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Palavras Chave: Condição de operação, recomendações da OMM. 

Introdução 

O instrumento básico para o gerenciamento 

dos recursos hídricos de qualquer país é o 

conhecimento do comportamento das águas 

superficiais dos rios. Esse conhecimento tem que ser 

efetivo, para isso é necessário que exista uma rede 

de monitoramento dos caudais fluviais, 

preferencialmente com longo tempo de operação 

ininterrupta. Desta forma, podendo coletar 

informações suficientes ao atendimento dos diversos 

usos, antrópicos ou ecológicas. 

Neste contexto a hidrologia tem um 

importante papel para o conhecimento das 

distribuições, quantidades e características hídricas 

das diversas regiões, contribuindo para a melhor 

gestão dos recursos hídricos disponíveis.  

O levantamento de informações necessárias 

para a Hidrologia é realizada por meio de redes de 

estações hidrométricas estás podem ser 

pluviométrica e/ou fluviométrica, cuja os dados têm 

importância proporcional à sua extensão temporal. 

Segundo a OMM (2011), a disponibilidade de 

dados de qualidade suficiente é a base para a 

pesquisa hidrológica afim da avaliação dos recursos 

hídricos, através de todos os tipos de aplicações 

operacionais.  

As estações hidrológicas são codificadas, de 

acordo com a sua localização, em estações “nos 

cursos d água” e “fora dos cursos d’água”. Em uma 

estação (ou localização geográfica) geralmente são 

medidas inúmeros dados de séries temporais, cada 

um dos quais pode ter características diferentes. 

Cada estação irá armazenar um resumo das medidas 

de séries temporais no local. (OMM, 2011) 

A partir de dados obtidos através das 

estações fluviométricas devidamente instaladas e 

com manutenção adequada, segundo Boulomytis 

(2011), é possível determinar estudos de 

aproveitamento hidroenergeticos, planejamento de 

uso dos recursos hídricos, previsão de cheias, 

gerenciamento de bacias hidrográficas, saneamento 

básico, abastecimento público e industrial, 

navegação, irrigação, transporte, meio ambiente de 

modo geral. 

Em virtude do que foi mencionado torna-se 

notório que ter em mãos o acesso a informações a 

respeito das condições de funcionamento deste tipo 

de estação é de suma importância para o 

planejamento e a execução de obras que envolva 

recursos hídricos, tais como barragens, canais, 

sistemas de drenagens e muitos outros destacando 

o grande potencial hidrelétrico da região analisada. 

Objetivo 

Observar as condições de funcionamento em 

que atualmente está às estações fluviométricas na 

Subdivisão hidrográfica Tocantins 08, denominada 

Tucuruí segundo o caderno da região hidrográfica 

Tocantins-Araguaia do MMA (2006). 

Materiais e Métodos 

Por meio do site da ANA- Agência Nacional 

das Aguas (hidroweb) foi possível analisar a 

quantidade de estações fluviométricas localizadas na 

subdivisão Tocantins 08, e elaborar gráficos para 

mostrar sob quais condições de funcionamento estão 

às mesmas. Utilizou-se 19 (dezenove) estações 

fluviométricas para a realização do presente trabalho.  

A subdivisão Tocantins 8 tem área de 68.281 

km2, 947.482 habitantes. Na análise da rede de 

monitoramento fluviométrico calculou-se a densidade 

mínima (área em km² pelo nº de estações, o raio de 

abrangência (Raio = (A/π)¹/²) onde A é a densidade 

de estações considerando-se a área da região 

Tocantins 8 e a densidade de estações (nº de 

estações por 1000 km2). Os valores adquiridos foram 

relacionados com os padrões da OMM, 1994. 

Resultados e Discussão 

Na análise da rede de monitoramento 

pluviométrico considerou-se um total de 19 

(dezenove) estações. Sendo que a ANA é 

responsável por 12 (doze) estações, VALE-ITV por 5 
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(cinco) estações, DNIT por 1 (um) estações e 

ELETRONORTE por 1 (um) estações. Destas 

estações apenas 10(dez) encontram-se ativas. 

O período de dados observados nas 

estações ativas foi de 1969 a 2014. O trabalho não 

se direcionou para análise dados quantitativos em 

virtude da imensidão de falhas contidas nas séries 

históricas, atentando-se apenas para analisar a 

quantidade de estações recomendadas para a área 

em estudo, a figura de 1 mostra o período com dados 

para cada estação fluviométricas ativas. 

 
Figura 1. Período com dados para cada estação 
fluviométricas ativas. 

 
De acordo com as Recomendações ditadas 

pela OMM, 1994, compararam-se valores de 
densidade mínima de estações, densidade de 
estações e o raio de abrangência das estações. 
Densidade mínima de estações é Densidade das 
estações: Foi obtido que a densidade de estações da 
região possui 0,019 estações/ 1000km², sendo que 
segundo padrões aconselháveis o valor deveria ser 
maior ou igual à 2 estações/1000km2, ou seja, está 
muito abaixo do recomendado. 

Densidade mínima de estações: O valor 
encontrado foi de 3593,74 habitantes/estações, 
sendo o padrão de 1875 habitantes/estações, quase 
o dobro acima do valor recomendado. 

Raio de abrangência: Para o raio de 
abrangência o valor padrão é de 25 km, ou seja, 50 
km entre estações, foi estimado 33,83 km, logo 
percebe-se mais de 15 km de disparidade entre 
estas. 

Conclusões 

Ao longo do trabalho ficou evidente o quão 

importante é o monitoramento das estações 

fluviométricas, juntamente aplicado à incentivo e 

planejamento governamentais para criação de novas 

unidades e/ou ampliação das existentes, visto que a 

região exalta de um rico potencial hidroenergético. 

 Em relação à rede fluviométrica, foi 

observado que os valores obtidos apresentaram-se 

todos em discordância com os padrões 

recomendáveis estabelecidos pela OMM, logo, 

medidas de prevenção às quais deveriam ter sido 

executadas anteriormente à construção destas 

estações seriam os cálculos para determinar a 

distância mínima entre cada posto e a quantidade 

necessária para a região.  

Além do que foi dito, notou-se também a 

existência de muitas estações inativas, diante da 

situação tornou-se inviável um estudo quantitativo a 

cerca da subdivisão exposta, aonde findou em um 

trabalho qualitativo. 

____________________ 

 
1 ANA hidroweb. Disponível em: < http://hidroweb.ana.gov.br/>. Acesso 

em: 13 abri. 2015. 

² BOULOMYTIS, Vassiliki T. G.. A IMPORTÂNCIA DA 

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS E 

PLUVIÔMETRICAS PARA O ESTUDO DA HIDROLOGIA: CASO 

DA BACIA DO RIO JUQUERIQUERÊ. Rede Litoral, São Sebastião, 

nov. 2011. 

³ Caderno da Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia / Ministério do 

Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos. – Brasília: MMA, 132 

p. 2006. 
4 OMM - Organização Meteorológica Mundial. Guía de Prácticas 

Hidrológicas, OMM - N°168. 5. ed. Ginebra: OMM,1994. 
5 OMM - Organização Meteorológica Mundial. Hidrologia- Medição de 
informações hidrológicas, OMM - N°168. 6. ed. Ginebra: OMM,2011. 

0

1

2

3

4

5

6

4
5

4

6

Período de Dados

Quantidade de
estações


