
1 – Mestrando em Ciências da Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP. Rua Marechal Deodoro 1416 – Centro. 
Cep 13560-200, São Carlos/SP. E-mail: vpioltine@yahoo.com.br 

2 – Doutorando em Ciências da Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP. Avenida Trabalhador Sãocarlense 400 – 
Centro. Cep 13566-590, São Carlos/SP. E-mail:  arturjmatos@gmail.com  

3 – Professor Doutor do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP. Avenida Trabalhador 
Sãocarlense 400 – Centro. Cep 13566-590, São Carlos/SP. E-mail: frederico.mauad@pq.cnpq.br 

4 Professor Doutor do Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá UNIFEI.  Avenida BPS, 1303 Bairro Pinheirinho - Itajubá, 
MG, Brasil  E-mail: barbosa@unifei.edu.br  

5 – Mestrando em Ciências da Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP. Rua Marechal Deodoro 1416 – Centro. 
Cep 13560-200, São Carlos/SP. E-mail: mv.estigoni@gmail.com  

 

COMPARAÇÃO ENTRE METODOLOGIAS PARA CONSTRUÇÃO DA 
CURVA-CHAVE 

 

Victor Pioltine
1
, Artur José Soares Matos

2
, Frederico Fábio Mauad

3
, Alexandre Augusto Barbosa

4
, 

Marcus Vinicius Estigoni
5
 

 

RESUMO - Este trabalho comparou duas metodologias de construção de Curva-Chave. A primeira 
foi utilizando regressão numérica através do software Excel. A segunda metodologia utilizada foi a 
fórmula de Manning. Os resultados foram bastante satisfatórios haja visto que houve uma grande 
proximidade dos dados gerados. No caso estudado, chegou-se a conclusão que a para a 
determinação da curva-chave devem ser realizadas diversas campanhas de medição de vazão, 
principalmente em relação aos extremos, em épocas de estiagem e de cheias; e que para o uso da 
segunda metodologia a faixa de aplicação desta curva deve ser próxima a vazão onde o coeficiente 
de Manning foi calculado. 

 

ABSTRACT - This study compared two methods of building a relation of stage-discharge. The 
first was using numerical regression through software Excel. The second method used was the 
formula of Manning. The results were very satisfactory considering that there was a close proximity 
of the data generated. In the case studied, it was conclude that the curve for determining the relation 
of stage-discharge should be carried out several campaigns for measuring flow, especially in 
relation to extremes in times of drought and floods, and that to use the second method the 
application range of this curve should be close to the discharge where the Manning coefficient was 
calculated. 

 

Palavras-Chave: Curva-Chave, Fórmula de Manning 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O projeto e monitoramento de qualquer obra envolvendo recursos hídricos (por exemplo, 

centrais hidrelétricas, sistemas de abastecimento de água, outorga, entre outros) dependem do 

conhecimento do regime hidrológico do curso d’água onde este será implantada. Isso é possível 

através da análise de séries de vazões, sendo que reside aí a importância da fluviometria: através de 

suas técnicas, e da implantação de postos fluviométricos são obtidas as vazões que irão compor as 

séries históricas. As séries geralmente apresentam vazões médias, podendo estas serem médias 

diárias, mensais, anuais, dependendo da aplicação. Os dados primários, obtidos em campo pelos 

técnicos hidrometristas são vazões instantâneas e vão calibrar a curva chave. 

Os postos (ou estações) fluviométricos são sistemas instalados em determinada seção de um 

curso d’água, que permitem, através da curva chave (relação entre nível e vazão do rio), a obtenção 

da vazão através da leitura de uma régua linimétrica ou pela aquisição através de sensores de nível. 

Estes conceitos serão abordados ao longo do relatório 

Diante disso, é apresentado um estudo realizado pelo Núcleo de Hidrometria da Escola de 

Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo com o intuito de comparar duas 

metodologias de construção de curva-chave. Para tal, foi medido 24 pontos de vazão e nível de água 

no Rio Itapanhaú. 

A primeira metodologia utilizada foi à regressão utilizando o software Excel na qual foi 

obtida uma relação entre nível de água e vazão por meio de uma linha de tendência do tipo 

potencia. A segunda metodologia foi a utilização do software Gerador de Curva Chave (MATOS, 

2007), que é baseado na formula de manning (CHOW, 1959) . 

