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APRESENTAÇÃO
O projeto de desenvolvimento institucional PDI no 23080.066741/2014-10,

“Recuperação da Qualidade da Água dos Córregos do Campus Reitor João David Ferreira
Lima”, desenvolvido por docentes, técnicos e alunos da UFSC, descreve a situação atual dos
córregos que atravessam o Campus Trindade, e propõe medidas de adequação legal, em

resposta à ação pública nº 2007.72.00.014573-8/SC do Ministério Público Federal (MPF),
considerando a função ecológica exercida por APPs e córregos.

Dentre seus objetivos específicos, consta o “monitoramento remoto de precipitações

pluviométricas, vazão de curso d’água e turbidez da água através de tecnologia de redes de

sensores sem fio de baixa potência” 1. O presente documento traz o relatório com a

descrição das atividades desenvolvidas para alcançar tal objetivo especifico.

O monitoramento hidrológico constitui-se atividade de caráter permanente,

destinada a apoiar a avaliação da qualidade da água dos córregos, bem como a auxiliar na

definição de medidas para controle de cheias e inundações na área do Campus. As
informações obtidas serão consolidadas na modelação matemática do processo chuva-

vazão na bacia, possibilitando simulações de diferentes intervenções, como obras físicas
para controle de cheias e inundações, sistemas de controle de sedimentos e alterações

sobre seção e traçados dos córregos. Em longo prazo, os resultados, consolidados em
séries históricas, permitirão analisar a evolução real das descargas e transporte de
sedimentos nos cursos d’água, constituindo-se importante registro para conhecimento dos
processos hidrológicos chuva-vazão em áreas urbanas.

A infraestrutura desenvolvida por meio deste projeto poderá ser futuramente

estendida com a incorporação de sensores para monitoramento de parâmetros de

qualidade da água, facilitando a avaliação e o controle de lançamento de esgotos, a

modelação da qualidade da água e a proposição de medidas destinadas à redução da
poluição hídrica, proporcionando elementos capazes de alimentar o processo de
revitalização do curso d’água.
2

OBJETIVOS

O presente relatório tem como objetivo central descrever o processo relacionado à

implantação e operação experimental de vazões e turbidez nos cursos d'água no interior
1

Ao longo do texto, serão empregados os termos monitoramento hidrológico ou
hidrossedimentométrico em referência ao monitoramento de vazões, turbidez e da precipitação
pluviométrica.
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do Campus Trindade, bem como de precipitações pluviométricas na bacia hidrográfica do
Itacorubi, utilizando tecnologia de redes de sensores sem fios de baixa potência.
Para tanto, foram estabelecidos dois objetivos específicos:

•
•
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Instalação de unidades de monitoramento dentro do Campus, com sensores de
nível e turbidez.

Desenvolvimento da Plataforma de Coleta de Dados (PCD) e de sistema de
armazenamento e consulta de dados on-line.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

3.1
3.1.1

Meio Físico
Hidrografia
A bacia hidrográfica onde se situa o Campus Trindade (também conhecida como

bacia do rio do Meio ou rio do Sertão) possui aproximadamente 4,5 quilômetros

quadrados de área, inserindo-se na bacia do Itacorubi, a Centro-Oeste da Ilha de Santa

Catarina (Figura 1). O curso principal da bacia do Campus é o rio do Meio, com cerca de 4

quilômetros de extensão, declividade de 0,0893 m/m e escoamento no sentido Sul para
Norte. Além desse, a bacia tem outros importantes afluentes provenientes dos bairros

Serrinha, Pantanal e Carvoeira. A cabeceira da bacia do rio do Meio situa-se a uma altitude
aproximada de 444 metros, e seu exutório a 2 metros de altitude, desaguando no
manguezal do Itacorubi (MOLUNGO, 2012).

Figura 1: Localização bacia hidrográfica do Itacorubi e do rio do Meio

Fonte: Elaboração própria.
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Na Bacia Hidrográfica do Itacorubi estão inseridas três Unidades de Conservação: o

Parque Urbano do Morro da Cruz (PUMC), o Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi
(PMMI) e o Parque Municipal do Maciço da Costeira (PMMC). Em termos de importância

para a conservação dos recursos hídricos e biodiversidade, o Manguezal do Itacorubi e o

Maciço da Costeira ocupam posições de destaque. Nesse sentido os rios do Meio e Córrego
Grande possuem grande potencial de retornarem a ser corredores ecológicos entre as

duas Unidades de Conservação. Suas nascentes situam-se no Parque Municipal do Maciço
da Costeira e a foz de ambos, no Parque Manguezal do Itacorubi (Figura 2).

O rio do Meio e suas APPs representam, portanto, um imprescindível corredor

para o fluxo gênico por conectar dois ecossistemas distintos, legalmente reconhecidos
como Áreas de Proteção Permanente, no município de Florianópolis.

Figura 2: Unidades de Conservação na Bacia Hidrográfica do Itacorubi

Fonte: Adaptado de PMF – Geoprocessamento Corporativo (2017).

Na bacia em que o Campus Trindade está inserido observa-se a alteração nos

traçados originais e canalização dos córregos, que sofreram mudanças nas formas das

seções transversais e revestimentos com pedras nas paredes e concreto nos leitos. Como
5

se pode observar na Figura 3, o Campus apresentava, já em 1979, um trecho do córrego
retificado. Atualmente, grande parte dos canais que atravessam o Campus Trindade da

UFSC encontra-se em situação semelhante e, em alguns casos, até canalizada, com pouca
ou nenhuma proteção de mata ciliar.

Figura 3: Retificação de um trecho do córrego da UFSC apresentada em fotografia de 1979

3.1.2

Relevo

Fonte: Acervo da Agecom (s/data).

A bacia do rio do Meio, onde se encontra o Campus da UFSC no bairro Trindade,

está predominantemente localizada na planície da bacia do Itacorubi. Por sua vez, a bacia
do Itacorubi possui duas conformações distintas de relevo: a área de planície,

praticamente urbanizada, próxima à foz do rio Itacorubi, localizada no setor nordeste da
bacia; e outra área com elevações rochosas e encostas íngremes, formadas pelos morros e
divisores de água, nos setores norte, sul, leste e oeste (LOREGIAN, 2016). A altimetria da
bacia hidrográfica de contribuição do rio do Meio pode ser observada na Figura 4.
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Figura 4: Altimetria da bacia hidrográfica do rio do Meio

3.1.3

Fonte: DE SOUZA, K. I. S – IBAMA/SC, Comunicação pessoal (2016).

Geologia

A geologia do município de Florianópolis é essencialmente constituída por duas

formações básicas: os terrenos rochosos, conhecidos também por cristalinos, e os terrenos

sedimentares de formação recente (FLORIANÓPOLIS, 2009 apud FLORIANÓPOLIS 2004).

Os terrenos cristalinos formam a porção mais elevada da capital catarinense,

sobressaindo-se a cadeia central de direção Norte-Sul, e os pontos rochosos que se

destacam em locais periféricos do município. Os terrenos sedimentares compõem as

partes mais baixas, onde se observam formações de dunas, restingas e manguezais,
também denominadas Planícies Costeiras (FLORIANÓPOLIS, 2016).
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Segundo Sierra e Ledo (1998) apud Caruso (1993), a Bacia do Itacorubi é

constituída por duas unidades geomorfológicas: o complexo cristalino do proterozóico
superior ao ao-paleozóico, e os depósitos sedimentares do quaternário. O primeiro,

representado especialmente por granitos e granodioritos, enquanto o segundo, no qual se
estende o Campus Trindade, é constituído predominantemente por sedimentos argílosíltico-arenosos.
3.1.3.1 Solos

Na constituição dos solos da bacia do Campus predominam os Argissolos e

Gleissolos (MULUNGO, 2012 apud FLORIANÓPOLIS, 2004). Segundo Jacomine (2009) e
Embrapa (2006), os Argissolos são constituídos por material mineral que apresenta como

características diferenciais o desenvolvimento de horizonte diagnóstico B textual,

vinculado com argila de atividade baixa ou alta, conjugada com saturação por bases baixa
ou, ainda, o caráter alítico.

Os Gleissolos são solos hidromórficos compostos por material mineral,

desenvolvidos de sedimentos recentes não consolidados, de constituição argilosa, argiloarenosa e arenosa. Contêm solos mal ou muito mal drenados e, devido à presença do
lençol freático próximo à superfície durante um determinado período do ano, esses tipos

de solo possuem características resultantes da influência do excesso de umidade

permanente ou temporária. O horizonte superficial dos Gleissolos é de coloração
acinzentada, com mosqueados amarelos ou avermelhados, provenientes da oxidação do
ferro na matriz do solo, em função de fenômenos de oxi-redução (AGEITEC, 2017).

