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Resumo --- A ANA – Agência Nacional de Águas, em conjunto com a CPRM – Serviço Geológico 

do Brasil, está investindo no treinamento dos Hidrometristas, que são os profissionais que realizam 

as medições de vazão e de parâmetros de qualidade de água com o uso de sondas multiparamétricas. 

Nesse sentido, foi desenvolvida uma metodologia de treinamento com o objetivo principal de inserir 

o técnico no seu ambiente de trabalho, de forma a demonstrar a importância do dado produzido por 

ele em campo e a sua aplicação prática. Este trabalho relata a metodologia desenvolvida para o 

treinamento dos técnicos que trabalham na produção dos dados básicos de qualidade de água, bem 

como os resultados obtidos na primeira experiência realizada em São Paulo e, por último, as 

recomendações para treinamentos futuros. A metodologia proposta mostrou-se adequada aos 

objetivos do treinamento, entretanto, requer alguns ajustes que serão introduzidos em experiências 

futuras. 

Abstract --- ANA – Agência Nacional de Águas, with CPRM – Serviço Geológico do Brasil, is 

investing in training professionals who perform the measurements of flow and water quality 

parameters using multiparametric probes. In this sense, a training methodology was developed with 

the main objective of inserting the technician in your workplace, in order to demonstrate the 

importance of data produced by him on the field and their practical application. This paper 

describes the methodology developed for the training of technicians working in the production of 

basic data on water quality, and the results obtained in the first experiment conducted in São Paulo 

and finally, recommendations for future training. The proposed methodology proved to be adequate 

to the objectives of training, however, requires some adjustments to be introduced in future 

experiments. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A Agência Nacional de Águas - ANA, criada por meio da Lei nº 9.984/2000, é uma autarquia 

sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente. Tem como finalidade implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de 

Recursos Hídricos do Brasil, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH).  

Entre outras atribuições, a ANA é a instituição responsável pela operação da rede 

hidrometeorológica nacional. Essa operação é realizada por várias instituições parceiras, entre elas o 

Serviço Geológico do Brasil – CPRM, que já desenvolve a atividade desde 1972 e, atualmente, 

possui cooperação técnica com a ANA para a operação de cerca de 75% das estações de 

monitoramento de sua responsabilidade. 

A CPRM é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia cuja missão é 

“gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico necessário para o desenvolvimento 

sustentável do Brasil”.  

A rede hidrometeorológica da ANA é constituída por 2.680 estações pluviométricas e 1.793 

estações fluviométricas. Destas, 1.340 são realizadas análises de 4 parâmetros básicos de qualidade 

da água (pH, oxigênio dissolvido, condutividade e temperatura). Essa rede monitora 2.176 dos 

12.962 rios cadastrados no sistema de informações ANA/Hidroweb (http://hidroweb.ana.gov.br/). 

Essas informações são fundamentais tanto para a tomada de decisões para a gestão de 

recursos hídricos por parte da ANA como para o desenvolvimento de projetos em vários segmentos 

da economia que são usuários da água, como: agricultura, transporte aquaviário, geração de energia 

hidrelétrica, saneamento, aquicultura. 

A operação da rede hidrometeorológica sob responsabilidade da ANA segue os planos de 

trabalho anuais, estabelecidos para as entidades operadoras, e contempla atividades desde a coleta 

de dados brutos em campo até sua análise e validação para a inclusão no seu Banco de Dados 

Hidro. 

Com o objetivo de fortalecer a primeira etapa desse processo, a ANA, em conjunto com a 

CPRM, está investindo no treinamento dos Hidrometristas, que são os profissionais que realizam as 

medições de vazão e de parâmetros de qualidade de água com o uso de sondas multiparamétricas.  

http://hidroweb.ana.gov.br/
http://hidroweb.ana.gov.br/
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Neste sentido, este trabalho relata a metodologia desenvolvida para o treinamento dos 

técnicos que trabalham na produção dos dados básicos de qualidade de água, bem como os 

resultados obtidos na primeira experiência realizada em São Paulo e, por último, as recomendações 

para treinamentos futuros. 

