
CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DAS ÁGUAS

HIDROLOGIA

Medindo as Águas do Brasil – Noções de 
Plu e Fluviometria



2 

Introdução: 

Nesse curso ressaltamos a importância da água na manutenção da vida, 

veremos sua dinâmica no planeta e a importância de a quantificarmos 

continuamente. Então, estudaremos sobre as medições da quantidade de água 

proveniente das chuvas e dos rios e veremos quais os instrumentos utilizados, 

conheceremos quem, como e quando são feitas as medições. Perceberemos a 

importância e a complexidade da coleta de informações num país continental. 

Conheceremos os parceiros envolvidos e a instituição responsável pela coordenação 

de todos os dados levantados e a formação da Rede Hidrometeorológica Nacional.   

Módulo 1: A água e a sua importância 

A água é de extrema importância para a existência da vida na Terra, pois todos 

os seres vivos dependem desse recurso para sobreviver.  

A água também é indispensável para geração de energia, transporte, lazer, 

dentre outros. 

Vegetais Animais Seres humanos 

Lazer Navegação 
 Hidrelétrica 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=a7ATWvKonu4VrM&tbnid=UBuKYjJcuR9QOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://brasilia.deboa.com/dicas-descontos/lazer-no-lago-paranoa&ei=gTVyU5iCDsWtyASGk4HYCQ&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNGZOM8KRYbMAr2gYDnWfdy43vMErg&ust=1400080095306041
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Você consegue pensar em outras situações em que a água é  de suma 

importância? 

 

Navegação, saneamento básico, abastecimento de cidades, conservação da 

biodiversidade, celebrações culturais e religiosas, saúde humana: você também 

pensou nesses? 

 

A água não tem um uso único e exclusivo ou única função. O uso da água é 

múltiplo e está garantido como tal na Lei das Águas. Essa lei foi promulgada em 8 de 

janeiro de 1997 (Lei Nº 9.433 de 8/01/1997) e apresenta fundamentos, objetivos e 

diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos em nosso território. Clique aqui 

(http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/video.aspx?id_video=88) e conheça um 

pouco mais sobre a Lei das Águas – a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Entre os fundamentos citados na Política Nacional de Recursos Hídricos, 

encontra-se que as águas são recursos limitados, isto é, são recursos finitos. Apesar 

de haver muita água no planeta, pouco dessa água é adequado para o consumo 

humano. Veja aqui a distribuição da água no nosso planeta. 

 

 
Por isso todos os setores que utilizam a água, e nós individualmente, devemos 

evitar o desperdício e usá-la de forma consciente. 

 

O ciclo da água 
 

A água presente no nosso planeta tem uma dinâmica que chamamos de ciclo da 

água ou ciclo hidrológico. Dentro do ciclo hidrológico, a água a pode aparecer em três 

estados distintos: líquido, gasoso e sólido.  

 
Vejamos a descrição desse ciclo: 

Uma minúscula parte da energia proveniente do Sol chega à Terra em forma de luz e calor. Ao aquecer a água na 

superfície terrestre, ocorre a evaporação. Já sabemos que a maior parte da água disponível é a água salgada dos mares e 

oceanos. A superfície líquida transforma-se em vapor d’água que inicia seu movimento de ascensão na atmosfera, deixando o 

sal para trás. Ao subir, essa água destilada, em forma de vapor, torna-se cada vez mais fria. Os movimentos complexos das 

gotículas acabam por fazê-las se chocar entre si e se unirem em gotas maiores, fenômeno conhecido como coalescência, 

formando as nuvens. 
Os ventos carregam as nuvens para lugares distantes de onde se originaram as gotículas de vapor. As gotas são 

mantidas suspensas, devido a movimentos turbulentos no interior das nuvens. Esses movimentos caóticos e bruscos permitem que 
as gotas não caiam, mas também acarretam o aumento do tamanho das gotas.  

Ao atingirem determinado tamanho, as gotas, até então sustentadas pelas correntes de ar, tornam-se suficientemente 
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pesadas para que a atração gravitacional as faça precipitar de volta à superfície. Dependendo das condições atmosféricas, elas 
podem chegar à superfície em forma de pequenas esferas de gelo (granizo), flocos gelados (neve) ou simplesmente como gotas de 
água (chuva). A maior parte dessa precipitação se dá no oceano. 

Em terra firme, as chuvas podem cair nas regiões urbanas ou nas zonas rurais. As que caem nos telhados das casas se 
concentram nas calhas, daí escorrem para pavimentos e vias públicas, onde são coletadas pelas galerias pluviais que as escoam 
para os rios. 

As chuvas que caem nos campos encharcam o solo, após passar pela vegetação. As primeiras gotas a tocar o solo 
começam a se infiltrar nos poros da terra. A água que se infiltrou no solo começa a se movimentar lentamente, cada vez mais em 
direção ao fundo. Os vegetais aproveitam para absorver essa água por meio de suas raízes.  

A água que chegou a um ponto mais abaixo das raízes pode continuar seu movimento descendente até chegar a um lugar 
onde não há mais poros vazios. Essa região onde todos os poros estão saturados de água é chamada de lençol freático, sendo a 
água subterrânea de mais fácil acesso. É aquela água que fica no fundo daqueles poços tão comuns na zona rural. Mas a água 
pode continuar descendo até encontrar uma rocha, penetrar por suas fendas e ir parar em locais de acesso difícil e dispendioso 
embaixo das rochas impermeáveis.  