Durante o processo de ocupação e construção de novas edificações, as áreas do

Campus passaram por modificações resultantes de aterros e cortes. Essas intervenções

resultaram em um comportamento completamente diferente dos solos originais da bacia,
mesmo quando o material de origem é da mesma área. Esses solos são chamados de
antrópicos ou antropizados.
3.1.4

Clima

Segundo a classificação climática de Köppen, o estado de Santa Catarina apresenta

clima mesotérmico úmido, com a característica principal da inexistência de estação seca.
Ainda segundo a mesma classificação climática, o clima da área do Campus Trindade é do
tipo Cfa, subtropical, com temperatura média no mês mais frio inferior a 18oC e no mês
mais quente acima de 22 oC. Os verões são quentes com tendência de concentração das

chuvas, porém com inexistência de estação seca definida (EPAGRI, 2002).
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A temperatura anual média registrada na área é de aproximadamente 20°C, com

uma umidade relativa anual de 85%. A precipitação média anual para a região é de
aproximadamente 1600 milímetros (SANTA CATARINA, 1986).
3.2
3.2.1

Meio Biológico
Fauna
Não há inventário faunístico com a caracterização das espécies habitantes

realizado para a bacia em que se insere o Campus Trindade. No presente projeto também
não foi realizado tal levantamento, por se tratar de uma área urbana consolidada e por não

haver uma equipe integrante para conduzir esses trabalhos. Assim, optou-se por
apresentar neste tópico o levantamento bibliográfico das espécies já identificadas em
regiões da Ilha de Santa Catarina, inclusive do Campus Trindade da UFSC.
3.2.1.1 Aves

Em um trabalho preliminar para identificação da avifauna no Campus Trindade,

realizado por De Azevedo (1995), a autora apontou um total de 88 espécies de aves,

pertencendo a 35 famílias, com 43 espécies de não-passeriformes e 45 espécies de
passeriformes, representando 15 espécies de Subosnes e 30 espécies de Oscines. As

famílias mais representativas foram Tyrannidae, com 14 espécies, seguida de Columbidae,
Fringillidae e Thraupidae, cada qual com 5 (cinco) espécies.
3.2.1.2 Anfíbios Anuros

Em um estudo sobre a variação espacial e temporal da comunidade de anfíbios

anuros realizado em três remanescentes de floresta ombrófila densa da Ilha de Santa
Catarina (Parque Municipal da Lagoa do Peri, Parque Municipal do Maciço da Costeira e
Unidade de Conservação Ambiental Desterro), Rocha (2013) registrou 15 espécies de nove

famílias de anuros. A família com maior número de espécies foi Hylidae, seguida de
Brachycephalidae e Leptodactylidae. As espécies mais abundantes foram Fritziana aff.
Fissilis, seguida de Physalaemus nanus, Adenomera araucária e Adenomera engelsi.
3.2.1.3 Mamíferos

Graipel et al. (2000) realizaram o trabalho de identificação de mamíferos

terrestres não voadores na Ilha de Santa Catarina. Como resultado, foram apontadas 25
espécies pertencentes a 12 famílias, e 5 (cinco) ordens foram confirmadas, conforme

apresenta a Tabela 1. Os resultados mostraram uma completa ausência de espécies

maiores e uma ausência parcial de espécies de médio porte, muitas delas presentes em
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sítios arqueológicos ou ocorrendo atualmente na região continental. Tal extinção local é
justificada pela intensificação da ocupação da área e atividades de caça.

Tabela 1: Ordem, família e espécies de mamíferos terrestres não voadores da Ilha de
Santa Catarina
ORDEM

Didelphimorphia
Xenarthra
Primates
Carnivora

Rodentia

FÁMILIA

Didelphidae

Dasypodidae
Myrmecophagidae

e

Canidae, Mustalidae
Procyonidae

e

Cebidae

Muridae,
Dasyproctidae,
Cuniculidae, Echimyidae e
Myocastoridae

ESPÉCIE
Chironectes minimus**#, Didelphis
aurita*, Lutreolina crassicaudata* e
Marmosa paraguayana**.
Cabassous
tatouay,
Dasypus
novemcinctus, Dasypus septemcinctus
e Tamandua tetradactyla.
Cebus apela.
Cerdocyon
thous**,
Lontra
longicaudis, Eira barbara***, Nasua
nasua e Procyon cancrivorus.
Akodon
montensis,
Nectomys
squamipes,
Juliomys
pictipes
Oligoryzomys
flavescens**,
Oligoryzomys
nigripes*,
Euryoryzomys russatus, Sooretamys
angouya, Oxymycterus quaestor,
Dasyprocta azarae, Cuniculus paca,
Phyllomys sp.,
Myocastor coypus, Coendou villosus,
Hydrochoerus hydrochaeris e Cavia
magna.

* Presença no Campus da UFSC.
** Presença na bacia do Itacorubi.
*** Presença na Unidade de Conservação Ambiental Desterro – UCAD.
# Espécie classificada como Vulnerável na lista de espécies ameaçadas de Santa Catarina.

3.2.2

Flora

Fonte: Adaptado Graipel et al. (2000).

A cobertura original da bacia em que se insere o Campus Trindade foi estimada

como sendo tipicamente Floresta Ombrófila Densa. A Floresta Ombrófila Densa é

caraterizada pela presença dominante de árvores que ocorrem em ambientes úmidos,
perenifólia, com o dossel de até 15 metros de altura, podendo ter árvores emergentes

alcançando os 40 metros (APREMAVI, 2017). Outra característica é a presença de
fanerófitos (plantas cujas gemas de renovação se encontram a mais de 25 centímetros

acima da superfície do solo), além de lianas lenhosas e epífitas em abundância, que

diferenciam essa formação das outras classes. A particularidade ombrotérmica da Floresta
Ombrófila Densa é decorrente de fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas e
de alta precipitação bem distribuída durante o ano (IBGE, 2012).

Antes mesmo da implantação do Campus Trindade da Universidade Federal de

Santa Catarina, na década de 60, o solo da localidade já estava desprovido de vegetação e
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bastante compactado, devido à pratica de pastoreio de animais, conforme pode ser
observado na Figura 5.

Figura 5: Fazenda Assis Brasil em 1950, onde atualmente está instalado o Campus da
Trindade da UFSC

Fonte: Acervo da UFSC (s/ data).

Atualmente, são poucas as áreas no Campus Trindade com a presença de solo

coberto por vegetação, isso porque grande parte está impermeabilizada por construções,

arruamentos e estacionamentos pavimentados ou com solo desprovido de vegetação e
compactado. Caracteriza-se assim como uma área intensamente urbanizada. Nos locais

onde há vegetação, essa se encontra em diversos estágios de regeneração, com predomínio
da vegetação em estágio inicial de regeneração. Também é possível observar a presença de
algumas espécies exóticas, como o eucalipto e o pinus.

As áreas da Universidade com maior perímetro de vegetação encontram-se: no

Bosque do CFH, localizado nos fundos do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH),
Centro de Ciências da Educação (CED) e do Restaurante Universitário; na área do Horto

Botânico no entorno do Centro de Ciências Biológicas (CCB); na região aos fundos do
Colégio Aplicação e Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM); em faixas marginais

aos córregos e limite do terreno da Universidade não densamente ocupados, localizados

aos fundos do Hospital Universitário e Centro de Ciências da Saúde (CCS); e limite do
Campus aos fundos do Biotério Central e Centro de Ciências Biológicas (CCB). A localização
aproximada dessas áreas é apresentada na Figura 6.
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Figura 6: Áreas com vegetação mais densa no Campus Trindade

Fonte: Elaboração própria.

Cabe destacar que o Bosque do CFH compreende uma área de aproximadamente

40 mil metros quadrados, sendo formado por áreas mais degradadas que se encontram em

estágio inicial de sucessão ecológica e outras em estágios mais avançado com vegetação
bem desenvolvida (PERMACULTURA, 2017).

Um levantamento florístico nas APP dos córregos do Campus Trindade ainda não

foi realizado. Assim, utilizou-se como base algumas bibliografias nas quais foram

realizados inventário florestal e florístico de áreas na qual o Campus se encontra inserido,
embora não especificamente detalhado. O levantamento desses inventários foi feito em

função da necessidade de conhecimento do estágio sucessional e da cobertura vegetal do

Campus, para subsidiar Autorizações de Corte junto à FATMA, em processo de construção
de edificações da UFSC.

