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RESUMO – As aulas práticas ou aulas de campo na aprendizagem dos alunos de graduação são 
indubitavelmente importantes para melhor formação de profissionais mais capacitados. O artigo 
aborda as atividades protagonizadas pelos acadêmicos de Engenharia Ambiental na Base de Estudos 
do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. As práticas de hidrometria, 
sedimentometria, qualidade da água e liminologia são feitas no Rio Miranda, com medição de vazão 
com molinete fluviométrico, coleta de sedimentos em suspensão com amostrador do tipo saca, 
coleta de amostras em três pontos, sendo as análises feitas em campo. A aplicação do IQACETESB 

resulta na qualidade da água como boa e ótima. Essa atividade prática oferece aos acadêmicos uma 
noção integrada e mais realista, com oportunidade de aplicar os conhecimentos obtidos na 
graduação, além de contribuir para os aspectos de tomada de decisão e liderança. 

ABSTRACT –The practical lessons or lessons of field in the learning of the graduation pupils are 
doubtlessly important for better formation of enabled professionals more. The article approaches the 
activities carried out for the academics of Environmental Engineering in the Base of Studies of the 
Pantanal of the Federal University of Mato Grosso do Sul. The practical ones of hygrometry, 
sedimentometry, quality of the water and limnology are made in River Miranda, with measurement 
of flow rate with fluviometric reel, collection of suspended-sediments with sampler of the type bag, 
collection of samples in three points, being the analyses made in field. The application of the 
IQACETESB results in the quality of the water as good and excellent. This practical activity offers to 
the academics an integrated and more realistic notion, with chance to apply the knowledge gotten in 
the graduation, beyond contributing for the aspects of taking of decision and leadership. 
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INTRODUÇÃO 
 
A qualidade do ensino nas universidades tem vindo a ser alvo de constantes debates políticos 

e institucionais. É necessário analisar a contribuição da eficácia da prática pedagógica no sucesso e 

motivação dos alunos à respectiva disciplina (Hueti. et al, 2004). 

Segundo afirma Pereira et al. (2008), em uma pesquisa sobre a formação de alunos de ensino 

superior, as práticas de laboratório ou de campo, auxiliam estes quando pensam em seguir carreira 

como pesquisadores, diminuindo o receio de continuar os estudos na pós-graduação. 

Segundo Vasconcelos et al. (2002), dois dos conceitos mais difundidos entre os educadores 

de ciências de hoje são: a valorização do uso de uma abordagem prática para o ensino de conteúdos 

de ciências a busca de uma prática de observação fora da sala de aula, visto que existe uma 

distancia do mundo físico real do aluno. Um consenso entre a comunidade científica e educacional é 

que o docente carrega a maior parte da responsabilidade em garantir a aprendizagem de ciências 

pelos alunos. 

Neste contexto, o curso de Engenharia Ambiental, ligado ao Departamento de Hidráulica e 

Transporte (DHT) da Universidade de Mato Grosso do Sul proporciona todos os anos para os 

acadêmicos do 5º ano de Engenharia Ambiental uma viagem, que é um evento técnico-científico, 

com o principal objetivo de que os alunos possam vivenciar na prática a coleta de dados e 

informações a campo, com a supervisão dos técnicos e professores do departamento, sobretudo do 

Laboratório de Hidráulica e do Laboratório de Qualidade de Água - LAQUA.  

Assim na Base de Estudos do Pantanal (BEP), localizada na margem do Rio Miranda, os 

alunos realizam coletas de dados hidrológicos, sedimentométricos, de qualidade da água e 

Liminologia. Este artigo objetiva dar visibilidade a esta vivência prática, por ser muito importante 

para a boa formação do Engenheiro Ambiental, bem como a aplicação dos dados obtidos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Área de estudo 
 

A Bacia do Rio Paraguai, onde se insere a Bacia Hidrográfica do Rio Miranda     (BHRM) 

possui uma área de 1.095.000 km2. A Bacia Hidrográfica do Rio Miranda tem uma área física de 

44.740.50 km2, envolvendo o território de 23 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul. 