Esses são os chamados lençóis cativos ou aquíferos confinados. Muitas vezes, devido à conformação topográfica ou a 
rachaduras nas rochas, os lençóis freáticos e até mesmo os cativos afloram na superfície e formam os chamados olhos d’água, 
minas ou fontes. Alguns riachos são formados por essas minas. Parte da água subterrânea pode aflorar no mar. 

Se a intensidade da chuva for superior à capacidade do solo de absorver a água, as depressões na superfície do solo 
começam a se alagar. Se a chuva continuar, esses alagados começam a transbordar e surgem pequenos filetes d’água nos 
terrenos.  

Os filetes vão se juntando e formando enxurradas que vão descendo as colinas, se dirigindo aos fundos dos vales e 
formando o que chamamos de rios. O excesso de água é levado pelos rios, que desembocam em outros rios e assim por diante, até 
chegar ao mar. Durante esse trajeto, a água da superfície dos rios e dos lagos também evapora. 

A água absorvida pelas plantas participa do processo metabólico de seu crescimento. Um dos processos envolvidos é a 
transpiração, que devolve parte da água absorvida para a atmosfera em forma de vapor. 

 
 São muitos os detalhes do ciclo da água? Para consolidar esse conhecimento, 
clique aqui (http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/Video.aspx?id_video=83). 
 

Vários fatores estão envolvidos no ciclo hidrológico. Há pessoas que dedicam a 
vida inteira estudando em detalhes cada parte desse ciclo e existem instituições de 
pesquisa que tratam exclusivamente dessa sequência intrincada de fenômenos. Mas, de 
maneira geral, agora, você já incrementou o seu conhecimento e sabe do que se trata. 

 
 
 
Resumindo o módulo 1:  
 

Terminamos o 1º módulo: A água e sua importância.  Neste módulo trouxemos à 
nossa memória a importância de água em nossas vidas, percebemos que a água tem um 
uso múltiplo que é assegurado inclusive por uma lei, a Lei das Águas e fechamos ao 
recordarmos ou aprendermos sobre a incrível circulação da água no nosso planeta.  

 

Módulo 2:  Quantificando as águas da chuva: 
pluviometria 
 
 

Neste módulo veremos o quão importante é sabermos sobre a quantidade de água 
que circula para planejarmos as atividades que desejamos, bem como ter subsídios para 
agir na prevenção de desastres naturais. Começaremos por entender como medir as 
aguas das chuvas. Vamos continuar? 
 

Como vimos, a água é um recurso finito e precisamos saber usá-la de forma 
racional, ou seja, de forma eficiente, consciente. 
 

Chama-se hidrometria o conjunto de técnicas por meio das quais se determina a 
quantidade e a qualidade da água. As medições hidrométricas ocorrem, normalmente, 
em um local de monitoramento que denominamos estação hidrométrica ou simplesmente 
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estação. Numa estação, pode-se fazer o monitoramento das chuvas, do fluxo dos rios, 
dos sedimentos ali encontrados e da qualidade da água. Lembrando sempre que o 
monitoramento se dá a partir de medições frequentes, contínuas e padronizadas.   

O conjunto das medições hidrométricas, isto é, os dados obtidos geram 
informações que a auxiliam a prevenção, análise e elaboração de prognósticos sobre 
cheias e secas, manutenção do ecossistema, agricultura, navegação e abastecimento 
público, respondendo perguntas como: 

 Quando alertar a população sobre o risco de enchentes e estiagem?

 Quanto de água precisamos para manter a integridade dos ecossistemas?

 Quanto de água precisamos para o cultivo de produtos agrícolas?

 Qual o nível de água que se deve ter nos rios para garantir a
navegabilidade?

 Quanto de água precisamos para atender a população e as indústrias nas
cidades?

 Portanto, quantificar as águas é primordial para planejarmos e gerenciarmos os 
recursos hídricos e deste modo torná-los acessíveis a todos que necessitem utilizá-los, 
seja para fins culturais, sociais, ambientais ou econômicos. 

Pluviometria: medindo as chuvas 

A quantidade de chuva que cai varia entre diferentes lugares e épocas do ano. A 
pluviometria nos permite quantificar essa variação espacial e temporal, contribuindo para 
o entendimento dos fenômenos climáticos regionais e de eventos como secas e
enchentes. 

Num canto do país: 

Fonte: http://artesmendes.wordpress.com/tag/seca/ em 14/05/2014 

Pluviometria 

Do grego metría = medida Do latim pluvia = chuva 

http://artesmendes.wordpress.com/tag/seca/
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Noutro canto do país: 
 

 
Fonte: http://www.novapauta.com/2012/06/charge-do-dia_12.html em 12/05/2014 

  
 

Assim, para planejarmos nossas atividades e prevenirmos catástrofes e situações 
de risco, é muito importante que saibamos o quanto chove, que é a principal forma de 
entrada de água numa região. Para medirmos o volume de chuva, usamos um 
equipamento chamado pluviômetro. 

