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HIDROLOGIA 

 

1 - CONCEITO 

- Hidrologia é a ciência que trata do estudo da água na natureza. 

- Hidrologia é a ciência que trata da água da terra, sua ocorrência, 

circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas, e suas reações 

com o meio ambiente, incluindo suas relações com a vida. 

- A Hidrologia é o ramo da geografia física que estuda a distribuição da 

água no globo terrestre com as suas diversas fases, sólida, líquida e gasosa. 

 

2 – CICLO HIDROLÓGICO 

A água é um recurso natural, renovável pelos processos físicos do ciclo 

hidrológico. 

A água é precipitada sobre o solo e o oceano e retorna atmosfera através 

da evaporação. 

Da água que atinge o solo, parte transforma-se em escoamento superficial, 

parte é armazenada e parte infiltra-se no solo. 

Sobre o subsolo, age a evaporação e água retirada pelas plantas que 

retorna à atmosfera através da transpiração. 

Durante o Ciclo Hidrológico a água sofre alterações na qualidade. 

Após encontrar a superfície terrestre a água proveniente da chuva 

percorrerá os seguintes caminhos: 
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a) Infiltração 

- sub-superficial 

- alimentação dos aqüíferos  

b) Evaporação 

- solo 

- superfície livres 

- evapotranspiração 

c) Escoamento 

- superficial (riachos e rios) 

- sub-superficial (subsolo) 

- descarga base (aquíferos) 
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3- BACIA HIDROGRÁFICA 

- Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é uma área definida 

topograficamente, drenada por um curso d’água ou um sistema conectado de 

cursos d’água tal que toda vazão efluente é descarregada através de uma simples 

saída. 

- Bacia hidrográfica é a área de drenagem de um curso d’água ou lago. 

A bacia hidrográfica é contornada por um divisor, que é uma linha de 

separação que divide as bacias vizinhas. 

 
 

4 - A HISTÓRIA DA HIDROLOGIA 

A utilização dos recursos hídricos é bastante antiga. As grandes cidades e 

zonas de ocupação ocorreram ao longo dos rios e vales, pela facilidade do uso 

da água para abastecimento, navegação e agricultura. 

No ano 3.000 a.C., os egípcios barraram o rio Nilo para alimentar um 

canal de irrigação. 

Os romanos realizaram inúmeros aproveitamentos dos recursos hídricos.  

Aproximadamente 600 quilômetros de aquedutos foram construídos para levar 

água à cidade de Roma. 

Um serviço de irrigação na China foi construído mais ou menos 250 anos 

a.C. 
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No Brasil, a colonização se deu via utilização dos recursos hídricos. 

Raposo Tavares estabeleceu as vias dos rios Paraná, Paraguai, Amazonas e 

outros. 

A história da hidrologia brasileira, mais recente, teve início com os 

trabalhos do Eng° Saturnino de Brito. Em 1924 os paulistas eram assolados por 

frequentes cheias do rio Tietê, e os cariocas pelo rio Paraíba. Ambos os Estados 

contrataram, na época, o Eng° Saturnino de Brito para apresentar soluções aos 

problemas. 

 

5 - APLICAÇÃO DOS DADOS HIDROLÓGICOS 

Podemos observar a grande importância da água em nossas vidas. Um ser 

vivo por mais rudimentar que seja necessita de água em seu organismo. 

O aproveitamento dos recursos hídricos requer planejamento, projeto e 

regulamentação. 

A água, além de ser suficiente em quantidade tem também que satisfazer 

certas condições de qualidade. 

Os dados hidrológicos de chuva, vazão, evaporação  são utilizados e 

aplicados em vários estudos, como: 

- construção de pontes e bueiros; 

- construção de hidroelétricas; 

- projetos de estradas; 

- projetos de hidrovias; 

- projetos de irrigação; 

- projetos de abastecimento urbano; 

- projetos de abastecimento e utilização industrial; 

- comprovação de estiagem (obras e seguro na agricultura); 

- determinação de início de plantio; 

- controle ecológico; 

- autorização para uso da água; etc. 
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PLUVIOMETRIA 

 

1 - PLUVIOMETRIA 

É a medida da quantidade de chuva caída em um determinado lugar da 

terra. Consiste em medir a altura de chuva em milímetros ou em polegadas, por 

meio de aparelhos denominados de pluviômetros e pluviógrafos. 

 

2- TIPOS DE PRECIPITAÇÃO 

As precipitações se originam de nuvens formadas pelo resfriamento por 

expansão adiabática de massas de ar que se elevam na atmosfera. 

Conforme o mecanismo que origina a elevação da massa, podemos ter três 

tipos de precipitação: 

a)- Frontais 

Ocorrem separando duas massas de ar de características diferentes. 

Concentram-se no período do ano em que ocorre a penetração de massas de ar 

de origem polar. 

 

b)- Orográficas 

Ocorrem quando o ar é forçado a transpor barreiras de montanhas, regiões 

que apresentam grandes variações de altitude. 

 

c)- Convectivas 

São aquelas provocadas pela ascensão de ar devida às diferenças de 

temperatura na camada vizinha da atmosfera. Localizam-se na época de maior 

ganho de energia do ano. São as tempestades e têm curta duração. 

As chuvas frontais e orográficas interessam aos projetos de hidroelétricas, 

controle de cheias e navegações. As chuvas convectivas interessam às obras em 

pequenas bacias, como cálculo de bueiros e galerias de águas pluviais. 
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3- MEDIDAS DE PRECIPITAÇÂO 

A medida da precipitação é feita por pluviômetros (em geral em intervalos 

de 24 horas) e por pluviógrafos (registradores gráficos). 

A altura de precipitação é determinada pela medida do volume de água 

captado por uma superfície horizontal de área conhecida, por meio da expressão: 

h = 10. V 
   A 

h = altura de chuva em mm 

V = volume de água captada em ml 

A = área da superfície coletora em cm2 

As leituras do pluviômetro são feitas pelo observador em intervalos de 24 

horas, geralmente às 07 horas da manhã, com auxílio de provetas graduadas em 

mm (10 e 25mm). 

A unidade de medição é milímetro de chuva, definido como a quantidade 

de precipitação correspondente a um volume de um litro por metro quadrado de 

superfície. 

Grandezas características 

a) altura pluviométrica 

 pluviômetros-mm 

b)  intensidade de precipitação – i = altura  = h 
                     duração   d 

pluviógrafos - mm/h ou mm/min. 

c) duração 

é o período desde o início até o fim da precipitação - horas ou minutos. 

 

4- PLUVIÔMETRO 

Basicamente a função do pluviômetro é colher uma amostra pontual da 

altura de chuva, precipitada durante determinado período de tempo. 
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Existem vários modelos de pluviômetros, o mais conhecido é o “Ville de 

Paris”. 

O modelo atualmente adotado tem uma área de captação de 400 cm2. 

Instalação 

No sentido de que haja um mínimo de interferência, será necessário que o 

local escolhido para a instalação do pluviômetro seja: 

1 - plano 

2 - livre de obstáculos 

3 - cercado 

O local deve ser relativamente protegido, a fim de evitar que fatores 

adversos venham a danificar o equipamento. 

Os obstáculos devem estar afastados do pluviômetro no mínimo o dobro 

de sua altura, não sendo permitido nenhuma interferência à chuva em raio de 5m 

em torno do mesmo. 

Deve estar a uma altura de 1,50m do solo, não deve apresentar 

deformações e deve estar em plano horizontal (nivelado). 

 

Operação 

Durante a operação, inspeção ou fiscalização deverá verificar se o 

pluviômetro não está vazando, amassado, obstruído, se está nivelado e na altura 

correta. 

Deverá verificar a qualidade do observador, das anotações e o estado de 

conservação da caderneta e das provetas. 

 

5- PLUVIÓGRAFOS 

São instrumentos que operam de forma semelhante ao pluviômetro, ou 

seja, colhendo uma amostra pontual de chuva, porém registrando em papel 

apropriado as alturas de chuva em relação ao tempo (pluviograma). 
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Existem vários tipos de pluviógrafos, os mais usados no Brasil são o IH e 

FUESS. 

Estes aparelhos registradores normalmente têm autonomia para um dia e 

uma semana. 

O papel para registro deverá ser substituído pelo observador às 07 horas 

da manhã. 

Em substituição dos pluviógrafos tradicionais pode ser utilizado o 

datalloger ou Plataforma de Coleta de Dados(PCD). 

Instalação 

O local escolhido para sua instalação deverá possuir as mesmas 

características definidas para o pluviômetro. 

Operação e manutenção 

Além das mesmas recomendações para os pluviômetros, deverá seguir a 

orientação contida nas instruções do fabricante, como, verificar a pena, o 

relógio, a tinta, o diagrama, etc. 

 

6 - ANÁLISE DE BOLETINS PLUVIOMÉTRICOS 

O boletim pluviométrico com as anotações dos observadores, deve ser 

analisado preliminarmente ao chegar do campo. Devem ser observados: 

- os períodos sem anotações; 

- chuva muito alta (como exemplo: acima de l60mm em 24 horas) 

- dias consecutivos com os mesmos valores; 

- colocação de vírgula; 

- valores que são muito repetidos; 

- o código da estação. 

Sempre que possível devem ser comparados os dados de estações 

vizinhas.Comparar os dados do pluviômetro com o do pluviógrafo, calculando a 

precipitação total para o dia considerado a partir do pluviograma.É admissível 

diferenças de 10 a 15% para pequenas precipitações, de 5 a 10% para 
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precipitações médias de 3 a 5% para grandes precipitações. Sempre que as 

divergências ultrapassarem estes valores e não sendo destacado o erro em 

qualquer dos registros, deve-se optar pela leitura do pluviômetro. 

 

7 - PREENCHIMENTO DE FALHAS 

É comum em estação pluviométrica apresentar falhas de observações 

devido à ausência do observador ou por defeito no aparelho registrador. Neste 

caso a série de dados pode ser preenchida com base nas médias das 

precipitações vizinhas. Sendo X a estação que apresenta falha e A,B e C as 

estações vizinhas, temos: 

Px = 1 (Mx Pa + Mx Pb + Mx Pc) 
         3  Ma          Mb         Mc 

Px - precipitação na estação x 

Pa - Pb - Pc - precipitação nas estações A,B e C 

Mx - Ma - Mb - Mc - médias das precipitações nas estações X , A, B e C 

no mesmo período do tempo. 

 

8- ANÁLISE DE DUPLA MASSA 

A dupla massa ou curva de massa é utilizada para verificação da 

homogeneidade de dados de chuva, isto é, se houve alguma anormalidade na 

estação pluviométrica, tais como: mudança de local ou das condições do 

aparelho ou modificação no método de observação. 

O procedimento inicia-se com a escolha de várias estações na região, 

próximas àquela que vai ser ajustada. Acumulam-se a seguir os totais anuais de 

cada estação e depois calcula-se a média aritmética dos totais precipitados em 

cada ano em todas as estações e acumula-se essa média. Finalmente, plotam-se 

os valores acumulados da média das estações contra os totais acumulados de 

cada um delas. 
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Esse pontos devem ser colocados, segundo uma reta. Uma mudança 

brusca de direção dessa reta indica qualquer anormalidade havida com a estação, 

devendo portanto os dados serem corrigidos para as condições atuais da seguinte 

forma: 

Pa= Ma Po 
        Mo 

Onde: Pa são as observações ajustadas à condição atual de localização ou 

de exposição da estação. 

Po são os dados observados a serem corrigidos. 

Ma é o coeficiente angular da reta no período mais recente. 

Mo é coeficiente angular da reta no período em que foram fel tas as 

observações Po. 

 

9 - FREQUÊNCIA DE TOTAIS PRECIPITADOS 

Em obras de engenharia hidrológica ou hidráulica o conhecimento das 

características das precipitações apresenta grande interesse de ordem técnica e 

econômica. 

Nas outorgas de uso de água, nos projetos dos vertedores, no cálculo de 

bueiros, nos projetos de irrigação, de pontes e de barragem deve-se conhecer a 

grandeza das enchentes e das estiagens que poderão ocorrer com uma 

determinada frequência ou probabilidade. 

Os dados observados devem ser classificados em ordem decrescente e a 

cada um atribuir-se o seu número de ordem. A freqüência com que foi igualado 

ou superado um evento de ordem m e: 

F = m - método Califórnia 
       n 

F = m - método de Kimbal 
      n+1 

n é o número de anos de observação 

m é o número de ordem. 
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T = 1 
       F 

T = 1 
       P 

T - tempo de recorrência ou período de retorno.  

P - probabilidade teórica. 

 

10 - PRECIPITAÇÃO MÉDIA SOBRE UMA BACIA 

 

Os dados medidos nos pluviômetros são pontuais e representam apenas a 

chuva de uma reduzida área em torno do pluviômetro. Para calcular a 

precipitação média numa superfície qualquer, é necessário utilizar as 

observações de várias estações dentro desta superfície e nas suas vizinhanças. 

Os métodos mais utilizados para este tipo de cálculo são: 

a) - Método da Média Aritmética 

b) - Método de Thiessen 

c) - Método das Isoetas. 

 

Método da Média Aritmética 

É o mais simples, onde se concede a todos pluviômetros a mesma 

importância. A precipitação média é então calculada como a média aritmética 

dos valores medidos: 

Pm =  ∑ Pi 
             n 

Onde: Pm é a precipitação média na área. 

 Pi é a precipitação média em cada pluviômetro.  

 n é o numero total de pluviômetros. 

Este método é recomendado apenas para bacias pequenas, área plana e 

com bastante pluviômetro ( n grande) 
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Método de Thiessen 

Esse método consiste em atribuir peso aos totais precipitados em cada 

pluviômetro proporcionais à área de influência de cada um. 

Inicialmente os pontos de localização dos pluviômetros adjacentes são 

ligados por retas, constituindo-se uma rede de triângulos. A seguir traçam-se as 

perpendiculares nos pontos médios dos lados dos triângulos, obtendo-se assim 

os lados do polígonos que delimitam a área de influência de cada pluviômetro, 

dentro da qual se considera a chuva como uniforme e igual à medida no 

respectivo pluviômetro. A precipitação média na área será: 

Pm = ∑ (pi.Ai) 
∑ Ai 

Ai área de influência do pluviômetro i 

 
A, B, C, D e E são pluviômetros cujas as precipitações médias anuais são: 

Pa = 1650 mm 

Pb = 1800 mm 

Pc = 1740 mm 
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Pd = 1900 mm 

Pe = 1700 mm 

 

Traçando os polígonos, obtemos as seguintes áreas para bacia fictícia: 

Aa = 110 

Ab = 120 

Ac = 100 

Ad = 150 

Ae = 20 

 

Pm = 1650x110 + 1800x120 + 1740x100 + 1900x150 + 1700x20 
110 + 120 + 100 + 150 + 20 

Pm = 890500  Pm =1781 mm 
 500 

 

Método das Isoetas 

 

Neste método, em vez dos pontos isolados de precipitação determinados 

pelos pluviômetros, utiliza-se as curvas de igual precipitação (isoetas). O traçado 

dessas curvas semelhante ao das curvas de nível, onde a altura da chuva substitui 

a cota do terreno. 
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          ∑ Pi + Pi + l . Ai 
                    2 
Pm = _____________ 

A 
 

Pi = Valor da isoeta de ordem i 

Pi + 1 = Valor da isoeta de ordem i + 1 

Ai = Área entre as duas isoietas  

A = Área total. 
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FLUVIOMETRIA 

 

01- FLUVIOMETRIA 

É o estudo das águas fluviais (rios, ribeirões, córregos), tendo como 

principal objetivo determinar o volume de água escoada na unidade de tempo 

numa determinada seção de um curso d’água, ou somente o nível d’água. 