Após a construção dos dois tipos de curva-chave, aplicou-se tais equações nas séries de níveis 

de água medidos nas réguas fluviométricas para a construção de gráficos representativos do regime 

hídrico do curso de água estudado e posterior comparação entre as duas metodologias utilizadas. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1  CONCEITOS BÁSICOS 

 

A vazão (Q), em termos fluviométricos, corresponde ao volume (V) de água que escoa por 

uma seção do rio num determinado intervalo de tempo (∆t). Dessa forma: 
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Sendo: 

• Q vazão [m³/s]; 

• V volume escoado [m³]; 

• ∆t intervalo de tempo considerado [s]. 

 

A grande maioria dos métodos de medição de vazão em rios é baseada na equação da 

continuidade: 
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Onde: 

• Q= vazão [m³/s]; 

• V= velocidade média do escoamento na seção [m/s]; 

• A=área da seção [m²]. 

A partir da equação da continuidade, percebe-se que a determinação da vazão em um curso 

d’água depende basicamente de dois tipos de grandezas: às referentes a velocidade do escoamento e 

aquelas referentes a geometria da seção transversal. 

A primeira grandeza pode ser medida por várias técnicas, dentre elas, o molinete 

hidrométrico. O método do cálculo das velocidades em uma determinada seção utilizando os 

molinetes consiste em mergulhar um pequeno rotor dentro do fluxo e determinar a velocidade 

média do fluído neste ponto contabilizando o número de voltas dentro de um determinado período 
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de tempo. Devido à versatilidade e precisão, a medida de vazão através de molinetes é muito 

utilizada. 

Quanto as grandezas referentes à geometria da seção transversal, pode-se distinguir os 

seguintes elementos:  

 

• Área molhada (A): área da seção transversal ocupada pela água [m²]; 

 

• Perímetro molhado (X): comprimento da linha de contorno da área molhada, não 

considerando a superfície [m]; 

 

• Raio hidráulico (Rh): quociente entre área e perímetro molhado [m]; 

 

• Largura superficial (L): comprimento da linha horizontal de contorno da área molhada 

(interface água-ar) [m]; 

• Profundidade média (P) quociente entre área molhada e largura superficial [m]; 

Outro conceito é a utilização da formula de Manning para a determinação da vazão 

volumétrica, onde esta depende das características da seção estudada e da resistência ao escoamento 

caracterizado pelo coeficiente de Manning n, como mostrado na fórmula (3). 
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Onde: 

Q - vazão; 

A - área da seção transversal; 

Rh - raio hidráulico; 

S - declividade da linha d’água e 
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n - coeficiente de Manning 

 

2.2  SEÇÃO TRANSVERSAL 

 

Considerando que a forma do leito de cursos d’água naturais é irregular, quando se fizer 

necessária a sua representação (para a obtenção, por exemplo, da área molhada), pode-se fazê-la 

através de uma poligonal, unindo os diversos pontos de seu contorno através de segmentos de reta. 

Para este estudo hidrológico escolheu-se uma seção transversal para a realização da batimetria e da 

medição da vazão localizada no Rio Itapanhaú nas coordenadas 23° 45’ 3.11” S e 46° 3’ 14.52” o, 

conforme mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Localização do ponto de medição de vazão e nível de água 

 

 

2.3  GRANDEZAS DO ESCOAMENTO 

 

Abaixo se encontra a descrição das principais grandezas referentes ao escoamento em cursos 

d’água. 
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• Velocidade média (v): é o quociente da vazão pela área molhada da seção [m/s]; 

• Velocidade pontual (vi): velocidade do escoamento em determinada profundidade de uma 

vertical [m/s]; 

• Velocidade superficial (vs): velocidade do escoamento logo abaixo da linha d’água, 

geralmente medida a 10 cm da superfície livre, ou de acordo com as possibilidades 

apresentadas pelo equipamento de medição [m/s]; 

• Velocidade de fundo (vf): velocidade do escoamento logo acima do fundo do rio, 

geralmente, medida 20 cm acima deste [m/s]; 

• Velocidade média da vertical (vv): velocidade obtida através da integração do perfil de 

velocidades de determinada vertical, dividia pela profundidade da vertical [m/s]. 