 
 

 
fonte: http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2012/12/16/otro-ano-pensando 
 
 
O pluviômetro é um instrumento simples, de operação fácil e custo relativamente 

baixo, o qual armazena a água da chuva e permite que se quantifique o total precipitado 
por unidade de área em um determinado tempo. Tradicionalmente, a medição é feita em 
milímetros.  

 
 

Pluviômetro 

http://www.novapauta.com/2012/06/charge-do-dia_12.html


10 

 
 

 

 
 
Um pluviômetro é composto basicamente por uma área coletora e um 

armazenador. Suas dimensões de captura são precisas, já que depende-se desta área 
conhecida para calcular o volume da chuva precipitada. Em pluviômetros automáticos, a 
água segue para um funil onde é concentrada em um único ponto de saída e então 
fracionada em pequenos volumes para ser mensurada em unidade de altura (mm), a qual 
pode ser convertida em uma unidade de volume (ex: litros).  

 

Conhecendo a proveta: 
 
A quantidade de chuva que cai é recolhida pelo pluviômetro e repassada a um 

recipiente de vidro/plástico chamado proveta, que é marcado com linhas que definem 
diretamente uma determinada altura (nível). O nível da água na proveta corresponde a 
um volume de chuva e é usado, por padrão, com uma casa decimal:  

 

Exemplo: inteiro decimal 
 

 

13,2 mm 

 
Proveta de 10 mm 

A proveta de 10 mm tem o número inteiro, a vírgula e 

o número decimal marcados. 

 

 

 

Leitura: 5,4 mm 
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Sempre que a água acumulada no pluviômetro encher mais de uma vez 

a proveta, a quantidade de chuva será a soma de todas as leituras até 

acabar a água do pluviômetro. 
 
 

Exemplo: 
 

 
 

Todos os dias são realizadas as leituras dos pluviômetros que estão 

distribuídos em território nacional.  Essas leituras são anotadas em uma 

caderneta específica, cujas folhas contêm os boletins diários.  

 Caderneta específica 

 

 

 

Caso não haja água no pluviômetro, a anotação no boletim será 0,0 mm. 

 

O índice pluviométrico em milímetros indica o volume em litros de água 
que caiu em um metro quadrado de área, assim uma chuva de 20 mm 
corresponderá à precipitação de 20 litros de água por metro quadrado. 

 
 

As medições são feitas todos os dias da semana, inclusive em feriados, 

dias com sol ou com chuva, sempre às 7h da manhã.   

 

Anotando corretamente a medição: 

 

Cada folha da caderneta, denominada boletim, é preenchida em 2 vias e 

utilizada durante 1 mês: 
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 Boletim 

 

 

Uma das vias permanece na caderneta e a outra é entregue à instituição 

responsável pelo monitoramento.  

 

Quando a leitura, por algum motivo, não é realizada a água ficará 

acumulada no pluviômetro até que a leitura seguinte seja realizada. Neste 

caso, é anotado o sinal (+) nos dias sem leitura. 

 

 
 

Quando ocorrer a perda da leitura, por exemplo, em caso de torneira 

aberta, é anotado um traço (-) nos dias em que ocorreram a perda da leitura 

na caderneta. 

 

O regime de chuvas de uma região é conhecido por meio da 

pluviometria. As chuvas determinam os regimes dos rios, a ocupação do 



10 

 

solo, a existência de vegetação, entre outros, o que torna imprescindível o 

conhecimento de sua dinâmica para o planejamento de qualquer atividade.  
 

Pluviômetros isolados pouco informam, contudo, muitos pluviômetros 

distribuídos no espaço territorial, com medições frequentes, precisas e 

pontuais formam um conjunto de informações que reunidos em uma rede 

constituem informações estratégicas para previsões meteorológicas, 

desenvolvimento do país, manutenção do meio ambiente e muito mais.  No 

módulo 5 veremos a formação dessa rede brasileira, a Rede 

Hidrometeorológica Nacional.  

 

Resumindo o módulo 2: 
 

Finalizamos o módulo 2 que retratou sobre as medições das chuvas, 

seus equipamentos, coleta e registros. Agora vamos para o módulo 3 que 

trabalhará as medições de rios. 

 

 

 

Módulo 3:  Quantificando as águas dos rios: 
Fluviometria 
  
 Neste módulo vamos entender de que forma são realizadas as medições 
nos rios, entender sobre a vazão de um rio e desmistificar sobre a curva-chave. 
Vamos continuar? 

 
       Fluviometria: quantificando a água dos rios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal como pluviometria, a palavra fluviometria tem sua origem no latim e no 
grego. Fluvius está relacionado a rio e metría a medida. A fluviometria abrange 
as medições de vazão e cota de rios e, tal qual a pluviometria, é importante 
para subsidiar decisões em diversos setores, como: 
 

 Planejamento de uso dos recursos hídricos; 

Fluviometria 

Do grego metría = medida Do latim fluvius = rio 
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 Meio ambiente; 

 Aproveitamento hidro energéticos; 

 Previsão de cheias; 

 Gerenciamento de bacias hidrográficas; 

 Saneamento básico; 

 Abastecimento público e industrial;  

 Navegação. 
 

