LEVANTAMENTO DE DADOS
COMO MEDIR A QUEDA D’ÁGUA
Amarrar uma das pontas de uma mangueira de plástico translúcida cheia de água em uma vara, ficando a outra extremidade livre.
Segurar a extremidade livre da mangueira no ponto superior do terreno (rente ao chão) com a extremidade levantada o suficiente para
não verter a água.
Descer para o ponto inferior do terreno, suspendendo a vara para que a água não entorne. Quando os níveis da água se equilibrarem
dentro da mangueira, proceder à medida de altura desde o nível de água na extremidade da
mangueira presa na vara até o chão, conforme mostrado na figura ao lado.
Repetir a operação até atingir o ponto mais baixo do terreno onde se instalará o equipamento.
Efetuar a soma das alturas anotadas para obter enfim o desnível de acionamento.

COMO MEDIR
PEQUENAS VAZÕES
Fazer toda a água cair dentro de um tambor
de volume conhecido.
Medir o tempo gasto para enchê-lo
(segundos). Dividir o volume (em litros)
do tambor pelo tempo. teremos assim a
vazão em litros por segundo, conforme
exemplificado na figura ao lado.

COMO MEDIR GRANDES VAZÕES
1° Passo: Encontrar no curso d’água um trecho o mais reto possível , sem corredeiras e com
um comprimento em torno de 10 metros. Retirar galhos e entulhos desse trecho de modo a
permitir que o flutuador transite livremente.
2° Passo: Medir dentro do trecho de 10 metros, 10 profundidades em pontos diferentes.
Somar as profundidades medidas, todas em metros e dividir por 10, encontrando assim, a
profundidade média em metros.
3° Passo: Esticar duas linhas, uma no início e outra no final dor 10 metros. Medir dentro dos
10 metros, 4 larguras diferentes de barranco à barranco, próximo a água. Somar as 4
larguras e dividir por 4, encontrando assim a largura média em metros.
4° Passo: Utilizando um flutuador que poderá ser uma garrafa com água pela metade ou
uma laranja e medir o tempo (em segundos) gastos para percorrer a distância entre as duas
linhas esticadas (10 metros). Repetir 5 vezes a tomada de tempo. Somar os tempos
medidos (em segundos) e dividir por 5, encontrando assim o tempo médio em segundos.
Obs: Para utilizar esse método é necessário que a profundidade de água tenha no mínimo 15cm.

CÁLCULO PARA SABER A VAZÃO
Vazão Calculada = 10 x Lm x Pm x 700 = litros / segundo
Tm
Lm = Largura média (metros) | Pm = Profundidade média (metros) | Tm = Tempo médio (segundos)
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