 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Com base no fato de os hidrometristas realizarem o seu trabalho por muitos anos sem terem 

treinamento de forma sistematizada que contemple a teoria com a prática associado ao fato de não 

possuírem, em geral, curso superior, além de operarem equipamentos de alta tecnologia, foi 

desenvolvida uma proposta de curso que apresentasse os conceitos de qualidade de água em uma 

linguagem mais simples e que intensificasse a prática. Além do mais, o curso procurou simular as 

atividades pré-campo, pós-campo e as de campo propriamente ditas. 

O princípio seria inserir o técnico no seu ambiente de trabalho, de forma a demonstrar a 

importância do dado produzido por ele em campo e a sua aplicação prática. Assim como, 

proporcionar a oportunidade do conhecimento dos parâmetros que são medidos e dos equipamentos 

e procedimentos aplicados, a fim de minimizar a ocorrência de erros sistemáticos por 

desconhecimento dos princípios básicos da qualidade da água. 

Essa simulação teve também o objetivo de apresentar o ciclo do trabalho de coleta até a sua 

inserção no Banco de Dados Hidro da ANA. 

Dessa forma, o treinamento teve como base uma metodologia que pode ser dividida em três 

etapas principais, apresentadas abaixo: 

Conceitos gerais sobre importância da água e interferências na sua qualidade – apresentação 

de parâmetros de qualidade de água e monitoramento dessa qualidade e legislação correlata; 

Equipamentos e Procedimentos – demonstração e operação de diversos modelos de sondas  

que podem ser utilizadas na determinação de parâmetros de qualidade de água e apresentação dos 

procedimentos de coleta e de preservação de amostras. 

Produção, armazenamento e avaliação do dado – explicação sobre cuidados no preenchimento 

de fichas de calibração, de campo e banco de dados para armazenamento. Verificação dos valores e 

aplicação dos dados produzidos. Com base nessas etapas, o curso foi estruturado em 3 Módulos 

apresentados a seguir: 
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Módulo I:  

 1 – A água na natureza 

 2 – Usos múltiplos da água 

3 - Impurezas encontradas na água 

 4 – Parâmetros de qualidade da água 

 5 - Requisitos e padrões de qualidade da água  

6 – Monitoramento da qualidade da água  

                   6.1 – Objetivos, tipos e planejamento de redes 

                   6.2 – O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas – PNQA 

                   6.3 – A importância dos dados e informações gerados 

                   6.4 - O papel do hidrometrista neste processo 

7 – Coleta e preservação de amostras 

8 - Utilização de sondas de qualidade da água (tipos, fundamentos, calibração e   

                    medição) 

Módulo II:  

 9 – Atividades pré-campo 

                    9.1 – Calibração das sondas 

                    9.2 – Preparação das atividades de campo  

Módulo III:  

             10 – Atividades de campo 

             11 – Atividades pós-campo  

O Módulo I teve o objetivo de apresentar o arcabouço teórico em uma linguagem mais 

simples e destacar a importância dos hidrometristas para a rede hidrometeorológica da ANA, bem 
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como na elaboração de diversos projetos de engenharia que necessitam de dados 

hidrometeorológicos.  

O arcabouço teórico considerou os parâmetros do PNQA
3
, bem como a necessidade de se 

conhecer as técnicas de coleta e de preservação de amostras que serão enviadas a laboratórios. 

Com o objetivo de fixar o conhecimento teórico, os alunos foram incentivados a realizarem 

alguns exercícios. 

No Módulo II foram iniciadas as atividades pré-campo, que se constituíram em treinamento 

teórico-prático sobre a calibração de diversas sondas utilizadas por esses profissionais nas suas 

atividades de coleta de dados de qualidade de água, bem como sobre o entendimento das atividades 

a serem realizadas e das planilhas a serem preenchidas, separação de materiais e de equipamentos.  

Nesse momento, o objetivo era que o técnico compreendesse a forma de funcionamento dos 

equipamentos, desde os componentes dos sensores até a definição de configurações, a fim de 

atender a dois objetivos principais: primeiro, evitar erros gerados pela falta de conhecimento do 

equipamento, como, por exemplo, a definição errada de uma unidade de um parâmetro ou 

calibração incorreta; e, segundo, para tentar acabar com o estereótipo de que o técnico como 

“operador”, só precisa aprender qual botão “apertar”, quando, na verdade, ele, também, precisa 

saber por que “apertar”.   