• Velocidade máxima da vertical (vmáx): máxima velocidade medida em determinada vertical 

[m/s]; 

• Vazão total (Q): volume de água que passa por determinada seção num período de tempo 

conhecido [m³/s]; 

• Vazão parcial (qp): vazão em determinado segmento da seção, por exemplo, entre duas 

verticais [m³/s]; 

• Vazão unitária (q): vazão total dividida pela largura da seção [m³/s.m]. 

 

2.4  CONSTRUÇÃO DA CURVA-CHAVE UTILIZANDO REGRESSÃO DO TIPO 
POTÊNCIA 

 

A curva chave é obtida através de medições diretas de vazão, de forma simultânea à medição 

de nível no rio. Com isso, pode-se montar uma tabela Q x h. Plotando-se os pontos da tabela em um 

gráfico pode-se, extrair uma relação (equação) do tipo Q = f(h) (curva chave) através da qual, 

determina-se a vazão da seção pela simples leitura do nível do rio. É recomendável que se utilize, 

no mínimo, 24 pares Q x h para o levantamento da curva chave, sendo estes medidos durante as 

várias estações do ano. 
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Dentre os equipamentos utilizados para a medição do nível d’água em estações 

fluviométricas, destacam-se principalmente as réguas linimétricas. Sua grande vantagem é o custo, 

extremamente reduzido em relação a equipamentos mais avançados. As réguas linimétricas 

apresentam como inconveniente o fato das medições serem feitas de forma contínua (geralmente, os 

níveis d’água são medidos às 7:00 e 17:00 horas de cada dia, sendo depois feita a média desses 

valores). Foram medidos 24 pontos de vazão e nível de água, sendo mostrados na Figura 2. 

 
Figura 2 – Resumos das vazões medidas para a construção da curva chave 

 

A partir das vazões medidas, foram confeccionados gráficos que relacionam a vazão do 

curso d’ água com o seu respectivo nível d’água. Estes gráficos são chamados de Curva-Chave e 

são de grande utilidade para a Engenharia de Recursos Hídricos uma vez que propicia uma análise 

da produção hídrica que um curso d’ água possui. Esse gráfico é mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Curva-chave construída utilizando regressão do tipo potência 

 

2.5  CONSTRUÇÃO DA CURVA-CHAVE UTILIZANDO O SOFTWARE GERADOR 
DE CURVA-CHAVE  

 

Os cálculos para a construção das curvas-chave foram baseados na fórmula de Manning (3). 

Conhecendo-se as características geométricas e de resistência ao escoamento do canal, para um 

determinado nível de água, obtém-se a vazão correspondente. 

Os dados de entrada do software são: a topobatimetria da seção, a declividade do canal 

estudado e o coeficiente de manning. 

A topobatimetria da seção foi a mesma utilizada anteriormente para a geração da curva 

chave regressão do tipo potência. 

A declividade do canal foi medida utilizando a carta topográfica da região, considerando o 

distanciamento das curvas de nível e extensão do rio, foi considerada, então, a declividade de 

0,000506 m/m. 

Utilizou-se para a determinação do coeficiente de Manning (n), apenas uma medição de 

vazão, onde os dados geométricos, a declividade e a vazão de foram aplicados na fórmula (3) 

resultando em n igual a 0,04. 
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Utilizando o Software Gerador de Curva-Chave, podemos observar na figura 4, a curva 

chave correspondente. 

    

Figura 4 – Curva chave calculada pelo software Gerador de Curva-Chave 

 

3. RESULTADOS 
 

3.1 COMPARAÇÃO ENTRE AS DUAS METOLOGIAS UTILIZADAS 

 

Paralelo as medições dos 24 pares de vazão e nível de água, foram medidos diariamente para 

o mesmo período, o nível de água nas réguas instaladas no Rio Itapanhaú. O objetivo da medição 

desses níveis de água foi a de construir gráficos que representem o regime hidrológico do referido 

rio. Para isso, calculou-se a vazão média para cada dia utilizando a curva-chave obtida através de 

cada metodologia para posterior comparação. Feito isso, obteve-se a vazão mínima, máxima e 

média para o referido mês. 

