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RESUMO --- O curso de capacitação em hidrometria para gestão de recursos hídricos - 
HIDROTEC, vinculado ao Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul tem por objetivo a qualificação de técnicos de nível médio em hidrometria, 
visando ao exercício das atividades profissionais de acordo com as normas para Cursos de Extensão 
da UFMS. Através da realização de atividades práticas constantes no ementário de disciplinas do 
curso, foi possível obter os resultados apresentados nesse trabalho, como por exemplo, os índices de 
qualidade da água IQASMITH e IQACETESB, batimetria de um lago e transporte de sedimentos em rios 
da Bacia do Taquari. O HIDROTEC proporciona aos alunos conhecimentos técnicos e científicos 
em temas específicos, relacionados ao desempenho do cargo e funções de hidrometrista nas 
questões operacionais do gerenciamento de recursos hídricos, além de ampliar o quadro de 
hidrometristas do Estado de Mato Grosso do Sul. 

ABSTRACT --- The course of training in hygrometry for water resources management - 
HIDROTEC, linked to the Center of Exact Sciences and Technology, Federal University of Mato 
Grosso do Sul has the goal of qualification of technical level in hydrometer, to the exercise of 
professional activities of accordance with the standards of courses for Extension of UFMS. Through 
the implementation of practical activities in the disciplines of ementário of course, it was possible to 
obtain the results presented in this work, for example, the indexes of water quality IQASMITH and 
IQACETESB, bathymetry of a lake and transport of sediment in rivers of the Basin Taquari. The 
HIDROTEC offers students technical and scientific knowledge on specific themes related to the 
performance of the office and functions of hygrometers on the operational issues of managing water 
resources, and expand the framework of hygrometers of the State of Mato Grosso do Sul. 
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1. INTRODUÇÃO 

A atividade de hidrometria especificamente, e toda a gama de atividades a ela afins, são 

fundamentais na produção de dados básicos para qualquer estudo de avaliação hidrológica e de 

apoio à gestão de recursos hídricos. A competência para coleta e análise de dados observados no 

campo pode e deve ser desenvolvida e aprimorada de forma a garantir maior confiabilidade à 

informação hidrológica utilizada no planejamento de usos de recursos hídricos. 

Os avanços alcançados, nos últimos anos, na área de gestão dos recursos hídricos, nas esferas 

Estadual e Federal, têm levado ao poder público uma demanda por serviços especializados nas áreas 

de hidrologia básica e hidrometria.  Serviços estes que, na maioria das vezes, não são desenvolvidos 

a contento.  A carência de profissionais de nível médio e superior nas áreas de hidrologia e gestão 

de recursos hídricos é notória. 

O Departamento de Hidráulica e Transportes (DHT) do Centro de Ciências Exatas e 

Tecnologia (CCET) da UFMS oferece o curso de capacitação em hidrometria para gestão de 

recursos hídricos – HIDROTEC, aprovado pelo MCT/CNPq/CT-Hidro. As aulas são ministradas às 

sextas-feiras e sábados, com atividades práticas em laboratórios e em campo. O curso é gratuito e 

tem duração de 18 meses. Foram oferecidas 25 vagas para a comunidade. Os alunos desse curso são 

profissionais atuantes na área de Recursos Hídricos, com formação em nível médio e alguns com 

curso superior. 

O HIDROTEC tem por objetivo promover a formação e a capacitação de profissionais da área 

de recursos hídricos para o desenvolvimento de suas habilidades, de sua competência, atitudes e 

valores, para enfrentar o futuro com criatividade, empreendedorismo e engenhosidade, 

individualmente ou em equipe, para o assessoramento técnico necessário para atuação na gestão e 

conservação da água como recurso natural da sociedade. Assim, a formação e a capacitação aqui 

proposta contemplam os vários componentes da área de gerenciamento de recursos hídricos, com 

