
 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

AMOSTRAGEM AUTOMÁTICA INTELIGENTE COMO FERRAMENTA 

PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE POLUIÇÃO DIFUSA EM 

BACIAS SEMI-URBANAS 
  

Sérgio Michelotto Braga
1
*; Artur Sass Braga

2
, Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes

3
 e 

Patrícia Dall Agnol4
 

  

Resumo – O estudo do transporte de poluentes que aportam rios e lagos por via difusa é dificultado 

pela complexidade dos próprios fenômenos e pelas dificuldades enfrentadas para a realização de 

amostragens durante eventos de cheias, pois não é tarefa simples compatibilizar os métodos 

automáticos disponíveis com o comportamento aleatório das vias fluviais nessas situações. As 

variáveis de controle usuais dos amostradores automáticos (tempo ou fluxo) muitas vezes são 

insuficientes para adequar o processo de amostragem às necessidades do projeto.  Este trabalho 

apresenta o resultado bem sucedido da aplicação de um método inteligente de amostragem em uma 

bacia experimental semi – urbana. Por meio da programação de um datalogger, foi possível utilizar 

a leitura de nível da seção como uma variável dinâmica capaz de promover o ajuste, em tempo real, 

do processo de amostragem à evolução dos eventos de cheia, compatibilizando amostragens com os 

diversos hidrogramas da seção.  
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SMART SAMPLING AS TOOL FOR DIFFUSE POLLUTION STUDIES IN 

SEMI-URBAN WATERSHED 
 

Abstract – The study of the transport of diffuse pollutants in rivers and lakes is hampered by the 

complexity of the phenomena and the difficulties to conduct sampling during flood events, because  

is hard to reconcile the automatic methods available with the random behavior of waterways in 

these situations. Usual automatic samplers control variables (time or flow) are often insufficient to 

adjust the sampling process to desired needs. This paper presents the results of successful 

application of an intelligent method of sampling in an experimental semi-urban watershed. By 

programming a datalogger, the level reading were used to promote a dynamic adjustment, in real-

time, of the sampling process parameters in order to obtain a better match between samples and 

hydrographs. 
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INTRODUÇÃO 

Eventos de cheias podem representar momentos de intenso transporte de poluentes nas bacias 

hidrográficas em virtude do arraste de partículas para dentro das vias fluviais e do incremento da 

vazão. Estudos que visam quantificar o aporte de poluentes difusos e o seu destino nos rios, 

dependem da coleta de um conjunto representativo de amostras durante estes eventos, o que 

geralmente é feito por meio do uso de amostradores automáticos.   
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Em geral, amostradores automáticos podem ser operados em eventos de cheias com dois tipos 

de variáveis de controle: tempo ou fluxo. Em ambos os casos o início das coletas só acontece 

quando o nível ultrapassa um limite mínimo preestabelecido, responsável por restringir a coleta de 

amostras aos eventos de interesse. A partir da entrada no patamar de amostragem os equipamentos 

passam a comandar coletas em intervalos de tempo ou fluxo estabelecidos, até atingirem o limite de 

frascos disponíveis ou o nível retornar abaixo do mínimo.  

O método geralmente apresenta problema de compatibilidade das variáveis preestabelecidas 

com os eventos reais de cheia, cujo comportamento é aleatório. Em consequência, pode-se obter 

uma distribuição inadequada das coletas ao longo do evento, comprometendo a caracterização das 

condições de qualidade da água. As dificuldades apontadas são relatadas em diversos trabalhos na 

área [Harmel et all (2003), Robertson (2003), Suárez J. & Puertas J. (2005)], evidenciando a 

necessidade de melhorias no processo de amostragem empregado. 

A escolha de parâmetros fixos para o comando da amostragem automática prejudica os 

estudos, pois as coletas somente serão realizadas ao contento se os eventos amostrados seguirem 

aproximadamente a situação média que originou a escolha desses mesmos parâmetros, amostrando 

inadequadamente eventos que dela diferirem. 

O presente trabalho apresenta resultados reais da aplicação de um método adaptativo de 

amostragem, no qual os parâmetros de amostragem são reajustados automaticamente em tempo real, 

para melhor compatibilizar a coleta de amostras aos hidrogramas dos diferentes eventos.  

A método de amostragem, desenvolvido no Laboratório de Monitoramento Eletrônico do  

Programa de Pós Graduação em Engenharia de recursos Hídricos e Ambiental – PPGERHA, baseia-

se na contínua comparação de nível atual com níveis anteriores, estabelecendo como principal 

variável de controle a variação de nível na via fluvial.  