A Figura 5, Figura 6 e Figura 7 mostra a vazão média, mínima e máxima calculada para 

cada mês utilizando a curva-chave obtida através da regressão do tipo potência. 
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Figura 5 – Vazões calculadas utilizando a curva-chave obtida pela regressão do tipo potência 

 

 
Figura 6 - Vazões calculadas utilizando a curva-chave obtida pela regressão do tipo potência 
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Figura 7 - Vazões calculadas utilizando a curva-chave obtida pela regressão do tipo potência 

 

Na Figura 8 é mostrada a curva de permanência decrescente construída a partir das vazões 

médias diárias. 

 

 
Figura 8 – Curva de permanência de vazões decrescente 
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Pelo gráfico da Figura 8 tem-se os seguintes valores de vazões características mostrada na 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Vazões características obtidas a partir da curva de permanência de vazões. 
Vazão mínima - Q95 – m³/s Vazão máxima - Q5 – m³/s 

2,8 33,5 
 

A seguir são mostradas as vazões médias, mínimas e máximas calculadas utilizando a 

fórmula de Manning. 

 

 
Figura 9– Vazões calculadas utilizando a curva-chave obtida pela regressão do tipo potência 

 

 
Figura 10– Vazões calculadas utilizando a curva-chave obtida pela regressão do tipo potência 
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Figura 11– Vazões calculadas utilizando a curva-chave obtida pela regressão do tipo potência 

 

Na Figura 12 é mostrada a curva de permanência decrescente construída a partir das vazões 

médias diárias. 

 

 
Figura 12 - Curva de permanência de vazões decrescente 
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Pelo gráfico da Figura 12 tem-se os seguintes valores de vazões características mostradas na 

Tabela 2. 

Tabela 2– Vazões características obtidas a partir da curva de permanência de vazões. 
Vazão mínima - Q95 – m³/s Vazão máxima - Q5 – m³/s 

2,8 15,6 
 

Comparando esses valores com os da Tabela 1, tem-se que utilizando a fórmula de Manning, 

há uma diminuição no valor da vazão máxima, representada pelo valor de Q5. 

Na Figura 13 é mostrada uma comparação das curvas-chave obtidas pelos dois métodos 

utilizados para a realização do trabalho. 

 

 
Figura 13 - Curvas-Chave do rio Itapanhau geradas por duas metodologias 

 

Como podemos observar na Figura 13, para os dados iniciais as duas metodologias os dados 

convergem para valores bem próximos, mas a partir de 1 (um) metro de coluna d’água os dados já 

começam a divergir e para o maior dado de vazão medido pelo molinete, os dados já são bem 

discrepantes. 
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4. CONCLUSÃO 
 

Este trabalho comparou duas metodologias de construção de Curva-Chave. A primeira foi 

utilizando regressão numérica através do software Excel. A segunda metodologia utilizada foi a 

fórmula de Manning. 

Os resultados foram bastante satisfatórios haja vista que houve uma grande proximidade dos 

dados gerados. Porem foi observado que a partir de 1 (um) metro de coluna d’água os dados 

começam a divergir e para o maior dado de vazão medido pelo molinete, os dados já são bem 

discrepantes.Isso ocorreu devido ao uso de um coeficiente de Manning fixo, utilizado na segunda 

metodologia, como demonstrado em CHOW (1959) este coeficiente diminui com o aumento do 

nível d’água. Por isso deve-se utilizar um coeficiente de Manning variável em relação ao nível 

d’água em um canal natural como descrito em MATOS (2007). 

Conclui-se então que a para a determinação da curva-chave devem ser realizadas diversas 

campanhas de medição de vazão, principalmente em relação aos extremos, em épocas de estiagem e 

de cheias. 

A segunda metodologia pode ser utilizada caso não seja possível a realização de muitas 

campanhas, mas a faixa de aplicação desta curva deve ser próxima a vazão onde o coeficiente de 

Manning foi calculado ou então adotar que este seja variável em relação ao nível d’água. 
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