ênfase em Hidrometria. Além disso, visa à disseminação de conhecimentos técnicos e científicos 

em temas específicos relacionados ao desempenho do cargo e funções de hidrometrista em questões 

operacionais do gerenciamento de recursos hídricos, em nível nacional, regional ou municipal; 

complementar os conhecimentos específicos dos profissionais e ampliar o quadro de hidrometristas 

do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Com o advento da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/97 e a 

implantação dos sistemas de outorga e cobrança pelo uso da água, cada vez mais a demanda por 

profissionais nesta área será incrementada. 
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Dentre as atividades realizadas pelos alunos do HIDROTEC, merecem destaque as medições 

de vazões em cursos d’água, coletas e análises de amostras de água para determinação de sua 

qualidade, batimetria de lagos e transporte de sedimentos.  

Relevando a importante e crescente influência dos fatores antrópicos na qualidade das águas 

(formas de uso, ocupação, e manejo do meio físico), torna-se evidente distinguir as suas 

características naturais daquelas alteradas pela intervenção do homem (Rebouças, 1999). 

Este trabalho tem por objetivo expor a importância da capacitação de hidrometristas no estado 

de Mato Grosso do Sul e apresentar alguns resultados de suas atividades no curso de formação. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

As atividades foram realizadas em alguns rios da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari. Foram 

realizadas medições de vazões, coleta de amostras de água para determinação de qualidade e 

também medição de transporte de sedimentos nos Rios Taquarizinho, Coxim e Taquari. Além disso, 

foi feita a batimetria do Lago do Amor, no campus da UFMS. A figura 1 ilustra a área de estudo 

para determinação dos valores de IQA para os três rios. 

 

Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Taquari. 
Fonte: Modificado de Abdon (2004) e Paranhos Filho (2000). 

 

2.1 – Índices de qualidade da água 

Com a análise de alguns parâmetros de qualidade da água, foi possível determinar os índices 

de qualidade da água IQACETESB e IQASMITH, que são bastante úteis para transmitir informações a 

respeito da qualidade da água e comparações entre diferentes cursos d’águas. 
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Horton propôs pela primeira vez a formulação do índice de qualidade da água em 1965, para 

uma melhor interpretação e esclarecimento ao público sobre águas para abastecimento público. 

Utiliza-se a equação 1 para calcular o IQAHorton (OTT, 1978). 

 

Onde: 

IQAHorton = índice de qualidade da água de Horton; 

n = número de parâmetros; 

Ii = sub-índice do parâmetro I; 

Wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro; 

M1 =1,0 para temperatura menor que a crítica em graus Celsius e 0,5 para temperatura maior ou 

igual à crítica em graus Celsius (temperatura crítica = média das temperaturas anuais do trecho 

estudado); 

M2 = 1,0 para ausência de poluição óbvia e 0,5 se houver poluição 

 

 A Tabela 1 mostra os parâmetros com os respectivos pesos utilizados no IQAHorton e as cores 

de variação da qualidade (descritores). 

Tabela 1 – Parâmetros e pesos para o IQAHorton e cores da variação da qualidade 
Parâmetros Unidade Peso Cores da variação da qualidade 

Oxigênio Dissolvido mg de O2.L-1 4
TE (% de população servida) % 4 0 – 25  = PÉSSIMA 

pH - 4
Coliforme Fecal NMP.(100mL)-1 2 26 – 50 = RUIM 

Condutividade μS.cm-1 1
Alcalinidade mg de CaCO3.L-1 1 51 – 70 = REGULAR 

Cloreto mg de Cl-. L-1 1
Óleos e Graxas mg. L-1 1 71 – 90 = BOA 

Poluição óbvia Sim ou Não sem 
Temperatura da Água °C sem 91 – 100 = ÓTIMA 

      Fonte: OTT (1978). 
 

 Em 1970, Brown, McClelland, Deininger e Tozer apresentaram um índice similar ao Índice 

de Horton, pela National Sanitation Foudation (NSF), Equação 2, formado pela opinião de diversos 

especialistas, onde foram contemplados nove parâmetros considerados essenciais para uma 

avaliação de nível de poluentes para uso de abastecimento público, tendo como resultado os sub-

índices com seus pesos respectivos. 
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Onde: 

IQACETESB = índice de qualidade da água pela NSF, adaptado pela CETESB; 

n = número de parâmetros; 

qi = qualidade do i-ésimo parâmetro (curvas médias); 

wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro. 