Conforme o inventário realizado em 2006 pelo servidor técnico-administrativo da

UFSC Eng. Agrônomo Erni Trebien, a cobertura vegetal da área inventariada (fundos do
Biotério Central, extremando lateral esquerda com a Av. Beira Mar Norte e fundos com
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terreno da Irmandade da Divina Providência) é composta por vegetação secundária,
herbáceo-arbustiva e arbórea de médio porte, formando pequenos capões, com estrado
inferior aberto, áreas cobertas por pasto sujo, capoeira e capoeirinha.
Como

representante

de

espécies

arbustivas,

ocorre

a

vegetação

herbáceo/arbustiva, entremeada por árvores esparsas, onde predominam: carrapicho

(Triumpheta sp.), mata-pasto (Vernonia tweediana), vassoura-vermelha (Dodonaea
viscosa), baga-de-morcego (Allophyllus sp.), quaresmeira (Tibouchina urvilleana), capim-

rabo-de-burro

(Andropogon bocornis),

erva-lanceta

(Solidago

chilensis),

marcela

(Achyrocline sp.), pega-pega (Desmodium barbatum), e diversas espécies de gramíneas de
pasto sujo.

Na mesma área, as espécies arbóreas encontradas foram: cocão (Erythroxylum

argentinum), capororoca (Rapanea ferruginia), canema (Solanum inaequale), talheiro
(Alchornea iricurana), embaúba (Cecropia adenopus), maria-mole (Guapira opposita),

grandiuva (Trema micranta), espinheiro (Mimosa bimucronata), angelim (Andira sp.),

gerivá (Syagrus romanzoffianum), alguns espécimes isolados de guarapuvu (Shizolobium
parayba), canafístula (Peltophorum dubium), cinamomo (Melia azedarach), jambolão
(Syzygium cuminii), nêspera (Eriobotrya japonica), e vários exemplares de eucalipto

(Eucaliptos sp.), espécie exótica, que predominam sobre as nativas, ocorrendo de forma

espontânea.

No sub-bosque localizado aos fundos do Biotério, ao limite com o terreno da

Irmandade da Divina Providência, estão presentes apenas gramíneas e ciperáceas,
formando pasto sujo, com predomínio de capim elefante. Como representante das epífitas

foram identificadas barba-de-velho (Tillandsia usneoides), cravo-do-mato (Tillandsia

gardinerii), entre outras.

Segundo o Eng. Erni Trebien, após a realização do inventário, conclui-se que a

cobertura vegetal presente na área encontra-se muito alterada, formando um pequeno
bosque, e descaracterizada por insuficiência de regeneração ocasionada pela falta das
espécies características de cada estágio de sucessão. Assim, por se tratar de árvores

isoladas, sem formação de floresta, não é possível se definir estágio de regeneração da
vegetação secundária da Mata Atlântica.

Outro estudo realizado por Oslen (2016) incluiu o levantamento parcial dos

indivíduos arbóreos com circunferência à altura do peito maior ou igual a 30 cm,

localizados nos espaços acessíveis, ou seja, ambientes abertos onde pessoas possuem livre
e fácil acesso, do Campus Trindade. A autora registrou 1.547 indivíduos, distribuídos em
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116 espécies arbóreas e 39 famílias, sendo 54% das espécies nativas do país e 46%
exóticas, conforme seguem elencadas:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Família Anacardiaceae: Mangifera indica (2), Schinus terebinthifolia (67), Spondias dulcis
(3).
Família Annonaceae: Annona sp. (3).
Família Araucariaceae: Agathis robusta (1), Araucaria angustifolia (4), Araucaria bidwillii
(3), Araucaria columnaris (54).
Família Arecaceae: Archontophoenix alexandrae (66), Dypsis lutescens (66), Euterpe edulis
(8), Livistona chinensis (4), Phoenix canariensis (1), Roystonea sp. (5), Syagrus
romanzoffiana (121).
Família Asparagaceae: Yucca gigantea (3).
Família Bignoniaceae: Handroanthus albus (2), Handroanthus chrysotrichus (87),
Handroanthus heptaphyllus (20), Handroanthus impetiginosus (61), Jacaranda mimosifolia
(29), Spathodea campanulata (32), Tabebuia roseoalba (8), Tecoma stans (1).
Família Boraginaceae: Cordia americana (6).
Família Calophyllaceae: Calophyllum brasiliense (31).
Família Caricaceae: Carica papaya (3), Jacaratia spinosa (1).
Família Casuarinaceae: Casuarina equisetifolia (23).
Família Crusiaceae: Clusia fluminensis (1).
Família Combretaceae: Terminalia catappa (3).
Família Cupressaceae: Cunninghamia lanceolata (1), Cupressus sempervirens (26),
Cupressus sp. (3).
Família Cycadaceae: Cycas circinalis (7), Cycas revoluta (3).
Família Dilleniaceae: Dillenia indica (10).
Família Erythroxylaceae: Erythroxylum argentinum (16).
Família Euphorbiaceae: Joannesia princeps (1), Sapium glandulosum (1).
Família Lauraceae: Cinnamomum sp. (4), Persea americana (1).
Família Fabaceae: Anadenanthera colubrina (1), Bauhinia forficata (1), Bauhinia variegata
(15), Paubrasilia echinata (2), Libidibia ferrea (13), Poincianella pluviosa (12), Cassia fistula
(12), Cassia javanica (7), Chloroleucon tortum (9), Clitoria fairchildiana (39), Delonix regia
(65), Enterolobium contortisiliquum (1), Erythrina cristagalli (2), Erythrina falcata (2),
Erythrina speciosa (33), Inga edulis (1), Inga semialata (20), Inga sessilis (1), Leucaena
leucocephala (7), Parapiptadenia rigida (15), Peltophorum dubium (7), Piptadenia
gonoacantha (2), Schizolobium parahyba (13), Senna multijuga (15), Tamarindus indica(1),
Tipuana tipu (7).
Família Malpighiaceae: Malpighia emarginata (1).
Família Malvaceae: Ceiba speciosa (17), Dombeya wallichii (1), Luehea divaricata (2),
Pachira glabra (2), Theobroma cacao (1).
Família Melastomataceae: Pleroma mutabilis (1), Miconia ligustroides (6), Pleroma
granulosa (17).
Família Meliaceae: Cedrela cf. Fissilis (1), Melia azedarach (25).
Família Moraceae: Morus sp. (37), Ficus sp. (14), Ficus benjamina (5), Artocarpus
heterophyllus (10).
Família Musaceae: Musa paradisiaca (23).
Família Myrtaceae: Callistemon citrinus (2), Eucalyptus sp. (37), Eugenia brasiliensis (15),
Eugenia candolleana (1), Eugenia involucrata (1), Eugenia astringens (1), Eugenia uniflora
(8), Myrcianthes pungens (1), Psidium cattleianum (7), Psidium guajava (61), Syzygium sp.
(30).
Família Pandanaceae: Pandanus utilis (5).
Família Pinaceae: Pinus sp. (4).
Família Podocarpaceae: Podocarpus lambertii (2).
Família Primulaceae: Myrsine coriacea (3), Myrsine guianensis (33).
Família Proteaceae: Grevillea robusta (8).
Família Rhamnaceae: Colubrina glandulosa (1), Hovenia dulcis (1), Rhamnidium
elaeocarpum (2).
Família Rosaceae: Eriobotrya japonica (9).
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Família Rubiaceae: Genipa americana (7).
Família Rutaceae: Citrus sp. (4), Murraya paniculata (1).
Família Salicaceae: Casearia sylvestris (1).
Família Strelitziaceae: Ravenala madagascariensis (8).
Família Urticaceae: Cecropia glaziovii (17).
Família Verbenaceae: Citharexylum myrianthum (2), Duranta erecta (1).

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O texto a seguir inclui a descrição metodológica e os resultados obtidos até o

presente, iniciando-se pela rede de sensores, e posteriormente apresentando o sistema de

monitoramento e as atividades realizadas em campo.

4.1

Rede de sensores sem fio

As atividades do projeto incluem a pesquisa e o desenvolvimento de uma solução

de rede sem fios de baixa potência para monitoramento hidrológico em áreas urbanas,
pela equipe do Laboratório Integrado de Software e Hardware, LISHA/INE. A pesquisa

proposta se justifica pela ausência no mercado de soluções similares a custo compatível
com a densidade de pontos de monitoramento previstos no projeto. Entre os desafios

tecnológicos enfrentados no desenvolvimento estão a manutenção da relação custo-

benefício da solução e o delineamento de uma solução de radiotransmissão robusta para

dispositivos de baixa potência em ambientes urbanos, que são sujeitos a interferência
causada por obstáculos e por outras emissões de rádio.

Trabalhos realizados anteriormente junto ao LISHA resultaram em uma

plataforma para o desenvolvimento de aplicações da tecnologia de redes de sensores sem

fios (RSSF), adequada às necessidades deste projeto: o sistema EPOSMote III, apresentado
na Figura 7.

