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RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta educacional na área de recursos hídricos através de um

curso à distância de análise de consistência de dados fluviométricos utilizando a ferramenta

Sistema para Análise de Dados Hidrológicos (SiADH). São apresentados alguns problemas

relacionados com a utilização de séries hidrológicas inconsistentes,  os erros mais comuns,

metodologias para análise e traçado de curvas de descarga líquida, visão geral do software

SiADH e o projeto para elaboração do curso. Ao final do projeto, espera-se que os gestores

municipais de recursos hídricos estejam mais capacitados para identificar e corrigir possíveis

inconsistências  em  dados  fluviométricos,  determinar  relações  cota-descarga  e  utilizar  a

ferramenta SiADH.

Palavras-chave: Análise de consistência de dados, curva-chave, SiADH, cota-descarga.
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ABSTRACT

This article presents an educational proposition in water resources through a distance course

of fluviometric data assimilation using the Hydrological Data Analysis System (SiADH) tool.

Some  problems  related  to  a  bad  hydrological  data  are  presented,  as  common  mistakes,

methodologies to develop rating curves, a general view of the software SiADH and a Project

for a course elaboration. At the end of the project, the municipal water resources managers

should  be  more  prepared  to  identify  and correct  potential  problems in  fluviometric  data,

determine stage-discharge relations and use the SiADH tool.

Key-words: Data assimilation, rating curve, SiADH, stage-discharge.
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1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal do Brasil afirma que é dever do poder público promover a

educação  ambiental  em  todos  os  níveis  de  ensino  e  a  conscientização  pública  para  a

preservação do meio ambiente.

Segundo IBGE (2009),no Brasil, em 2005, as doenças infecciosas e parasitárias

correspondiam a 7,2% das causas de mortalidade infantil, nos permitindo verificar o quanto o

papel  da educação ambiental  impacta  diretamente  no dia  a  dia  das pessoas.  Sabe-se que,

indiretamente,  a  água  está  ligada  à  transmissão  de  verminoses,  como  esquistossomose,

ascaridíase, teníase, oxiuríase e ancilostomíase e os vetores, como o mosquito Aedes aegypti,

que  se  relacionam  com a  água  podem ocasionar  a  dengue,  a  febre  amarela  e  a  malária

(BRASIL, 2015). 

Nesse contexto, uma eficiente gestão sobre os recursos hídricos compreende uma

adequada mitigação de conflitos, promoção do saneamento, redução dos danos causados por

eventos críticos, garantia dos usos múltiplos e preservação dos recursos de forma a permitir o

usufruto dos recursos também pelas gerações futuras e para sua realização, só é possível por

meio  do  conhecimento,  tanto  que  foi  criada  uma  lei  específica  para  instituir  a  Política

Nacional de Educação Ambiental – Lei nº. 9.795/99.

Nesse contexto, a atual proposta de intervenção visa produzir um curso de análise

de  consistência  de  dados  fluviométricos  voltado  para  os  gestores  municipais  de  recursos

hídricos.  A ideia  básica  é  capacitar  os  gestores  em elaboração de relações  cota-descarga,

identificação de erros em séries fluviométricas e aquisição de dados hidrológicos para que

estes possam utilizar sempre a melhor informação disponível, executando projetos de maior

qualidade.

Sabe-se que o estado brasileiro possui uma rede hidrometeorológica que deixa a

desejar em abrangência espacial,  temporal e em qualidade,  pois, existem diversos tipos de

erros  nas  séries  hidrológicas,  provenientes  desde falhas  humanas na aquisição  dos  dados,

falhas em equipamentos, falhas de transcrição, problemas de bancos de dados, entre outros.

Esses  erros  podem inviabilizar  a  execução de projetos  confiáveis  nas mais  diversas  áreas

(construção  de  pontes,  hidrelétricas,  sistemas  de  captação,  gerenciamento  de  conflitos  e

riscos) e a maior parte dos gestores não sabe como lidar com esses erros e minimizar sua

influência.
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Sabe-se que os problemas na gestão de recursos hídricos podem ocorrer quando a

demanda começa a ser maior que a oferta (FALKENMARK, 1992 citado por HESPANHOL,

2008), de modo que é necessário conhecer a disponibilidade com a maior precisão possível.