 
 

 A Tabela 2, mostra os parâmetros e pesos para o IQACETESB e as cores descritoras da variação 

da qualidade de PÉSSIMA, RUIM, REGULAR, BOA e ÓTIMA 

 

Tabela 2 - Pesos para IQACETESB e as cores da variação da qualidade 

Parâmetros Unidade Peso Cores Da Variação 
Oxigênio Dissolvido mg de O2. L-1 0,17
Coliformes Termotolerantes  NMP.(100 mL)-1 0,15 <19 = PÉSSIMA 

pH - 0,12
DBO5,20°C mg de O2. L-1 0,10 19 < IQA < 36 = RUIM 

Nitrogênio Total mg de N. L-1 0,10
Fósforo Total mg de P. L-1 0,10 36 < IQA < 51 = REGULAR 

Temperatura da Água °C 0,10
Turbidez NTU 0,08 51 < IQA < 79 = BOA 

Sólidos Totais mg.L-1 0,08 79 < IQA < 100 = ÓTIMA
       Fonte: Oliveira (2006). 

 

O IQASMITH é composto de dois ou mais Sub-Índices, em escala decrescente, onde IQASMITH 

= min (I1, I2, ...,In). Diferentemente do produto ponderado do IQACETESB, as funções do operador 

mínimo nunca tocam os dois eixos das ordenadas e abscissas, e, portanto, não ocorre o eclipsamento 

e não existe região ambígua. A fórmula utilizada na aplicação do IQASMITH é a seguinte (equação 

3): 

 

IQASMITH = min {I1,I2....In}                                                                                           (3) 

 

 

∏
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Onde:  

IQASMITH = Valor do Índice de Smith; 

min = menor valor entre os sub-índices; 

Ii = Valores dos Sub-índices do IQA modificado pela CETESB: 0 à 100. 

 

O IQASMITH é utilizado para explicitar qual parâmetro, dentre os nove utilizados no 

IQACETESB, que apresenta pior qualidade. Na aplicação do IQASMITH, é utilizado o menor Sub-Índice 

encontrado no IQACETESB. A partir do cálculo do IQASMITH, pode-se determinar a qualidade das 

águas brutas que, assim como para o IQACETESB, é indicada numa escala de 0 a 100: 

 

• Qualidade Ótima:  79 < IQA ≤100 

• Qualidade Boa:   51 < IQA ≤79 

• Qualidade Aceitável:  36 < IQA ≤51 

• Qualidade Ruim:  19 < IQA ≤36 

• Qualidade Péssima:  IQA ≤19 

 

Como auxílio na determinação dos índices de qualidade da água, foram utilizadas planilhas 

eletrônicas do Excel, disponibilizadas na página eletrônica do professor Marcos Von Sperling do 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG. 

 

2.2 – Batimetria de lagos 

 A batimetria é o trabalho de medição da profundidade dos oceanos, lagos e rios, sendo 

demonstrada cartograficamente por curvas batimétricas que unem pontos da mesma profundidade 

com equidistâncias verticais, à semelhança das curvas de nível topográfico. Uma das maiores 

dificuldades encontradas na batimetria de lagos tem sido os deslocamentos laterais imprevisíveis da 

embarcação. Para a resolução desse problema, e o alcance de um traçado satisfatório, o uso de GPS 

mostra-se bastante atrativo (Mello, 1998). 

 O Lago do Amor é um lago artificial, situado dentro do campus da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul é mantido sobre regime das águas dos córregos Bandeira e Cabaça, ele 

funciona basicamente como um grande lagoa de estabilização, ajudando a diminuir os impactos de 

poluentes, carreados desses dois córregos. 

