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RECORDAR, REPETIR E ELABORAR: PADRÕES DE INCONSISTÊNCIAS 
NO MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DE COTA FLUVIOMÉTRICA 

 
Ângelo Breda 1* 

 
Resumo – A resolução conjunta ANEEL/ANA 03 de 2010 instrui as concessionárias de 
aproveitamentos hidrelétricos a monitorar algumas variáveis hidrológicas com estações 
automáticas, no intuito de contar com séries de registros horários. Entretanto, o monitoramento de 
cota fluviométrica com sensores automáticos do tipo célula de pressão submergível apresenta certos 
padrões recorrentes de inconsistências nos registros. Neste estudo foi realizada a inspeção visual das 
séries de 18 postos fluviométricos da bacia do Rio Iguaçu, as quais dispõem de registros a cada 15 
minutos, no período de 13 anos entre 1998 e 2010. Nestas inspeções foram reconhecidos cinco tipos 
de erros que ocorreram nas séries de quase todos os postos analisados. Após o processo de correção 
ou eliminação dos registros inconsistentes observou-se que cerca de 6% tiveram seus valores 
corrigidos e outros 2% tiveram que ser descartados. 
 
Palavras-Chave – Inconsistência, cota, sensor célula de pressão. 
 
 

REMEMBERING, REPEATING AND WORKING-THROUGH: 
INCONSISTENCY PATTERNS IN AUTOMATIC WATER LEVEL DATA 

 
Abstract – A Brazilian norm institute that hydropower plants and related enterprises are responsible 
to collect some hydrological data in a hourly base, applying an automated gauge network.  
However, water level data recorded from pressure measuring cell sensors show some recurring 
inconsistency patterns. For this work, 18 stream gauges from Iguaçu river basin provide 13 years of 
water level records with 15 minutes temporal resolution. These datasets was inspected using short 
interval plots. Almost five recurrent inconsistency patterns were recognized, as long as they appear 
at most of analyzed data series. After the whole correction or elimination process it was accounted 
that near than 6% of the records have their values adjusted to become consistent, otherwise about 
2% was fully discarded. 
 
Keywords – Inconsistency, water level, pressure measuring cell. 

 1. INTRODUÇÃO 

 O monitoramento convencional do nível da água, ou cota fluviométrica, em rios é realizado 
pela leitura em lances de réguas limnimétricas. A Agência Nacional de Águas (ANA) define que 
estas leituras devem ser feitas às 7 e as 17 horas de cada dia (ANA, 2012). Entretanto, com o 
avanço da tecnologia em sensores de monitoramento hidro-ambiental, a instalação de estações 
automáticas vem se popularizando entre órgãos e empresas relacionadas ao aproveitamento de 
recursos hídricos. O ponto forte do uso deste tipo de monitoramento é a disponibilidade, por vezes 
em tempo real, de dados registrados em uma frequência consideravelmente maior que os registros 
de estações convencionais. A exemplo, as estações hidrológicas do Instituto Tecnológico 
SIMEPAR registram dados de cota fluviométrica a cada 15 minutos, totalizando 96 registros por dia 
contra apenas 2 das estações convencionais. 
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No ano de 2010 a ANA em conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
emitiram a resolução nº 3 de 2010, no intuito de estabelecer condições e procedimentos na 
implementação de redes de monitoramento hidro-ambiental pelas concessionárias e autorizados de 
geração de energia hidrelétrica. Esta norma já concebe o monitoramento automático, conforme seu 
artigo 5º: “Todas as estações hidrométricas com monitoramento pluviométrico, limnimétrico e 
fluviométrico deverão ser automatizadas e telemetrizadas, devendo as informações coletadas serem 
registradas em intervalo horário, ou menor, com disponibilização horária à ANA ...” (ANEEL & 
ANA, 2010) 

Contudo, as novas tecnologias para medição automática e contínua de parâmetros hidro-
ambientais tem seus revezes. Braga (2005) comprova em seu estudo que os sensores de 
monitoramento ambiental, com destaque aos pluviômetros de báscula e células de pressão 
submergíveis (monitoramento de cota), podem se degradar no ambiente. Por consequência, os 
dados coletados por estes equipamentos tem sua consistência comprometida. O autor ressalta ainda 
a pouca quantidade de trabalhos na análise da qualidade das medições realizadas por esses sensores, 
evidenciando o desconhecimento sobre as incertezas associadas ao uso destes tipos de 
equipamentos. 