METODOLOGIA 

O presente estudo foi desenvolvido na bacia do Rio Barigui, na estação hidrológica S01, 

localizada em Almirante Tamandaré, próxima a Curitiba. O Rio Barigui têm 66 km de extensão e 

drena uma área de 260 km², sendo que a estação S01 está localizada na parte alta da bacia 

hidrográfica e drena a área de aproximadamente 44 km² ocupados predominantemente por zonas 

rurais, tirando 10% da área que são ocupados por zonas urbanas da cidade de Almirante Tamandaré. 

Interligação do Conjunto 

No presente trabalho foi utilizado um amostrador automático do tipo ISCO [TELEDYNE 

(2011)], que permite a utilização de dispositivos de leitura de fluxo que são comercializados pelo 

fabricante como acessórios. Um estudo mais detalhado da forma de atuação dos leitores de fluxo 

com o amostrador revelou que a comunicação é realizada por sinais pulsados, produzidos pelos 

medidores e lidos pelo amostrador por meio de uma porta de comunicação. O manual de operações 

do aparelho descreve detalhadamente o funcionamento de suas portas de comunicação, permitindo a 

identificação do conector e do pino específico responsável pela transferência dos pulsos: o pino “C” 

(Figura 1). 

O controle de amostragens por meio do fluxo disponível no amostrador ISCO comanda uma 

coleta a cada intervalo de pulsos predefinidos pelo usuário, sendo que o sensor de fluxo 

comercializado pelo fabricante produz uma saída elétrica de frequência (pulsos/segundo). Desse 

modo, as coletas são realizadas em função da passagem de um volume fixo, estabelecido pelo 

número de pulsos adotado pelo operador. O comando por pulsos permite uma adaptação do 

aparelho a outros tipos de equipamentos capazes de produzir pulsos, como pluviômetros de báscula, 
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relés simples, ou portas digitais (I/O) de dataloggers. Logo, a partir da adaptação da porta de 

comunicação do medidor de fluxo foi possível estabelecer a chegada de pulsos ao aparelho através 

do comando de portas digitais do datalogger. 

 
Figura 1 – Configuração da porta de comunicação do amostrador ISCO. 

Programa de Amostragem 

Um estudo da série histórica da estação Tamandaré do Rio Barigui demonstrou que a melhor 

maneira de detectar o início de um evento de cheia é identificar uma elevação de cinco centímetros 

do nível em menos de dez minutos. Também foi observado que a resolução temporal da estação 

precisava ser melhorada. A leitura de nível, originalmente realizada a cada dez minutos passou a ser 

realizada a cada 150 segundos para proporcionar uma melhor discretização.  

 Um programa, desenvolvido em linguagem específica do datalogger é executado a cada 150 

segundos e realiza a comparação entre a leitura atual de nível com a quarta leitura anterior (10 

minutos atrás). Se a diferença entre leituras for superior a cinco centímetros, o programa comanda a 

primeira amostragem do evento e entra em uma rotina na qual comandará a realização de uma 

coleta para cada variação mínima de 10 cm no nível da água for observada. Para cada coleta 

realizada, o nível da próxima coleta é atualizado somando dez centímetros ao valor da última 

leitura. Desta forma, caso ocorram variações rápidas e intensas na seção, os patamares de coleta são 

expandidos automaticamente, permitindo uma melhor distribuição das amostragens ao longo do 

hidrograma do evento. 

A rotina de amostragem é encerrada quando a cota do rio retornar a menos de cinco 

centímetros da posição inicial do evento, situação em que o programa reassume a busca pelo início 

de um novo evento, ou, alternativamente, quando o numero de amostras coletadas atingirem 24 – o 

limite de frascos existentes no amostrador.  

O conjunto amostrador foi instalado no fim de 2011 em conjunto da estação S01, 

permanecendo cerca de um ano em funcionamento. 

RESULTADOS 

O método de amostragens empregado permitiu a realização de mais de 100 coletas durante a 

ocorrência de mais de 20 eventos de cheias no Rio Barigui, sendo a grande maioria das coletas 

realizadas em eventos significativos de amostragem, evitando assim a amostragem de coletas 

desnecessárias.  

O dentre os fatores que garantiram boas amostragens, a rotina de inicialização de eventos teve 

papel fundamental, limitando as coletas a serem realizadas somente em caso de eventos 

significativos. Eventos de interesse podem ser separados por semanas de estiagem, de modo que, se 

a bateria e os frascos do equipamento são consumidos por eventos não significativos, compromete-

se a independência do amostrador em campo. A figura 2 apresenta uma sequência de eventos de 

amostragens realizadas pelo amostrador automático ISCO, destacando-se as amostragens realizadas 
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sobre os picos de nível do rio Barigui e nenhuma coleta realizada durante oscilações de menor 

intensidade. 

