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RESUMO
O presente trabalho descreve parte do projeto “Recuperação da Qualidade da Água dos
Córregos do Campus Reitor João David Ferreira Lima”, dos Departamentos de Engenharia
Sanitária e Ambiental e de Informática e Estatística da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), com enfoque nas atividades do âmbito da hidrologia e hidráulica de cursos d’água. A
partir do estudo da bacia hidrográfica do rio do Meio, onde se encontra localizado o campus
universitário, sete seções foram escolhidas para receber estações de monitoramento
hidrossedimentológico que, uma vez completas, serão constituídas de sensor de nível, do tipo
capacitivo ou ultrassônico, e sensor de turbidez. Os sensores de turbidez permitirão a
compreensão na dinâmica de sedimentos enquanto os de nível, ajudarão a entender o
funcionamento do fluxo no canal. O sistema inteiramente desenvolvido por este projeto,
utilizará sensores de nível associados a um sistema automatizado de transmissão telemétrica
com diversas vantagens em relação à estações tradicionais devido ao seu tamanho reduzido,
simples instalação e baixo valor de mercado.
Palavras-chave: Qualidade da Água, Hidrologia, Monitoramento.
INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é descrever o sistema de monitoramento hidrossedimentométrico
em implantação no Campus da UFSC, em Florianópolis, destacando-se a tecnologia
empregada.
O Campus Reitor João David Ferreira Lima encontra-se situado na bacia do rio do Meio,
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integrante da bacia do Itacorubi, na região centro norte da ilha de Santa Catarina. A área do
Campus recebe contribuições da região no entorno, muitas com ocupações irregulares. Além
da poluição resultante de lançamentos clandestinos nos córregos em áreas externas, se verifica
também a presença de diversos pontos de poluição internamente, porém sem identificação das
origens.
A implantação do sistema de monitoramento hidrossedimentométrico, inicada em 2015,
integra um projeto mais amplo que busca soluções inovadoras e exemplares que contribuam
para recuperação da qualidade da água dos córregos que cortam o Campus. Sua execução é uma
iniciativa da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento da Universidade Federal de Santa
Catarina, juntamente com os Departamentos de Engenharia Sanitária e Ambiental e de
Informática e Estatística.
Embora o projeto compreenda diferentes dimensões da qualidade dos córregos que
permeiam o Campus, aqui será discutido o monitoramento remoto de precipitação, vazão e
turbidez nos cursos d’água utilizando tecnologia de redes de sensores sem fios de baixa
potência.
METODOLOGIA
O campus localiza-se na Bacia Hidrográfica do rio do Meio. Com uma área de 4,01 km²,
a bacia encontra-se quase em toda sua extensão dentro de área urbana, onde o leito foi
canalizado e retificado. Na área do Campus foram escolhidas sete seções de monitoramento
hidrossedimentológico (Figura 1). Considerou-se como critério de seleção a estabilidade da
seção e uma lâmina de água adequada para a utilização dos equipamentos.
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Figura 1- Localização das Estações Hidrossedimentológicas
O monitoramento de descargas é realizado através de sensores de nível capacitivos nas
estações P1, P5, P6 e P7 e ultrassônicos nas estações P2, P3 e P4. Todos os sensores capacitivos
encontram-se instalados e em funcionamento, assim como o sensor ultrassônico na estação P2.
A curva-chave de cada seção está sendo elaborada através de medições hidrométricas,
com utilização de Micromolinete e FlowTracker. Para o cálculo da descarga com micromolinete
utiliza-se o “Método da Meia Seção”, como descrito por Agência Nacional de Águas (2014).
Turbidímetros serão instalados nos pontos P1, P2 e P7, os quais foram escolhidos devido
às suas áreas de contribuição significativa à vazão sólida. Os suportes já se encontram instalados
e a metodologia de execução repetiu-se nas três estações: um poste para suporte da Caixa
Ambiental e tubulações de aço que se estendem da caixa até o nível da água.
A transmissão dos dados de monitoramento ocorre de forma automatizada, utilizando
tecnologia de redes de sensores sem fios de baixa potência desenvolvidos pelo Laboratório
Integrado de Software/Hardware (LISHA)1, o EPOSMote Hydro. O EPOSMote Hydro permite

1

https://lisha.ufsc.br/HomePage e http://iot.lisha.ufsc.br/HomePage

XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 –
Belo Horizonte
controlar e interpretar estações com sensores de 4-12V (nível e turbidez) bem como
pluviômetros. A junção do EPOSMote III com o EPOSMote Hydro tem a função de permitir a
junção de múltiplos sensores ao sistema EPOSMote. O sistema transmite dados por rede Wi-Fi
em algumas estações e GSM em outras.