Uma estação hidrométrica de fluviometria é composta por uma seção de 
medição de vazão do rio (a vazão é também conhecida como descarga de um 
rio e é o volume de água que passa entre dois pontos por um dado período de 
tempo, normalmente, é expressa em metros cúbicos por segundo (m3 /s)) e por 
uma sequencia de réguas linimétricas, que são estruturas fixas e graduadas 
que possibilitam a leitura do nível do rio.  
 
 
 

 
 

 
Vamos mostrar a seguir como se mede o nível da água de um rio e também 
como se mede a vazão de um rio. 

 
onte: http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2012/12/16/otro-ano-pensando 

O nível da água de um rio, também chamada de cota, é obtida por meio 
da leitura direta de uma régua, denominada régua linimétrica de alumínio, PVC 
ou fibra de vidro, graduada a cada 1 centímetro (cm) e numerada a cada 2 cm, 
instalada à margem do rio, seguindo sua seção transversal do rio. 
 

Para a leitura das cotas são instaladas as réguas em série, em 

Como se mede o nível da 

água de um rio  

um rio  

Seção transversal de medição de vazão 
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alinhamento perpendicular ao eixo do rio ou seja, acompanhando a seção 
transversal do rio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
A seção de réguas está disposta como uma escada: o fim de cada 

degrau corresponde ao início do outro, isto é, o fim de cada régua indica o 
ponto inicial da próxima régua linimétrica. Então, se cada régua tem 1m e se o 
rio encontra-se na metade da segunda régua, teremos a medida de cota 
equivalente a 1m da primeira régua mais 0,50 m da segunda régua totalizando 
a medida equivalente a 1,50m de cota. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
É importante que as réguas estejam dispostas em altura correta. Para 

tal, o hidrometrista (Técnico que realiza a medição dos parâmetros 
hidrométricos como a cota e vazão) confere o nível em campo de cada régua 
com o auxílio de nível topográfico e do teodolito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seção de réguas de um rio 



10 

 

 
Outros métodos para a verificação da disposição correta das alturas das 

réguas também são usualmente utilizados, como por exemplo, uma mangueira 
transparente com água.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou o uso de uma régua e o nível de pedreiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A seção de réguas 
 
 

Acompanham a “seção de réguas”, os referenciais de nível (RN) que são 
padronizadas em chapas de bronze ou alumínio ou substituto similar, 
numeradas, com indicação do desnível geométrico em relação ao zero das 
réguas. Em uma estação hidrométrica, são colocadas tantas réguas quantas 
forem necessárias para saber o nível do rio, tanto na estiagem (águas baixas), 
quanto na cheia (águas altas).  
 

As réguas são cravadas nas margens, em diversos lances, para que, 

ao fazer a leitura, elas não fiquem muito longe do observador. Quando uma 

régua é levada por uma enchente ou derrubada por outro motivo, outras são 

reinstaladas, no mesmo lugar, na mesma altura que as anteriores. Para isso, 

Régua linimétrica 
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utiliza-se a referência de nível (RN), que serve, também, para verificar se as 

réguas estão niveladas. As réguas linimétricas não podem ser retiradas de 

um local e colocadas em outro. Novas réguas são sempre providenciadas 

pela instituição responsável.  

E o que precisamos para uma leitura efetiva? 

1) Que o caminho até as réguas esteja sempre limpo; 

2) Que material como galhos, lixo e outros sejam retirados quando 

agarrados às réguas; 

3) Que o órgão responsável seja avisado em caso de dano ou perda de 

régua ou qualquer outro instrumento da estação; 

4) Que o boletim seja preenchido diariamente com os valores de cota lidos 

nas réguas, anotando-se data e hora; e 

5) Que se mantenha a referência de nível (RN) protegida, conservada e 

limpa. 

 

Exemplos de uma medição bem feita:  
 

Vejamos como se dá a leitura de uma régua. 
 

O lance é a numeração dada a cada uma das réguas linimétricas de 
uma seção de réguas, e está registrada na parte superior da régua. Esse 
número no topo da régua indica a cota máxima que se pode ler naquela régua. 
O número 11, por exemplo, indica que a marca mais alta da régua corresponde 
à cota de 11 m, que é igual 1.100 cm. Portanto, toda leitura feita nessa régua 
terá um valor entre 1000 e 1099 cm. A partir do momento em que a água atingir 
a cota 1100, a próxima régua (nº 12) passará a ser usada.    

 
Vejamos aqui algumas leituras: 
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Na ocorrência de ondas na água por vento, a leitura pode se tornar 

difícil. Neste caso, a medida correta do nível do rio será a média entre o valor 

maior e o menor lido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentemente da leitura de pluviometria, que é realizada apenas às 

7h00 da manhã, a leitura de fluviometria ocorre em dois momentos: às 7h00 da 

manhã e às 17h00 de cada dia. 

 

Anotações na caderneta 
 

Tal qual na pluviometria, cada folha da caderneta serve para 1 mês de 

leitura e também recebe a denominação de boletim. 

 

caderneta boletim 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maior cota = 277 

Menor cota = 273 

Cota correta do rio 

273 + 277 = 275 

           2 

Atenção: A oscilação na água pode causar um 

erro na leitura. A leitura correta, nesse caso, é 

obtida pela média entre a maior e a menor cota. 

