Travessia: Carro hidrométrico; Barco com cabo de aço; Barco (GPS); Barco 

(sextante); Barco (estação total); Barco (teodolito); A vau. 

Natureza do Leito: Rocha, Cascalho, Areia, Silte, Argila (pode ser marcado mais de um) 

Processos de Medição: Detalhado; Dois pontos; Três pontos; Método Acústico Doppler; 

Integrado; Calha Parshall, Vertedouro. 

Distância do PI/PF (m): Ex: 83 m 

 

NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS 

Margem: Esquerda; Direita 

Natureza: (pode ser informado mais de uma). Ex: Rocha; Cascalho; Areia; Silte; Argila; 

Outros: (especificar) 

Vegetação: Sem vegetação; Pequeno porte; Médio porte; Grande porte 

Inclinação: Pequena; Média; Grande 

 

CONTROLE 

Tipos de Controle: Corredeira; Cachoeira; Estreitamento lateral; Canal; Ponte; Bueiro; 

Degrau; Ilha 

 

POSIÇÃO EM RELAÇÃO A REDE 

Estação a montante: Deve ser informado o códico e o nome da entidade responsável pela 

estação hidrométrica, mais próxima e em operação, localizada imediatamente a montante. 

Estação a jusante: Deve ser informado o códico e o nome da entidade responsável pela 

estação hidrométrica, mais próxima e em operação, localizada imediatamente a jusante. 
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COTA DE TRANSBORDAMENTO 

Margem: Deve ser informado qual é a margem de transbosdamento com a menor cota. 

Cota: Deve ser informado qual a cota de transbordamento da seção de réguas em metros. 

 

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

Para a localização deve-se apresentar um desenho mostrando as principais rodovias de acesso, 

cidades próximas e algumas informações de distância. 

Para o croqui da estação apresenta-se contendo a localização da seção de réguas, das 

referências de nível, seção de medição, pluviômetro, curso d’água, localização de ponte (se 

houver), etc. 

 

IMAGEM DE LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇAO NO GOOGLE EARTH 

Apresentar a imagem, a aproximadamente 2.000m de altitude, no sistema Google Earth com 

o marcador no local da estação. 

 

FOTO DA ESTAÇÃO 

Deve conter fotos recentes da estação, de perto e de longe, e estar em conformidade com as 

orientações do Item 3 desse documento. Atenção, todas as fotos apresentadas no relatório de 

instalação também devem ser apresentadas na ficha descritiva. 
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4.2 Sugestão de Croqui de Cercado para Instalação de PCDs. 
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