A  ênfase  do  sistema  brasileiro  de  gestão  dos  recursos  hídricos  é  quanto  aos

aspectos qualidade e quantidade das águas através de ações que promovam os usos múltiplos

dos recursos hídricos  (JACOBI & BARBI, 2007).Para que essa gestão seja satisfatória,  o

conhecimento  das  disponibilidades  hídricas  e  do  regime  fluvial  dos  corpos  d’água  é

fundamental, e este trabalho se propõe a capacitar os gestores na análise de consistência de

dados fluviométricos para que possam atingir esse objetivo da melhor maneira possível.

Nessas circunstâncias,  a presente pesquisa tem a seguinte pergunta norteadora:

estariam os gestores municipais capacitados para realizar análises sobre dados fluviométricos?

Nesse  sentido,  como  principal  hipótese,  a  pesquisa  entende  que  os  gestores  municipais

precisam desenvolver capacitações relacionadas aos recursos hídricos para que realizem gerir

da melhor maneira possível os recursos hídricos disponíveis nos municípios que residem.

Diante  do  exposto,  a  pesquisa  possui  o  seguinte  objetivo  geral:  elaborar  um

projeto  de  intervenção  educacional  em disponibilidades  hídricas  e  do  regime  fluvial  dos

corpos  d’água  municipais  direcionada  aos  gestores  municipais  em  recursos  hídricos.

Especificamente, podem-se relacionar os seguintes objetivos:

a) Proporcionar aos gestores municipais o conhecimento técnico necessário para

as diversas análises referentes aos recursos hídricos;

b) Identificar as demandas específicas dos gestores municipais para os diversos

estudos em recursos hídricos;

c) Apresentar noções básicas de estatística descritiva para apresentação técnica

dos trabalhos realizados em campo e saber como interpretá-los;

d) Construir uma plataforma computacional para a educação à distância;

e) Construir  manuais  técnicos  para a divulgação da importância  de se realizar

corretamente a leitura, apresentação e divulgação dos dados relacionados aos

recursos hídricos municipais;

f) Elaborar oficinas para que sejam realizadas práticas voltadas ao conhecimento

dos dados sobre recursos hídricos.
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Para  alcançar  esses  objetivos,  a  pesquisa  se  debruçará  com a  metodologia  de

realizar uma proposta educacional para a realização de um curso sobre análise de consistência

de  dados  fluviométricos  baseado  na  determinação  de  relações  cota-descarga  conforme

descrito em Rantz et al.(1982) e Jaccon e Cudo (1989), além da apresentação do Sistema Para

Análise  de  Dados  Hidrológicos  –  SiADH  (LOPES  et  al., 2013),  disponível  em

http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/monitoramento/sala-de-situacao/rede-

hidrometeorologica-nacional-1/monitoramento-hidrologico-no-setor-eletrico,  ferramenta

computacional desenvolvida para auxiliar  no processo de análise de consistência de dados

fluviométricos. Ressalta-se que esse sistema gera diversos gráficos e planilhas que destacam

as  possíveis  inconsistências,  facilitando  a  detecção  de  erros  nas  séries  hidrológicas

disponíveis.

Por  fim,  a  pesquisa  está  dividida  em  quatro  capítulos.  O  primeiro  retrata  a

introdução que explana a problemática e o objetivo da pesquisa. O segundo capítulo abordará

o  referencial  teórico  que  embasará  a  importância  da  educação  para  dados  fluviométricos

direcionado aos gestores municipais. O terceiro capítulo descreverá a proposta de intervenção

educacional  para  os  gestores  municipais,  apresentando  os  métodos  e  softwares que  serão

apresentados durante a capacitação, o formato proposto da capacitação, com os tópicos do

manual  e  das  apresentações  a  serem  utilizadas  nos  workshops. O  quarto  capítulo  será

destinado  às  considerações  finais  sobre  as  dificuldades  esperadas  e  possibilidades  de

aprimoramento.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os  projetos  de  engenharia  e  gestão  de  recursos  hídricos,  frequentemente

necessitam do  conhecimento  hidrológico  de  determinadas  regiões.  Dentre  as  informações

necessárias,  a  mais  importante,  na maioria  dos  casos,  é  a  vazão de um curso d’água em

determinado  trecho.  Esta  vazão,  também  chamada  de  descarga  líquida,  é  equivalente  ao

volume de água que escoa em determinada seção na unidade de tempo (BRASIL, 2004).