O Rio Miranda está enquadrado como classe 2, conforme seu Comitê de Bacia Hidrográfica. 
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Figura 1 - Localização da Base de Estudos do Pantanal 

 
 
Hidrometria 
 

A medição de vazão consistem em  determinar a área da seção de medição e a velocidade em 

vários pontos distribuídos em verticais desta mesma seção para posterior obtenção da velocidade 

média em cada vertical (Martins e Paiva, 2003). 

Assim, para a determinação da vazão dividiu-se uma seção transversal do Rio Miranda em 

varias verticais, adotando o método da meia-seção e, para a determinação das velocidades utilizou-

se um molinete fluviométrico. 

                                                    

BEP 
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Figura 2 - Molinete Fluviométrico - utilizado na medição de vazão 

 
 

O número de pontos nas verticais, bem como a velocidade média em cada vertical foi 

calculado de acordo com a Tabela 1. 

Tabela 1 – Pontos tomados para velocidade média em cada vertical 

Pontos 
Posição na vertical em relação 

à profundidade “h” 

Cálculo da velocidade média, na vertical 

(m/s) 

Profundidade 

(m) 

1 0,6h 6,0vv =
 

0,15 a 0,60 

2 0,2h e 0,8h 2/)vv(v 8,02,0 +=
 

0,60 a 1,20 

3 0,2h; 0,6h e 0,8h 4/)vv2v(v 8,06,02,0 ++=
 

1,20 a 2,00 

4 0,2h; 0,4h; 0,6h e 0,8h 6/)vv2v2v(v 8,06,04,02,0 +++=
 

2,00 a 4,00 

6 S;0,2h; 0,4h; 0,6h; 0,8h e F 10/)vvvv(2vv[v 8,06,04,02,0fs +++++=
 

> 4,00 

 

Sedimentometria 
 

Para a amostragem de sedimentos em suspensão foi desenvolvido um método indireto, ou 

seja, com obtenção de amostra física (mistura água – sedimento), em diversas posições na seção 

transversal, procurando representar uma concentração média e, posterior granulometria e cálculos 

da descarga sólida.  

Foram coletadas amostras para determinação da descarga sólida em suspensão, composta de 

sedimentos dissolvidos e em suspensão transportados pelo rio. O método escolhido foi o de 

amostragem por integração vertical. Utilizou-se o procedimento de amostragem por igual 

incremento de largura (IIL). O equipamento de medição utilizado neste trabalho foi o amostrador 

tipo saca compressível, ou AMS-8 (Figura 3), com um coeficiente C = 0,40 (bico do amostrador de 

1/4’’). 
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Figura 3 -Amostrador tipo saca - utilizado para coleta de sedimentos em suspensão 

 

Com tais dados e, feita a coleta, a amostra foi encaminhada par ao Laboratório de Qualidade 

da Água da UFMS (LACQUA), onde foram feitas as análises, combinando evaporação e filtração, 

seguidas de um ensaio de peneiramento para determinação da curva granulométrica dos sólidos em 

suspensão. 

 
Qualidade da Água 
 

A coleta das amostras para análise de água foi realizada através da metodologia desenvolvida 

pelo Programa do GEF Pantanal. Foi coletada uma amostra pontual na vertical de maior velocidade 

a 50 cm de profundidade. A vertical de maior velocidade era determinada a olho, através da 

observação de galhos e camalotes rodando pelo rio, e da observação da formação das linhas de 

corrente da água, dos bancos de assoreamento e de canais com maior velocidade. Todos os pontos 

de amostragem foram escolhidos em seções bem retas do rio, longe de curvas. 

Os parâmetros analisados foram: Alcalinidade, Amônia, Cálcio, Cloreto, Coliformes totais, 

Condutividade, Cor, DBO, DQO, Dureza, Escherichia coli, Fosfato, Fósforo total, Nitrogênio total, 

Nitrato, Nitrito, Oxigênio dissolvido, pH, Sólidos sedimentáveis, Temperatura, Transparência de 

Secchi, Turbidez. 

O LAQUA transporta todo o material e equipamentos necessários para análise da água, 

instalando-se como um laboratório móvel na BEP.  