Neste outro exemplo, a leitura correta é de 271.  
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O boletim é preenchido em 2 vias: uma é entregue à instituição responsável e 
a outra permanece na caderneta. 

 

No campo de observações são notadas circunstâncias inesperadas 

como ocorrência de réguas inclinadas ou caídas e ocorrência de enchentes, 

com inclinações de dia e hora. 

 

 
 
Primeiro, vamos relembrar o que é vazão?  
 
A vazão indica o volume de água que passa por uma seção em uma 

dada unidade de tempo. Também é conhecida como descarga líquida. Pode 
ser expressa em metros cúbicos por segundo (m3/s). 

 
A informação sobre a vazão de um único dia não é suficiente para 

subsidiar as tomadas de decisão baseadas na disponibilidade hídrica 
(quantidade de água disponível em uma região)  

É necessário se ter uma série histórica de vazões, isto é, o registro das 
vazões que ocorreram durante certo período de tempo no local em 
consideração. A rigor, seria necessário medir a vazão no local todos os dias 
durante muitos anos, mas, mesmo com a tecnologia atual, isso não é viável, 
por motivos financeiros e logísticos. 

 
Então como podemos saber a vazão todos os dias sem medi-la 

diariamente? Graças a uma relação direta que se estabelece entre a cota de 
um rio e a sua vazão! Vamos saber um pouco mais sobre isso? 
 

Ao escolher os locais mais apropriados para instalar uma régua, o 
hidrólogo (profissional que trata de assuntos relacionados à hidrologia. De 
maneira geral e típica, a formação profissional do hidrólogo é a engenharia 
civil) obedece a certas normas e respeita determinadas restrições para que 
seja um local em que haja uma relação biunívoca (É uma operação de "fazer 
corresponder" uma variável X com outra variável y) entre cota e vazão. Relação 
biunívoca entre cota e vazão significa que cada vazão tenha sua própria cota e 
que a cada cota só corresponda a uma vazão. As normas e restrições para a 
escolha dos locais mais apropriados estão fora do objetivo deste curso, mas 
vale mencionar que não são regras arbitrárias, sendo oriundas de estudos da 
Hidráulica e da Mecânica dos Fluidos. 
 

Como se mede a vazão de 

 um rio  
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Se o local de instalação da régua for estabelecido levando em conta os 
critérios corretos, a cada vazão corresponderá uma e somente uma marca na 
régua. A correspondência entre essas duas grandezas é estabelecida pela 
equipe de hidrologia após diversas medições nas estações secas e úmidas e 
observação contínua das marcas da linha d’água na régua, durante vários 
anos. A correspondência entre cota e vazão dá-se o nome de curva-chave, que 
uma vez estabelecida, para a sessão de um determinado rio, por meio de 
equações um pouco complicadas nos fornece um precioso dado. 

 
Vejamos um exemplo de curvas chave do rio. 
 

Curva chave do rio  

 
 
Resumindo o Módulo 3:  
 
Acabamos o módulo 3 onde reiteramos a importância de quantificar as águas, 
conhecemos as réguas limnimétricas que medem as cotas dos rios, de que 
forma são coletados e registrados os dados obtidos e discutimos sobre a curva-
chave que facilita a partir das medições das cotas chegarmos a uma vazão 
especifica na sessão de medição do rio. 
 

 
Módulo 4: Modernização das estações 

 
 Neste módulo veremos quem são os responsáveis pela coleta dos dados 
e as modernizações necessárias aplicadas as medições na era tecnológica em 
que vivermos. Vamos começar? 
 

  
 
O hidrometrista e o observador(a) 
 
Até o momento falamos sobre diversas medições que são realizadas, 

informamos quando medir, como medir e trabalhamos a importância dessas 
medições.   
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Mas afinal, quem faz essas medições? 

Quem faz as leituras? Quem anota? 

 
A medição da vazão nos rios e a instalação e ajustes das réguas e 

referências de nível (RN) são feitas pelo Hidrometrista . E quem anota 
diariamente a leitura da  cota na régua e o volume de água acumulado no 
pluviômetro? 

 
É o observador que zela pelas réguas e anota os valores de cota lidos 

nas réguas e os volumes acumulados diariamente no pluviômetro. 
 
Todo esse trabalho dia após dia, incansável, cuidadoso e atencioso, é 

feito por brasileiros nos mais remotos cantos deste país, conhecidos como 
observadores. São eles que preenchem os boletins pluviométricos e 
fluviométricos e entregam à instituição responsável. 

 
O observador é uma das peças mais importantes da rede 

hidrometeorológica (Um pouco mais a frente falaremos dessa rede!) . Sabe 
quando você lê no jornal uma notícia informando o volume de chuva que caiu 
no mês, por exemplo? Essa informação vem dos dados lidos e anotados pelos 
observadores.  Você já havia pensado nisso?  

Você Sabia? 

 Existem mais de 3.422 observadores espalhados pelo Brasil. 

 O trabalho de observação existe há cerca de um século.  

 Há observadores que fazem esse registro diariamente, de domingo a 

domingo, por mais de 30 anos contínuos. 

 No período do presidente Collor (1990-1992), as observações foram 

suspensas pelo governo federal, contudo, mesmo assim, uma legião de 

observadores deram continuidade as medições. 