É  possível  realizar  essa  medição  por  meio  de  medidores  acústicos  que  são

utilizados para determinar a velocidade da água a partir do efeito doppler, porém, a um custo

bastante elevado.

Considerando que a descarga líquida é sensível a diversos fatores, especialmente

as chuvas  na bacia,  ela  é bastante  variável  ao longo do tempo.  Assim,  o valor  de vazão

encontrado em uma medição,  representa apenas aquela situação e não pode ser entendido

como característico daquele ponto a qualquer tempo. Logo, é necessário conhecer as vazões

ao longo do tempo e,para isso, são instaladas réguas nas estações fluviométricas, em que é

possível medir o nível d’água, também chamada de cota, de maneira muito mais simples que a

realização  de  uma  medição  de  vazão.  Quando  o  local  de  instalação  da  estação  é  bem

escolhido, espera-se uma relação biunívoca entre cota e descarga, de forma que é possível

extrair a vazão diária a partir da série de leitura de cotas e uma curva-chave que correlaciona

essas duas grandezas (BRASIL, 1982).

O estudo da relação cota-descarga, caracterizado por um período de validade e

uma faixa de amplitude entre as cotas mínimas e máximas observadas, é realizado a partir de

uma série de informações, uma cronologia de cotas e uma série de medições de descarga. A

partir daí, o hidrólogo procura definir a relação Q(h) que poderá ser simples ou até impossível

de ser determinada (JACCON e CUDO, 1989).

Ressalta-se  que  as  medições  periódicas  de  descarga  líquida  em  estações

fluviométricas são necessárias para confirmar a permanência da relação ou a necessidade de

modificá-la (RANTZ et al.,  1982). Uma boa relação cota-descarga vai impactar em toda a

série hidrológica e está intimamente relacionada com a qualidade, quantidade e distribuição

das medições de descarga.

A  maior  parte  dos  fatores  que  afetam  a  qualidade  dos  dados  de  vazão  são

determinadas por condições naturais ou possui alto custo para melhorar. Contudo, o hidrólogo

pode melhorar muito a qualidade dos dados através do bom uso de procedimentos adequados
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de análise de consistência de dados, dentre os quais o mais importante é a determinação das

relações cota-descarga (KENNEDY et al., 1984).

Em 8 de janeiro de 1997 foi publicada a Lei Federal 9.433 – conhecida como Lei

das Águas –, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Destaca-se entre

os instrumentos da PNRH, a criação de um Sistema de Informações Sobre Recursos hídricos,

que tem como um de seus princípios básicos a descentralização da obtenção e produção de

dados e informações. Assim, fica claro que precisamos ter gestores municipais de recursos

hídricos capacitados para o atendimento desse princípio básico.
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3 METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos que serão utilizados para a proposta educacional

destinada  aos  gestores  municipais,  consistirá  na  produção  de  um  curso  sobre  análise  de

consistência  de  dados  fluviométricos  baseado  na  determinação  de  relações  cota-descarga

conforme descrito em Rantz et al. (1982) e Jaccon e Cudo (1989), além da apresentação do

Sistema Para Análise de Dados Hidrológicos (SiADH) (LOPES et al., 2013), que consiste em

uma  ferramenta  computacional  desenvolvida  para  auxiliar  no  processo  de  análise  de

consistência  de  dados  fluviométricos.  O  Sistema  gera  diversos  gráficos  e  planilhas  que

destacam as possíveis inconsistências, facilitando a detecção de erros nas séries hidrológicas

disponíveis, conforme exemplos das Figuras 1 e 2.

Figura 1– Curva chave em escala aritmética e logarítmica e gráficos de desvios versus cota e

desvios versus tempo.

Fonte: SiADH.
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Figura 2 – Resumo das principais características das curvas-chave.

Fonte: SiADH.

Salienta-se  que,  apesar  da  existência  do  SiADH,  os  gestores  municipais

desconhecem completamente a operacionalização desse referido sistema e,  provavelmente,

pode ocasionar erros na interpretação e divulgação dos dados.