Os alunos têm a oportunidade de entrar em contato com os equipamentos para a realização 

das atividades de calibração com o apoio dos instrutores. Ao final dessa etapa todas as sondas 

devem estar calibradas e todos os materiais das atividades de campo devem estar separados e 

devidamente acondicionados. 

O Módulo III foi sub-dividido em duas etapas: as atividades de campo e as de pós-campo. Na 

primeira ocorre uma visita a um corpo d’água, onde são simuladas as atividades realizadas na 

                                                           
3
 Os parâmetros do PNQA são: condutividade elétrica, temperatura da água e do ar, turbidez, oxigênio dissolvido, pH, 

sólidos totais dissolvidos e em suspensão, alcalinidade total, cloreto total  (águas salobras e salinas),  transparência da 

água (ambiente lêntico),  Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda Química de Oxigênio, Carbono Orgânico Total 

(águas salobras e salinas), coliformes termotolerantes, clorofila a (ambiente lêntico), fitoplâncton (ambiente lêntico), 

Fósforo, Nitrogênio 
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operação das redes de monitoramento de qualidade de água e com a operação dos equipamentos 

pelos alunos com apoio dos instrutores.  

Na segunda etapa, os dados obtidos na primeira são levados para a sala de aula a fim de 

simular as atividades de escritório realizadas pelo técnico. É realizado um exercício que 

proporciona: a aplicação prática dos dados, a sua avaliação com base na legislação, e, ainda, a 

apresentação do procedimento para alimentação do Banco de Dados Hidro.  

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De posse dessa proposta, no período de 11 a 14/04/2011, foi realizada a 1
a
 Experiência do 

Curso, que foi ministrado na Superintendência da CPRM em São Paulo com carga horária de 30h. 

A proposta inicial do curso era de disponibilização de 15 vagas. No entanto, devido ao 

interesse dessa Superintendência, houve 20 inscritos.  

O curso contou também com duas instrutoras, que são as autoras desse artigo. O apoio 

logístico foi dado pela ANA e pela CPRM. 

O material didático fornecido pela ANA contou com apostila em formato digital e impresso, 

Protocolo de Medição “in loco” de Qualidade da Água da Rede Hidrometeorológica, manuais de 

sondas diversas em formato digital, Ficha de Campo de Qualidade de Água “in loco”, Formulário 

de Calibração da Sonda e Guia de Remessa de Amostras. 

 O primeiro módulo foi realizado no primeiro dia e na manhã do segundo e contou com a 

participação dos alunos que interagiram bastante com as instrutoras. A Figura 1 mostra alunos que 

participaram do Curso assistindo a aula realizada em 11/04/2011.  
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Figura 1 – Alunos em sala de aula.  

Durante a tarde do dia 14/06 e o dia 15/06 foram desenvolvidas as atividades do Módulo II. 

Nessa fase a turma foi dividida em 5 grupos para a realização das atividades de calibração de 

sondas. Os alunos manipularam os equipamentos com o apoio das instrutoras. As Figuras 2 e 3   

apresentam os alunos durante a realização do procedimento de calibração. 

 

Figura 2 – Alunos calibrando uma das sondas de qualidade de água 
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Figura 3 – Alunos calibrando outro tipo de sonda multiparamétrica 

 de qualidade de água  

 

Nas atividades de campo, o trabalho foi desenvolvido com a utilização de dois barcos com 

sondas de qualidade da água, bem como a atividade de coleta e de preservação de amostras na 

estação fluviométrica, Santa Branca, que faz parte da Rede Hidrometeorológica Nacional, conforme 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Seção de régua da estação fluviométrica 

 Santa Branca (Código nº 58099000) 
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Os 5 grupos foram reunidos e receberam instruções de como seriam realizadas as atividades 

de campo, bem como procedimentos de segurança, conforme pode ser visto na Figura 5.  

 

Figura 5 – Alunos recebendo instruções para as atividades práticas  

 

Os grupos foram distribuídos, de modo que todos tivessem a oportunidade de conhecer todas 

as sondas, de realizar coleta e preservação de amostras e de preencher planilhas. A Figura 6 

apresenta dois grupos realizando medições e recebendo instruções sobre os diferentes equipamentos 

de qualidade de água e preenchimento de fichas. 