Figura 7: Plataforma EPOSMote III.
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A plataforma do sistema EPOSMote III (http://epos.lisha.ufsc.br) foi desenvolvida

para suportar pesquisa e desenvolvimento na área de sensores sem fio (agricultura de

precisão, internet das coisas, monitoramento inteligente, etc) e está em sua terceira

versão. A plataforma possui um microcontrolador ARM Cortex-M3 de 32 MHz, 32 KB de
memória RAM e 512 KB de memória Flash, além de comunicação sem fio IEEE 802.15.4,
sensores de temperatura e umidade e uma unidade de medição inercial (IMU).

O sistema EPOSMote III foi projetado de forma modular, sendo possível o

acoplamento de outras placas para estender sua capacidade de monitoramento e

comunicação inicial. Essa capacidade de extensão foi usada no projeto para a criação de
duas placas auxiliares. A Figura 8a mostra a placa para controlar o acionamento dos

sensores (pressão, turbidez e pluviômetro) e a Figura 8b, a placa para a comunicação via
rede de telefonia (GPRS). A Figura 8c mostra a plataforma EPOSMote III ao lado de uma
moeda de um real para comparação de tamanho.

Figura 8: (a) placa auxiliar, (b) placa GPRS, (c) EPOSMote.

Desta forma, o sistema EPOSMote III foi acoplado na placa de acionamento e a

placa de comunicação GPRS colocada sobre o EPOSMote III. A Figura 14d demonstra a

configuração final do hardware usado no projeto de monitoramento do Campus da UFSC
em Joinville e a Figura 14e mostra o sistema montado e operando em campo já com o
pluviômetro e os sensores conectados na placa de acionamento. No presente projeto, o

monitoramento das variáveis utiliza de pressão da marca Keller, modelo 46X, sensores de
turbidez da marca Campbell, modelo OBS3+, e pluviômetros de báscula manufaturados
pela dualBase com resolução de 0,02mm.
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Figura 9: (a) Configuração final do sistema EPOSMote III e (b) Sistema operando em
campo

O sistema EPOSMote III controla o acionamento dos relés para leitura dos sensores

a cada 5 minutos e envia os dados coletados para um servidor localizado na UFSC por

transmissão via GPRS. Uma bateria de 26A é a fonte de energia para o sistema. Um painel

solar é ligado a um controlador de carga que controla o carregamento da bateria e a
alimentação das placas. O custo para a fabricação do hardware utilizado no projeto é em

torno de cem dólares. A bateria tem custo de cerca de R$350,00, o controlador R$149,00 e
o painel solar R$200,00. Logo, o custo para todo o sistema eletrônico, a exceção dos
sensores, é da ordem de R$900,00.

A plataforma EPOSMote III é utilizada para a captura dos dados mensurados por

três tipos de sensores: de nível, destinados a possibilitar a avaliação de vazões nos

córregos, de turbidez, para avaliação das taxas de transporte de sedimentos, e de chuvas,
para caracterizar sua ocorrência na área do projeto. O monitoramento é realizado em

intervalos de 5 minutos, a partir da coleta e transmissão das informações para um

servidor de dados localizado no Campus Trindade por intermédio da rede de telefonia

(GPRS) com emprego do protocolo HTTPS, contendo requisições de serviços codificadas

em JSON, podendo ser ou não transportadas com SSL sobre TCP/IP (para prover
segurança). O servidor recebe os dados e os envia para o banco de dados. O formato dos

dados enviados e recebidos pelo servidor faz parte da plataforma da UFSC chamada de
SmartData.

SmartData é um conceito que traz respostas a algumas das questões mais

complexas que emergiram durante a execução do Projeto de Sistemas Embarcados
baseado em Componentes, objeto de pesquisa no LISHA desde 2001. Sistemas embarcados

há muito tempo utilizam tecnologias de comunicação de dados, mas a atual escala de
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integração e a crescente demanda por funcionalidades avançadas por parte dos usuários

vêm fazendo com que eles se tornem Sistemas Distribuídos Complexos. Os meios de

transporte, os prédios, as fábricas, os hospitais e praticamente todo e qualquer sistema
automatizado hoje faz uso de um grande número de processadores interconectados em
múltiplas redes.

A distinção entre microcontrolador e microprocessador, no tocante ao software, foi

praticamente eliminada e hoje os chips que controlam as “Coisas” são programados com
utilização das mesmas linguagens de programação e as mesmas ferramentas utilizadas
para o desenvolvimento de software de sistema em plataformas computacionais
convencionais.

Não obstante, estes Sistemas Ciberfísicos (CPS, do inglês Cyber-Physical System),

que são de fato as “Coisas” da Internet das Coisas, raramente aparecem nos
demonstradores da primeira geração da IoT. Os motivos são evidentes: a Internet não foi

projetada considerando várias das características fundamentais dos CPS, tais como
operação em tempo real, localização espacial, segurança e confiabilidade. SmartData

aborda tais questões ao definir um conjunto de protocolos e mecanismos de sistema para
a integração de CPS à Internet e à Nuvem através do paradigma de IoT, mas de uma forma
mais robusta, predizível e confiável.

As estações de monitoramento fazem uso do IaaS (do inglês, Infrastructure as a

Service) da UFSC para acessar a plataforma de SmartData que provê armazenamento

(atualmente baseada no Apache Cassandra), processamento de alto desempenho

(atualmente baseada no Apache Spark), análise de dados com a linguagem R, aprendizado
de máquina (atualmente baseado na MLlib), e visualização (atualmente baseada no

Grafana). Uma API Web RESTful (com JSON) interfaceia a plataforma para disponibilizar

os dados para o grupo do ENS. Dispositivos e softwares interagem com a plataforma

utilizando TLS (do inglês, Transport Layer Security), certificados emitidos pela
Infraestrutura de Chaves Públicas para Ensino e Pesquisa (AC ICPEdu) da Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa (RNP) ou simplesmente por requisições HTTPS.

A primeira fase do projeto consistiu na adaptação das tecnologias no contexto do

projeto EPOSMote à aplicação de monitoramento hidrossedimentométrico. Esta fase

iniciou-se pelas atividades de especificação, prototipação e fabricação de placas
eletrônicas e de software para integrar os sensores (pluviômetro e sensores de nível e

turbidez) e um módulo de alimentação com painéis fotovoltaicos e bateria recarregável ao

sistema EPOSMote III. Placas de expansão do sistema EPOSMote que utilizam tecnologia
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de comunicação por rede celular GPRS estão sendo utilizadas para conectar as PCDs à
Internet. O projeto também incluiu a especificação de uma caixa ambiental adequada à
acondicionamento da PCD e acessórios.

Após a finalização das atividades de integração de hardware, tal qual citado acima,

foram desenvolvidos componentes de software e hardware para implementar a
comunicação de dados entre as PCDs e uma central de controle, através da Internet via WiFi, o que visa baratear os custos fixos da comunicação.

Por fim, uma aplicação (software) na central de controle organiza os dados

coletados em um banco de dados relacional. Estes dados são disponibilizados aos
pesquisadores

através

de

interfaces

gráficas

baseadas

em

tecnologia

Web.

Especificamente para este projeto, os dados coletados são disponibilizados em planilhas
diariamente no sítio eletrônico do Núcleo de Estudos da Água (NEA/ENS),
http://www.neagua.ufsc.br. As planilhas são nominadas conforme cada local de
monitoramento e apresentam dados brutos, posteriormente processados pela equipe do

projeto. Os dados coletados também podem ser visualizados em tempo real utilizando o
sítio eletrônico http://iot.lisha.ufsc.br.

Os primeiros protótipos em campo foram instalados para fins de testes em pontos

de monitoramento na bacia do Córrego Grande, tanto pluviometria como medidas de nível
e turbidez em córregos. Posteriormente, o sistema foi implantado no Campus da UFSC em
Joinville e paulatinamente no Campus Trindade. O monitoramento contínuo dos dados
pode ser realizado a qualquer momento por intermédio da Plataforma Grafana de maneira
visual (Figura 10).

Figura 10: Exemplos de apresentação do dados no Grafana.

19

Pelo site do Núcleo de Estudos da Água 2 (NEA) é possível gerar as planilhas de

monitoramento para análise dos eventos registrados (Figura 11).

Figura 11: Disponibilização dos dados no site da Núcleo de Estudos da Água

4.2

Instalações físicas
O monitoramento hidrológico é parte dos objetivos de um Projeto Institucional

mais amplo que inclui identificação das origens da poluição e monitoramento da qualidade

das águas dos córregos que atravessam o Campus Trindade, visando a recuperação destes

córregos. Em consequência, a escolha dos locais de monitoramento visou ao atendimento
simultâneo destes objetivos.