Sendo assim, a atual pesquisa apresentará uma proposta de suporte aos gestores

que,  por  meio  de  um instrumental  de  coleta  de  dados,  permitirá  a  identificação  de  suas

demandas para que o SiADH seja otimizado em sua performance e, para tanto,  promover

cursos básicos de estatística descritiva, construção de manuais técnicos mais simplificados e

direcionados  aos  gestores  além  de,  possivelmente,  desenvolver  uma  plataforma

computacional  para a realização desses cursos de forma à distância.  A seguir,  o próximo

capítulo será destinado para apresentar a proposta de intervenção educacional.

O curso terá os seguintes módulos, que devem ser desenvolvidos ao longo de duas

semanas: 1 – Levantamento de informações; 2 – Análise de perfis transversais; 3 – Análise de

medições  de descarga;  4 – Análise  de cotas;  5 – Análise  e traçado de curvas-chave;  6 –

Extrapolações de curvas-chave; 7 – Análise de vazões; 8 – Elaboração de relatórios de análise

de consistência de dados.
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EDUCACIONAL

4.1 Apresentação da área de estudo

O Brasil é um país continental, com mais de cinco mil e quinhentos municípios e

duzentos milhões de habitantes (IBGE, 2018). Dentre esse universo de municípios, alguns são

grandes  regiões  metropolitanas  que  possuem  centros  de  atenção  a  desastres  em  que  os

gestores  de  recursos  hídricos  devem  estar  aptos  a  saber  utilizar  a  melhor  informação

disponível de forma adequada.

4.2 Identificação do problema

As séries de dados fluviométricos disponíveis nem sempre possuem a qualidade

adequada para a necessidade de utilização, por conta dos inúmeros fatores listados ao longo

desse trabalho como leituras  errôneas,  medições  inadequadas,  erros de digitação,  erros de

bancos de dados, etc. Esses erros, se não corrigidos no início dos projetos podem se propagar

levando  a  conclusões  equivocadas,  gastos  desnecessários,  riscos  aumentados  e  graves

problemas de gestão.

4.3 Justificativa

A utilização de dados adequados para uma correta inserção e leitura dos dados

fluviométricos, permite extrair a melhor informação possível, resultando em respostas mais

satisfatórias às demandas existentes e projetos mais confiáveis na área de recursos hídricos.

Com  esse  pensamento,  a  presente  proposta  educacional  justifica-se  por  permitir  que  os

gestores  de  órgãos  públicos  voltados  aos  recursos  hídricos  fiquem  mais  familiarizados,

qualificando-se e capacitando-se com o sistema computacional e possam tirar conclusões mais

sólidas e fundamentadas na estatística e na engenharia computacional para que possam tomar

a melhor decisão em momentos críticos de escassez de água e, também, na melhor decisão

para cota-descarga em períodos de enchente.
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4.4 Objetivo

Esta  proposta  de  intervenção  tem  por  objetivo  promover  a  capacitação  dos

gestores municipais direcionados aos recursos hídricos em análise de consistência de dados

fluviométricos  e  apresentar  a  ferramenta  computacional  SiADH  para  proporcionar  o

conhecimento técnico necessário para as diversas análises referentes aos recursos hídricos,

identificar  as  demandas  específicas  dos  gestores  municipais  para  os  diversos  estudos  em

recursos hídricos, apresentar noções básicas de estatística descritiva para apresentação técnica

dos trabalhos  realizados  em campo e saber como interpretá-los,  construir  uma plataforma

computacional para a educação à distância e construir manuais técnicos para a divulgação da

importância  de  se  realizar  corretamente  a  leitura,  apresentação  e  divulgação  dos  dados

relacionados aos recursos hídricos municipais.

4.5 Resultados e impactos esperados

Espera-se  que,  após  a  realização  da  proposta  de  intervenção,  os  gestores

municipais em recursos hídricos sejam capazes de analisar os dados fluviométricos de forma

crítica e, assim, elaborar melhores projetos de engenharia e entregar as melhores respostas

possíveis  às suas demandas e,  consequentemente,  tomar a  melhor decisão para o uso dos

recursos hídricos municipais.