(a)

(b)

Figura 2 EPOSMode Hydro com EPOSMode III acoplado (a) e sensores de nível
ultrassônicos HC-SR04 em caixa suporte (b).
Além de sensores ultrassônicos destinados a monitoramento de cursos d´água, está
sendo avaliada a adequação de um sensor de ultrassom genérico para a finalidade pretendida.
Trata-se do módulo sensor comercial HC-SR04. As estações P2, P3 e P4 receberão os dois tipos
de sensores, visando à comparação das medidas e estabelecendo a viabilidade do HC-SR04, o
qual traz como vantagem seu baixo custo e tamanho reduzido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que tange à construção das curvas chave, a dificuldade na determinação de vazões
extremas se mostra como um fator limitante. Nos canais em estudo a resposta das sub-bacias à
eventos de precipitação é muito rápida, tendo a bacia do rio do Meio um tempo de concentração
de aproximadamente 30 minutos (Kobiyama et. al., 2006). A velocidade do escoamento é alta
nos canais retificados, impedindo a medição direta próximo ao pico da cheia. Épocas de
estiagem também apresentam dificuldades nas medições, devido à lâmina de água estar abaixo
da capacidade de medição dos equipamentos.
Uma análise prévia dos dados de vazão coletados até o momento, demonstrados na
figura abaixo, mostra a tendência à linearidade existente entre a vazão e o nível de água.
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Figura 3- Relação entre nível de água e vazão em quatro estações de monitoramento,
utilizando micromolinete: P1 (a), P2 (b), P6 (c) e P7(d).
Os diferentes níveis alcançados para uma mesma descarga em diferentes estações estão
associados à diferença na geometria na seção de estudo, e não necessariamente à área de
contribuição. P6 e P7 apresentam seções semelhantes e bacias de drenagem na mesma ordem
de grandeza (0.72km² e 0.74 km², respectivamente), o que explicaria a similaridade entre níveis
para uma mesma vazão. Já P2, com uma bacia de contribuição de 2.34 km² e seção semelhante
as outras apresentadas, demonstrou nível de água menor para a mesma descarga das estações
P6 e P7. Este fato deve-se à elevada declividade do canal a montante da seção monitorada, o
qual permite maiores velocidades e consequentemente menores lâminas de água. Para o ponto
P1, localizado no exutório da bacia, a baixa declividade e a largura do canal (dobro das
anteriores), apresenta as maiores vazões.
Quanto aos sensores de turbidez, seguindo a instalação, serão feitas calibrações in loco,
com amostras do próprio córrego em condições diversas. O grande acúmulo de sedimentos em
partes do córrego a montante dos pontos de medição muitas vezes impossibilita aferições de
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vazão, seja pela criação de espaços com lâmina inexpressiva ou que não condizem com a
condição normal de escoamento. Estes inconvenientes para as medições destacam a grande
dinâmica no transporte de sedimentos na bacia, evidenciando a importância de sua
compreensão.
CONCLUSÃO
O pequeno número de medições realizadas até o momento não é o suficiente para a
determinação da curva-chave, mas permite uma interpretação inicial do comportamento
hidráulico da bacia.
Para que o objetivo da parte hidrológica do PRAD seja concluído, deve ocorrer a
continuidade no monitoramento. Após a caracterização hidrológica e hidráulica das estações
hidrossedimentológicas, o próximo passo é a validação dos sensores de nível ultrassônicos HCSR04. A utilização destes, associados a um sistema automatizado de transmissão telemétrica de
dados tem diversas vantagens em relação à estações hidrossedimentológicas tradicionais devido
ao seu tamanho reduzido, simples instalação e baixo valor de mercado.
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