Embora o resultado obtido seja consequência da configuração específica para a secção em 

estudo, a rotina de entrada em eventos pode ser adaptada para realizar a identificação do início de 

eventos em rios de portes diferentes e comportamentos diferentes, bastando para isso que um estudo 

do comportamento hidrológico defina os parâmetros mais adequados à seção. 

 
Figura 2 – Sequencia de amostras realizadas pela estação. 

Dentre os vários eventos amostrados desde janeiro de 2012, foi escolhido um evento ocorrido 

em fevereiro/2012 para demonstrar o desempenho da técnica de amostragem desenvolvida. Durante 

o evento, dezessete amostras foram coletadas em um intervalo de aproximadamente 35 horas. Na 

figura 3 pode-se visualizar o hidrograma do evento e os momentos em que foram efetuadas coletas 

pelo amostrador automático. A distribuição das amostras é bastante regular ao longo do evento, 

sendo possível observar a vantagem do processo de amostragem inteligente.  

A partir das análises de qualidade da água dos parâmetros: sólidos totais, carbono orgânico 

dissolvido e demanda química de oxigênio (DQO); buscou-se caracterizar o transporte de massa na 

via fluvial. Os dados de concentrações foram interpolados entre as coletas e multiplicados pelo 

volume de água correspondente ao registro de vazão a cada 150 segundos, resultando em uma 

quantidade de massa transportada a cada intervalo. Assim, a partir da normalização do transporte de 

massa acumulado ao longo do evento pode-se visualizar o comportamento de cada parâmetro em 

função do volume normalizado escoado na via fluvial (Figura 4). 
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 Figura 3 – Evento amostrado de forma inteligente pelo ISCO modificado. 

 
Figura 4 – Análise do transporte de massa acumulado ao longo do evento. 
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A análise da figura 4 mostra um comportamento de “first flush”, ou “primeira lavagem”, para 

o carbono orgânico dissolvido, uma vez que sua concentração cresce rapidamente no início do 

evento. O fenômeno de “first flush” é destacado na literatura por caracterizar uma lavagem do solo 

da bacia após um período de estiagem, possibilitando a identificação de poluentes que foram 

acumulados no solo. Já para os parâmetros sólidos totais e DQO, visualiza-se o comportamento 

contrário, no primeiro momento ambos são diluídos, mas logo adiante apresentam uma grande 

ascensão após o pico da vazão, demonstrando um certo atraso do arraste destes poluentes em 

relação ao pico de fluxo. 

É importante ressaltar que a o exemplo apresentado representa apenas um entre vários eventos 

registrados e amostrados adequadamente pelo esquema da amostragem inteligente entre 2012 e 

2013 na seção em estudo. Neste período foi observada grande variabilidade de intensidade e da 

duração dos eventos, e uma boa capacidade de adaptação da amostragem inteligente, que se 

mostrou capaz de realizar coletas razoavelmente bem distribuídas ao longo de diversos eventos – 

distribuição esta que é necessária tanto para o cálculo das concentrações médias quanto para a 

verificação da ocorrência da lavagem inicial.  

CONCLUSÃO  

O exemplo do amostrador ISCO comandado por um datalogger programável é o relato de 

uma experiência que propiciou a extensão das capacidades do amostrador automático, tornando seu 

uso mais eficiente.  

A amostragem inteligente permite um acompanhamento mais adequado do comportamento do 

rio, e dessa forma realiza as coletas quando existem variações significativas de vazão, buscando o 

mínimo número de amostras necessárias para uma caracterização completa do transporte de 

poluentes na via fluvial durante um evento de cheia. 

A redução do número de amostras proporcionadas pela adoção da amostragem inteligente em 

estudos hidrológicos pode representar uma economia em atividades de laboratório desonerando 

projetos, de modo que esta técnica pode se tornar um instrumento importante para a viabilização de 

estudos em poluição difusa. 

O registro da ocorrência de lavagem superficial, proporcionado pela utilização da amostragem 

inteligente, demonstra que é uma técnica eficiente para registrar este fenômeno, que é elusivo e de 

difícil detecção. 

O processo desenvolvido pode ser reproduzido para muitos amostradores automáticos, 

permitindo o uso de outras variáveis de controle além da cota. Os pré-requisitos são a utilização de 

um datalogger programável, um amostrador automático com controle externo de suas coletas e um 

conhecimento razoável sobre a bacia hidrográfica em estudo que permita a identificação de padrões 

de recorrência que garantam confiabilidade na busca de eventos de interesse. 
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