 

02- ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA (F) 

Consiste basicamente na instalação de réguas graduadas, escalonadas ao 

longo da margem de tal forma que permita a um observador realizar as leituras 

de cota do rio. As réguas são amarradas a uma referência de nível (RN). 

 

03- TERMINOLOGIA 

- Deflúvio: é o volume d’água total que passa em determinado tempo em 

uma seção transversal de um curso d’água. 

- Descarga ou vazão: é o deflúvio na unidade de tempo, expressa em 

metros cúbicos por segundo ou em litros por segundo. 

- Descarga específica: é a descarga por unidade de área de drenagem, 

expressa geralmente em litros por segundo por quilômetros quadrados. 

- Cota, Cota Linnimétrica ou Cota Fluviométrica: é a altura da superfície 

d’água referida ao zero de uma escala graduada em centímetros. 

 

04- SEÇÃO DE MEDIÇÃO E RÉGUAS 

A escolha da seção de medição e local das réguas merecem um 

reconhecimento da calha do rio, o qual deve ser orientado nos seguintes 

requisites básicos: 

- Trecho reto, ambas as margens bem definidas. 

- A seção deve localizar fora de remansos, 

- Leito regular e estável. 
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- As réguas devem estar localizadas a montante do controle. 

- O acesso a seção deve ser fácil. 

- As margens devem ser estáveis. 

- Deve existir um observador próximo a seção de réguas. 

- As medições de descargas deverão ser realizadas sempre na mesma 

seção. 

 

05- CONTROLE 

O controle poderá ser natural ou artificial. No primeiro caso poderá 

apresentar-se como uma corredeira, um ressalto em rocha, etc, proporcionando 

assim condições para uma relação unívoca das descargas em relação as cotas. 

No segundo caso poderemos ter uma pequena soleira submersível, uma pequena 

barragem ou um vertedor construído com a finalidade de estabilizar a relação 

cota-descarga. 

 

06- INSTALAÇÃO DA SEÇÃO DE RÉGUAS 

Para a instalação das réguas ou lances de réguas deve-se obedecer as 

seguintes recomendações: 

- fixar as réguas em suporte de madeira de lei; 

- instalar as réguas em local relativamente protegido e de menor 

probabilidade de ser atingido por troncos arrastados pelo rio; 

- instalar pelo menos duas RNs em locais firmes e protegidas, 

preferencialmente em estruturas em caráter permanente (rochas, pontes). O 

primeiro RN deve estar localizado junto às réguas, num nível raramente 

alcançado pelo rio. 

- Os lances das escalas (réguas) deverão ser alinhados numa normal ao 

eixo do curso d’água. 

- O zero da escala deverá ficar abaixo do nível mínimo a que possam 

chegar as águas a fim de se evitar leituras negativas. 
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ESCALA FLUVIOMÉTRICA 

Fixação em margem de terra com declive suave 
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ESCALA FLUVIOMÉTRICA 

Fixação em margem de terra com declive abrupto 
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ESCALA FLUVIOMÉTRICA 

Fixação em rocha 
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LINÍGRAFO 

 

 

 
Instalação de um linígrafo de bóia 
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07 - LINÍGRAFO 

O linígrafo é um equipamento que registra as cotas ou níveis d’água em 

um papel gráfico. Consiste de um mecanismo que registra as variações de níveis 

e de mecanismo de tempo, a fim de mover um diagrama a uma velocidade 

uniforme. A estação fluviométrica que tem um linígrafo à chamada de estação 

fluviográfica. (Fr). O linígrafo deve ser instalado em margem estável, a uma 

altura acima da enchente máxima, prevenindo-se contra uma possível destruição 

do aparelho. O poço do linígrafo pode ser de tubos de aço corrugado ou de 

concreto. 

Em mananciais com grande declividade e com variação rápida de nível 

d’água à aconselhável utilizar o linígrafo. 

Atualmente os linígrafos estão sendo substituídos por plataforma de coleta 

de dados(PCD) e por datalloger, que é um equipamento automático que registra 

a variação do nível d’água e armazena em uma memória. 

 

08 - OBSERVAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS 

As observações nas estações fluviométricas são realizadas diariamente às 

7 e 17 horas por um observador que anota na caderneta as cotas lidas na régua 

(em cm) 

Sempre que possível, em épocas de cheias, deve-se realizar maior número 

de leitura, indicando a hora e a cota atingida pelo pico de cheia. 

Durante os picos excepcionais, em que a última régua for ultrapassada, o 

observador deve marcar em lugar firme o nível alcançado pelo rio. 

 

09 – MEDIÇÃO DE DESCARGA 

As medições de descarga líquida  podem se classificadas em diretas e 

indiretas. 

As medições diretas são aquelas que por meio de instrumentos, 

determina-se o volume total escoado na seção por unidade do tempo. 
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Os principais tipos de medição direta são: com molinete, com flutuadores, 

com vertedor, com ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) e químicos. 

As medições de descargas indiretas, são todas baseadas em fórmulas 

hidráulicas. 

Molinetes 

São instrumentos utilizados para medir a velocidade da água. Os dois 

tipos mais usados são o Price que é americano e o OTT que á alemão. O Price 

(Gurley) possui eixo vertical e é provido de conchas. 

O OTT possui eixo horizontal e seu equipamento rotor á uma hélice. 

Cada molinete tem uma equação do tipo V = an+b, onde n é o número de 

rotações por segundo, a e b são constantes do aparelho e V é a velocidade em 

m/s. 

Os molinetes devem ser aferidos regularmente ou quando ocorrem 

acidentes com os mesmos. 

Flutuadores 

O método dos flutuadores para medir a velocidade consiste cm observar o 

tempo necessário para um objeto flutuante deslocar-se num trecho de rio de 

comprimento conhecido. O flutuador pode ser uma garrafa com água dentro, um 

pedaço de madeira, etc. 

Vertedor 

Este método consiste em fazer passar todo o volume d’água em vertedores 

retangulares e triangulares. São utilizados para riachos, e pequenos córregos. A 

medida da vazão é encontrada através de fórmula com base na variação do nível 

em função da crista do vertedor. 

ADCP 

O ADCP é um equipamento utilizado para medir a velocidade da água 

através de transmissão de pulsações acústicas. Trata-se de um sonar que utiliza o 

som para medir a velocidade da água através do efeito Doppler. 
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Processos químicos 

Consiste em lançar à corrente de água uma substância química e depois 

tirar amostras na seção escolhida, que serão dosadas, permitindo o conhecimento 

da descarga a partir da diluição verificada. Existe uma proporcionalidade entre 

as concentrações e descargas. 

 

Método dos molinetes hidrométricos 

Esse equipamento é, hoje em dia, o mais difundido para a medição de 

vazão (velocidade) devida a sua versatilidade e precisão. Consiste, basicamente, 

em uma hélice cuja rotação é proporcional à velocidade do líquido. Geralmente, 

a hélice é ligada a um sistema de engrenagens que, a cada 1, 5 ou 10 voltas, atua 

num contato elétrico. Isso permite ao operador, na superfície, saber a velocidade 

do filete que está sendo analisado. 

A Figura mostra, segundo a NB 288 da ABNT, vários tipos de molinete. 

Os molinetes apresentam uma equação características: 

V = an + b 

em que V é a velocidade; n, a rotação da hélice  por 

segundo; e as constantes a e b relacionam essas 

grandezas. Os valores de a e b podem mudar. 

 

 

Figura: Vários tipos de molinete: a- molinete 

stoppani; utilizado em seções irregulares; b- 

molinete Ott; recomendada sua utilização em águas 

limpas; c- molinete Ott de pás enviezadas; também 

para águas limpas; d- molinete Dumas-Heyrpic; e- 

micromolinete Ott; f- molinete amaler de pás com 

arestas enviezadas; g- molinete Ott tipo F, para 
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escoamento obliquo em torno de 20°; h- molinete Ott tipo A, para escoamento 

obliquo em torno de 45°. Os tipos de a a f são para escoamentos 

predominantemente axiais. 

 

10 - MEDICÃO DE DESCARCA COM FLUTUADORES 

Neste método, podemos usar como flutuador uma garrafa fechada com 

água em 1/3 do seu volume ou uma esfera lastreada. 

Escolhe-se um trecho reto do curso d’água cujo o leito seja uniforme, sem 

vegetação e onde a água flua serenamente. 

Mede-se o comprimento do trecho, que se possível, deve ser superior a 07 

metros, marcando-se o seu início e o seu fim, o que pode ser feito com duas 

cordas amarradas em estacas cravadas nas margens e em posição perpendicular 

ao eixo do córrego. 

Em seguida coloca-se a alguns metros a montante do início do trecho 

escolhido, o flutuador. O flutuador deve ser colocado em posições diferentes, no 

meio e afastado do meio tanto para direita como para esquerda, porém não muito 

próximo das margens. 

Com um cronômetro determina-se o tempo que o flutuador gasta para 

percorrer o trecho. O tempo deve ser em segundos e deve-se tomar pelo menos 6 

tomadas de tempo e tirar a média. 

As áreas das seções transversais limitadas pelos níveis d’água e o fundo 

do córrego devem ser determinadas no mínimo para os pontos inicial e final do 

trecho de medição. 

A vazão Q, em m3/s, pode ser calculada pela fórmula: 

Q = K.L.A 
t 

onde: 

L = comprimento do trecho medido entre as duas seções transversais, em 

m; 
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A = média das áreas das seções transversais, em m2; 

t = tempo médio do percurso do flutuador, em segundos; 

K = coeficiente de correção de velocidade superficial para velocidade 

média na seção de medição, 0,70 < K < 0,90 

 
 

11 - MEDIÇÃO DE DESCARGA COM MOLINETES 

Basicamente usamos dois tipos de molinetes para de terminar a 

velocidade da água em várias distâncias da superfície. Temos o molinete Gurley 

de eixo vertical (tipo Price) e o molinete Ott de eixo horizontal. 

O molinete Gurley tem uma roda de capacetes montada num eixo vertical, 

apoiado em dois descansos. Na parte superior o eixo move um contato colocado 

no interior de uma câmara. Este contato produz um impulso cada uma ou cada 

cinco revoluções. É muito importante não confundir o contato que está sendo 

usado. 

Não é recomendável usar este molinete nos seguintes casos: 

a) Medições a haste em rios de pouca profundidade. 

b) Medições em seções com muita turbulência. 

O molinete Ott é um molinete de câmara coberta e de tamanho 

relativamente grande. É possível usar este molinete com uma grande variedade 

de hélices, o que o faz muito versátil. Seus inconvenientes são: 

a) ao usar em rios com sedimentos, podo travar-se a hélice; 

b) a equação de aferição muda com qualquer deformação da hélice o que 

pode ocorrer se o molinete á batido durante o transporte ou na medição. 
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Foi determinado experimentalmente que a velocidade da água em 

qualquer ponto da seção, apresenta uma variação cíclica, de tal forma, que o 

molinete deverá permanecer um mínimo de 40 segundos em todo ponto, a fim 

de que seja obtida uma média das velocidades. 

A determinação da velocidade média na vertical poderá ser obtida por 

qualquer um dos métodos descritos a seguir. 

- Integrador 

Neste processo fazemos o molinete descer até que o lastro venha a tocar o 

leito, quando então fazemos o mesmo retornar a superfície, com uma velocidade 

de ascensão constante. 

A velocidade obtida a partir do número de rotações e tempo em segundos, 

durante a operação de integração, será a velocidade média. 

- Velocidade a múltiplos pontos (medição detalhada) 

Neste caso, procede-se a tomada de velocidade em vários pontos na 

vertical, dependendo da velocidade. 

Em mananciais de variação brusca de cota durante a enchente, este 

método á pouco recomendado. 

- Método dos 3 pontos (a 20%, 60% e 80% da profundidade) 

Toma-se as velocidades a 20%, 60% e 80% da profundidade, a velocidade 

média é dada pela fórmula V=  V20 + 2V60 + V80 

4 

- Método dos 2 pontos (20% e 80% da profundidade) 

É o método mais utilizado. 

A experiência demonstra que, em condições normais, a média aritmética 

das velocidades a 20% e 80% da profundidade a partir da superfície é a 

velocidade média na vertical, e que o valor encontrado para a velocidade a 60%, 

da profundidade, é bem próximo da velocidade média. V= (V20  + V80 )/2 
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- Método da velocidade superficial 

Quando em grandes cheias, os detritos carreados pelo rio ou  quando há 

arrastamento do equipamento, ou ainda a rápida variação de cota impedem os 

procedimentos de tomadas de velocidades em várias posições, determina-se a 

velocidade próxima a superfície - 10cm. 

A distribuição de velocidade na vertical em condições normais de 

escoamento apresenta uma curva do tipo: 

 
Normalmente quando a profundidade vai de 15 a 60cm, tomamos a 

velocidade a 0,60 da profundidade, quando a medição é feita com barco. Acima 

de 60cm, tornamos a velocidade a 0,20 e 0,80 da profundidade. Abaixo de 40 

cm deve-se utilizar o micromolinete e tomar as velocidades a 0,20 e 0,80 da 

profundidade. 

- Número de verticais na seção de medição 

O número de verticais vai depender da largura do manancial. O leito do 

rio sendo irregular, as verticais ocuparão pontos de máximas e mínimas de 

profundidades. 

De uma maneira geral recomendamos os seguintes espaçamentos: 

0,50 metros   ---------  espaçamento de 0,10 m 

0,5 a 1 metros  --------- espaçamento de 0,20 m 

1 a 3 metros  --------- espaçamento de 0,30 m 
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3 a 6 metros  --------- espaçamento de 0,50 m 

6 a 15 metros  --------- espaçamento de 1,00 m 

15 a 30 metros  --------- espaçamento de 2,00 m 

30 a 50 metros  --------- espaçamento de 3,00 m 

50 a 80 metros  --------- espaçamento de 4,00 m 

80 a 150 metros  --------- espaçamento de 6,00 m 

Dependendo da largura do rio, acima de 100m podemos tomar de 15 a 40 

verticais. A maior concentração de verticais deve ser no trecho de maior 

velocidade do canal. 