 

Figura 6 – Utilização de sondas multiparamétricas de 

qualidade de água durante a atividade de campo 
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A Figura 7 apresenta os alunos recebendo instruções sobre procedimento de coleta e 

preservação de amostras para análise de parâmetros de qualidade de água. 

 

Figura 7 – Alunos durante atividades de coleta e de preservação  

de amostras para determinação de parâmetros de qualidade de água 

 

Nas atividades pós-campo, os alunos usaram as fichas de campo com os dados que foram 

levantados durante a atividade prática. Os parâmetros medidos foram analisados à luz da Resolução 

Conama nº 357/05 e foi realizado o cálculo da carga de OD. Para isso os alunos fizeram a leitura do 

nível da régua da estação fluviométrica e, com a utilização da curva-chave do rio, calcularam a sua 

vazão naquele ponto. 

Foram apresentadas algumas cargas de DBO para que os alunos pudessem calcular, de forma 

aproximada, os valores remanescentes de OD, na hipótese de existirem diferentes cargas de DBO 

naquele ponto. Durante as atividades pós-campo, os alunos continuaram reunidos em grupos para 

discutirem os resultados e trocarem conhecimentos e experiências. A Figura 8 apresenta os alunos 

reunidos realizando as atividades pós-campo. 
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Figura 8 – Alunos durante as atividades pós-campo 

 

Além de essa atividade, o aluno pode simular as atividades de escritório desenvolvidas pela 

CPRM e conhecer como se dá a inserção dos dados no Banco de Dados Hidro. 

Ao final foi distribuída ficha de avaliação para os alunos, onde eles podiam expressar 

livremente as suas opiniões quanto ao curso, tendo em vista que não havia necessidade de 

identificação dos mesmos. Essa avaliação abordou aspectos como: Qualidade do Curso, Qualidade 

do Ambiente, Desempenho da Turma e Avaliação das Instrutoras. A avaliação dos alunos quanto à 

qualidade do curso está apresentada na Figura 9. 
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Figura 9 – Avaliação dos alunos quanto à qualidade do curso 

 

De acordo com a Figura 9, em geral os objetivos do curso foram atendidos. No entanto, a 

carga horária, para 55% dos alunos, foi insuficiente. Este aspecto foi objeto de comentários e de 

sugestões de vários alunos. Segundos estes, a carga horária para as atividades práticas deveria ser 

ampliada. Para alcançar esse objetivo, pretende-se, para os demais cursos, aumentar a carga horária  

para 40h. 
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Ainda sobre as atividades práticas, alguns alunos sugeriram a utilização de uma maior 

diversidade de sondas. Ressalta-se que durante a edição do curso em São Paulo, foram utilizados 5 

tipos de sondas diferentes. No entanto, com a carga horária maior, será possível se utilizar um maior 

número desses equipamentos. 

De acordo com 95% dos alunos, os recursos metodológicos do curso foram adequados e os 

conteúdos trabalhados foram apropriados às suas atuações profissionais. Para 89% dos alunos, o 

curso atendeu às suas expectativas. 

 

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Com base no treinamento realizado e nas avaliações dos alunos é possível perceber que a 

metodologia proposta foi muito eficaz ao atendimento dos objetivos propostos, quais sejam: a 

inserção do hidrometrista no universo do monitoramento de qualidade de água, bem como o contato 

dos técnicos com as atividades práticas e com os equipamentos utilizados na operação e produção 

dos dados básicos. 

As autoras deste artigo acreditam que é muito importante realizar treinamentos anuais com os 

hidrometristas, de modo a ampliar o aprendizado dos alunos e apresentar novidades nessa área. Pois 

apenas o treinamento introdutório não é suficiente para o desenvolvimento efetivo das atividades 

técnicas de qualidade de água, é preciso que o processo seja contínuo. 

Outra ação importante é a criação de um grupo de discussão na Internet, onde esses 

profissionais possam expressar as suas dúvidas e conhecimentos na área. Com essas atividades, 

acredita-se que se fortalecerá o papel dos hidrometristas e, consequentemente, obter-se-ão dados 

mais confiáveis que gerarão informações capazes de dar subsídio à gestão de recursos hídricos. 
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