 

1. 2. 3. 4.  

Foto Rita de Cássia Condé – 1.Estação Iracema; 2.Estação Anto Antônio Içá; Estação 3.São Paulo de 

Olivença;4.Tefé Missões 
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Na era da tecnologia, vários avanços têm ocorrido no monitoramento 

hidrometeorológico. A ANA, nos últimos anos, tem investido na modernização 

das estações. Dentre os avanços, destaca-se o uso da telemetria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

As estações telemétricas compõem-se de Plataformas de Coleta de Dados 

- PCDs. O termo PCD significa Plataforma de Coleta de Dados. Ela é 

composta, basicamente, por sensores de chuva e de nível de rios, termômetro 

e barômetro, acoplados a um registrador, responsável por armazenar e enviar 

essas informações para a ANA.). Portanto, as PCDs coletam dados 

automaticamente e os transmitem por meio da rede de celular ou por satélite 

para a ANA, onde são automaticamente processados e disponibilizados à 

sociedade no site da Agência. Paralelamente, os dados recebidos por 

telemetria são comparados com aqueles coletados pelo observador, visando à 

constatação de possíveis erros de leitura, sejam na PCD ou na caderneta de 

observação.   

 

Diagrama ilustrativo da telemetria. 

Fonte:http://www.agencia.ac.gov.br/noticias/acre/sema-disponibiliza-sistema-online-

para-visualizacao-do-nivel-dos-rios-acreanos (com modificações) 

Telemetria 

Do grego metría = medida Do grego tele = remoto 

http://www.agencia.ac.gov.br/noticias/acre/sema-disponibiliza-sistema-online-para-visualizacao-do-nivel-dos-rios-acreanos
http://www.agencia.ac.gov.br/noticias/acre/sema-disponibiliza-sistema-online-para-visualizacao-do-nivel-dos-rios-acreanos
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Esse tipo de equipamento tem várias vantagens, como: 

 permitir o monitoramento em áreas de difícil acesso;  

 possibilitar o acompanhamento, em tempo real, de eventos 

hidrológicos críticos e do volume armazenado em reservatórios; 

 alimentar sistemas de alerta de qualidade de água, entre outros. 

Os dados recebidos por telemetria são comparados com aqueles 

coletados pelo observador, visando à constatação de possíveis 

erros de leitura, sejam na PCD ou na caderneta de observação. 

 

Os dados tipicamente coletados pelas PCDs são: chuva, nível do rio 

(ou reservatório), temperatura e umidade. Clique aqui para saber mais sobre 

uma PCD. 

 
 

Detalhando uma PCD 

 

Já vimos que o termo PCD significa Plataforma de Coleta de Dados. Ela é composta, 

basicamente, por sensores de chuva e de nível e termômetro e barômetro acoplados a um registrador 

(datalogger), responsável por armazenar os dados.  Um sistema de transmissão envia os dados para a 

ANA. 

 

 De forma mais detalhada, as Plataformas de Coleta de Dados - PCDs são compostas, no 

mínimo por:  

 sensor de chuva;  

 sensor de nível da água;  

 sensor de pressão barométrica (no caso de se optar por utilizar um transdutor de pressão absoluta 
como sensor de nível d’água);  

 sistema de alimentação por captação de energia solar;  

 regulador de carga da bateria;  

 sistema de transmissão de dados por satélite ou celular (GPRS); e  

 datalogger para processamento e armazenamento dos dados adquiridos.  

 
Além disso, para suporte e proteção de tais equipamentos são necessários:  
 

 caixa de acondicionamento;  

 suporte para instalação da caixa de acondicionamento, do painel solar e da antena de 
transmissão;  

 suporte para instalação do sensor de chuva;  

 solução de aterramento; e  

 baterias, cabos e conectores para todos os componentes. 
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Exemplos de PCD 
 

 
  

 
 Esse tipo de equipamento tem varias vantagens, como: 

 permitir o monitoramento em áreas de difícil acesso; 

 possibilitar o acompanhamento, em tempo real, de eventos hidrológicos 
críticos e de volume armazenado em reservatórios; 

 alimentar sistemas de alerta de qualidade de água, entre outros. 
 
 

No seu município tem uma estação hidrométrica? Há uma PCD? 
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Divulgue, na sua comunidade, a importância dessas estações, 

informe-os que elas existem para o bem da população. Esclareça, para 

seus amigos, que, caso o equipamento seja danificado, o envio dos dados 

será interrompido e isso prejudicará a prevenção aos desastres naturais, 

por exemplo, as enchentes.   

 

Resumindo o módulo 4: 

 

Acabamos de entender o mérito dos observadores espalhados no 

território nacional que coletam dados dias após dias, as atividades do 

hidrometrista e as melhorias aplicadas as medições rumo ao uso de 

tecnologias digitais. No modulo 5, nosso ultimo módulo, vamos ver que 

todos os dados levantados serão centralizados na Agência Nacional de 

Águas, Coordenadora da Rede Hidrometeorologica Nacional. Vamos 

iniciar? 

 

 

Módulo 5: A Rede Hidrometeorológica Nacional 
 

Neste módulo vamos conhecer de que forma o Brasil gerencia os 

dados que são coletados na ponta, onde estão reunidos e quem pode 

utilizá-los. 