- Medição a vau 

A medição de descarga a vau é realizada todas as vezes que o homem 

pode atravessar a pé toda extensão da seção de medição, sem que a profundidade 

e a velocidade do rio venham a interferir nesta ação. Para rios de baixa 

velocidade pode-se realizar medições a vau até 1,20m de profundidade, de- 

pendendo da estatura do operador e da velocidade da correnteza. 

O molinete é preso  em uma haste graduada em cm. 

- Medição a guincho 

O guincho é utilizado quando ao longo da seção existem condições que 

impedem a medição a vau, como profundidades superiores a 1,20m e velocidade 

altas. Ele é aplicado nas medições com barco, nas medições de ponte e carrinho 

aéreo. 

Para evitar o arraste do molinete, usa-se lastro (15, 30 e 50kg). Os lastros 

são fundidos em ferro ou em chumbo. Geralmente a haste de suporte do lastro 

possui três furos, os quais servirão de suporte do molinete. 

 

- Medição com barco 

Escolhida a seção do rio, fixa-se nas margens as estacas do PI e PF. No 

mesmo alinhamento do PIPF estica-se um cabo de aço. O barco percorre a seção 

preso no cabo de aço. 
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As profundidades são determinadas por intermédio do guincho, 

obedecendo a seguinte rotina: 

a) Faz-se descer o conjunto lastro-molinete, até que o molinete esteja com 

seu eixo horizontal no caso de molinete a hélice ou metade das conchas, para 

molinetes de eixo vertical, no mesmo nível que a superfície da água; 

b) Reduz-se a zero a leitura do contador do guincho. 

c) Faz-se descer o conjunto ate que o lastro venha a tocar no leito do rio. 

A profundidade será obtida adicionando-se a leitura do contador, á distância 

entre o zero do molinete e a base do lastro. 

Quando, principalmente em épocas de cheias, o arrastamento do conjunto 

molinete-lastro provocar um ângulo vertical superior a 10° deve-se fazer 

correções de profundidade. 

 

Medição de profundidade 

Métodos : Lastro suspenso + guincho 

                 Ecobatímetro 

 

A- Com lastro e guincho 

1- Guincho manual ou elétrico com 

cabo de aço galvanizado de ∅ 4mm. 

2- Contador digital indicando a 

extensão do cabo desenrolado 

(precisão teórica de 1 cm) 

3- Lastro de ferro ou chumbo de 30, 

50 ou 100kg 

4- Tábua ou lance metálico com polia e grampos de fixação. 

 

Erros freqüentes: 

- na contagem da extensão de cabo desenrolado. 
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- Arraste do lastro – ângulo α medido no campo 

• Correção possível no campo utilizando um lastro mais pesado, ou 

um cabo de ∅ menor; 

• Correção da profundidade medida -Pm quando α > 10°. 

ROTEIRO PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO 

∆ 1 = DE = excesso de comprimento do cabo no ar 

∆ 2 = EF = excesso de comprimento do cabo submerso 

∆ 1 = AB  





 −

α
1

cos
1  

∆ 2 = EG (1-k) 

EG = ptm – AB - ∆ 1  

(ptm = prof. Total medida) 
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A. vazão será calculada da seguinte maneira: 

A1 = h0 + h1 . L  -------  Q1 = A1 . V1 
    2 

A2 = h1 + h2 . L  -------  Q2 = A2 . V2 
    2 

A3 = h2 + h3 . L  -------  Q3 = A3 . V3 
    2 

A4 = h3 + h4 . L  -------  Q4 = A4 . V4 
    2 

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 

A = área 

L = distância entre as verticais 

h = profundidade 

V = velocidade 

Q = vazão  
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Uso de sextante 

                                                                                                                              

As    medições dos rios de mais de trezentos metros de largura, quando se torna 

impraticável o esticamento do cabo de aço, são feitas por vários processos que 

visam à locação da vertical onde se processa o registro da velocidade. Dentre 

estes, são comuns aqueles em que o afastamento da canoa á marcado a partir de 

uma base trigonométrica com a determinação com sextante dentro da canoa, dos 

ângulos de afastamento das verticais, 

 
12 - MEDIÇÃO DE DESCARGA COM VERTEDOR  

Vertedor retangular 

A medição de vazão com vertedor retangular em muitos casos conduz a 

resultados mais precisos que o processo de medição com flutuador, embora 

requeira um pouco mais de trabalho e se limite aos casos em que as condições 

morfológicas do curso d’água permitam sua realização. 

Barra-se o curso d’água com painel de tábuas que tenha uma abertura 

retangular no centro, suficiente para a passagem de toda água. A largura do 

vertedor deve ter de metade até dois terços da largura do curso d’água. 
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HIDROMETRIA EXPEDITA 
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Tabela 

Vazão de vertedouros retangulares sem contração lateral – em m3/s 

Fórmula de Francis 

0 = 1,84 b h 3/2 

 

h (m) Q (m3/s) h (m) Q (m3/s) h (m) Q (m3/s) 

0,0100 

0,0110 

0,0120 

0,0130 

0,0140 

0,0150 

0,0160 

0,0170 

0,0180 

0,0190 

0,0200 

0,0220 

0,0240 

0,0260 

0,0280 

0,0300 

0,0325 

0,00184 

0,00212 

0,00242 

0,00273 

0,00305 

0,00338 

0,00372 

0,00408 

0,00444 

0,00482 

0,00520 

0,00600 

0,00684 

0,00771 

0,00862 

0,00956 

0,01078 

0,0350 

0,0375 

0,0400 

0,0450 

0,0500 

0,0550 

0,0600 

0,0650 

0,0700 

0,0750 

0,0800 

0,0850 

0,0900 

0,1000 

0,1250 

0,1500 

0,1750 

0,01205 

0,01336 

0,01472 

0,01756 

0,02057 

0,02373 

0,02704 

0,03049 

0,03408 

0,03779 

0,04163 

0,04560 

0,04968 

0,05819 

0,08132 

0,10689 

0,13470 

0,2000 

0,2250 

0,2500 

0,2750 

0,3000 

0,3500 

0,4000 

0,4500 

0,5000 

0,5500 

0,6000 

0,6500 

0,7000 

0,7500 

0,8000 

0,8500 

0,9000 

0,16457 

0,19638 

0,23000 

0,26535 

0,30234 

0,38100 

0,46549 

0,55544 

0,65054 

0,75052 

0,85515 

0,96425 

1,07762 

1,19512 

1,31660 

1,44194 

1,57102 

OBSERVAÇÃO: TABELA VÁLIDA PARA b = 1 m 
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Tabela 

Vazão de vertedouros triangulares abertura em 90° – em m3/s 

Fórmula de Thompson 

0 = 1,4 h 5/2 

 

h 
(m) 

Adicionais em metros  h 
(m) 

Adicionais em metros 
0,000 0,003 0,006 0,009  0,000 0,003 0,006 0,009 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,10 

0,11 

0,12 

0,13 

0,14 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,19 

0,20 

0,21 

0,22 

0,23 

0,24 

0,00022 

0,00045 

0,00078 

0,00123 

0,00181 

0,00253 

0,00340 

0,00443 

0,00562 

0,00698 

0,00853 

0,01027 

0,01220 

0,01434 

0,01668 

0,01924 

0,02203 

0,02504 

0,02829 

0,03178 

0,03552 

0,03951 

0,00028 

0,00054 

0,00091 

0,00139 

0,00202 

0,00278 

0,00369 

0,00477 

0,00601 

0,00743 

0,00903 

0,01083 

0,01282 

0,01502 

0,01743 

0,02006 

0,02291 

0,02599 

0,02931 

0,03288 

0,03669 

0,04075 

0,00034 

0,00064 

0,00104 

0,00157 

0,00223 

0,00304 

0,00400 

0,00512 

0,00642 

0,00789 

0,00955 

0,01140 

0,01346 

0,01572 

0,01819 

0,02089 

0,02361 

0,02696 

0,03036 

0,03399 

0,03788 

0,04202 

0,00042 

0,00074 

0,00118 

0,00175 

0,00245 

0,00331 

0,00432 

0,00549 

0,00684 

0,00837 

0,01008 

0,01200 

0,01411 

0,01644 

0,01898 

0,02174 

0,02473 

0,02796 

0,03142 

0,03513 

0,08910 

0,04337 

 0,25 

0,26 

0,27 

0,28 

0,29 

0,30 

0,31 

0,32

0,33 

0,34 

0,35 

0,36 

0,37 

0,38 

0,39 

0,40 

0,41 

0,42 

0,43 

0,44 

0,45 

0,46 

0,04375 

0,04826 

0,05393 

0,05883 

0,06340 

0,06901 

0,07632 

0,08110 

0,08758 

0,09437 

0,10146 

0,10886 

0,11658 

0,12462 

0,13295 

0,14167 

0,15069 

0,16005 

0,16975 

0,17979 

0,19018 

0,20092 

0,04507 

0,04966 

0,05452 

0,05965 

0,06506 

0,07079 

0,07673 

0,08301 

0,08959 

0,09646 

0,10365 

0,11115 

0,11896 

0,12709 

0,13555 

0,14434 

0,15346 

0,16292 

0,17272 

0,18287 

0,19336 

0,20421 

0,04642 

0,05109 

0,05603 

0,06124 

0,06674 

0,07252 

0,07859 

0,08495 

0,09162 

0,09839 

0,10587 

0,11346 

0,12137 

0,12960 

0,13815 

0,14704 

0,15626 

0,16583 

0,17573 

0,18598 

0,19658 

0,20754 

0,04779 

0,05254 

0,05756 

0,06286 

0,06844 

0,07431 

0,08046 

0,08692 

0,09368 

0,10074 

0,10811 

0,11580 

0,12280 

0,13213 

0,14079 

0,14977 

0,15920 

0,16376 

0,17877 

0,18912 

0,19983 

0,21089 

 

Depois de instalado o vertedor, crava-se, a montante do mesmo, uma 

estaca cuja extremidade superior deve ficar no nível em que está a crista do 

vertedor. 
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Com a água escoando normalmente através do vertedor, mede-se a altura 

do nível d’água 

h sobre o topo da estaca. 

A descarga pode ser calculada pela fórmula 

Q = 1,84b.h3/2 

Q = vazão, em m3/s 

b = largura da abertura do vertedor, em m 

h = altura do nível d’água sobre a crista do vertedor, em m. 

 

Vertedor triangular 

Quando as descargas são muito pequenas, ou quando o córrego tem uma 

largura reduzida em relação à sua profundidade, emprega-se um vertedor com 

abertura triangular em V. Com ângulo de 90°. 

A descarga á calculada pela fórmula: 

Q = 1,4h5/2 

 

13 - OS CUIDADOS NA MEDIÇÃO DE DESCARGA 

Durante as medições de descargas, devem-se tomar certos cuidados para 

evitar acidentes de trabalho. Recomenda-se os seguintes cuidados: 

- usar coletes salva-vidas; 

- usar cabo de aço apropriado; 

- esticar o cabo do aço com tifor e usar luvas para proteger as mãos; 

- em épocas de cheias ter cuidado em esticar o cabo de aço e com os 

troncos de árvores que descem o rio, podendo bater no barco; 

- ao chegar na seção de medição ou de réguas verificar com atenção se 

não existe cobra ou outro animal perigoso nas proximidades; 

- levar sempre dois remos, prevenir se o motor do barco estragar. 

- quando o cabo estiver esticado, ter cuidado para não bater no mesmo 

durante o percurso da embarcação. 
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- para medição a vau, em águas poluídas, usar macacão ou vestimenta 

apropriada. 

 

14 – ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DA SEÇÃO TRANSVERSAL 

Todos os elementos geométricos da seção transversal são definidos em 

função do nível d’água e portanto variam com ele. 

 
- área molhada - é a área S da seção transversal ocupada pela água (área 

ABC) e expressa em m2. 

- perímetro molhado - P - é o comprimento da linha de contato entre a 

superfície molhada e o leito. É o perímetro da seção transversal onde o 

escoamento se encontra em contato com as paredes do canal, excluindo a 

superfície livre, expresso em metros. 

- raio hidráulico – R = 
P
S , é o quociente da área molhada pelo perímetro 

molhado, grandeza semelhante à largura ou profundidade, expresso em metros. 

- largura superficial - L, é o comprimento da linha horizontal da área 

molhada (linha AC), expressa em metros. 

- profundidade média – hm = 
L
S , é o quociente da área molhada pela 

largura superficial, expressa em metros. 

A área molhada e o raio hidráulico são de utilização constante na 

elaboração de curvas de calibragem ou curva- chave, por isso é importante que 

eles sejam calculados corretamente. 
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15 - CURVA-CHAVE 

Escolhida a seção de controle para medida de vazões, pode-se neste local 

instalar uma régua linnimétrica. A finalidade desta régua é relacionar a altura 

d’água do rio com a sua vazão. A relação entre cota e descarga, damos o nome 

de curva-chave, conhecida também como curva de calibragem. 

Com dados do resumo das medições, onde temos a cota lida e vazão 

calculada, procedemos da seguinte maneira: 

1° - Plotagem das descargas em relação a cotas, em escala natural ou 

logarítmica. 

Na escala natural, em papel milimetrado, existe a vantagem da melhor 

percepção do desenvolvimento da curva cota-descarga, entretanto nas 

extrapolações em cotas altas a precisão é fraca. 

Na escala logarítmica, em papel bi-log, os pontos tendem a uma reta, o 

que permite melhor precisão nas extrapolações. 

2°- Plotadas as medições, traçamos uma curva que atenda ao maior 

número de medições, procurando interpolar os pontos, para cima e abaixo da 

curva, em quantidades iguais. 

3° - Traçada a curva, elabora-se uma tabela cota-descarga ou calcula a 

equação da curva. 

Na elaboração da tabela, realizamos leitura de cota de 10 em 10cm o 

obtemos as respectivas descargas. 

 

Métodos para estabelecer uma curva-chave 

Temos vários métodos para estabelecer uma curva-chave, os principais, 

ou os mais usados são: 

1- método logarítmico; 

2- método das diferenças finitas; 

3- método de Stvens. 
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Método logarítmico 

É o mais usado, neste caso usamos o papel bi-logarítmo. O método 

baseia-se no fato de que a relação entre as cotas e descargas medidas em uma 

seção transversal pode ser expressa através de uma equação de uma parábola do 

grau n. Neste caso a relação Q = f(H) é escrita da seguinte maneira: 

Q A (h - ho)n 

onde: 

Q = valor da descarga líquida em metros cúbicos por segundo; 

A = constante, a determinar; 

h = altura d’água, cota medida em metros; 

ho = altura medida, cota em metros que corresponde á descarga nula; 

n = grau da parábola 

 

Método das diferenças finitas 

Para este método usamos o papel milimetrado ou papel bi-logaritmo. A 

expressão da curva é do tipo polinômio: 

Q = a + bh + ch2 + ..................... 

onde: 

Q = descarga em m3/s 

h = altura d’água, em m 

a,b,c........ são constantes 

 

Método de Stevens 

É um método que utilizamos em casos limitados de observações ou 

medições diretas. Baseia-se na fórmula do Chézy. 