Sete locais foram definidos para localização das estações de monitoramento nos

córregos junto aos quais foi instalada infraestrutura para colocação de sensores de nível,

turbidez e réguas linimétricas, bem como do sistema de coleta e transmissão de dados,
conforme apresentado na Figura 12. Além disto, foram instalados até o momento dois

pluviômetros, um no próprio Campus e outro externamente, sendo previstas instalações
2

http://www.neagua.ufsc.br
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de três outros pluviômetros na área da bacia do Itacorubi que integra a sub-bacia do rio do

Meio onde se encontra o Campus Trindade. A definição dos locais precedeu-se por
diversas visitas durante as quais se analisou a forma física e estabilidade das seções

transversais do curso d’água, a acessibilidade e a facilidade de instalação física. Os locais

de monitoramento, coincidentes com os pontos de amostragem para avaliação da
qualidade da água, situam-se:

1. Em locais de ingresso dos córregos no território do Campus;

2. No exutório do rio do Meio, ao limite do território do Campus; e

3. Em alguns pontos de confluência dos córregos internamente ao Campus.

Figura 12: Localização dos pontos de monitoramento no Campus Trindade da UFSC

Fonte: Laboratório de Ecologia Urbana (2017).

•

Cada uma das estações de monitoramento possui:

Sensores de nível e turbidez. Alguns pontos possuem sensores de nível do tipo

capacitivo e outros ultrassônicos, escolhidos em função de características
hidráulicas do escoamento. Uma tubulação que contêm o sensor de pressão desce
verticalmente até próximo do fundo do córrego, permitindo o nivelamento da água,

quando são utilizados sensores de nível capacitivo. Há também previsão para

instalação de sensores de turbidez, já adquiridos, em três pontos simultaneamente,
embora todas as estações possuam infraestrutura para disposição dos mesmos
lateralmente à correnteza.
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•

Réguas linimétricas.

•

Suporte para a caixa ambiental com cadeado, onde é acondicionado o sistema de

•

telemetria, bateria e controlador de painel solar.

Tubulações de aço e flexíveis com duas polegadas de diâmetro, que se estendem

da caixa ambiental até o nível da água onde são colocados os sensores, ou, no caso

do sensor ultrassônico, um suporte fixado na lateral de uma ponte de passagem

permitindo que o sensor se encontre a uma distância segura, porém tecnicamente
adequada, do nível d’água.

A transmissão dos dados de monitoramento ocorre de forma automatizada,

utilizando tecnologia de redes de sensores sem fios de baixa potência, desenvolvida pelo
Laboratório de Integração de Software e Hardware (LISHA). A fonte de energia para os
sistemas pode ser dar de duas formas: diretamente com conexão a uma fonte de energia

elétrica onde essa se encontra disponível, ou com emprego de bateria carregada por placa

solar fotovoltaica nas estações que não possuem pontos de energia elétrica próximos.

Um único ponto possui infraestrutura diferente. Trata-se do ponto 4, localizado aos

fundos do edifício do Departamento da Arquitetura e Urbanismo. Para este local foi

prevista a instalação de um vertedouro do tipo Calha Parshall (Figura 13) diretamente no

córrego, em função de a seção do córrego nesse trecho não ser regular, encontrando-se

sujeita a modificações constantes. Neste local, além da instalação da calha no interior do
córrego, foi construído um pequeno estrado em madeira, visando melhorar a

acessibilidade para realização das análises na Calha Parshall. O monitoramento da calha
deve ser realizado com sensor ultrassônico recém adquirido.

Figura 13: Instalação da Calha Parshall

A Figura 14 até a Figura 20 apresentam as estações de monitoramento.
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Figura 14: Instalações no ponto 1

Figura 15: Instalações no ponto 2

Figura 16: Instalações no ponto 3
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Figura 17: Instalações no ponto 4

Figura 18: Instalações no ponto 5

Figura 19: Instalações no ponto 6
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Figura 20: Instalações no ponto 7

4.2.1

Acompanhamento da limpeza e retirada de sedimentos dos canais
A empresa contratada pela Prefeitura Universitária para limpeza e retirada de

sedimentos dos canais teve o acompanhamento dos bolsistas do projeto. Esta tarefa teve o

objetivo de garantir e prestação do serviço nos locais de maior interesse para o
monitoramento, além de garantir a integridade das estações de instaladas até aquele
momento.
4.2.2

Instalação das réguas linimétricas

Seis dos sete pontos de monitoramento encontram-se em córregos canalizados em

perfil retangular, com as taludes revestidos em pedras e o leito em concreto, por isso

receberam suportes das réguas fixados diretamente a estes taludes. No local onde se
encontra instalada a calha Parshall (Figura 21), a própria calha possui uma régua
linimétrica para medições.

Figura 21: Ponto 4 de monitoramento
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O número de réguas em cada local foi estabelecido em função das dimensões da

seção do córrego e dos níveis conhecidos da lâmina de água. As réguas linimétricas de
alumínio foram fixadas em suportes de aço galvanizado parafusados às paredes de pedra

argamassada com a utilização de chumbador mecânico (Parabolt), parafusos e arruelas de

inox. A Figura 22 mostra as réguas linimétricas instaladas em cada ponto.
Figura 22: Réguas linimétricas

4.2.3

Sensores de nível e turbidez
Sensores de nível para operação submersa podem ser do tipo resistivo ou

capacitivo. Foram escolhidos sensores de nível capacitivos em função da presença de
esgotos no escoamento dos córregos e também da forte presença de sedimentos que

podem comprometer e danificar permanentemente os sensores. Os sensores de nível

foram instalados em 4 estações de monitoramento (P1, P5, P6 e P7). Na estação 7 o sensor
de nível foi desinstalado temporariamente em função da excessiva presença de gordura na
água do córrego, percebida no lançamento de um efluente com coloração alaranjada

(Figura 23) bem próximo ao local do monitoramento. No momento da elaboração deste

relatório, verificou-se uma forma de proteger o sensor que em breve será reinstalado.
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Figura 23: Contaminação próximo ao ponto 7 de monitoramento

Sensores de nível do tipo ultrassônico (de operação não submersa) foram

previstos em três estações de monitoramento (P2, P3 e P4), em decorrência da existência
de ponte para fixação nas duas primeiras e instalação da Calha Parshall na última. Apenas

um deles está instalado e os outros dois, recém adquiridos serão instalados

proximamente. No ponto 2 foi instalado também um sensor de nível ultrassônico

experimental desenvolvido pelo Laboratório de Integração de Software e Hardware –

LISHA/INE, a partir de adaptação de distancímetro ultrassônico. Esta instalação tem a
finalidade de permitir comparação dos dados obtidos e analisar a viabilidade de
substituição de sensores comerciais em situações semelhantes.

A escolha dos sensores de turbidez exigiu uma avaliação muito cuidadosa em

função das características dos córregos. Este tipo sensor geralmente destina-se a

instalação em cursos d’água profundos, sendo raramente empregados na situação

encontrada no Campus Trindade da UFSC que apresenta pequena lâmina d’água na maior
parte do tempo, na qual pode haver problemas com o sensor por soterramento em algum
evento chuvoso decorrente de forte aporte de sedimentos.

A alternativa encontrada foi instalar a infraestrutura para o sensor ligeiramente

acima do nível d’água mínimo; desta forma, o sensor permanece sem realizar medições em

períodos de ausência de chuvas ou quando o nível estiver abaixo do nível das instalações,
uma vez que o interesse é avaliar a turbidez durante eventos chuvosos.

Em outro Projeto de Desenvolvimento Institucional, Programa de Controle e

Monitoramento Hidrológico do Campus UFSC em Joinville, foram instalados os mesmos
sensores de turbidez que se encontram em operação experimental. No Campus Trindade,
os sensores de turbidez ainda não foram instalados, encontrando-se em fase de calibração.
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Para o monitoramento de qualidade da água, realizado em um dos outros objetivos

do projeto, a medição de turbidez isoladamente em cada um dos pontos com auxílio de
uma Sonda Multiparâmetros, modelo 6600-V2-2 da marca YSI. Essa medição se deu por
dois anos com periodicidade semanal. Os resultados de turbidez medidos com a sonda

multiparâmetros encontram-se apresentados no Apêndice E, junto aos demais parâmetros
de qualidade da água resultantes de monitoramento em outra atividade deste projeto

4.2.4

Calibração dos sensores de nível

.