 

A Agência Nacional de Águas (ANA) foi criada pela Lei Nº 9.984, de 17 
de julho de 2000 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9984.htm), para 
implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Outra atribuição 
importante da ANA é promover a coordenação das atividades desenvolvidas 
no âmbito rede hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e 
entidades públicas ou privadas que a integram, ou que dela sejam usuárias.  

 
E o que vem a ser a Rede Hidrometeorológica Nacional? 

 

A Rede Hidrometeorológica Nacional é um conjunto de estações 
hidrometeorológicas distribuídas por todo o país e de responsabilidade de 
diversas instituições ligadas a área de hidrologia ou meteorologia. Nessas 
estações são monitorados diversos parâmetros como nível dos rios e 
reservatórios (represas), volume de chuvas, umidade do ar, temperatura do ar 
e da água, etc. 

 
A rede é composta por mais de 4.500 estações pluviométricas e 

fluviométricas, onde se monitora o nível dos rios, a quantidade de sedimentos 
e a qualidade das águas. Tal Rede monitora mais de 2.000 dos quase 
13.0000 rios cadastrados no sistema de informações hidrológicas da ANA. 

 
Conheça um pouco sobre a história dessa Rede: 
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1855. Registros pluviométricos da Mineração Morro Velho, em Nova Lima, Minas Gerais. 

1900 – 1920. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) e o Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) começaram a instalar estações hidrométricas, assim como a 
empresa privada São Paulo Light and Power. 

1920. Criação, no âmbito do Serviço Geológico e Mineralógico, que era vinculado ao Ministério 
da Agricultura, Indústria e Comércio, da Comissão de Estudos de Forças Hidráulicas, um 
núcleo operacional do qual se originaram os futuros órgãos nacionais dedicados à hidrometria. 

1930. Revolução de 1930. No governo de Getúlio Vargas, iniciaram-se estudos de quedas 
d´água, com o objetivo de avaliar o potencial hidráulico de parte da região Sudeste do País. 
Eram feitos levantamentos topográficos expeditos dos desníveis de cachoeiras e medidas de 
vazões dos cursos d’água de forma incipiente, utilizando flutuadores improvisados. 

1933. Criada a Diretoria Geral de Pesquisas Científicas, absorvendo o Serviço Geológico e 
Mineralógico sob o nome de Instituto Geológico e Mineralógico do Brasil. Ainda em 1933, a 
atividade de hidrologia passou para a Diretoria Geral da Produção Mineral.  

1934. A Diretoria Geral da Produção Mineral, após menos de um ano de sua criação, 
transformou-se no Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). Nesse mesmo 
ano, foi editado o Código de Águas, o qual foi importante para o desenvolvimento do setor 
elétrico nacional, para o estudo de aproveitamentos de potencial hidráulico e para a 
hidrometria. 

1940. Neste ano ficou constituída, na estrutura do DNPM, a Divisão de Águas, que absorveu 
a Comissão de Forças Hidráulicas e a Seção de Hidrometria do Instituto de Meteorologia. A 
nova Divisão de Águas estava subordinada à Diretoria Geral de Pesquisas Científicas e passou 
a atuar como órgão descentralizado no interior do país, dividido em distritos. 

1960. Criado o Ministério das Minas e Energia (MME), que incorporou, na sua estrutura, 
todos os órgãos do DNPM, inclusive a Divisão de Águas. Mais tarde, essa Divisão se 
transformou no Departamento Nacional de Águas e Energia (DNAE), com a reorganização 
do MME pela Lei 4.904, de 17/12/1965, que também criou oito distritos vinculados ao DNAE, 
descentralizando as atividades de hidrologia e hidrometria no país. 

1968. Neste ano DNAE passou a se chamar Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica (DNAEE). O DNAEE, por meio de sua Divisão de Águas, continuou como órgão 
encarregado da aplicação do Código de Águas e promoveu esforços para a criação de um 
Sistema Nacional de Informações Hidrológicas. 

1969. Criada a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), que, mediante 
contrato de prestação de serviços com o DNAEE, passou a realizar os trabalhos de operação e 
manutenção das estações hidrometeorológicas daquele Departamento. 

1970. Elaborou-se o Plano de Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, 
ocasião em que os engenheiros que trabalhavam no setor de recursos hídricos do DNAEE 
tiveram oportunidade de participar do curso de especialização em hidrologia, em nível de pós-
graduação, com duração de dez meses, realizado no Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também visando capacitar sua área técnica, o 
DNAEE recebeu a colaboração da Water Resources Division, do United States Geological 
Survey (USGS), por meio de programa da USAID (Agency for International Development). 

1972. Com a finalidade de ampliar e melhorar a oferta de dados aos usuários, bem como 
estudar a implantação de um sistema de informações capaz de processar os dados com 
eficiência e em tempo hábil, foi instituído dentro do DNAEE o Projeto HIDROLOGIA. Um dos 
trabalhos do Projeto foi a divisão do Brasil em oito bacias hidrográficas e a subdivisão de cada 
uma delas em dez sub-bacias. A partir dessa divisão, criou-se um sistema de codificação das 
estações fluviométricas em operação no país. O Projeto também contribuiu significativamente 
para a fixação de normas e procedimentos de operação, coleta, análise e processamento de 
dados hidrológicos. 