4.6 Ações de intervenção

As  ações  de  intervenção  consistirão,  basicamente,  em  realizar  cursos  com  a

duração  de  duas  semanas  cada,  em  que  serão  apresentadas  metodologias  de  análises

preliminares de cotas, resumos de descarga, perfis transversais, análise e traçado de curva-

chave e análise de vazões utilizando a ferramenta SiADH.

No primeiro módulo, com duração de um dia, serão apresentadas as informações

que precisam ser  levantadas  antes  da realização de uma análise  de consistência  de dados

fluviométricos.

Os próximos módulos, também de curta duração, serão para avaliação de perfis

transversais e medições de vazão.
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A  parte  sobre  análise  de  cotas  demandará  mais  tempo,  pois,  conta  com

apresentação um pouco mais detalhada do SiADH e dos diversos tipos de erros encontrados

nesse tipo de série.

O módulo sobre análise e traçado de curva-chave também demandará mais alguns

dias, com explanação detalhada da planilha gerada pelo SiADH que traz muitas abas com as

diversas informações existentes no banco de dados sobre a estação que será trabalhada.

No  quesito  extrapolação  de  curvas-chave,  são  apresentados  os  seis  métodos

diferentes encontrados na planilha para análise e traçado de curvas-chave.

A análise de vazões contemplará muitas das saídas do SiADH, visto que esta é a

principal  etapa  da  análise  regional,  em que  se  utiliza  estações  de  apoio  para  verificar  a

coerência entre os pontos de monitoramento.

Por fim, o módulo final apresenta as informações que devem estar contidas em um

relatório  de  análise  de  consistência  de  dados  fluviométricos  e  como  estes  devem  estar

organizados.

4.7 Atores envolvidos

Os atores da proposta de intervenção serão: o instrutor do curso e os gestores

municipais  de  recursos  hídricos  dos  diversos  órgãos  relacionados  (secretaria  de  meio

ambiente, defesa civil etc.).

4.8 Recursos necessários

Os recursos necessários são os mesmos que qualquer curso à distância necessita:

os estudantes precisam ter à disposição um computador com acesso à internet.  A Agência

Nacional de Águas poderá disponibilizar o curso no âmbito do programa Progestão e o autor

do trabalho será o tutor.

4.9 Orçamento
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O curso não possui custo financeiro, demandando apenas um espaço na nuvem

para armazenamento do material. Este espaço já existe nas ações de capacitação promovidas

pela ANA. Além disso, não haverá necessidade de contratação da elaboração do curso, pois

este já está sendo desenvolvido pelo autor, que é servidor da ANA.

4.10 Viabilidade

A ANA já realiza a capacitação de diversas pessoas através de cursos à distância,

dispondo da infraestrutura necessária. O curso já está estruturado pelo autor.

4. 11 Riscos e dificuldades

Há o  risco  de  o  projeto  não  ser  aprovado  pela  diretoria  colegiada  do  órgão

promotor. Dentre as dificuldades, a maior é a motivação dos servidores para se capacitar em

um assunto que demanda conhecimento prévio de hidrologia.

4. 12 Cronograma

Atividade Ma
r

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Elaboração do projeto
Apresentação do projeto à banca
Apresentação  do  projeto  à
diretoria da ANA
Deliberação  e  Aprovação  do
projeto pela diretoria da ANA
Realização dos cursos

4.13 Gestão, acompanhamento e avaliação

A  gestão  do  projeto  será  realizada  pelo  autor,  que  será  o  tutor  do  curso.  O

acompanhamento e avaliação serão realizados pela chefia imediata do gestor do projeto.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão da educação no Brasil é muito delicada e qualquer iniciativa nessa área

esbarra  em diversas  dificuldades.  Como não há uma cultura  nacional  de  aperfeiçoamento

constante,  a  falta  de  interesse  dos  profissionais  é  o  primeiro  entrave.  A maior  parte  dos

brasileiros não compreende a necessidade de se atualizar para buscar a excelência em seus

trabalhos. Como não há essa demanda por capacitação por parte dos gestores municipais em

recursos hídricos, fica difícil alocar recursos para iniciativas na área de educação de forma

consistente.  Contudo,  o  desenvolvimento  de novas  tecnologias  como o SiADH representa

uma boa perspectiva de melhora e mesmo essas ações isoladas podem levar a melhor tomada

de decisão.
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