A batimetria do Lago do Amor foi realizada com a utilização de um par de GPS topográfico, 

percorrendo-se diversas seções para medidas de comprimento e profundidade. A figura 2 mostra a 

localização do Lago do amor. 
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Figura 2 – Lago do Amor no campus da UFMS 

 

2.3 – Transporte de sedimentos 

 O trabalho de campo compreendeu medições de vazão, coletas de sedimento em suspensão e 

sedimento de fundo. A medição de vazão foi feita utilizando um molinete fluviometrico modelo A-

OOT. As amostragens de sedimento em suspensão foram realizadas através de um amostrador saca 

(AMS – 1) pelo método de Igual Incremento de Largura (IIL), descrito por Carvalho (2000) 

O procedimento de coleta da mistura água-sedimento numa vertical foi feita pelo movimento 

do amostrador ao longo da vertical desde a superfície, numa viagem de ia e volta, utilizando-se 

velocidade constante durante o processo.  A coleta de amostras para a caracterização do material de 

leito foi feita com um amostrador tipo busca- fundo. 

As análises de laboratório destinadas à determinação da concentração de sedimentos em 

suspensão foram feitas pelo método de filtração. As análises granulométricas dos sedimentos de 

leito foram feitas por peneiramento. 

Para o cálculo do transporte de sedimento em suspensão foi utilizada a equação 4: 

 

  Qss = 0,0864 * Q*C                                                                                                               (4) 

onde: 

Qss é a descarga sólida em suspensão; 

Q é a descarga líquida; 
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C é a concentração de sedimentos em suspensão 

 
A descarga sólida  do material de leito foi calculada pelo método de Einstein (1950), por seu 

forte embasamento teórico  e pela relação de dados disponíveis. Segundo Carvalho (2000) na falta 

de medições diretas, o método de Einstein (1950) pode ser selecionado quando a descarga de arrasto 

é uma parte significativa da descarga sólida total. 

 Para a aplicação do método de Einstein (1950) são necessários os seguintes dados de 

entrada: 

B: largura da superfície do canal (m); 

U: velocidade média do escoamento(m/s); 

R : raio hidráulico (m); 

v : viscosidade cinemática da água (m/s); 

S: declividade da linha d’água (m/m); 

 

Antes da era da informática a aplicabilidade de fórmulas era complexa e muito trabalhosa. A 

fim de otimizar o tempo de aplicação de equações para o cálculo da descarga de sedimentos, foi 

utilizado um programa para resoluções das equações de transporte de sedimentos. O programa 

utilizado, denominado‘WinTSR’ foi desenvolvido por Paiva, disponível em Carvalho (2008). 

Pela somatória da descarga sólida em suspensão e descarga sólida de fundo obteve-se a 

descarga total de sedimentos. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 – Índices de qualidade da água 

Com os resultados das análises das amostras de água foram determinados os seguintes valores 

de IQACETESB e IQASMITH (figuras 3,4 e 5):  

De acordo com os índices calculados, a qualidade das águas do Rio taquari se enquadram na 

faixa de “boa”, com valor de IQACETESB  de 70. A figura 4 mostra que o parâmetro de pior qualidade 

é a turbidez, com valor do IQASMITH de 32,1.   
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Figura 3 – IQACETESB  para o Rio Taquari. 

 

Figura 4 – Sub-índices para determinação do IQASMITH Taquari. 

 

 

Para o Rio Coxim, o valor do IQACETESB calculado foi de 69 (figura 5), sendo também 

enquadradas na classe “boa”. Novamente, de acordo com a figura 6, o parâmetro de pior qualidade 

foi a turbidez, com valor de IQASMITH de 30,4. 
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Figura 5 – IQACETESB  para o Rio Coxim. 

 

 

Figura 6 – Sub-índices para determinação do IQASMITH Coxim. 

Para o Rio Taquarizinho, o valor do IQACETESB calculado foi igual ao do Rio Taquari, com 

valor de 70 (figura 7), representando qualidade “boa”. Diferentemente dos outros dois rios, o 
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parâmetro de pior qualidade no Rio Taquarizinho foi a Escherichia coli, com valor de 31,8 para o 

IQASMITH (figura 8). 