Neste contexto, onde vê-se de um lado o crescimento do uso de estações de monitoramento 
automáticas, e do outro o pouco conhecimento sobre as incertezas nos dados registrados por estes 
tipos de equipamentos, é que se insere o presente trabalho. Na mesma resolução onde ANEEL e 
ANA definem que o monitoramento deve ser automático encontra-se a demanda de enviar à ANA 
relatórios anuais sobre a consistência dos dados monitorados. Decidiu-se, portanto, averiguar quais 
são as inconsistência a que séries de cota fluviométrica, obtidas por sensores do tipo célula de 
pressão submergíveis, estão expostas. Reconhecer padrões recorrentes destas inconsistências podem 
auxiliar tanto no aprimoramento dos sensores quando no desenvolvimento de metodologia para 
análise de consistência dos dados. Em Breda (2012) o presente autor fez um trabalho semelhante a 
este, porém analisando os registros de precipitação por pluviômetros de báscula, também 
conhecidos como tipping-bucket. 

2. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Foram analisadas séries de registro limnimétrico em 18 postos hidrológicos do Instituto 
Tecnológico SIMEPAR, todos localizados na bacia do Rio Iguaçu, sendo a posição destes postos 
apresentada no mapa da Figura 1. As séries analisadas são compostas por registros a cada 15 
minutos, sendo o período inteiro das séries de 13 anos, entre 1998 e 2010. Estes postos de 
monitoramento passam por manutenções preventivas a cada 6 meses, havendo também 
manutenções corretivas quando constatado algum problema na estação. 

As séries de cada posto foram inspecionadas visualmente, por gráficos cota × tempo. 
Obviamente, o intervalo da série utilizado nos gráficos era ajustada para que o analista pudesse 
distinguir  todos os dados plotados na figura. Entretanto, notou-se necessário visualizar períodos 
mais longos, onde fosse possível contemplar, por exemplo, um evento de cheia inteiro. Para esta 
etapa foi utilizado o software livre Gnuplot. Este programa permite gerar gráficos dinâmicos a partir 
de séries de dados gravadas em arquivos do tipo ASCII no computador. Com ferramentas de zoom o 
analista pode escolher a faixa da série a ser representada na tela e, assim, percorrer todo o período 
de dados, trecho a trecho. 
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Figura 1 – Rede de estações hidrológicas do SIMEPAR. As estações numeradas foram utilizadas neste estudo. 

Na execução destas análises visuais foram utilizados um monitor de 22 polegadas widescreen 
e outro de 17 polegadas normal. No primeiro monitor, maior, a visualização de trechos com 14 dias 
de dados mostrou-se suficiente para identificar adequadamente cada um dos registros de 15 
minutos. No segundo monitor, menor, as séries plotadas apresentavam de 9 a 12 dias de dados. 

Além das séries de dados bruto foram plotadas séries auxiliares para facilitar a identificação 
de intervalos com inconsistências menos proeminentes. Uma das séries auxiliares utilizada foi a de 
registros convencionais as 7 e 17 horas de cada dia, sendo os dados obtidos a partir do banco de 
dados da ANA, no ambiente virtual Hidroweb. Outra série auxiliar foi montada utilizando um filtro 
de média móvel nos dados da série bruta. Para todas as estações foi gerada uma série de média 
móvel com uma janela de 24 horas, ou seja, cada registro da série bruta era substituído pela média 
aritmética dos dados entre 12 horas antes e 12 horas depois do horário do registro. Em alguns postos 
utilizou-se também uma série auxiliar de média móvel com uma janela inferior a 24 horas. Isto foi 
necessário pois, nestes postos a variação da cota do rio com a chegada de cheias é muito ríspida, de 
modo que as séries de média móvel com janela de 24 horas suavizam excessivamente a série bruta. 

Os postos de União da Vitória e Porto Vitória, assim como Santa Cruz do Timbó e Foz do 
Timbó, foram analisados conjuntamente. Nestes locais ocorre o efeito de remanso, de modo que o 
método aplicado para estimar a vazão nas seções de União da Vitória e de Santa Cruz do Timbó 
dependem do registro de cota no próprio posto e do registro no posto imediatamente a jusante, Porto 
Vitória e Foz do Timbó, respectivamente. 