Apesar das estações de monitoramento se encontrarem em operação e

transmitindo dados, foram observadas inconsistências nos registros e problemas
relacionados às respectivas curvas de calibração. Em junho de 2017, os quatro sensores

capacitivos foram retirados (nas estações 1, 5, 6 e 7) para realização de uma nova

calibração. Além de testes de comparações de tempo de medições e transmissão (em
intervalos de 5, 10 e 15 minutos), também foram realizados testes de energia, com

fornecimento contínuo, interrupções, e com energia fornecida pela bateria conectada

direto à placa solar. O resultado de todo o experimento de calibração é apresentado na
sequência. Essa calibração teve como objetivos traçar a curva de calibração dos sensores

analisados e avaliar os resultados de possíveis intervenções do tempo de medição e tipo
de alimentação de energia.

Para a calibração, foram utilizados os quatro sensores capacitivos de nível, as

quatro placas EPOSMote III (as mesmas instaladas em campo), os cabos USB necessários,
conectores de energia, um notebook para leitura das transmissões e um tubo de PVC com

régua em seu interior. No experimento com fornecimento de energia exclusivamente por

bateria e painel solar, o teste incluiu apenas o sensor do ponto 7, sua placa EPOSMote III,

placa solar instalada em campo e a bateria, cabos USB necessários e tubo de PVC (Figura
24).
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Figura 24: Tubo PVC utilizado e um exemplo de Placa EPOSMote III

Os quatro sensores são do tipo Sensor de Nível Keller PR-46X / 5mH20 / 81960-50

(Figura 25), tendo um número de produto 244630.0411, com saída de corrente 4 – 20 mA

e os números de série apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Número de série dos sensores de nível
Locais instalados

Número de Série

Estação 1 - Exutório

36092

Estação 5 - Piscina/CDS

36090

Estação 7 -Serrinha/CCJ

Estação 6 -Aplicação/Carvoeira

36089
36094

Figura 25: Sensor Capacitivo de Nível Keller PR-46X

Os sensores instalados em campo são programados para medições de nível em

intervalos de 5 minutos. O nível foi variado uniformemente de 0 centímetros de coluna de
água para 50 centímetros e por fim 100 centímetros, para medições com intervalos de 5,

10 e 15 minutos. Como a condição de 5 minutos se iguala às condições de campo, essa
rotina específica do teste foi reaproveitada para realizar as curvas de calibração. Os testes
solicitados aconteceram em dois momentos:
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•

Primeiro teste: alimentação direta da rede de energia para os quatro sensores
capacitivos com tempo total de coleta de dados de 18h contínuos em cada nível para

5min, 16h para 10min e 8h para 15min. Houve essa pequena variação nos horários de

cada intervalo de leitura e transmissão devido à disponibilidade dos bolsistas de
coletar os dados, mas houve um padrão entre cada nível de intervalos iguais. O teste
teve início com os quatro sensores dentro no tubo de PVC simultaneamente, sem

nenhum nível de água (0 cm), com os EPOSMote III conectada ao lado e transmitindo

os dados para uma caixa de comando. Esses dados foram coletados após o tempo
estipulado de leitura, o tubo foi preenchido com lâmina d’água de 50cm, e após o

tempo estipulado, coletou-se novamente os dados, modificou-se o nível para 100cm e
coletou-se após o intervalo entre medições. Os EPOSMote III foram retirados e após

modificação da programação do intervalo para registro à cada 10 e 15 minutos, o
processo foi repetido. Durante os testes de 10 minutos houve momentos nos quais o

sistema EPOSMote III teve interrupção no fornecimento de energia, para avaliar se
haveria discrepância e variação nos dados.

Figura 26: Teste sendo realizado direto na rede de energia

•

Segundo teste: conexão apenas em bateria carregada por meio de placa de energia

solar. O experimento foi locado no terraço do prédio de Engenharia Sanitária e
Ambiental da UFSC, com placa solar posicionada de forma semelhante às instalações

de campo. Optou-se por realizar o teste somente com o sensor do ponto “CCJ”, que
atualmente está em funcionamento apenas com energia solar e bateria, os mesmos

utilizados no teste. O notebook, EPOSMote III e bateria foram protegidos por uma
caixa ambiental, já que estavam sujeitos à variações do tempo. Realizou-se o

experimento por diversos dias, visto que o objetivo principal era avaliar a transmissão

de dados em momentos que a incidência solar fosse baixa por dias consecutivos,

obtendo 24 horas de coleta de dados para cada nível estipulado, em cada intervalo de
tempo do experimento (5, 10 e 15min de intervalo de transmissões). Assim como o
30

teste de energia direto na rede, quando uma etapa era concluída, o EPOSMote III era
retirado e reprogramado para modificação no intervalo de leitura de dados.

Figura 27: Caixa ambiental semelhante à de campo, com EPOS conectado à bateria

Figura 28: Placa solar utilizada para o experimento

Nos Apêndices A, B e C é possível verificar os dados transmitidos para a caixa de

comando, para os testes de 15, 10 e 5min respectivamente, com alimentação de energia
diretamente na rede. Como já mencionado, utilizou-se o teste de 5 minutos entre leituras e

transmissões para calibração dos sensores. No Gráfico 1 é possível observar as curvas de
calibração dos quatro sensores, suas respectivas retas de ajuste linear e coeficientes de
correlação. Todos estão acima de 0,999, o que permite concluir uma boa relação linear

entre os dados de calibração. A Tabela 3 traz um resumo geral dos resultados do primeiro
teste do experimento, realizado com alimentação de energia diretamente na rede.
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Gráfico 1: Curvas de calibração dos sensores
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Tabela 3: Resumo de resultados do experimento com alimentação de energia direta da
rede

Experimento - Direto na rede (Tabela Resumo)
15min
10min
0cm
50cm 100cm 0cm 50cm 100cm
Média (mA)
1488
2049 2652 1487 2066
2657
Exutório Desv. Padrão (mA)
2,55
1,45 1,68 1,87 6,29
2,11
% Desvio
0,17
0,07 0,06 0,13 0,30
0,08
Média (mA)
1519
2077 2679 1515 2086
2673
CCJ
Desv. Padrão (mA)
1,31
1,43 1,19 1,42 1,85
1,81
% Desvio
0,09
0,07 0,04 0,09 0,09
0,07
Média (mA)
1119
1534 1977 1120 1545
1976
Aplicação Desv. Padrão (mA)
1,27
1,60 1,50 1,01 2,59
1,51
% Desvio
0,11
0,10 0,08 0,09 0,17
0,08
Média (mA)
1513
2078 2681 1511 2084
2670
CDS
Desv. Padrão (mA)
2,36
1,21 2,00 1,61 1,73
2,15
% Desvio
0,16
0,06 0,07 0,11 0,08
0,08

0cm
1492
1,48
0,10
1511
1,72
0,11
1122
1,38
0,12
1507
1,72
0,11

5min
50cm
2050
1,73
0,08
2072
2,16
0,10
1532
1,70
0,11
2062
2,01
0,10

100cm
2658
9,48
0,36
2673
2,26
0,08
1981
2,01
0,10
2671
2,38
0,09
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Em relação à estabilidade dos dados, não houve nenhuma relação encontrada para

afirmar que há melhor estabilidade na leitura e transmissão de informações com
intervalos menores ou maiores. As variações aparentam ser meramente aleatórias. Não se

julgou necessária a análise de resíduos justamente pela porcentagem do desvio padrão ser
mínima, variando de 0,36% no pior caso a 0,04% no melhor.

No teste de 10 minutos, no qual houve várias quedas de energia, não se observou

nenhuma variância significativa nas leituras, podendo então concluir que não há

variabilidade nos dados do EPOSMote III quando este sistema sofre interrupções de
alimentação de energia.

Segundo o fabricante, o modelo Keller PR-46X apresenta um erro máximo para

mais ou para menos de 0,2%. Em 27 coleções de dados, apenas 2 das porcentagens de
desvio estão fora do erro informado, totalizando aproximadamente 7,4% da amostra de

dados incoerente com dados fornecidos pelo fabricante. Apesar de não ser uma
comparação necessariamente válida, utilizou-se esse proposição para considerar que os

quatro sensores aparentam estar em funcionamento adequado. Deve-se considerar

também a possibilidade de pequenas variações devido ao próprio sistema do EPOSMote
III.

A mesma lógica se repetiu para o experimento alimentado direto pelo painel solar,

tendo seus resultados expostos na Tabela 4. Os dados completos podem ser visualizados
no Apêndice D.