A expressão da vazão é 

Q = CA Ri  

Onde: Q = descarga, em m3/s  

A = área da seção molhada, em m² 
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R = raio hidráulico, m 

i = declividade do espelho d’água em m/m.  

C = constante, função de R e da rugoridade das paredes do canal. 

 

EXEMPLO DE UMA CURVA-CHAVE 

Com o resumo de medições da estação Ribeirão das Antas, traçar a curva-

chave em papel milimetrado e fazer a tabela cota-descarga. 

 

N° Data Cota (m) Descarga (m3/s) Desc. Calc. Desvio -% 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

30.08.85 

28.10.85 

31.01.86 

30.03.86 

25.06.86 

14.08.86 

30.10.86 

19.01.87 

16.04.87 

22.06.87 

18.08.87 

12.11.87 

12.03.88 

13.05.88 

13.08.88 

0,55 

0,54 

1,18 

0,74 

0,57 

0,50 

0,50 

0,58 

0,76 

0,64 

0,53 

1,68 

2,48 

0,94 

0,62 

2,14 

1,96 

8,10 

4,28 

2,63 

1,62 

1,96 

2,56 

4,21 

3,46 

2,07 

15,5 

30,3 

7,19 

3,55 

2,15 

2,10 

9,05 

3,90 

2,35 

1,80 

1,80 

2,45 

4,20 

2,95 

2,05 

16,6 

28,8 

6,10 

2,80 

-0,5 

-6,7 

-10,5 

9,7 

11,9 

-10,0 

8,9 

4,5 

0,2 

17 

1 

-6,6 

5,2 

18 

27 
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Desvio das medições 

Uma medição poderá cair dentro ou fora dos limites da curva. Se a 

medição cair fora temos que verificar a causa, por exemplo, se foi erro de cota, 

de área, da velocidade, etc. Não encontrando a causa, devemos desprezar esta 

medição. 

Calculadas as medições, podemos calcular os desvios pela fórmula: 

D = Qm - Qc . 100 
  Qc 

Onde: D = desvio em porcentagem  

 Qm= descarga medida 

 Qc= descarga calculada 

O desvio deverá ser inferior a 10%. 

 

Período de validade de uma curva-chave 

É o período em que a curva tem sua validade, ou seja, o período entre 

duas datas determinadas onde a curva é única. 

Porém, com a mudança do controle da seção medidora e/ou das réguas, 

verificamos uma formação de uma nova curva, que deverá ter um outro período 

de validade. 

A mudança do período ocorre também ao passar dos anos ou por fatores 

externos, como desmatamentos, barragens, enchentes, etc. 

 

Deficiência de uma curva-chave 

As causas mais comuns das deficiências da relação cota-descarga são: 

1- Poucas medições de descargas em geral. 

Havendo poucas medições de descargas em todas as épocas e para toda 

gama de variação de níveis d’água, a relação cota-descarga ficará mal definida, 

podendo introduzir erros sistemáticos na avaliação das descargas, seja nos 

valores baixos, médios ou altos. 
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2- Poucas medições de descargas para níveis baixos. Neste caso, poderão 

afetar a definição dos deflúvios durante as estiagens, especialmente quando a 

seção de controle é variável, por exemplo, quando o fundo do rio é móvel. 

3- Poucas medições de descargas para níveis altos. Neste caso, ocorrerão 

em quase todos os postos, devido á dificuldade de serem efetuadas as medições 

em cotas altas, durante as enchentes. Esta deficiência prejudicará o 

conhecimento da magnitude das enchentes para o estudo de controle de cheias e 

para avaliação da vazão de sangradouros de barragens ou de obra de 

canalização. 

Existem alguns programas de computadores para estabelecimento de 

curva-chave, como Grafchave desenvolvido pela COPPE/UFRJ e CPRM, e o 

software Stevens desenvolvido por Filho ET.al(2003). 

 

16 - ESTIMATIVA DE VAZÃO DE CHEIA ATRAVÉS DE DADOS DE 

CHUVA 

O escoamento superficial que provoca uma vazão de cheia é aquele que 

resulta de uma chuva capaz de produzir uma enchente do curso d’água. Neste 

caso a vazão pode ser calculada pelo o Método Racional, que é baseado na 

fórmula: 

Q = 0,278 C.i.A 

onde: Q = vazão em m3/s 

C = coeficiente de escoamento superficial 

i = intensidade da chuva, em mm/h 

A = área de drenagem em km2. 

O coeficiente de escoamento C, que representa a relação entre o deflúvio 

superficial e o deflúvio pluvial correspondente, pode ser avaliado a partir de 

condições de solo e vegetação da bacia. Normalmente C é tabelado. 
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17 - ESTIMATIVA DE VAZÃO POR MEIO DA ÁREA DE DREMAGEM 

Quando se tem dados de vazão média em um determinado local e 

queremos estimar a vazão para um outro local, no mesmo curso d’água ou na 

mesma bacia homogênea, podemos utilizar a seguinte fórmula empírica; 

 
Qb = Qx 
Ab  Ax 

Onde: Qb = vazão em b (conhecida) 

Qx = vazão em x (a estimar) 

Ab = área de drenagem em b (conhecida)  

Ax = área de drenagem em x (conhecida) 

As áreas de drenagem de b e x não devem ter grande diferença (no 

máximo 3 vezes uma da outra). Devem estar localizadas em locais de geologia e 

hidrogeologia semelhantes. 

 

18 – ANÁLISE DE DADOS FLUVIOMÉTRICOS 

1 - Cotas 

A análise de cotas médias diárias terá por base a comparação dos 

cotagramas relativos ás estações vizinhas da mesma bacia, e de preferência no 

mesmo rio. 

Inicialmente antes de traçar os cotagramas, devemos analisar os valores 

numéricos observados e anotados nos boletins com finalidade de eliminar erros 

grosseiros. 
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Traçados de cotagramas 

No eixo horizontal, marcamos o tempo, em dias e no eixo vertical, 

marcamos as cotas em cm. 

 
 

Analisando os cotagramas podemos detectar os seguintes erros ou falhas: 

- falsa leituras do observador; 

- períodos sem leituras de régua; 

- preenchimento arbitrário de dados durante um período de ausência, 

férias ou descuido do observador. 

- erro de 01 (um) metro - o observador acostumado a uma certa marcação 

na caderneta, onde são anotados o mesmo valor do metro inteiro, varia somente 

os centímetros e permanece marcando o mesmo valor do metro inteiro, mesmo 

quando este foi ultrapassado. 

Exemplo: 

dia  cota 

1  160 

2  175 

3  192 

4 110 – 210 ( é o correto) 

5  120 – 220 
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2 - Descargas 

As descargas poderão ser analisadas com base nos fluviogramas. Traçam-

se os fluviogramas das estações a montante e de jurante e faz a comparação 

sobrepondo uma sobre a outra. 

Na complementação de falhas de leituras (ou correções) o procedimento 

varia de estação para estação. Quando o período é curto (menos de 15 dias) e o 

rio estiver em recessão ou em cotas baixas sem que ocorra chuvas no período, a 

complementação poderá ser feita por analogia, com estação de montante e de 

jusante. 

Neste caso podemos completar as falhas diárias. No caso em que o 

período de falhas ultrapassam os de 15 dias e/ou se for em épocas chuvosas, não 

devemos completar as falhas diárias, fazemos a estimativa das descargas média 

mensal, máxima e mínima. 

Para estimativa das descargas média mensal, máxima e mínima, podemos 

proceder da seguinte maneira: 

No papel mono-log, marcamos os meses no eixo horizontal e as descargas 

no eixo vertical, depois de escolher uma escala conveniente. 

Exemplo para 3 estações, A, B e C 

 
Neste gráfico, observamos o aspecto de homogeneidade. Ternos que 

observar também se não houve chuva na bacia. Quando chove somente em uma 

parte da bacia o fluviograma pode sofrer alterações no caso de comparação de 

estação de montante e de jusante. 



 49 

EVAPORIMETRIA 

 

1 – CONSIDERAÇOES GERAIS 

O conhecimento da evaporação de várias superfícies naturais é de muita 

importância para a agrometeorologia, a hidrologia, a climatologia, na ecologia, 

no estudo de reservatório, estudo na agricultura, na secagem natural de produtos, 

etc.  

Evaporação 

— Evaporação é a passagem da água líquida para o estado de vapor em 

condições naturais. 

— Evaporação é o conjunto dos fenômenos de natureza física que 

transforma em vapor a água da superfície do solo, dos cursos da água, lagos, 

reservatórios o mares. 

Transpiração 

Transpiração é a evaporação devida à ação fisiológica dos vegetais. As 

plantas, através de suas raízes, retiram do solo a água para suas atividades vitais. 

Parte dessa água é cedida à atmosfera sob a forma de vapor, na superfície das 

folhas. 

Evapotranspiração 

É a ação conjunta dos processos de evaporação e transpiração, 

Grandezas características 

— Perda por evaporação ou transpiração — é a quantidade de água 

evaporada por unidade de área horizonta1 durante um certo intervalo de tempo – 

mm. 

- Intensidade de evaporação ou transpiração — é a velocidade com que se 

processam as perdas por evaporação — mm/hora ou mm/dia. 

 

2 - FATORES INTERVENIENTES NA EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

- Umidade Relativa do Ar; 
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O grau de umidade relativa do ar atmosférico é a relação entre a 

quantidade de vapor de água presente e a quantidade de vapor d’água que o 

mesmo volume de ar conteria se estivesse saturado, expresso em porcentagem. 

Quanto maior for a quantidade de vapor de água no ar atmosférico, tanto 

maior o grau de umidade e menor a intensidade de evaporação. 

— vento; 

— temperatura; 

— radiação solar; 

— pressão barométrica (pouca influência); 

— salinidade da água; 

— transpiração; 

— evaporação na superfície do solo e das águas. 

 

3 - MEDIDA DA EVAPORAÇÃO 

A avaliação da evaporação pode ser feita por vários métodos e fórmulas 

empíricas ou através de evaporímetros (tanques) 

Os tanques de evaporação (tanque classe A) são equipamentos mais 

utilizados para estimativas de evaporação de reservatórios. 

Consta de um tanque circular construído em chapa de ferro galvanizado 

de aço inoxidável, de l,20m de diâmetro e altura de 25,4 centímetros. É montado 

sobre um estrado de madeira, ficando livremente exposto a atmosfera. No seu 

interior tem um micrômetro de gancho para as leituras da variação no nível da 

água no seu interior. 

A evaporação de espelho d’água (lagos) é obtida multiplicando-se a 

lâmina medida no tanque por um coeficiente de ajuste, denominado de 

coeficiente do tanque. 

E = K.Et 

E = evaporação do lago 

K = coeficiente do tanque 
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Et = evaporação do tanque 

 

Método de Penman 

É um método analítico consagrado na estimativa da evaporação. Este 

método envolve o cálculo do balanço de radiação o do transporte de vapor 

d’água, A evaporação, que neste caso é chamada de evaporação potencial é 

estimada pela expressão: 

Ep = 1  ∆ / δ . Q + Ea 
        59 ∆ / δ + l 

Ep = evaporação potencial diária (mm/dia) 

∆ / δ = coeficiente que dependente da temperatura média diária do ar, 

tabelado. 

Q = balanço diário de radiação (cal/cm2 . dia) 

Ea = poder evaporante diário do ar (cal/cm2 .dia) 

Ea = 20,65 (0,5+ U ) (es - e) 
                           160 

U = velocidade do vento a 2m de altura (km/dia)  

es-e = défcit de saturação do ar(mm/hg)                         

 

4 - INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA EVAPORIMETRIA 

- Pluviômetro; 

- Pluviágrafo; 

- Termômetro de máxima e mínima do ar; 

- Psicrômetro — é utilizado para determinar a umidade do ar. É 

constituído de dois termômetros, sendo um de bulbo seco e outro de bulbo 

úmido; 

- Tubo de Piché — é um tubo de vidro graduado, colocado no abrigo, 

pendurado com a boca para baixo, no qual é colocado um disco de papel 

absorvente. Serve para obter medidas de evaporação. 
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- Anemômetro — é instrumento utilizado para medir a velocidade do 

vento. 

- Tanque tipo A; 

- Poço tranquilizador — é um cilindro acoplado sobre um tripé, fica 

dentro do tanque. 

- Micrômetro de gancho —é  um parafuso terminado por um gancho, fica 

apoiado sobre a borda do poço tranquilizador. No próprio parafuso está gravada 

a escala dos números inteiros que indicarão o total de água evaporada em 

milímetros. 

- Termômetros de máxima e mínima da água. 

 

5 - INSTALAÇÃO DAS ESTAÇÕES EVAPORIMÉTRICAS (E) 

— O terreno escolhido deverá estar situado em local de boas condições de 

acesso e comunicações; 

— Deverá ser instalada em local elevado a fim de se evitar inundações; 

— Deverá estar bastante afastada de obstáculos; 

— O local não deve possuir solo rochoso e nem tão pouco ser acidentado; 

— O terreno não deve possuir vegetação; 

— A área deve ser cercada; 

— As estações serão providas de abrigos meteorológicos (dentro do 

abrigo fica os termômetros de máxima e mínima do ar, tubo de Piché 

psicrômetro). 

 

6 - EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL (ETP) 

É a máxima perda de água, na forma de vapor para a atmosfera, que 

ocorre com uma vegetação em crescimento, que cobre totalmente uma superfície 

horizontal de solo e é completamente exposta ás condições atmosféricas, sem 

ocorrer restrição de água no solo. É importante na ecologia vegetal e no 

planejamento agrícola. 
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7 – MEDIDA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL 

A medida da evapotranspiração potencial é feita através de 

evapotranspirômetros. 

O uso mais difundido no Brasil é o de Thornthwaite-Mather, que são 

recipientes enterrados e cheios com o mesmo solo de sua escavação. A 

superfície gramada do evapotranspirômetro deve estar ao mesmo nível do 

gramado da estação evaporimétrica ou estação climatológica. A medida da 

evapotranspiração é feita através do total de água que é usado pela vegetação 

num dia, determinado pela diferença entre as quantidades de água colocada e 

percolada. 