3. PADRÕES DE INCONSISTÊNCIAS ENCONTRADOS 

As análises visuais das séries de cota registradas por sensores do tipo célula de pressão 
submergíveis apontaram quatro tipo de erros mais recorrentes nos dados. Entretanto, uma quinta 
categoria é apresentada neste estudo pois houve também muitas inconsistências que não se 
enquadravam nestas quatro primeiras categorias, sendo identificadas como “de comportamento 
anômolo”. 
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3.1 Spikes 

A tradução do termo spikes é “espinhos”, contudo o autor não achou adequada esta palavra, 
visto sua conotação mais aplicada à botânica. Assim sendo, foi aplicado o termo spikes para os 
casos em que um único registro, ou uma curta sequência deles, se destaca da tendência observada 
entre os dados vizinhos. O gráfico da Figura 2 mostra a ocorrência de cinco spikes em um intervalo 
de 25 dias na série de dados do posto 9, Fluviópolis. A Figura 3 mostra em maior detalhe três spikes 
em um trecho de cinco dias da série do posto 16, Águas do Verê. 

 
Figura 2 – Ocorrência de spikes na série de cota do posto 9, Fluviópolis 

 
Figura 3 – Ocorrência de spikes na série de cota do posto 16, Águas do Verê 

Este tipo de inconsistência ocorre com frequência e foi observado em todas as estações de 
monitoramento. Os spikes de um único registro podem ser facilmente detectados por um teste que 
verifique a magnitude e os sinais nas diferenças entre um registro e seus vizinhos adjacentes. No 
caso, vizinhos adjacentes se refere aos registros imediatamente anterior e posterior ao dado 
avaliado. 
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3.2 Oscilações diárias 

Outro padrão de dados inconsistentes verificado na maioria das séries analisadas é a presença 
de uma oscilação dos registros ao longo do dia, tal como apresentado na Figura 4. Neste gráfico foi 
incluída a série de registros de radiação solar obtida em uma estação vizinha. Observando ambas as 
variáveis nota-se claramente uma relação inversa entre os dados de cota da série automática e os 
dados de radiação solar. 

 
Figura 4 – Comparação entre oscilações diárias nos registros de cota do posto 7, São Mateus do Sul, com os registros de 

radiação solar incidente em estação vizinha 

Este problema ocorre devido à oscilação na carga da bateria que alimenta o sensor de pressão 
utilizado para monitorar o nível da água. A bateria é recarregada por painel fotovoltaico, que 
transforma a energia da radiação solar em energia elétrica, armazenada na bateria. Esta oscilação da 
carga da bateria afeta a medição realizada pelo sensor de nível, mesmo quando ela encontra-se 
dentro dos limites recomendados para operação do equipamento. Além disso, notou-se que 
oscilações intensas ocorrem mais frequentemente em períodos de recessão, onde o nível do rio está 
baixo. Nas séries analisadas, a amplitude das oscilações diárias variaram entre 2 e 20 cm. 

3.3 Mudanças de offset 

Conforme o peso da coluna da água, p, sobre o sensor, o nível da água, h, é derivado a partir 
de uma simples relação linear: Ap + B = h. Os coeficientes são ajustados, em laboratório ou em 
campo, para que a cota registrada pelo sensor automático coincida com a cota lida na régua da seção 
de monitoramento. Entretanto, com o passar do tempo, alguns fatores ambientais, como a presença 
de sedimentos na água, podem alterar a resposta do sensor. Esta mudança é detectada ao comparar 
dados da leitura de régua com os medidos pelo equipamento. Quando é detectada uma diferença 
nestes registros é aplicado um fator compensatório aos dados do sensor antes deles serem 
armazenados no banco de dados. Este fator compensatório é a simples adição da diferença entre a 
leitura manual e a automática, e é denominado de offset. Em outras palavras, é a mudança do 
coeficiente linear, B, da relação entre p e h. A Figura 5 apresenta um trecho da série do posto 3, São 
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Bento, onde a diferença entre o dado da série automática e o da série convencional vai aumentando 
progressivamente. 