 
Figura 4 - Amostras dos pontos 1, 2 e 3 - utilizadas para análise de qualidade da água. 
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Índice de qualidade de água  

 

Este trabalho utiliza índices de qualidade da água para transmitir a situação da qualidade dos 

cursos d’água amostrados. De acordo com Porto (1991), os índices de qualidade da água por 

apresentarem concisamente a informação, têm grande utilidade no que tange às ações de 

planejamento, para estabelecimento de medidas corretivas que possam recuperar a qualidade do 

curso d’água. Para este estudo foi escolhido o IQANSF, adaptado pela CETESB, visto que foi o que 

melhor se enquadrou aos objetivos propostos.  

A CETESB utiliza o IQA com o objetivo de avaliar o curso d’agua para fins de produção de 

água potável, ou seja, para abastecimento humano. Os parâmetros de qualidade considerados pela 

CETESB para formulação do IQA são: temperatura, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio, pH, numero mais provável de coliformes, nitrogênio total, fósforo total, turbidez e sólidos 

totais (BRAGA et al., 2002). 

A escala de variação do índice de qualidade da água está entre 0 a 100, sendo que quanto 

maior o valor do índice, melhor é a qualidade da água (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Parâmetros, pesos e variações de qualidade água para IQACETESB 

Parâmetros Unidade Peso 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 ºC 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 ºC 0,10 
Turbidez NTU 0,08 

51 < IQA ≤ 79 = BOA 

Sólidos Totais mg. L-1 0,08 79 < IQA ≤ 100 = ÓTIMA 

Fonte: Adaptado da CETESB (2005) 

O cálculo do Índice de Qualidade da Água é representado pela equação 1: 

IQA ∏
=

=
n

i

wi

iq
1

                                                                                                                          (1) 

Em que: n = número de parâmetros; qi = qualidade do i-ésimo parâmetro (curvas médias); wi 

= peso correspondente ao i-ésimo parâmetro. 

Foi realizado por meio de comparação, a utilização do IQASmith. Este IQA é calculado 

utilizando os piores valores do subíndice do IQACETESB. No entanto, segue-se uma forma não 

ponderada, pois se considera a igualdade de importância entre os parâmetros que entra no cálculo 

do IQA. De acordo com este índice a qualidade da água deve ser verificada por suas características 

mais pobres e não pelo conjunto de variáveis. 
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O cálculo do IQASmith é realizado pela equação 2. 

IS = min( I1...,I2,....,Ii,….In)                                                                                                       (2) 

Em que : IS = valor do índice; li= valor do subíndice, valores de 0 a 100. 

Assim como na tabela de determinação do IQACETESB, a escala de variação do IQASmith esta 

entre 0 a 100, sendo que quanto maior o índice, melhor e a qualidade da água (Tabela 3).  

Tabela 3 – Variações de qualidade água 
  Valor do menor subíndice Descrição da qualidade 

0 < I sub < 20 Totalmente inadequada para os principais usos 

20 < I sub < 40 Inadequada para os principais usos 

40 < I sub < 60 Usos principais comprometidos 

60 < I sub < 80 Adequadas para todos os usos 

80 < I sub < 100 Eminentemente adequada para todos os usos 

Fonte: SMITH (1987) 

 

Para aplicação do IQACETESB foram selecionados dados dos anos de 2006, 2007 e 2008. Para cada 

ano têm-se 2 ou 3 valores em cada ponto de amostragem, por conta da divisão da turma de alunos em 

equipes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O rio Miranda na seção de medição de vazão em 08 de outubro de 2008, data correspondente 

à ultima viagem realizada pelos alunos da graduação, apresentou 93,2 metros de largura, altura 

hidráulica de 1,72 metros, área da seção de 160,18 m2  e vazão de 79,82 m3/s. 

O perfil da seção transversal do Rio Miranda onde foi realizada a medição de vazão esta 

representada na Figura 4 

Seção Transversal  Rio Miranda na seção medição de vazão - 08/10/2008

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Largura

P
ro
fu
n
d
ia
d
e

 

Figura 5 – Perfil da seção transversal do Rio Miranda 
 

Quanto os dados obtidos com a sedimentometria, as análises realizadas no LACQUA 

resultaram na seguinte composição granulométrica: 

 

Tabela 5 – Resultado da Análise Granulométrica dos sedimentos em suspensão no rio Miranda 

ENSAIO DE PENEIRAMENTO 
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Peneira 
(nº) 

Massa Retida 
(g) 

% 
Retida 

% Retida 
Acumulada 

50 2,50 2,50 2,50 
100 96,30 96,30 98,80 

200 0,90 0,90 99,70 
PRATO 0,30 0,30 100,00 

 

Pode-se inferir que este resultado indica uma areia fina a média, como é apontado na curva 

granulométrica . 