ETP = P + I - C 

Onde: 

ETP = evapotranpiração potencial (mm/dia) 

P = precipitação (mm/dia) 

I = irrigação (mm/dia) 

C = água percolada (mm/dia) 

 

8 - BOLETIM DE OBSERVAÇÃO EVAPORIMÉTRICA 

Boletim evaporimétrico é uma ficha em que são anotadas as seguintes 

observações: 

— data e hora 

— temperatura do ar; 

— vento; 

— evaporação do tubo de Piché; 

— evaporação do tanque; 

— chuva; 

— umidade do ar; 

— pressão; 

— temperatura da água. 
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INSTALAÇÃO DO PLUVIÔMETRO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

TANQUE DE EVAPORAÇÃO 
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TUBO PICHE 
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SUPORTE DE TERMÔMETROS 
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ESTAÇÃO EVAPORIMÉTRICA 

 
 

Atualmente as estações evaporimétricas e climatológicas convencionais estão 

sendo substituídas por estações telemétricas. 
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QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 

1 – IMPORTÂNCIA DA ÁGUA 

A água tem um papel primordial no desenvolvimento dos seres vivos 

sobre a terra e na base da vida. A maior parte do organismo é a água e ela 

constitui o primeiro dos seus elementos depois do ar. 

Para a maioria dos usos é interesse controlar a qualidade da água, já que 

pequenas variações no conteúdo de alguns componentes pode mudar 

sensivelmente sua qualidade, tornando-se inservível e as vezes perigosa. 

A água em estado natural, sempre contém sólidos dissolvidos e gases 

devido a forma em que se origina. A chuva cai sobre a terra, toma contato com o 

ar e logo parte escorre e parte infiltra na terra, pondo-se em contato com os 

gases que estão nos vazios e dissolve os sais com os quais tem contato. Em geral 

as águas subterrâneas estão mais carregadas de sais, pois a água para chegar ao 

subsolo, deve atravessar várias camadas que contém sais. 

A água que alimenta os rios é uma mistura de águas superficiais e 

subterrâneas. Em geral, em estiagem, onde predomina a alimentação de águas 

subterrâneas, se comprova um aumento de salinidade, e nos meses mais úmidos, 

diminui a salinidade, porque a água provém escoamento superficial. 

 

02 - CONCEITOS 

Água pura — é a água isenta de qualquer impureza. 

Água potável — a que atende aos padrões de potabilidade. 

Água poluída — É a água que sofreu qualquer alteração nas 

características físicas, químicas ou biológicas, prejudicando um ou mais usos. 

Água contaminada - É a água nociva a saúde. É a água que contêm micro-

organismos patogênicos e/ou substância tóxicas. 

Autodepuração — Processo de decomposição, transformação ou 

estabilização da matéria orgânica num trecho do curso d’água. 
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03 - ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA 

Na análise de qualidade da água temos três aspectos diferentes: 

a)- Análise físicas: Odor, sabor, temperatura, turbidez, densidade, cor, etc, 

b)- Análise química: PH, alcalinidade, dureza, condutividade sólidos, 

oxigênio dissolvido, debanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) , DQO, sais 

minerais, etc, 

c)- Análise biológica: bactérias, vírus, fungos, algas, etc. 

Quanto ao tempo de conservação das amostra podemos ter: 

a)- Análise imediatas (Não é possível conservar a amostra): PH, 

Alcalinidade, Bicarbonatos, Cor, Odor, Temperatura, etc. 

b)- Análise no mesmo dia: (conservando a amostra com um tratamento 

prévio) 

Nitratos, Mercúrio, Fenois, Tubidez, etc, 

e)- Análise posterior:  Analisados posteriormente, embora requeiram um 

tratamento prévio ou cuidados especiais ao serem transportados. 

 

04 - PARÂMETROS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Os parâmetros a analisar, depende do uso o que se destina a água. 

Embora não se possa dar uma norma geral, os parâmetros que se analisam 

normalmente são os seguintes, já que eles são toleráveis dentro de certo 

intervalo, ou proibidos. 

- Água para consumo doméstico: 

Cloretos, Oxigênio dissolvido, PH, Turbidez, Dureza, Fosfato, Nitratos, 

Sulfatos, etc. 

- Água par irrigação: 

Cálcio, cloreto, condutividade, magnésio, potássio, alcalinidade, PH, 

temperatura, bicarbonatos, etc. 

- Água para recreação: 

Fosfatos, nitratos, nitritos, sólidos dissolvidos. 
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- Água para consumo industrial: 

Alcalinidade, dureza, PH, temperatura, sólidos dissolvidos DBO, óleos e 

graxas, zinco, colitormes, etc. 

Os parâmetros a serem analisados nas amostras serão função dos objetivos 

do programa de monitoramento. No caso de programas para avaliação de níveis 

de poluição, os parâmetros analisados serão determinados pelo tipo da indústria 

poluidora. 

 

05 - DESCRIÇÃO DE ALGUNS PARÂMETROS  A ANALISAR 

- Temperatura —(medida no campo) 

As propriedades físicas, químicas e biológicas variam com a temperatura. 

Com o aumento da temperatura ocorre: diminuição da densidade, viscosidade, 

oxigênio dissolvido; aumento da toxidez, aumento do odor, das reações 

químicas, tempo de vida de bactérias, etc. 

- Oxigênio Dissolvido - (medido no campo) OD 

É um dos principais indicadores da qualidade sanitária das águas. Quanto 

mais próximo da saturação, normalmente a água de superfície é de melhor 

qualidade. 

A concentração do oxigênio dissolvido diminui com o aumento da 

temperatura, altitude e degradação de matéria orgânica. 

Para águas superficiais de boa qualidade considera-se como limite 

inferior, uma concentração de oxigênio dissolvido de 5 mg/L. Em águas 

poluídas, a concentração de OD pode chegar a zero.  

- PH - (medido no campo) 

O valor do PH representa a acidez ou alcalinidade da água. Por definição, 

é o logarítimo negativo da concentração de ions hidrogênio. 

O PH pode variar de 0 a 14. A água com PH = 7 é neutra, menor que 7 é 

ácida e maior que 7 á alcalina (básica). 
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Valores de PH baixos ou elevados podem irritar as mucosas e olhos, 

influir no desenvolvimento de vários tipos de peixes etc. 

Para a medição do PH é usado o PHMETRO. 

- Condutividade (medida no campo) 

A medida da condutividade da água expressa a capacidade da mesma 

conduzir corrente elétrica. 

Quanto maior a concentração de ions maior será o valor da condutividade. 

A condutividade aumenta com o aumento da temperatura. 

Pode haver uma correlação entre os valores da condutividade e 

concentração de sólidos dissolvidos. 

A condutividade é medida com condutivímetros e os valores são 

expressos em micronhos/em a 25°C. 

- Acidez: A acidez é um método para expressar a capacidade da água de 

ceder ions hidrogênio e dá uma indicação da corrosividade da água. A acidez de 

águas naturais é muito baixa, 

- Alcalinidade: A alcalinidade representa a demanda de ácido de um 

volume dado de água, para alcançar a neutralização. Provém dos bicarbonatos, 

carbonatos e hidróxidos contidos nas águas. 

A água com alcalinidade baixa fica difícil o tratamento, se não tem 

alcalinidade a água pode provocar corrosões. 

- Cloro Total: O cloro pode estar presente na água em forma de cloro 

livre e combinado. 

O cloro é agregado às águas de bebidas, água servidas e piscinas para 

destruir bactérias daninas. Um nível constante de 1 mg/L de cloro livre é 

geralmente adequado para controlar as bactérias, sem causar problemas de odor 

e paladar. 

- Cromo: O cromo pode estar presente na água, em forma hexavalente 

(cromato) ou trivalente. 
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O cromo hexavalente se introduz á fontes de áqua, através de resíduos 

industriais e é um grave contaminante das fontes de água potável, concentração 

superiores a 0,05 mg/l são suficientes para rejeitar a água. 

- Cor: A cor em água naturais é o resultado da presença de sais metálicos, 

matéria orgânica e outros materiais dissolvidos, suspensos e também de resíduos 

industriais. 

A cor dificulta a passagem de luz e altera o ciclo da vida aquática. 

A cor pode ser aparente ou real. 

- Dureza: A dureza das águas deve-se a existência de determinados 

cátions em solução, cuja ação sobre os sabões de sódio e potássio produz um 

precipitado que forma um sabão insolúvel. Isto reduz a formação de espumas 

capaz de diluir graxas, partículas de poeira, etc, reduzindo a capacidade 

limpadora do sabão. 

A dureza mede a capacidade da água consumir sabão. 

- Ferro: O ferro na água de consumo doméstico suja a roupa e porcelanas, 

originando mais danos domésticos que problemas de saúde. 

- Nitritos (NO2): A presença de nitritos na água, indica uma poluição com 

a cansequente presença de microorganismos patógenos. Os nitritos são tóxicos, a 

qual impotabiliza a água. O nitrito em grande quantidade (>10 mg/L) tem 

grande toxidade para crianças. 

- Nitratos (NO3) 

Apresentam-se na água, principalmente por oxidação bacteriana de 

matérias orgânicas. 

Águas potáveis com excessiva quantidade de nitratos provocam doenças 

nas crianças. 

- Demanda Bioquímica De Oxigênio (DBO) 

É a quantidade de oxigênio dissolvido na água para oxidação aeróbica de 

substância orgânicas presentes na água durante um curto período de tempo. (5 

dias a 20°C) 
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- Turbidez: É causada pela presença de matéria em suspensão, como 

argila, sílica, etc. 

- Coliformes: São indicadores de bactérias e poluição. 

Temos coliformes fecal e total. 

- Mercúrio: O mercúrio é altamente tóxico e cumulativo. 

É utilizado na indústria de papel, tintas na produção de biocidas, etc. 

A contaminação das águas ocorre por dissolução natural dos minérios de 

mercúrio e dos despejos das atividades industriais, tais como: refinaria, fábrica 

de cimento e fertilizantes a base de fosfato e também dos garimpos. 

- Toxidez para o homem: O contato prolongado com doses suficientes de 

mercúrio provoca uma intoxicação crônica que se manifesta através de 

inflamação na boca e gengivas, inchação das glândulas salivares, aumento da 

salivação, queda dos dentes, danos aos rins, mudança de personalidade, 

depressão, nervosismo, etc. 

A ingestão de grandes doses de mercúrio provoca uma intoxicação aguda 

com náuseas intensas, vômitos, dores intestinais, diarréia sanguinolenta, danos 

aos rins e a morte, normalmente dentro de dez dias. 

- Toxidez para peixes e outros organismos: Os sais de mercúrios são 

transformados em metil-mercúrio por algumas bactérias das águas e sedimentos 

de fundo, sendo acumulado pelos demais organismos da comunidade aquática. 

Os peixes são capazes de sobreviver por pequenos períodos, a altas 

concentrações de metil-mercúrio; entretanto, podem sofrer intoxicações fatais 

pela exposição prolongada. 

 

06 - RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente através da Resolução nº 357 

regulamentou as classes de uso e de qualidade de água dos rio e outros corpos de 

água. As águas doces são classificadas em cinco grupos. 
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07 - PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Os locais de amostragem são definidos em função dos objetivos do 

programa de Q.A. Exemplo: necessidade de se conhecer a eficiência de uma 

estação de tratamento d’água, avaliação de carga poluidora recebida por um 

curso d’água, avaliação da qualidade de água potável recebida por uma 

comunidade. 

Nos programas para controle de poluição hídrica são amostrados pontos a 

montante de um lançamento, no efluente e a jusante do mesmo. 

A qualidade de água varia temporal e espacialmente, portanto um local de 

coleta não é representativo de um corpo como um todo. Uma amostra mais 

representativa pode ser obtida coletando-se várias amostras menores em 

diferentes pontos, do que coletando-se apenas uma amostra grande num só 

ponto. O ideal é que seja tomada uma amostra individual maior e em maior 

número de pontos. 

 

08 – PROCEDIMENTOS PARA COLETA 

Após a etapa inicial de definição de objetivos, detalhamento dos pontos de 

amostragem, parâmetros a serem dosados, freqüência de coleta e cronograma de 

atividades, passa-se ao planejamento das atividades de campo, que irá envolver: 

— seleção de itinerário racional, onde são consideradas vias de acesso, 

prazo para remessa de amostras ao laboratório, tempo gasto na coleta, etc. 

— verificação da necessidade de equipamentos como: barcos, 

amostradores, etc; 

— preparo de lista de material necessário, como condutivimetros, 

termômetros, reagentes químicos, caixas de isopor, gelo para preservação das 

amostras, frascos, etc.; 

— coletar volume suficiente de amostras, prevendo-se inclusive, uma 

eventual necessidade de repetição de análise no laboratório; 
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— antes de efetuar as coletes, rotular as garrafas marcando as datas das 

coletas, 

 

09- COLETA DE AMOSTRAS 

 

A coleta de amostras é uma operação delicada que oferece várias 

alternativas, segundo a origem da água e o destino que se vai dar a mesma e na 

maioria dos casos, os resultados analíticos estão condicionados à forma em que 

foi realizada a coleta de amostras. 

O sistema de coleta de amostras é diferente em se tratando de águas 

superficiais ou subterrâneas ou em rios e lagos. 
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SEDIMENTOMETRIA 

 

1- SEDIMENTOMETRIA 

Trata da medida da quantidade de sedimentos transportados pelos cursos 

d’águas em uma determinada seção de um curso de água. É medido pela 

quantidade de sedimentos em peso que passa na seção, geralmente em 

toneladas/dia. 

Sedimentos 

É a partícula sólida derivada da fragmentação das rochas, por meio físico 

ou químico e transportada pela água ou vento, do lugar de origem ao de 

deposição. É um fator de qualidade de água muito importante para o cálculo da 

vida útil provável dos reservatórios. 

O material sólido carreado em suspensão, tem sido determinado com 

relativa precisão, mas o material que rola, saltita ou é arrastado em contato com 

o leito do rio, apresenta várias dificuldades para sua determinação. 

Para a obtenção dos dados de sedimentos em suspensão e do material do 

leito que rola e saltita será necessário o estabelecimento de um programa de 

medidas sedimentométricas que deverá fornecer: 

a) Informações consistentes e globais em termos da rede instalada. 

b) Informações especiais visando a solução de problemas em áreas 

específicas. 

c) Informações que descrevam o relacionamento entre a água, sedimento e 

o meio ambiente. 

Alguns conceitos fundamentais para o método da operação e cálculo, no 

estabelecimento do material sólido em suspensão: 

a) á bastante precária a correlação descarga liquida e descarga sólida; 

b) uma grande cheia pode significar mais de 50% de todo material sólido 

em suspensão carreado pelo rio, durante o ano; 
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c) após uma grande estiagem, na primeira cheia, a concentração de 

sedimentos eleva-se bruscamente, atingindo normalmente o seu máximo, antes 

do pico da enchente. 

 

2 - DANOS CAUSADOS POR TRANSPORTE SÓLIDO 

Os danos causados pela erosão ou assoreamento são vários e todos 

impõem pesados ônus à coletividade. 