 
Figura 5 – Desajuste progressivo dos registros de cota feito pelo sensor automático do posto 3, São Bento 

Porém, a aplicação deste offset nem sempre traz benefícios à consistência dos dados. Observe 
o caso da Figura 6. Percebe-se que em algum momento do dia 21 de dezembro de 2000 o offset do 
posto de monitoramento foi reduzido em aproximadamente 20 cm. Esta ação foi desfeita quase 1 
mês depois, no dia 16 de janeiro de 2001. Neste caso, a presença de leituras inconsistentes em 21 de 
dezembro induziram a errônea mudança do valor do offset. 

 
Figura 6 – Exemplo de mudança errônea no offset do posto 13, Jangada, e sua devida correção 

Este tipo de intervenção humana nos dados foi constatada em todos os postos analisados e, em 
muitos casos, um valor de offset aplicado em um determinado momento era anulado no somatório 
de offsets posteriores, ou tinha sua magnitude redefinida. 

3.4 Ruídos 
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Um quarto padrão de inconsistências observado nas séries de registros automáticas foi a 
presença de ruídos em alguns intervalos, tal como apresentado na Figura 7. 

 
Figura 7 – Presença de ruídos na série de cota registrada pelo sensor do posto 15, Porto Santo Antônio. 

Este padrão de inconsistência não esteve tão presente nas séries analisadas quanto os outros 
três padrões apresentados anteriormente. Entretanto, mesmo ocorrendo com uma frequência menor, 
foi possível observar casos de ruídos nas séries de vários postos de monitoramento. 

3.5 Comportamentos anômalos 

Durante as inspeções visuais das séries de cota foram encontrados trechos com 
comportamentos inesperados. Esta é uma classificação subjetiva, pois não foi usado qualquer 
parâmetro matemático para definir tais trechos como inconsistentes. Contudo, um profissional que 
lide frequentemente com séries de cota e vazão percebe facilmente que tais períodos não condizem 
com a realidade. 

 
Figura 8 – Períodos com comportamentos anômalos no posto 5 (montante), Santa Cruz do Timbó, comparado com 

monitoramento no posto 6 (jusante), Foz do Timbó 
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Observa-se na Figura 8 que, entre os dias 17 e 26 de junho e no entorno do dia 5 de julho há 
momentos de intensa queda nos registros de cota do posto de montante, seguidos de uma aparente 
mudança de offset. Contudo, os dados da estação imediatamente a jusante e os registros da série 
convencional não mostram esse mesmo comportamento. Mais a frente, entre aproximadamente 23 
de julho e início de agosto nota-se um período de estagnação dos registros da série automática. 
Novamente as séries de dados auxiliares corroboram para a inconsistência deste período na série do 
posto a montante. Estes três intervalos apontados na Figura 8 são bons exemplos de períodos com 
anomalias que podem ocorrer nas séries do monitoramento automático utilizando sensores de 
pressão submergíveis. Contudo, eles só são reconhecidos como inconsistentes quando comparados a 
outros dados ou a períodos da própria série, antes e depois, do intervalo em questão. 

4. ANÁLISE FINAL E CONCLUSÕES 

Uma grande massa de registros obtidos por sensores limnimétricos do tipo célula de pressão 
submergível foram submetidos a uma simples, porém exaustiva, inspeção visual. Foram 
encontrados 5 tipos principais de inconsistências que são mais recorrentes nestas séries de dados. 
São eles: (1) Spikes, que representam registros isolados cujo valores são descontínuos aos registros 
vizinhos; (2) Oscilações diárias, as quais ocorrem devido à flutuação diária da carga das baterias 
que alimentam os equipamentos do posto de monitoramento; (3) Mudanças indevidas no offset, 
quando o operador do posto altera erroneamente a constante linear da relação que transforma 
pressão da água sobre o sensor em cota fluviométrica; (4) Ruídos nos dados e; (5) Comportamentos 
anômalos em alguns intervalos da série observada. 

Embora não tenha sido feito um levantamento específico da frequência de ocorrência de cada 
um desses padrões de erros, ao contrastar as séries consistidas com as séries brutas foi possível 
contabilizar algumas mudanças. Em média, 6% dos dados da série de cada posto de monitoramento 
tiveram seus valores corrigidos e outros 2% foram reprovados, sem a possibilidade de aplicar 
correções. Mesmo que parte dos erros ocorram por mal operação do posto de monitoramento, ficou 
constatado que os sensores célula de pressão submergível podem introduzir erros nas medições. 
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