1996. Em 1996, instituiu-se a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que recebeu 
atribuições que eram do DNAEE, inclusive a gestão da rede hidrometeorológica nacional 
(RHN). 
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2000. Criada pela Lei nº 9.984, de 17 de junho de 2000, a Agência Nacional de Águas (ANA) 
recebeu a atribuição de coordenar a RHN. Essa atribuição tem sido cumprida pela sua 
Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica (SGH) por meio da gestão de 
recursos financeiros, compra de equipamentos, realização de treinamentos, manutenção do 
inventário das estações em operação e centralização dos dados hidrometeorológicos no atual 
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH). 

 
A distribuição das estações acompanha as necessidades dos principais 

setores usuários de recursos hídricos: energético, agricultura, transporte fluvial, 
saneamento, defesa civil, instituições de pesquisa, dentre outros. Inicialmente, 
a implantação da rede de monitoramento foi concentrada na região sudeste, 
em apoio à geração de energia hidrelétrica, e no nordeste, dadas as 
necessidades de convivência com os efeitos da seca. O avanço da rede 
ocorreu, nos anos seguintes, para o sul e para o centro-oeste do país, nessa 
última região de forma mais tímida. Somente a partir da década de 70, a rede 
começou a ser implantada de forma mais consistente na região norte do país. 
 

Grande parte da rede de monitoramento do Brasil está cadastrada na 
ANA, mais especificamente na base de dados Hidro – são mais de 25 mil. A 
ANA é responsável direta por mais de 4.000 estações. A operação e 
manutenção dessas estações é feita por meio de parcerias com outras 
instituições, tais como inúmeras entidades estaduais. O principal parceiro da 
ANA é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), que 
representa o Serviço Geológico do Brasil. Todos os dados coletados pelas 
instituições parceiras são rotineiramente enviados à ANA e armazenados no 
Hidro e disponíveis na internet, no endereço www.ana.gov.br/hidroweb. 

 
 A distribuição das estações acompanha as necessidades dos principais 

setores usuários de recursos hídricos: energético, agricultura, transporte fluvial, 
saneamento, defesa civil, instituições de pesquisa, dentre outros. 

 
Inicialmente, a implantação da rede de monitoramento foi concentrada 

na região sudeste, em apoio à geração de energia hidrelétrica, e no nordeste, 
dadas as necessidades de convivência com os efeitos da seca. O avanço da 
rede ocorreu, nos anos seguintes, para o sul e para o centro oeste do país, 
nessa última região de forma mais tímida. Somente a partir da década de 70, a 
rede começou a ser implantada de forma mais consistente na região do país.  

Grande parte da rede de monitoramento do Brasil está cadastrada na 
ANA. 

 
A ANA é responsável direta por mais de 4.000 estações. A operação e 

manutenção dessas estações é feita por meio de parcerias com outras 
instituições, como várias entidades estaduais. 

 
O principal parceiro da ANA   a Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM), que representa o Serviço Geológico do Brasil.  Todos os 
dados coletados pelas instituições parceiras são rotineiramente enviados à 
ANA e armazenados no HidroWeb (banco de dados) e disponíveis na internet, 
para diferentes usuários e sociedade em geral. 

 
A ANA disponibiliza os dados de nível, vazão, sedimento e qualidade da 

http://www.ana.gov.br/hidroweb
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água dos rios brasileiros, bem como de chuva no território nacional nos 
seguintes sítios: 

 Hidroweb; 

 Monitoramento em Tempo Real 

 Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos - 
SNIRH 

 
 
O portal HidroWeb oferece um banco de dados com todas as 

informações coletadas pela rede hidrometeorológica, portanto reúne dados 
sobre cotas, vazões, chuvas, evaporação, perfil do rio, qualidade da água e 
sedimentos. Trata-se de uma importante ferramenta para a sociedade, pois os 
dados coletados pelas estações de monitoramento são utilizados para produzir 
estudos, definir políticas públicas e avaliar a disponibilidade hídrica de bacias 
hidrográficas.  

 
 

Agora que você relembrou ou teve um primeiro contato sobre o 
monitoramento das águas do Brasil (o que medimos, como medimos, quem 
mede, a importância de medirmos as águas), veja a animação a seguir para 
consolidar as principais informações aqui abordadas que culminam na 
formação da Rede Hidrometeorológica Nacional. 
 
Clique aqui 
(http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/Video.aspx?id_video=82) 

 

Resumindo o módulo 5: 
 

Terminamos aqui o nosso curso. Vimos equipamentos de medições da 
chuva e de rios, quem coleta e registra os dados, as inovações tecnológicas 
paras as melhorais necessárias, já sabemos quem coordena essa enorme 
Rede, que é formada por diversos parceiros instrucionais, e que todas as 
informações estão disponíveis aos usuários e a sociedade em geral. 

 
Esperamos que novos horizontes tenham sido abertos a partir das 

informações aqui trabalhada.  A seguir, faça os exercícios e responda a 
pesquisa de satisfação para que possamos melhorar nossa estratégia 
educacional. E não deixe de fazer novos cursos! 

 
 

http://hidroweb.ana.gov.br/