Os danos causados pela deposição de materiais inférteis sobre as terras de 

culturas que margeiam os rios, os gastos com a desobstrução de portos e canais 

interiores de navegação ,o tratamento da água para uso domiciliar ou industrial, 

o desgaste das turbinas das usinas hidroelétricas provocado pelo impacto de 

partículas transportadas e as mudanças dos canais de navegação são exemplos 

de danos causados por transporte de sedimento. 

Os reservatórios têm sua capacidade de armazenamento reduzida devido 

aos efeitos de assoreamento, podendo-se mesmo calcular a sua vida útil. 

Exemplo de assoreamento de reservatórios no Brasil  

- reservatório da Pampulha, em Minas Gerais; 

- reservatório da Santa Bárbara, em Minas Gerais; 

- a barragem do Funil, no rio Contas, Bahia; 

- a barragem Sul, no rio Itajaí-Sul, Santa Catarina; 

- reservatório de Barra Bonita, no rio Tietê; 

- reservatório de Jupiá, no rio Paraná; 

- reservatório de Jaguari, no rio Paraíba do Sul; 

- reservatório da Usina de Poxoreo, em Mato Grosso. 

A vida útil do reservatório vai depender principalmente de três fatores: 

- da quantidade de material sólido transportado pelo curso d’água; 

- da porcentagem de material sólido retido pelo reservatório; 

- do peso específico aparente de sedimento depositado. 
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Quanto mais compactada a sedimentação, maior a via útil do reservatório, 

é menor o volume perdido. Assim essa vida útil será maior se o peso específico 

da sedimentação for 1,2 em vez de 0,95 t/m3. 

Um aproveitamento hidroelétrico a fio d’água, tendo um reservatório só 

para formar queda, poderá não ser prejudicado por uma diminuição em sua 

capacidade de acumulação. Todavia se o reservatório tem uma função 

regularizadora de descarga para manter um determinado valor de produção de 

energia, este valor será fatalmente reduzido. Em qualquer caso, um 

assoreamento tal que permita sedimentos grossos passar através das turbinas, 

provocará uma rápida e gradual abrasão nas suas lâminas. 

Da mesma forma, os reservatórios de irrigação, ao reduzirem a capacidade 

de acumulação por sedimentação perdem água pelo vertedor. 

 

3 – ESTIMATIVAS DE ASSOREAMENTO DO RESERVATÓRIO 

Podemos estimar grosseiramente o transporte sólido anual como uma 

função da bacia de drenagem (produção de sedimento por km2 da bacia). 

a) área de baixo rendimento, pouca produção de sedimento - altas 

montanhas: 10 a 33 m3/km2 

b) áreas de rendimento médio, média produção de sedimento - colinas: 

120 m3/km2 

e) áreas de alto rendimento, grande produção de sedimento - planícies: 

mais que l80m3/km2 

 

4 - COLETA DAS AMOSTRAS 

A coleta pode ser realizada por amostragem integrada ou pontual e ainda a 

vau ou com auxilio de um guincho. 

De uma maneira geral, os procedimentos são semelhantes, apenas os 

equipamentos empregados são diferentes. 
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Figura – US-DH-59 (MAS-3) – Amostrador de sedimentos em suspensão, 
integrador 

 
Figura – US-D-59 (MAS-2) – Amostrador de sedimentos em suspensão, 
integrador 
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Figura – Rock-Island” (AMP-2) – Amostrador de sedimentos do leito. 

 
Figura – Caçamba manual de coleta de sedimento de fundo 

 

Amostra integrada 

Inicialmente o operador introduz a garrafa no amostrador e se dirige à 

primeira vertical. No caso de medição a vau, a amostragem é realizada 

segurando-se firmemente a haste, no qual foi fixada o amostrador de vau, 

fazendo-o descer, a uma velocidade constante, ate que este venha a tocar o leito 
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do rio, quando deve ser iniciada imediatamente sua elevação, também com 

velocidade constante. 

Verifica-se então a situação da amostra; se esta atinge menos de 50% de 

capacidade da garrafa, deve ser repetida a operação, até que a amostra alcance 

cerca 75% da capacidade da garrafa. 

 

Amostragem Pontual 

Este processo é empregado quando é solicitado a distribuição da 

concentração de sedimento ao longo da vertical. Consiste basicamente, na 

amostragem a profundidades pré-fixadas. 

 

5 - MÉTODO DE AMOSTRACEM PARA SEDIMENTO EM 

SUSPENSÃO 

Na medição podemos escolher 5 a 15 verticais.  

Devemos escolher o bico adequado do amostrador. Cada bico tom sua 

própria velocidade máxima de trânsito que é igual a um fator multiplicado pela 

velocidade média da corrente na vertical. 

Bico de 1/8” -------- Vel. máx, trâns. = 0,2 Vm.  

Bico de 3/16” ------ Vel, máx, trâns. = 0,4 Vm.  

Bico de 1/4” -------- Vel. máx. trâns. = 0,4 Vm 

A esta velocidade de trânsito máxima corresponde um tempo mínimo de 

amostragem. Existe um ábaco para obter este tempo mínimo. 

 

Método EWI 

Equal width increment - igual incremento de largura. 

No método EWI a seção é dividida em partes iguais de incremento de 

largura. 

Se quisermos 10 verticais dividimos a largura por 11; se n verticais, 

dividimos por n+1. 
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Neste método se usa as velocidades de trânsito iguais para todas as 

verticais. 

 

Método EDI 

Equal discharge increment - igual incremento de descarga. 

No método EDI a seção é dividida em segmentos de igual descarga. 

- Faz-se a medição de vazão e calcula-se no campo toda a medição; 

- Desenha-se em papel milimetrado a seção transversal em um gráfico que 

na abscissa são distâncias e na ordenada são as descargas parciais acumuladas; 

- Se for fazer 5 amostras, isto é, 5 verticais, então será a cada 20%, então 

terá de se amostrar nas posições intermediárias, isto e: 10%, 30%, 50%, 70% e 

90%. 

 

6 - DISTRIBUIÇÃO E CONCENTRAÇÃO DAS PARTÍCULAS 

A distribuição das partículas na massa líquida não é uniforme, devido a 

ação da gravidade e das correntes descendentes, as partículas tendem a voltar ao 

leito, principalmente as areias. Para siltes e argilas a concentração é uniforme na 

vertical. Geralmente ela aumenta da superfície para o fundo, conforme o 

material em suspensão. 

Na massa líquida as concentrações atingem valores altos logo após 

pesadas precipitações, aumentando com as descargas, não guardando porém, 

uma relação constante. As concentrações variam ainda, de acordo com os tipos 

de solos e cultura, com as características do curso d’água. 

 

7 - ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE MATERIAL EM SUSPENSÃO 

A distribuição das partículas na massa líquida não é uniforme. Geralmente 

aumenta a concentração da superfície para o leito, considerado uma mistura de 

areias, siltes e argilas.  
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Essas amostras ao chegarem ao laboratório deverão ser registradas. É 

importante verificar se o hidrometrista anotou a adição de substância que 

conserve a água contra a formação de algas (formol ou solução de sulfato de 

cobre). Em caso contrário, devemos colocá-los em local escuro e analisar o mais 

rápido possível. 

Uma amostra de material em suspensão contém uma mistura de água, 

sedimentos e sais solúveis. Deve-se portanto, obter a quantidade de sedimento 

na amostra, que é feita por meio da determinação da concentração através do 

peso de material sólido por unidade de volume. Os sais solúveis serão de 

terminados e descontados do peso total obtido através do conhecimento de sua 

concentração. 

Os ensaios para essas amostras são: 

a) determinação da concentração em ppm (parte por milhão) 

b) determinação da salinidade, em ppm 

c) análise granulométrica. 

 

8 - CÁLCULO DA DESCARGA SÓLIDA EM SUSPENSÃO 

A determinação da descarga sólida em suspensão seria obtida facilmente 

se a concentração fosse expressa em peso de sedimento por unidade de volume 

da mistura água - sedimento. 

Entretanto esta forma não apresenta meios de oferecer a precisão 

desejada, razão pela qual a concentração é expressa em peso do sedimento seco 

por unidade de peso da mistura água-sedimento. 

Quando a concentração é baixa, a influência dos sedimentos no peso da 

mistura água-sedimento pode ser considerada desprezível, tornando-se o valor 

do peso específico da água como sendo sensivelmente igual ao da mistura. 

Nestas condições a descarga sólida será dada por: 

Qs = Q1.Cs.86.400.y 
1.000.000 
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Qs = Q1.Cs.Fc 

Qs = 0,0864.Q1.Cs 

onde: Qs= descarga sólida em suspensão diária 

Fc = fator de correção 

Q1= descarga liquida média diária 

Cs= concentração em partes por milhão 

y= peso especifico da mistura, admitindo igual a 1 (um) para 

concentrações baixas. 

Exemplo: calcular a descarga sólida em suspensão em Xavantina no rio 

das Mortes, sabendo-se que a descarga liquida média diária é 976 m3/s e a 

concentração média é 37,57 mg/l. 

Qs= 0,0864 . Q1 . Cs 

Qs= 0,0864 . 967 . 37,57 

Qs= 3.139 ton/dia. 

 

9 – ESTABELECIMENTO DE UMA REDE SEDIMENTOMÉTRICA 

O planejamento da quantidade de estação sedimentométrica 

adequadamente distribuídas numa bacia hidrográfica e a sua respectiva operação 

dependerá dos fins a que se destinam. 

Um estudo localizado exige uma estação, enquanto que para uma bacia 

deverá ser projetada rede básica que estará condicionada à de estações 

fluviométricas existentes. 

O planejamento adequado é caro, devendo-se então procurar-se uma rede 

mínima. O Guia de Práticas Hidrometeorológicos da OMM fornece indicações 

de instalação de estações sedimentométricas em 15% da rede fluviométrica, em 

regiões tropicais, considerando como rede mínima. 

As estações a escolher  nos diversos cursos d’água da bacia deverão estar 

situadas no médio curso do rio. Exceto os casos de estações de interesse no alto 

e baixo curso. No planejamento de uma estação para projeto de barragem é 



 77 

necessário a instalação o mais próximo possível do local escolhido para 

construção. 

A seção de medição de descarga sólida deverá ser a mesma estabelecida 

para a descarga liquida. 

A medição deve ser em trecho reto, estável, não perto de afluentes e não 

deve ter ilha no meio. 

Sugere-se que a rede tenha início pelos rios de importância econômica. 

A quantidade de sedimentos vai variar de acordo com o uso do solo. 
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DA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA À ANÁLISE DE 

VAZÃO: A CHAVE DO SUCESSO PARA OBTER DADOS CONFIÁVEIS 

Marcos Antônio Correntino da Cunha1 

RESUMO – Os dados de vazões utilizados para as diversas finalidades, tanto na 
área de engenharia, como nas áreas de biologia e geografia, devem ser de boa 
qualidade. Tem que ser confiáveis para não causar dúvidas e dar segurança na 
aplicação para os projetos e estudos hidráulicos, planejamento que envolva o 
volume de água, relatórios ambientais e para subsidiar as outorgas de uso de 
água. Porém isto nem sempre acontece. Observa-se vários dados de vazões 
duvidosos quando se trabalha com a hidrologia aplicada. Em certos casos 
existem verdadeiros absurdos, com dados de vazões máximas totalmente 
incoerentes com a área da bacia hidrográfica e com a correlação entre duas ou 
mais vazões de estações fluviométricas localizadas no mesmo curso de água.  
 Os dados não confiáveis de vazão podem ser causados por vários fatores, 
que vão desde a escolha do local para instalação da estação fluviométrica até a 
análise de consistência dos dados. 
 Este trabalho tem como objetivo fazer uma crítica em relação aos atuais 
dados de vazões e apresentar algumas sugestões para melhorar a confiabilidade 
dos mesmos. 

ABSTRACT – The data of discharge used in many purpose, as much as in 
engineering area, as in areas like biology and geography, must be of good 
quality. Is has to be trustful to not cause dubiety and give security in application 
to the hydraulics`projects and studies, environmental reports and to assist the 
grants to the use of water. However it doesn´t always happen. It´s noticed many 
data of doubtful outlet when working with applicable hydrology. This work has 
as object to make a critic in relation to the current data of discharge and present 
suggestions to improve the trust of the same. 

Palavras-chave:  Dados de vazão, dados confiáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
1 Engenheiro Hidrólogo da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM – Rua 148 nº 485 – Setor Marista – CEP. 74.170-110 – 
Goiânia-GO – Fone: (62) 3281-7816 – Fax: (62) 3240-1417 – e-mail: correntino@go.cprm.gov.br  
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INTRODUÇÃO 

 Nos estudos hidrológicos para projetos hidráulicos, planos diretores e de 

drenagem, relatórios ambientais e informações para a outorga do uso de água, os 

dados de vazões confiáveis são extremamente importantes, pois, a quantidade de 

água em vários casos torna-se uma variável de restrição.  

 Para obter os dados de vazões confiáveis são necessários vários processos 

ou várias etapas que devem ser trabalhadas com acompanhamento de um 

engenheiro hidrólogo com experiência em instalação de estação fluviométrica, 

análise consistência de dados hidrológicos, e ainda ter conhecimento de 

hidrologia aplicada. 

 A escolha do local da estação fluviométrica; a escolha do tipo de molinete 

para medir as vazões, dependendo das velocidades dos cursos de água; o método 

de medição de vazão; a metodologia adotada para o estabelecimento da curva-

chave; e o método adotado para análise de consistência de vazões são 

fundamentais para obter um bom dado de vazão. Infelizmente isto nem sempre 

acontece, e vários profissionais da engenharia, da biologia e da geografia estão 

utilizando dados não confiáveis em seus estudos, projetos e modelos. 

ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA  

 A escolha do local da estação fluviométrica é de grande importância para 

obter uma excelente relação cota-descarga. Deve ser instalada em um local que 

seja bom para medir vazão tanto em cotas baixas como em cotas altas. A 

velocidade da água deve estar entre 0,20 m/s a 3,00 m/s. Quando a velocidade é 

menor que 0,20 m/s quase sempre traz problemas para definição da curva-chave 

no ramo baixo, embora os molinetes tenham uma faixa de aferição entre 0,1 a 

4,00 m/s. Não deve ser instalada em local que provoque remanso e nem em local 

que ocorra transbordamento freqüente. É comum existir transbordamento até 

mesmo quando a água não atinge o último lance de réguas, e neste caso, vai 

ocorrer falsa leitura de cotas e em consequência falsas vazões diárias. 
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 O primeiro lance de régua deve ser numerado de maneira que em cotas 

baixas e com a escavação natural do leito, nunca ocorra leitura negativa de 

cotas. Desta maneira, na maioria dos casos, o primeiro lance de réguas do nível 

da água não deve ser para a leitura de zero a cem centímetros (0/100). 

 Além dessas observações, a instalação de uma estação fluviométrica deve 

seguir as Normas e Recomendações Hidrológicas e os manuais de empresas que 

operam rede hidrológica. 