Tabela 4: Resultados do experimento realizado com painel solar
Experimento - Painel Solar / Sensor do "CCJ" (Tabela Resumo)
15min
10min
5min
0cm 50cm 100cm 0cm 50cm 100cm 0cm 50cm 100cm
Média (mA)
1510 2096 2675 1508 2085 2674 1510 2064 2677
Desv. Padrão (mA) 2,24 2,59 2,45 1,64 1,64 1,89 1,59 1,95 2,28
% Desvio
0,15 0,12 0,09 0,11 0,08 0,07 0,11 0,09 0,09

No caso do painel solar também não houve variância significativa dos dados para

nenhum dos tempos de leitura, nem mesmo quando o painel solar apresentava pouca

incidência solar por dias consecutivos. A maior porcentagem dos desvios foi de 0,15%,
enquanto o menor foi de 0,07%, muito semelhante ao experimento alimentado direto pela
rede.

Assim, a conclusão final é de que em ambos os experimentos, com alimentação de

energia diretamente na rede ou alimentado pelo painel solar, os sensores capacitivos
funcionam plenamente, mesmo em condições de queda de energia e variação da incidência
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solar, sem haver grandes discrepâncias entre a mudança nos tempos de leitura e
transmissão de dados pelo EPOSMote.

4.2.4.1 Calibração dos sensores de turbidez
Os sensores de turbidez também necessitaram de calibração. Para esses, a

calibração é feita através da utilização de uma solução de Formazina. Esta substância é
utilizada para simular padrões de turbidez, isto é, a partir de sua diluição e pelas

informações contidas do fabricante, é possível representar a medida de turbidez desejada.

Utilizou-se como solução padrão de turbidez a Formazina de 400, 2000, e 4000 NTU da

SpeeSol, sendo possível correlacionar o dado de saída do sensor medido com a turbidez

conhecida em NTU. O resultado da capacitação, com passo a passo para a calibração do
sensor de turbidez, encontra-se descrito na sequência.

Inicialmente faz-se o valor de referência, denominado “branco”, representando a

turbidez de valor zero no sensor. Usualmente o meio utilizado é a água destilada. Para a
determinação do “branco” foram utilizados 75 litros de água potável em um reservatório

com capacidade de 100 litros. Em todo experimento, foi utilizado um tubo de PVC para
fixar e manter o posicionamento dos sensores (Figura 29).

Figura 29: Calibração do branco

Concluída a calibração do “branco”, a Formazina é diluída em faixas de variações

de turbidez de 1 NTU à 2000 NTU (Figura 30). Para primeira medição, utilizou-se um

pequeno balde com 1,5 litros de água e solução padrão de Formazina 400 NTU, com
turbidez variando em 1 unidade a partir de 1 NTU à 10 NTU. Para determinar o volume
necessário de Formazina a fim de representar a turbidez desejada é utilizada a equação 1.
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Figura 30: Calibração dos sensores de turbidez

𝑉𝐹 =

Onde:

𝑉𝑜𝑟
×𝑇
𝑇𝐹

Vor = Volume de água inicial no reservatório (L);
VF = Volume necessário de Formazina (L);

TF = Concentração de turbidez da solução padrão (Formazina) (NTU);
T = Variação da turbidez requerida (NTU).

Sendo assim, para descobrir o volume correto de Formazina que deverá ser

utilizado para representar 1 NTU em 1,5 litros de água, deve-se fazer:
𝑉𝐹 =

1500 𝑚𝑙
× 1 = 3,75 𝑚𝑙
400 𝑁𝑇𝑈

Logo, para obter a variação de 1 NTU é necessário a adição de 3.75ml de

Formazina. Além disso, durante toda a calibração, é necessário misturar a solução com o

objetivo de deixá-la homogênea a cada nova medição. Após o término destas medições, o
material contido no balde foi descartado.

Tabela 5: Relação entre a turbidez desejada e o Volume de Formazina 400 NTU
necessários na solução
Turbidez (NTU)

Volume de Formazina na solução (ml)

1.0

3.75

2.0

7.50

3.0

11.25

6.0

22.50

4.0
5.0
7.0

15.00
18.75
26.25
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Turbidez (NTU)

Volume de Formazina na solução (ml)

8.0

30.00

9.0

33.75

10.0

37.50

Para dar prosseguimento à calibração, foram colocados 2 litros de água em um

balde maior com a intenção de representar uma variação de turbidez de 20 NTU até
chegar em 100 NTU. A Formazina de 2000 NTU foi à escolhida para a diluição. Aplicando a

Equação 1, observou-se que para a variação de 20 NTU é necessário o acréscimo de 20 ml
de Formazina.

𝑉𝐹 =

2000 𝑚𝑙
× 20 = 20 𝑚𝑙
2000 𝑁𝑇𝑈

Tabela 6: Relação entre a turbidez desejada, na faixa de 20 a 100 NTU, e o Volume de
Formazina 2000 NTU.
Turbidez (NTU)

Volume de Formazina na solução (ml)

20.0

20.00

80.0

80.00

40.0

40.00

60.0

60.00

100.0

100.00

A medição seguinte tem início em 100 NTU até 1000 NTU, a variação exercida no

sistema foi de 100 NTU.

𝑉𝐹 =

2000 𝑚𝑙
× 100 = 100 𝑚𝑙
2000 𝑁𝑇𝑈

Tabela 7: Relação entre a turbidez desejada, na faixa de 200 a 1000 NTU, e o Volume de
Formazina 2000 NTU.
Turbidez (NTU)

Volume de Formazina na solução (ml)

200.0

200.00

500.0

500.00

300.0
400.0
600.0
700.0
800.0
900.0

1000.0

300.00
400.00
600.00
700.00
800.00
900.00

1000.00
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O último intervalo analisado foi 1000 NTU a 2000 NTU, com variação de 500 NTU.

Foi utilizada a solução padrão de turbidez de Formazina 4000 NTU.
𝑉𝐹 =

2000 𝑚𝑙
× 500 = 250 𝑚𝑙
4000 𝑁𝑇𝑈

No entanto, ao realizar a dosagem da Formazina, percebeu-se que não havia 250

ml restantes (apenas 233 ml), variando a turbidez em apenas 466 NTU e com medição
final de 1966 NTU.

𝑇=

4000 𝑁𝑇𝑈
× 0,233 = 466 𝑁𝑇𝑈
2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

Tabela 8: Relação entre a Turbidez desejada e o Volume de Formazina 4000 NTU
Turbidez (NTU)

Volume de Formazina (ml)

1500.0

1250.00

Turbidez (NTU)

Volume de Formazina (ml)

1966.0

1483.00

O sensor de turbidez da Campbell retorna duas medidas: corrente (mA) e tensão

(mV). Com base nesses valores e com a curva fornecida pelo fabricante, pode-se obter a

turbidez. Constatou-se também que para faixas menores de turbidez (até 2000 NTU) a

análise pela corrente melhor representa as informações, em contrapartida, para faixas
maiores a análise da tensão torna-se mais interessante. Outro aspecto importante é a

sensibilidade do sensor relativamente ao posicionamento no momento da leitura, ou seja,
sua proximidade com as paredes do reservatório, assim como o seu movimento, mesmo

que de maneira suave, enquanto se faz a leitura afeta muito o resultado final, portanto é
recomendada a fixação do sensor para a realização da calibração.
4.2.5

Instalação de pluviômetros

Até o momento, dois pluviômetros da marca DualBase encontram-se instalados,

um dos quais na propriedade da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa
Catarina (ESMESC), na sub-bacia do Córrego Grande, e na Biblioteca Universitária do

Campus Trindade da UFSC, na sub-bacia do rio do Meio (Figura 31), ambas integrantes da

bacia do Itacorubi. Os sistemas destas estações são idênticos aos sistemas de
monitoramento dos córregos, constituindo-se por sistema EPOSMote alimentado por
bateria e placa solar. Na ESMESC foi instalado o pluviômetro com número de série P01039
e na Biblioteca foi instalado o pluviômetro com número de série P01037. Os suportes
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físicos destes sistemas serão em breve substituídos por suportes metálicos especialmente
projetados para as instalações, conforme esquema apresentado na Figura 32.
Figura 31: Pluviômetros instalados na ESMESC (esq.) e BU (dir.)

Figura 32: Esquema para construção de suporte para pluviômetros

4.3

Instalação de referências de níveis
A instalação das Referências de Níveis (RNs) tem como objetivo fornecer uma

referência para o levantamento da seção transversal de cada ponto de monitoramento. As
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referências de níveis, executadas em cilindros de concretos fixados ao solo, foram
instaladas em locais sem trânsito intenso de pessoas, de modo a preservar os RNs. Com
auxílio de GPS georreferenciado determinou-se a exata localização e altitude de todos os

RNs. A Figura 33 apresenta o processo de instalação de RN com uso de concreto para

fixação no solo.