 

Figura 7 – IQACETESB  para o Rio Taquarizinho. 

 

Figura 8 – Sub-índices para determinação do IQASMITH Taquarizinho. 

Os resultados acima mostram que a qualidade da água dos três rios é bastante parecida. Isso 

devido ao fato de as características de vegetação, solo e atividades agropecuárias serem as mesmas 
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para as seções de monitoramento e pontos de coleta, que não se distanciam muito. Verificou-se 

também que os parâmetros Turbidez e Escherichia coli apresentaram as piores qualidades, e 

consequentemente as menores notas para os índices de qualidade da água. 

 

3.2 – Batimetria do lago do amor 

Para utilização dos dados disponíveis, foi assumida a hipótese de que a estrutura espacial dos 

dados batimétrico manteve-se estável, durante as duas semanas de monitoramento, o reservatório 

foi dividido em 8 seções, onde foram feitas medidas de profundidade, distância entre pontos e 

posição GPS,  foram obtidos 436 pontos com grande precisão. As informações foram 

compatibilizadas dentro de um mesmo sistema de referência. Na tabela 3 estão presentes os dados 

de levantamento. 

 

Tabela 3 – características físicas do Lago do Amor 

Resultados obtidos pela batimetria 

Área (m2)       99.578 

Perímetro (m)  1.480 

Profundidade média (m) 2,1 

Volume (m3)  203.138,2 

 

3.3 – Transporte de sedimentos 

A declividade da linha de energia foi estimada pela equação de manning: 

 

   Q = n-1*Rh2/3*A*I-1/2                                                                                                   (5) 

 

Onde: 

Q = vazão (m3/s) 

n = coeficiente de rugosidade de manning 

Rh = raio hidráulico (m) 

A = área da seção transversal (m2) 

I = declividade (m/m) 

 

A tabela 4 apresenta um resumo dos dados hidráulicos, geométricos, de concentração de 

sedimentos em suspensão e temperatura da água. 
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Tabela 4 – Características hidráulicas e geométricas da seção a montante. 

Data R (m) S (m/m) B (m) U (m/s) Q (m3/s) C(ppm) 
Rio Taquari 1,38 0,000395 101,24 1,01 141,50 907,84 
Rio Coxim 1,27 0,000269 103,65 0,86 113,21 786,23 

 

As figuras 9 e 10 apresentam as curvas granulométricas do material de leito. 
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Figura 9 – Granulometria dos sedimentos de fundo do Rio Taquari. 
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Figura 10 – Granulometria dos sedimentos de fundo do Rio Coxim 

 

A descarga sólida em suspensão encontrada para o rio Taquari foi de 11020,45 ton/dia, e para 

o rio Coxim foi de 7690,39 ton/dia. 
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A partir do método de Einstein (1950) foram obtidos os valores de descarga sólida de fundo 

no rio Taquari de 1179,63 ton/dia e no rio Coxim de 598,97 ton/dia. 

A descarga total de sedimentos obtida no rio Taquari foi de 12200,08 ton/dia e no rio Coxim 

de 8289,36 ton/dia. 

5. CONCLUSÕES  

O enfoque desse trabalho foi mostrar a importância do curso de capacitação em hidrometria – 

HIDROTEC da UFMS, em vista da escassez de cursos de formação nessa área. Pode-se dizer que o 

principal curso técnico de hidrometristas no Brasil é o do Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH 

da UFRGS. A geração de profissionais em hidrometria com o HIDROTEC, para suprir a 

necessidade de mão-de-obra especializada em hidrometria no Mato Grosso do Sul, é sem dúvida a 

grande conquista por parte dos que idealizaram o referido curso. 

É sabido que os resultados gerados pelas atividades de campo do HIDROTEC e apresentados 

nesse trabalho não alcançam as necessidades de dados para um artigo científico, devido a sua 

unicidade e falta de tratamento estatístico. Porém, os resultados são de grande valia para fins de 

aprendizado e futuras aplicações práticas para os alunos. 
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