 

MEDIÇÃO DE VAZÃO 

 As medições de vazões são normalmente realizadas por meio de molinetes 

hidrométricos convencionais ou ADCP (Acoustic Doppler Current Profile) e em 

alguns casos, para pequenos cursos de água com profundidades inferiores a um 

metro, utiliza-se também sensores para medir as velocidades. 

 Ainda hoje para rios largos, geralmente com mais de 200 metros, onde se 

torna difícil esticar o cabo de aço para prender o barco, utiliza-se o sextante com 

a finalidade de medir a distância por intermédio de trigonometria. Este 

equipamento é obsoleto e nunca é aferido, causando erros de área, e em 

consequência, erro de vazão. Por exemplo, o caso de duas estações no rio 

Araguaia em que no período de estiagem, as vazões  diárias de montante eram 

maiores do que as de jusante, sendo que em ambas estações era utilizado o 

sextante. Foram realizadas medições com ADCP em ambas estações e no 

mesmo dia no período de cotas baixas, verificou-se que a estação de montante 

apresentava menor vazão do que a estação de jusante. A falha estava nas 

medidas das áreas. As medições com ADCP foram plotadas na curva-chave e 

resolveu o problema de vazões nas estações. 

 O ADCP deve ser utilizado não só pra cotas altas, como também em cotas 

baixas, onde utiliza o sextante. As  desvantagens do uso do ADCP em relação 
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aos molinetes convencionais é o custo, e alguns casos, quando o leito do rio é 

móvel ou com águas turbulentas, pode haver interferência na medição. 

ESCOLHA DO MOLINETE  

  Existem vários tipos de molinetes, como: 

• Com hélice de 90 mm, dotado de um anel de proteção de diâmetro de 120 

mm. Este tipo é empregado com vantagem para medição em seções 

irregulares. 

• De eixo horizontal com três pás. São apropriados para uso em água limpa, 

porém são facilmente obstruídos por folhas. 

• De eixo horizontal de pás com arestas enviesadas, próprios para correntes 

axiais ou escoamento oblíquo. 

• De eixo vertical e provido de conchas. 

• De eixo horizontal e provido de hélice. 

• Pequenos molinetes, conhecidos como micromolinetes. Devem ser usados 

para pequenas profundidades, e não para pequenas velocidades. 

 De uma maneira geral, são utilizados os molinetes de eixo vertical com 

conchas e os de eixo horizontal com hélice. 

Vantagem e desvantagem do molinete de eixo vertical – como vantagem pode 

citar: possibilidade de substituição de suas partes móveis e recuperação das 

conchas amassadas sem grandes modificações na tabela de sua calibragem ou 

aferição; um só elemento rotor, serve para toda a gama de velocidade. Como 

desvantagem:  as conchas amassam com relativa facilidade; o movimento 

vertical produz rotação em suas conchas; para baixa velocidade as conchas tem 

dificuldade de girar e algumas vezes gira ao contrário, ou seja, não é sensível as 

velocidades baixíssimas; em águas com grande concentração de sais ou com 

condutividade alta, o seu contato pode fechar. 
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Vantagem e desvantagem do molinete de eixo horizontal – como vantagem 

pode citar: construção robusta; não é afetado por movimento vertical; tem mais 

sensibilidade às velocidades baixas. Como desvantagem:  pode ter um preço 

maior; quando há algum estrago em sua hélice pode ocorrer grandes variações 

em sua tabela de calibragem. 

MEDIÇÃO DE VAZÃO COM MOLINETE  

 Normalmente quando utiliza o molinete para medir as velocidades, mede-

se a 20% e 80% das profundidades nas verticais. Nem sempre estas duas 

tomadas de velocidades espelha a velocidade real da vertical. O ideal é fazer nas 

primeiras medições da estação fluviométrica uma medição detalhada. Pode 

ocorrer que de acordo com o espaçamento escolhido para as verticais, pode se 

desprezar um canal que tem maior profundidade e maior velocidade. Aconselha-

se também fazer uma medição por integração. A medição por integração não 

deve ser utilizada a vau. 

 As medições a vau normalmente trazem problemas para estabelecer a 

curva-chave, pois há interferência do técnico que está dentro da água segurando 

a haste. Para minimizar esta interferência aconselha-se medir as velocidades a 

20% e 80% das profundidades e não a 60% e, com o tempo não inferior a 60 

segundos. Quando a profundidade da seção é inferior a 0,30 m é recomendável o 

uso do micromolinete. 

 De qualquer maneira deve-se evitar seções com grande turbulência. 

 Uma falha que acontece é quando o técnico não leva em consideração a 

faixa de aferição do molinete. Existe molinete que é aferido para um valor de 

velocidade entre 0,10 a 4,00 m/s, e observa medições com velocidades de 0,07 

m/s, por exemplo. 
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TRAÇADO DE CURVA-CHAVE 

 Existem vários métodos para traçar e extrapolar uma curva-chave, mas 

geralmente usa-se o método logarítmico. A literatura recomenda a utilização 

deste método quando  seção é regular, tem forma bem definida, como um 

trapézio, uma parábola, ou um retângulo, e quando não existe transbordamento 

na seção de controle ou de réguas. 

 Segundo Pfafstetter (1976), a relação parabólica entre as descargas Q e as 

cotas  limnmétricas h, representada pela expressão Q = a(h-ho)n, geralmente se 

adapta bem, toda vez que a curva que define a relação cota-descarga, possui uma 

curvatura num só sentido e com variação regular. Quando esta curva apresenta 

variações irregulares ou mesmo curvaturas em sentido inversos, como 

frequentemente ocorre em rios com vastos leitos de inundações, a forma 

polinômica é mais adequada para definir a relação entre cotas e descargas. Esta 

forma polinômica toma o seguinte aspecto: Q = a + bh + ch2 + dh3+ ... 

 Sempre que as maiores descargas medidas são muito  menores do que as 

máximas observadas, convém extrapolar a relação cota-descarga pelo método de 

Stvevens. 

 Todas essas recomendações, na prática, nem sempre são consideradas, 

principalmente com a utilização dos programas de computadores. 

 Outra coisa que se deve observar no traçado de uma curva-chave é a sua 

concavidade, voltada para cima ou para baixo, em relação ao aspecto físico da 

seção de controle, pois o represamento ou restrição de velocidade a jusante da 

seção de controle pode definir a curvatura da curva-chave. Por isto que é bom 

conhecer em campo a estação fluviométrica. 

 Segundo Cudo e Jaccon  (1989), a pesquisa da relação entre cotas e as 

descargas de uma estação hidrométrica tem a aparência de uma investigação 

policial. Antes de propor a solução do enigma, isto é, antes de traçar a curva de 

calibragem, o hidrólogo deveria imperativamente fazer uma sindicância 



 86 

minuciosa e objetiva no campo: visita à estação, reconhecimento do trecho e 

pesquisa de indicadores de cheia. 

 Dentre todos os meios usados na hidrologia analítica, é sem dúvida o 

estabelecimento de uma curva-chave, a arma mais importante de que pode o 

hidrólogo dispor, a fim de determinar as características do escoamento de um 

líquido através de uma dada seção transversal. Nenhum projeto hídrico é 

elaborado sem que se tenha em mente a relação entre o nível d´água e a descarga 

líquida plenamente conhecida em seus ínfimos detalhes, Serebrenick (1970). 

 É comum ver traçado de curva-chave com reduzido número de medições, 

por exemplo, seis ou sete medições. Deve ter no mínimo nove medições, três em 

cada trecho: baixo, médio e alto. E as medidas de vazões devem ser efetuadas 

com dois molinetes diferentes. Isto pode evitar que um molinete não aferido 

produza falsas descargas embora a curva-chave seja boa, com os desvios 

inferiores até 5%. 

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DE DADOS DE VAZÕES 

 Antes de utilizar os dados de vazões de uma bacia hidrográfica para 

projetos ou estudos, convém ter a certeza de que os dados são confiáveis, e para 

isto,  tem que fazer a análise de consistência dos mesmos. Não existem normas e 

regras fixas para a análise de dados de vazões, porque um determinando 

processo pode ser mais eficiente num caso do que em outro, e depende também 

do analista, que de preferência, deve ser o mesmo que estabeleceu a curva-chave 

e que conheça a estação. 

 Deve-se analisar os fluviogramas das estações em estudos, comparando as 

vazões médias, mínimas, máximas e as específicas das estações de montante e 

de jusante, em níveis diário, mensal e anual. Fazer análise das principais 

características de permanência. Fazer acompanhamento da correlação entre as 

vazões das estações em análise, verificar  as alterações no decorrer dos anos. 
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Correlacionar as áreas de drenagens com as vazões mensais de várias estações 

no trecho do mesmo rio ou da mesma bacia. 

 Em alguns casos, para microbacias, é necessário fazer o balanço hídrico, 

relacionando a precipitação com a infiltração, a evaporação e a vazão da 

exutória da bacia. Deve-se também fazer o balanço das vazões com os afluentes, 

considerando os volumes retirados nos trechos dos cursos de águas em análise. 

Os volumes retirados podem ser obtidos junto ao órgão gestor responsável pelas 

outorgas do uso de águas. 

 Cuidado especial deve ter com a análise de vazões máximas, pois pode-se 

considerar que em certas regiões, como o Centro-Oeste, não se tem dados de 

vazões máximas confiáveis, principalmente em bacias com áreas menores de 

2.000 km2, pois não existem linígrafos ou registradores automáticos nas estações 

fluvométricas, podendo ocorrer que a vazão máxima de montante seja maior do 

que a de jusante, pois as leituras nas réguas das estações fluviométricas são 

realizadas às 07:00 e às 17:00 horas, e nem sempre o observador anota o pico de 

cheia. 

 Na análise dos fluviogramas tem que verificar se existe efeitos de maré, 

que causa oscilações cíclicas com períodos aproximados de 14 dias. Verificar os 

efeitos de barragens, que nestes casos são diferentes dependendo da finalidade 

da barragem. Tratando-se de um aproveitamento hidrelétrico e havendo  

observações diárias de níveis da água, ou um registro contínuo destes níveis, 

nota-se as flutuações com ciclo diurnos e noturnos, correspondentes às variações 

de demanda de energia. Portanto, quando a jusante de uma  barragem para 

hidrelétrica existir uma estação fluviométrica com somente leituras nas réguas às 

07:00 e às 17:00 horas, as vazões médias diárias, geradas em função das cotas 

não são verdadeiras. 

 Os dados de vazões são afetados devido as deficiências da relação cota-

descarga. E as causas mais comuns destas deficiências são: poucas medições de 
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descargas, tanto para cotas baixas, médias e altas; influência da declividade 

superficial; efeito de remanso de um afluente; seção  de controle variável. 

 De uma maneira geral a consistência de dados de vazões deve ser de 

forma dinâmica, logo após o recebimento dos dados de campo. 

CONCLUSÕES 

 A escolha do local para instalação de uma estação fluviométrica é 

essencial para obter uma boa relação cota-descarga. Portanto, a estação deve ter 

um excelente controle, ser adequada para medição em cotas baixas e altas e ter 

um bom observador, no caso de estação convencional. Em alguns casos, como 

de estação localizada a jusante de barragem de hidrelétrica, não basta a leitura 

do nível de água às 07:00 e 17:00 horas, é necessário realizar mais leituras neste 

intervalo. 

 A escolha do tipo de molinete hidrométrico deve ser considerado de 

acordo com o leito do curso de água e a velocidade da corrente. 

 O uso do sextante deve ser abolido, sugere-se o uso do GPS de alta 

precisão ou ADCP para medição de vazão em rios largos. 

 Sempre quando instalar uma estação fluviométrica, as primeiras medições 

devem ser detalhadas e após uma batimetria também detalhada na seção 

transversal. 

 Deve-se pesquisar mais os métodos de extrapolação de curva-chave. 

 A análise de consistência das vazões deve ser realizada logo após o 

recebimento dos dados de campo, e de preferência por analista que conheça as 

estações analisadas. 



 89 

BIBLIOGRAFIA 

CUDO, K. J.; JACCON, G. (1989). Hidrologia. Curva-Chave. Análise e 
Traçado. Ministério das Minas e Energia. Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica. Brasília-DF,  273 p.  
 
CUNHA; M.A.C. (1993). “Sistemática para Análise de Dados de Descargas”. A 
Água em Revista. CPRM. Ano 1. Nº 1, pp. 31-34.  
 
PFAFSTETTER, O. (1973). Análise de Consistência de Dados Fluviométricos. 
Ministério das Minas e Energia. Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica. Publicação nº 1. Belo Horizonte - MG,  15 p.  
 
PFAFSTETTER, O. (1976). Deflúvio Superficial. Ministério do Interior. 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Rio de Janeiro - RJ, 144 p. 
 
SEREBRENICK, R. (1970). Guia Prático para Estabelecimento de uma Curva-
Chave. Ministério das Minas e Energia. Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica. Rio de Janeiro - RJ,  46 p.  
 



 90 

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO FLUVIO-TELEMÉTRICA PARA 

SUBSIDIAR A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS   

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Na elaboração de planos de desenvolvimentos e diretores, bem como, nas 

concessões de outorgas, a disponibilidade hídrica  deverá ser considerada como 

uma variável de restrição, sendo necessárias as decisões políticas, 

administrativas e técnicas e a correta distribuição quantitativa e qualitativa entre 

os usuários, objetivando o uso racional e contemplando satisfatoriamente o uso 

múltiplo da água.  

O gerenciamento racional e integrado dos recursos hídricos deve ser feito 

por meio do conhecimento do regime hidrológico, das disponibilidades, das 

demandas e de sistema inteligente de monitoramento da quantidade e da 

qualidade da água, que é realizado com auxílio de uma estação fluvio-

telemétrica, ou seja, uma estação fluviométrica para medir a variação 

instantânea diariamente  do nível de água, transformado em vazão e transmitir 

via satélite para um centro receptor de informação. 

Este trabalho tem objetivo de apresentar sugestões para monitoramento 

das variações das vazões em um determinado curso de água com a finalidade de 

subsidiar a tomada de decisão e o controle das outorgas em tempo real, evitando 

assim, em vários casos, a construção de barragem para armazenamento de água. 

 

2. ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA 

 

Entende-se por estação fluviométrica o sistema implantado em um local 

de um curso d’água, o qual vai permitir conhecer, neste local, a função lâmina 

d’água (h) em relação a vazão (Q). Esta função é obtida por meio de medidas 
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diretas da vazão e da altura do nível d’água na seção transversal onde o sistema 

está instalado. 

Uma estação fluviométrica deve ser instalada em margens estáveis e de 

maneira a suportar as enchentes e não ser danificada facilmente por galhos e 

entulhos carregados pela correnteza da água. 