Figura 33: Instalação de RN

Foram feitas as instalações de 11 referências de nível no total, para 6 estações de

monitoramento (Tabela 9), entretanto o P4 possui referencial instalado, aguardando
realização do referenciamento.
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RN
RN 1 - Ponto 1
RN 2 - Ponto 1

RN 3 - Ponto 2

RN 4 - Ponto 3
RN 5 - Ponto 3
RN 6 - Ponto 3
RN 7 - Ponto 5
RN 8 - Ponto 5
RN 9 - Ponto 6

RN 10 - Ponto 6
RN 11 - Ponto 7
RN 11 - Ponto 7

4.4

Tabela 9: Localização geográfica e altitude dos RNs instalados
Meridiano Central

Método

51 S (WGR)

Rastreio GPS (rtk)

51 S (WGR)
51 S (WGR)
51 S (WGR)
51 S (WGR)
51 S (WGR)
51 S (WGR)
51 S (WGR)
51 S (WGR)
51 S (WGR)
51 S (WGR)
51 S (WGR)

Rastreio GPS (rtk)
Estação Total

Rastreio GPS (rtk)
Rastreio GPS (rtk)
Rastreio GPS (rtk)
Rastreio GPS (rtk)
Rastreio GPS (rtk)
Rastreio GPS (rtk)
Rastreio GPS (rtk)
Rastreio GPS (rtk)
Rastreio GPS (rtk)

Cooedenadas SIRGAS 200 Altitude Ortométrica
N: 6944814,576
E: 744935,983

N: 6944731,735
E: 744878,187

N: 6944658,410
E: 744847,228

N: 6944444,394
E: 744831,465

N: 6944556,303
E: 744832,407

N: 6944432,232
E: 744675,776

N: 6944230,856
E: 744780,467

N: 6944179,055
E: 744744,905

N: 6944654,129
E: 744391,613

N: 6944680,235
E: 744469,905

N: 6944645,129
E: 744391,613

N: 6944680,235
E: 744469,905

4,577 m
5,831 m
5,897 m
6,360 m
5,780 m
7,035 m
7,581 m
8,142 m
8,924 m
7,788 m
8,924 m
7,88 m

Determinação das seções transversais dos canais nas estações de
monitoramento
A determinação das seções transversais dos canais nas seções de monitoramento é

uma atividade permanente durante o processo de levantamento de dados para curvachave.

Os perfis dos córregos nas estações de monitoramento foram determinados com

medidas tomadas em intervalos de 20 centímetros de distância, a partir do plano de visão
do nível eletrônico até o leito do canal (Figura 34). Até o momento foram determinadas as

seções transversais das estações 1, 2, 4, 6 e 7, como podem ser observadas na Figura 35 e
seguintes.
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Figura 34: Determinação d a seção do canal e da área de inundação no ponto P2

Figura 35-Seção transversal do canal no ponto de monitoramento P1
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Figura 36: Seção transversal do canal no ponto de monitoramento P2
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Figura 37: Seção transversal do canal no ponto de monitoramento P4

Figura 38- Seção transversal do canal no ponto de monitoramento P6
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Figura 39- Seção transversal do canal no ponto de monitoramento P7
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4.5

Determinação da curva-chave
As medições de vazões nos córregos para determinação da curva-chave são

realizadas conforme a previsão meteorológica de chuvas, uma vez que para esse

levantamento é necessário que ocorram mudanças nos níveis de água nos córregos, com
base na escala das réguas linimétricas.

Para essas medições são utilizados Molinete Hidrométrico, FlowTracker e

Correntómetro acústico por Efeito Doppler (ADCP), equipamentos disponíveis junto ao
42

Laboratório de Hidrologia (LABHIDRO) do Departamento de Engenharia Sanitária e

Ambiental da UFSC. O uso de cada equipamento depende da profundidade da lâmina de
água e da velocidade desta, a fim de manter a segurança dos operadores e a eficiência do
equipamento, em vista das grandes variações de nível que ocorrem nos canais.

O cálculo de vazão com o uso de molinete é feito pelo método da meia seção, no

qual as vazões parciais são calculadas multiplicando-se a velocidade média na vertical pelo

produto da profundidade média pela soma das semi distâncias às verticais adjacentes. O
FlowTracker e ADCP possuem hardware próprio que fornece de forma automática a vazão
média na seção.

Até o momento foi desenvolvida a curva-chave apenas para o ponto 1, apresentada

no Gráfico 2. A impossibilidade de obtenção das outras curvas-chave se deve ao escasso

regime de chuvas observado desde 2016.
0,50

Gráfico 2: Curva-chave ponto 1
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Aferição de descarga com traçador químico:
Devido a suas características hidráulicas, o nível de água nos córregos do campus é

muito baixo na maior parte do tempo, o que dificulta a medição de vazão com os

equipamentos utilizados. Quando ocorrem eventos de chuva, o nível sobe e desce
rapidamente, voltando a um nível constante. Para sanar esta dificuldade pretende-se
utilizar o método de “traçador-químico”, que, nesta situação, consiste em relacionar a
concentração de um traçador (sal) com sua condutividade e diluição, deduzindo a

descarga no momento da medição. As aferições por esta metodologia foram realizadas no
ponto Aplicação (P6), em duas oportunidades. Simultaneamente, mediu-se a descarga com

o micromolinete, a fim de comparar os dados obtidos pelo método do traçador químico. O
erro encontrado em relação ao micromolinete foi de, aproximadamente, 13%. Novos
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dados são necessários para avaliar a eficiência do método. A maior dificuldade encontrada

foram os ruídos na condutividade devido à heterogeneidade da água do córrego, o qual
emascarava a condutividade real do sal introduzido. O tempo necessário à passagem da
onda de sal faz o método demorado, levando de 5 a 10 minutos até voltar à condutividade
inicial, o qual representa uma dificuldade caso se queira medir em vários níveis.
5

5.1

DIFICULDADES

Atraso em entregas
Algumas atividades de instalação das estações de monitoramento tiveram atraso

em função do longo prazo de entrega de algumas compras. Por exemplo, embora a
aquisição dos sensores de pressão tenham sido realizadas no mercado nacional, esses
equipamentos são manufaturados no exterior, e foram entregues 3 meses após a
conclusão da compra. Já com a aquisição dos sensores de turbidez, a entrega levou seis
meses após a concretização do pedido.
5.2

Poluição nos córregos

As águas dos córregos do Campus Trindade da UFSC apresentam-se tão

deterioradas que comprometeram a integridade das instalações físicas das estações de

monitoramento. Em todas as estações foi necessário fazer a troca dos tubos de acesso para

instalação dos sensores nos trechos finais que permanecem em contato com a água, antes

de metal atualmente trocados por PVC. Além disso, o sensor de nível da estação de

monitoramento número 7 precisou ser retirado devido a fonte de poluição localizada
próximo a esse local com forte presença de gordura. Atualmente foi definida uma forma de
proteção aos sensores.
5.3

Falha na calibração de sensores
Apesar de todas as estações já instaladas se encontrarem em operação e

transmitindo dados, encontrou-se grande dificuldade na conversão dos dados pois as

calibrações estavam incompletas e possivelmente incorretas. Por isso, foi necessário
retirar os quatro sensores capacitivos de campo e realizar novas calibrações.

No caso particular do módulo de telemetria GSM, o rompimento do contrato entre

a UFSC e a operadora de telefonia móvel que nos atendia causou uma interrupção no
processo de avaliação que perdura até a presente data (mais de meio ano). Nossas
solicitações à SETIC e à fundação gestora do projeto para a aquisição de SIM cards em

planos básicos de dados não foram atendidas. Como forma de contornar o problema,
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incluímos uma atividade não prevista originalmente: (1) o desenvolvimento de um

módulo Wi-Fi (IEEE 802.11n) para o EPOSMote III. Este desenvolvimento foi conduzido
até a fase de testes em laboratório, mas aguardamos ainda a instalação de novas estações
para podermos validá-lo em campo.
6

PRÓXIMAS ATIVIDADES

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Levantar coordenadas dos RNs no ponto 4;
Calibração e instalação de sensores de turbidez nos 7 pontos de monitoramento;
Calibração e instalação dos sensores de nível ultrassônicos nos pontos 3 e 4;
Calibração do sensor de nível ultrassônico no ponto 2;
Validação dos dados obtidos com o sensor do LISHA e o sensor comercial do ponto
2, localizado próximo a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária
(FAPEU);
Elaboração da seção transversal do estação 4 e continuidade dos levantamentos
das curvas-chave;
Correção do código desenvolvido pelo LISHA para os pluviômetros;
Definição de local para instalação de um terceiro pluviômetro na região do morro
da Lagoa da Conceição;
Monitoramento continuo dos dados para análises.
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