A aplicação do Software WinTSR, pode-se  obter a descarga sólida total, utilizando o Método 

de Colby (1957). O valor resultou em 19,408039 ton/dia, como indica a Figura 5. 

 

 
CÁLCULO DE SEDIMENTOS DE FUNDO, MÉTODO DE COLBY 1957 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Local da leitura..................: Rio Miranda - BEP/UFMS 
Data da coleta dos dados..........: 08/10/2008 
Sistema de unidades adotado.......: Sistema Internacional de Unidades 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Largura da superficie d'água......: 93,20 m. 
Velocidade média..................: 0,5 m/s. 
Profundidade hidráulica do Rio....: 1,72 m. 
Vazão líquida do Rio..............: 79,82 m³/s. 
Concentração de sedimentos finos..: 0,2 ppm. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Total de Sedimentos de Fundo Transportado: 19,408039 Ton/dia 

Figura 6 – Relatório do software WinTSR 

 
Com relação a amostras de qualidade dá água, o ponto 1 apresenta possibilidade de altas taxas 

de coliformes devido a excreções de animais silvestres e gado (trecho de bebedouro); o ponto 2 

encontra-se logo após a base da UFMS (onde se faz a hidrometria), local com grande passagem de 

barcos; e o ponto 3 é jusante à base, após um vilarejo onde ocorre lançamento de esgoto, 

caracterizado por menor fluxo de barcos e margens com vegetação. 

Observa-se que apenas o parâmetro fósforo total não se enquadra nos valores máximos 

estipulados pela Resolução CONAMA 357/2005 e a legislação estadual CECA 003/1997 para um 

rio de classe 2. OS níveis de nitrato e nitrito estão dentro da classe 2. O oxigênio dissolvido não 

inferior a 5,0 mg/L  em qualquer amostra e o pH encontra-se dentro da faixa (6,0 a 9,0); 

A Figura 6 mostra a variação da DBO5, 20 nos anos de 2006, 2007 e 2008 para os pontos de 

amostragem. Observa-se uma tendência ascensional, com aumento acentuado do parâmetro, 

sobretudo no ano de 2008. 
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Figura 7 - Variação temporal da DBO5, 20 nos respectivos pontos 

 

A água, segundo os valores da dureza, apresenta-se como moderadamente dura, dado que as 

concentrações variam de 59,6 a 76,7 mgCaCO3/L.  

Os resultados obtidos da aplicação do IQACETESB demonstram  que as amostras apresentam 

qualidade ÓTIMA para o ano de 2006 no ponto 1 e BOA para os demais pontos e seus respectivos 

anos. 

Tabela 6 – Resultados obtidos do IQACETESB 

ANO Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

 2006 61 68 100 

2007 68 66 70 

2008 73 71 70 

 

A Tabela 2 apresenta os pesos de ponderação de cada parâmetro do IQACETESB, indicando que 

os parâmetros Coliformes fecais e Oxigênio dissolvido influenciam em maior grau de sensibilidade 

no resultado, assim, como os valores desses parâmetros nas amostras analisadas se apresentam 

satisfatórios a uma boa qualidade da água, justifica-se os resultados da Tabela 5. 

 

CONCLUSÕES 
 
Nota-se que a atividade de campo proporcionou uma visão mais pratica e mostra aos alunos 

que só o conhecimento teórico adquirido em sala de aula não é todo o suficiente para atingir bons 

resultados. Assim salienta-se que o contato com aspectos não estritamente acadêmicos são de 

grande relevância para que o aluno possa realizar a atividade de forma mais completa. 

Os resultados apresentados apóiam-se em amostras pontuais, assim deve-se levar em 

consideração que para uma análise mais acurada tais dados não apresentam altos níveis de 

significância.  
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Salienta-se que para o objetivo proposto, aprendizado e visualização em campo dos aspectos 

quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos para os alunos do curso Engenharia Ambiental da 

UFMS, os dados e informações levantadas, bem como sua aplicação foram de grande valia para 

demonstrar situações em que esses eminentes profissionais atuarão. 
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