A estação fluviométrica é constituída de uma seção de medição de vazão e 

uma seção de réguas para medir as variações de cotas. As réguas que 

normalmente são de alumínio anodizado ou de ferro esmaltado são numeradas e 

instaladas nos barrancos das margens, onde um observador realiza as leituras de 

cotas ás 7:00 e 17:00 horas, diariamente. Alem das réguas, pode-se utilizar um 

aparelho registrador continuo de nível d’água, chamado linígrafo automático, ou 

datalogger, ou plataforma de coleta de dados (PCD) que transmite os dados via 

satélite. 

Além das réguas e do equipamento para transmissão de dados é 

necessário realizar medições de vazões com molinete hidrométrico para obter a 

curva- chave ou a curva de calibragem da estação fluviométrica. Após 09 (nove) 

medições de vazões estabelece a curva-chave e os níveis ou cotas serão 

transformados em vazão. Desta maneira obtém-se  instantaneamente a vazão que 

esta passando na estação fluviométrica. 

 

3. ESTAÇOES TELEMÉTRICAS PARA MEDIR NÍVEL DE ÁGUA 

 

A estação telemétrica constitui-se de uma estação automática, onde se 

acrescentam sensores de níveis d’água, um canal de comunicação e 

equipamentos de controle. 

Os equipamentos dotados de sensores e circuitos eletrônicos enviam a um 

controle sinais codificados a intervalos regulares ou quando solicitados, por 

meio de um sistema de comunicação,  que pode ser: canal de telefone, 

microonda, linha física própria, VHF ou satélites. 
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Na realidade a estação telemétrica coleta os dados de níveis que são 

transformados em dados de vazão, então  transmitirá os dados de vazões. Mas 

para isso é necessário ter uma equação que correlaciona a vazão com nível 

d’água. 

 

4. TOMADA DE DECISÃO PARA ESCOLHA DE CAPTAÇÃO DIRETA 

OU CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTO PARA AUTORIZAR O USO 

DA ÁGUA 

 

Quando não se tem o conhecimento do regime hidrológico, da 

disponibilidade hídrica e da demanda de uma bacia hidrográfica, torna-se difícil 

autorizar por meio de outorga o uso da água em um determinado local, pois a 

incerteza é muito grande, principalmente em região de conflito em potencial. 

Quando isto acontece é comum em alguns órgãos gestores de recursos hídricos a 

exigência de construção de barragem para reserva de água.  

 

4.1 Princípios básicos 

 

Na dúvida sobre captação direta ou barramento, aconselha-se observar os 

seguintes princípios: 

 

- Balanço hídrico 

O balanço hídrico de uma bacia hidrográfica é realizado por meio da 

equação hidrológica fundamental: 

 
Qe – Qs = dv 
         dt  

Qe = vazão de entrada 

Qs = vazão de saída 
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v = volume armazenado 

t = tempo 

 

A aplicação dessa equação em um intervalo de tempo, resulta na equação 

do balanço hídrico superficial. 

Vp = Va + Vq + Vi + Ve 

 

Vp = Volume precipitado 

Va = Volume armazenado 

Vq = Volume escoado 

Vi = Volume infiltrado 

Ve = Volume evaporado 

 

Portanto o volume escoado é: 

Vq = Vp – Va – Vi – Ve 

 

Com base nesta equação o órgão gestor tem que ter maneiras de monitorar 

os parâmetros do balanço hídrico para estimar ou fazer previsão de vazão que 

deverá passar em uma determinada seção de um curso de água. 

Quando se constrói uma ou mais barragem em um curso de água, a vazão 

média e mínima pode diminuir em relação ao que era anteriormente, com o 

curso de água natural, pois vai aumentar os volumes armazenado e evaporado. 

Nesta circunstância, construção de reservatório, haverá um acréscimo do total 

evaporado na bacia devido ao espelho d’água, e o conseqüente decréscimo da 

vazão média e mínima anual. 

 

- Relação entre vazão regularizada e demanda 

Em relação a vazão regularizada, a demanda e a construção de 

reservatório, recomenda-se adotar o seguinte procedimento: 
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a) vazão mínima > demanda 

Fazer capitação direta. 

b) vazão mínima < demanda < vazão média 

Construir reservatório. 

c) vazão média < demanda 

Identificar outro curso de água. 

 

4.2 Instalação de estação fluvio-telemétrica 

 

Com a instalação de estação fluvio-telemétrica tem-se condição de 

monitorar em tempo real a vazão de um curso de água. Com isto fica fácil 

monitorar as demandas outorgadas na seção do manancial na área do usuário 

outorgado. E ainda mais, com este tipo de estação instalada na entrada e saída da 

bacia e nos locais outorgados, pode-se otimizar o uso da água na bacia ou em 

um curso de água, podendo o órgão gestor por meio de mecanismo de controle e 

modelos matemáticos, informar aos usuários para que os mesmos podem retirar 

mais ou menos água, reter ou abrir comportas de reservatórios ou cessar por 

algum período a retirada de água.  

Com base nestes princípios e alternativas pode-se dispensar várias 

construções de barragem, contribuindo para melhorar o meio ambiente em uma 

bacia hidrográfica.  

 

5. CUSTO MÉDIO ESTIMADO DE INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO 

FLUVIO-TELEMÉTRICA 

 

5.1 Estação fluviométrica convencional  

A estação é composta de seção de medição, seção de régua de alumínio 

instaladas em suporte de madeira e 02 (duas) referências de níveis (RN) de 

concreto. 
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Custo: R$ 7.000,00 

 

5.2 Estação telemétrica 

 

A PCD hidrológica é acoplada em uma caixa metálica hermética com 

entrada para dois canais (analógico e digital), composta de datalogger, sonda 

hidrostática, torre de 3 metros, painel solar, baterias de 12 volts, regulador de 

tensão, para-raio e software. 

Custo: R$ 22.000,00 

 

5.3 Transmissor de telemetria via satélite, homologado na ANATEL 

Custo: R$ 4.000,00 

Custo total estimado: R$ 33.000,00 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Um sistema de outorga constitui-se de três componentes fundamentais: a 

institucionalização por meio de leis e decretos; procedimentos com objetivo de 

normatizar e definir os critérios de outorgas para diferentes usos da água; 

mecanismos de controle visando a avaliar as demandas para o uso dos recursos 

hídricos, com a finalidade de viabilizar o balanço hídrico da bacia hidrográfica e 

as outorgas. 

Os Estados tem que ter o mecanismo de controle para ter certeza da 

exigência de construção de reservatório no caso das outorgas e gerenciar o uso 

da água. Isto pode ser bem sucedido com a exigência de estações telemétricas 

nos pontos de captações onde há dúvidas em relação à captação direta ou 

barramento, podendo dispensar o barramento. 
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                          FICHA DESCRITIVA DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA 
 
 
 

ESTAÇÃO:   Fazenda Gurupi ENTIDADE: Indústria Mateus 

CURSO D’ÁGUA: Rio Vermelho         TIPO:FD  SUB-BACIA: Rio São Carlos 
MUNICÍPIO: Cristalina ESTADO: GO  
DRENAGEM: Sub-Bacia do Rio Corumbá – Bacia 

do Paranaíba   
DATA DA INSTALAÇÃO: 21/11/2011 

REFERÊNCIA CARTOGRÁFICA: DSG – Folha Luziânia – 1:100.000 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Obtidas através de GPS  
LAT:  17°49’21,5”S                                         LON:  49°56’1,3”W 

UTM: 8193112N                                              186511E                                                                                                                  
 
LOCALIZAÇÃO:  Na margem direita do Rio São Carlos na Fazenda Gurupi 

 

   

ACESSIBILIDADE:  De Cristalina para UHE Porteirão, rodar 15 km e virar a 
esquerda no trevo dos padres. Rodar mas 2,5 km até a sede da fazenda. 
 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO: 
Seção de réguas: localizada na margem direita. 

 

Lances: 03 lances de réguas de alumínio anodizado, em estacas de suporte de madeira. 

Leitura: 100/200 – 200/300 – 300/400cm.    
RNs: RN1 = 4224 mm               RN2 = 4258 mm – Parafuso chumbado em bloco de concreto.    

Seção medidora: 3 metros a montante das réguas.     

Processo de medição: Meia seção, medindo as velocidades nas verticais a 20% e 80% ou 60% das 

profundidades, com auxílio de barco preso em cabo de aço, ou a vau no período de seca.   
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CONFORMAÇÃO EM PLANTA:  
NATUREZA E INCLINAÇÃO DAS MARGENS: 

MD: Média inclinação com vegetação de médio porte.   

ME: Média  inclinação com vegetação de médio porte. 

NATUREZA DO LEITO: Arenoso  

TIPO DE CONTROLE: Canal natural, trecho retilíneo  
 
OBSERVADOR: 
Nome:  Roberto Silva 

Instrução: Primária 

Endereço: Fazenda Gurupi, Cristalina –GO. 

Telefone: (62) 3108-2139  

Início das Observações: 21/11/2011 
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Rio São Carlos 

PF = 15,80 m 

PI = 0,0 

Captação 

RN2 = 4258 mm 

200/300 

RN1 = 4224 mm 

100/200 
SM

 

1,50 m 

3,80 m 

3,20 m 

 
                                                            
                                                                  

CROQUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGENDA 
 
  Lance de régua 

       Referência de nível 

PI - Ponto Inicial 

PF - Ponto Final 

SM – Seção de Medição  
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA 

 

ESTAÇÃO:   Rio:  
CÓDIGO:  SUB-BACIA:  
  
  
ITENS VERIFICADOS EM:  
 
Acesso: Bom   
Conservação: Boa   
Estabilidade dos lances de réguas:  
Linígrafo:  
RNs:  
Limpeza:   
Qualidade do observador:  
Qualidade das anotações:.  
Cota:   Hora:   
Nome do observador:   
 
Observação:  

  
      

 
 

NIVELAMENTO DAS RÉGUAS 
 

ESTACAS RÉ VANTE PLANO DE 
REFERÊNCIA COTAS 

RN2 451  4709 4258 

RN1  485  4224 

2/3  2709  2000 

1/2 (Na)  3409  1300 
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FICHA DE MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA 
 
 

ESTAÇÃO:  CÓDIGO:   
RIO:  SUB-BACIA:  
MEDIÇÃO N° 01 DATA:  EQUIPE:    FOLHA:  
MOLINETE:    LASTRO: a vau   
COTA (Início   130 cm      Fim  130cm       Média 130 cm),     HORA 
(Início 09:15   Fim  09:40) 

N° Vert.  12 

LARG.:  
5,70m 

PROF. MED.: 
0,22m  

ÁREA:  1,27 
m2 

VEL. MÉD.: 
0,603 m/s 

DESCARGA:  0,766 
m3/s 

 LARGURA  
(m) 

PROF 
(m)  VELOCIDADE 

(m/s) 
 

Ve
rti

ca
l Distância 

do        
P.I. (m) 

Entre    
as 

Verticais 

Do 
Segmento 

Prof. 
Na 

Vert. 

Posição 
do 

Molinete 

N° de 
Sinais 

Tempo 
em 

Seg. 

Nos 
Pontos 

da 
Vertical 

Média 
na 

Vertical 

Área do 
Segmento 

(m2) 

Descarga do 
Segmento 

(m3/s) 

01 5,30 -  0,0      - - 
            

02 5,80 0,50 0,50 0,18 0,6 15 40,00 0,305  0,09 0,027 
            
            

03 6,30 0,50 0,50 0,20 0,6 45 63,0 0,530  0,10 0,053 
            

            
04 6,80 0,50 0,50 0,20 0,6 50 60,0 0,610  0,10 0,061 

            

            
05 7,30 0,50 0,50 0,22 0,6 60 62,0 0,699  0,11 0,077 

            

            
06 7,80 0,50 0,50 0,25 0,6 70 62,0 0,807  0,12 0,097 

            

            
07 8,30 0,50 0,50 0,23 0,6 65 61,0 0,764  0,11 0,084 

            

            
08 8,80 0,50 0,50 0,20 0,6 80 62,0 0,914  0,10 0,091 

            

            
09 9,30 0,50 0,50 0,20 0,6 60 62,0 0,699  0,10 0,070 

            

            
10 9,80 0,50 0,50 0,30 0,6 45 60,0 0,554  0,15 0,083 

            
            

11 10,30 0,50 0,60 0,48 0,6 35 63,0 0,425  0,29 0,123 
            
            

12 11,00 0,70  0,0      - - 
            
            
            

Total:  1,27 0,766 
Observações: Método da meia seção – média aritmética  Responsável:  
 Conferido: 
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LEVANTAMENTO DE SEÇÃO TRANSVERSAL 

 
 

 Altitude:  Latitude:  Longitude:  
Rio: Vermelho  Nome da Estação: Fazenda São Mateus 
Entidade:  Unidade da Federação: Rota: 
 Distância PI-PF 15,85 m 
Cotas observadas no período histórico: Máx.:               cm Mín.:                    cm 
Data do Levantamento:  N° do Levantamento: 01 
Cota Início: 130 cm Cota Final: 130 cm Cota Média: 130 cm 
Margens do PI: Esquerda N° de Pontos: 17 
Tipo de seção:   x 1 - Régua  x 2-Medição      3 - Montante  4 - Jusante 
Distância PI-NA: 5,30 m Distância PF-NA: 4,85 m 
Amplitude de Leitura:  Máx.: 300 cm Mín.: 100 cm 

DISTÂNCIA AO 
PONTO ANTERIOR 

(m) 
ESTACA RÉ VANTE PLANO 

COTAS (mm) 
e 

PROFUN. (m) 

COORDENADAS 
Horizontal Vertical 

        
- PI=01 0860  4392 3532 0,0 0,0 

4,30 P=02  1615  2777 4,30 278 
1,00 NA=03  3092  1300 5,30 130 
0,50 P=04    0,18 5,80 112 
0,50 P=05    0,20 6,30 110 
0,50 P=06    0,20 6,80 110 
0,50 P=07    0,22 7,30 108 
0,50 P=08    0,25 7,80 105 
0,50 P=09    0,23 8,30 107 
0,50 P=10    0,20 8,80 110 
0,50 P=11    0,20 9,30 110 
0,50 P=12    0,30 9,80 100 
0,50 P=13    0,48 10,30 82 
0,80 NA=14 3092  4392 1300 11,10 130 
1,40 P=15  2005  2387 12,50 239 
1,50 P=16  1520  2872 14,00 287 
1,85 P=17  0955  3437 15,85 344 
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LEITURAS DIÁRIAS DE COTAS (cm) 

 
ESTAÇÃO:           CÓDIGO: 
CURSO D’ÁGUA:          MUNICÍPIO: 
MÊS:                  ANO: 
 

DIA 7:00 H 17:00 H 
CHOVEU 
SIM OU 

NÃO 
OBSERVAÇÕES 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
NOME DO OBSERVADOR: 
ESTAÇÃO VISITADA EM:                          HORA:                             COTA: 
NOME DO TÉCNICO: 
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