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ERROS E I�CERTEZAS �A ESTIMATIVA DE VAZÕES 

E �O TRAÇADO DE CURVAS-CHAVE 

Fernando Grison¹ & Masato Kobiyama² 

RESUMO --- O presente trabalho teve como objetivo apresentar alguns erros e incertezas ocorridos 
ao traçar e extrapolar uma curva-chave para o rio Cubatão do Norte. Para isso, foram utilizados 
dados de um ADP e dados da ANA. As medições realizaram-se em uma estação fluviométrica da 
bacia hidrográfica do rio Cubatão do Norte, em Joinville, SC. Para construção da curva-chave 
utilizou-se o software STEVENS do qual foram selecionadas três curvas, denominadas: Stevens 1 , 
Stevens 4 e Stevens 10. Com as equações dessas curvas e com base nos dados de nível d’água 
foram calculadas novamente três curvas, denominadas: Stevens 1C, Stevens 4C e Stevens 10C. Por 
estas curvas observou-se uma maior dispersão nas vazões em baixos níveis d’água o que gerou 
grande incerteza na escolha da melhor curva. Para auxiliar na decisão, fez-se diferença entre as 
vazões medidas e as calculadas com as equações das curvas, e em seguida foi feito o somatório 
desses valores. A curva Stevens 1C foi a que teve o menor somatório, ou seja, a que mais se 
aproximou dos pontos medidos. Através do hidrograma de pequena série de dados feito com cada 
curva uma verificou-se novamente incerteza da curva mais adequada, principalmente nas pequenas 
vazões.  
 
ABSTRACT --- The objective of this study was to present some errors and uncertainties caused to 
trace a stage-curve and extrapolate it for the Cubatão do Norte River. For this, we used data from 
the ADP (confirmed with data of a current-meter) and data from the ANA. Measurements were 
made at a river gauge of the Cubatão do Norte River watershed in Joinville, SC. To construct the 
stage-curve, the software STEVENS was used, and three curves (Stevens 1, Stevens 4, and Stevens 
10) were selected. With these curves and equations based on water level, these three curves were re-
calculated and called Stevens1C, Stevens 4C and Stevens 10C. For these curves there was a greater 
dispersion in low discharge situation, which caused larger uncertainty in choosing the best curve. 
For supporting decision, it was calculated the differences between the measured and calculated 
dischrges with these three equations, and the sum of all the differences was made. The Stevens 1C 
generated the smallest sum, which means that this equation is best. With the hydrographs generated 
with three equations, it was verified that the uncertainty especially for low discharges. 

Palavras – chave: ADP; curva-chave; incerteza. 
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 1. I�TRODUÇÃO 

O entendimento sobre as variações de vazão numa bacia hidrográfica tem sido um dos 

principais assuntos nos debates científicos sobre recursos hídricos em muitos lugares do Brasil. Isso 

acontece porque a vazão é um parâmetro fundamental para realização de previsão de cheias, 

abastecimento público e industrial, navegação, irrigação, entre muitas outras atividades que atingem 

diretamente uma comunidade. Segundo Clark (2002), a importância dos dados de vazão é para 

previsão de vazões futuras e para estimar a freqüência de ocorrência de eventos futuros que possam 

dificultar o gerenciamento dos recursos hídricos. Portanto, os dados de vazão de um rio precisam 

ser monitorados da melhor forma possível. 

Os métodos convencionais de medição sempre exigiram muito tempo na obtenção de um dado 

de vazão. Isso causa grande incerteza e erro no dado medido, pois, durante uma medição a vazão 

pode sofrer grande variação, principalmente em bacia pequenas com pequeno tempo de 

concentração. Por causa disso é sempre importante a realização de várias medições de vazão para 

um mesmo nível d’água o que diminuirá a incerteza do dado. Além disso, na extrapolação de uma 

curva-chave também sempre existe uma incerteza, principalmente na parte superior da curva. Isso 

ocorre porque nessa parte existem poucos dados, pois, dependendo da vazão, é muito difícil e 

perigoso medir grandes vazões. Por outro lado, quando existem bastante dados para as grandes 

vazões o que se observa em geral é uma grande dispersão o que geralmente pode ter sido causada 

pela dificuldade da medição. 

Com o avanço da tecnologia que usa o princípio do efeito Doppler nos aparelhos de medição 

de vazão em rios, pode-se dizer que atualmente a obtenção de um dado de vazão se tornou menos 

honeroso. O ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) e o ADP (Acoustic Doppler Profiler) 

(também chamados de aparelhos Dopller) são aparelhos desenvolvidos para medir a vazão dos 

cursos d’água por meio do efeito Doppler. Para esses aparelhos o efeito Doppler é a mudança na 

freqüência de uma onda sonora causada por um movimento relativo entre o aparelho transmissor do 

som (chamado de transdutor) e o material em suspensão na água. O material ao ser atingido por um 

feixe de ondas sonoras muda a freqüência de retransmissão. Como esse material se desloca na 

mesma velocidade da corrente de água, a magnitude do efeito Doppler é diretamente proporcional a 

essa velocidade (Filho et al., 1999).  

Entre as grandes vantagens observadas no uso dos aparelhos Doppler pode-se citar a rapidez 

nas medições de vazão. Observou-se em campo que dependendo do evento de vazão e da largura do 

rio com apenas algumas horas de medição já é possível medir uma variação de vazão suficiente para 

traçar e extrapolar uma curva-chave. Além disso, outra vantagem é a facilidade de medição em 
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áreas de inundação natural de um curso d’água, o que melhora a qualidade da curva-chave e 

diminui sua incerteza na extrapolação superior. Sefione (2002) comparou resultados de 

extrapolação superior de curvas-chave feitas por seis métodos diferentes e constatou que nenhum 

dos métodos mostrou-se satisfatório. Isso ocorreu porque as medições foram feitas com 

equipamentos convencionais como molinete em um tipo de seção em estado de transbordamento da 

calha menor, o que dificulta a utilização desse tipo de aparelho.  

Por outro lado, uma grande desvantagem dos aparelhos Doppler é o alto custo de aquisição. 

Atualmente com o apoio financeiro do CT-HIDRO (Fundo Setorial de Recursos Hídricos), que 

financia estudos e projetos na área de recursos hídricos, a aquisição desses aparelhos pelas 

instituições públicas de ensino superior e pesquisa está ocorrendo com mais freqüência. Por isso, é 

muito importante o conhecimento dessa tecnologia e o acompanhamento de sua evolução. No dia 

22 de maio de 2000 foi criado o grupo de discussão “Vazão com ADCP” em um site na Internet, 

onde freqüentemente é discutida a importância do aparelho Doppler, sua evolução, suas vantagens e 

desvantagens em relação aos métodos convencionais de medição, entre outras. É sempre importante 

que os hidrometristas discutam e publiquem as causas de erros de medição de vazão, pois, assim 

outros hidrometristas talvez não cometam os mesmos erros ou até descubram a causa de erros que 

lhes aparecem.  

Recentemente o Laboratório de Hidrologia da Universidade Federal de Santa Catarina 

(LabHidro - www.labhidro.ufsc.br) adquiriu um ADP e um micromolinete. Com a utilização desses 

aparelhos realizou medições de vazão para construir uma curva-chave para a Bacia Hidrográfica do 

Rio Cubatão do Norte (BHRC) no ponto da antiga captação de água da Companhia de Águas de 

Joinville (CAJ). O presente trabalho apresenta os resultados das medições com o ADP e o 

micromolinete nesse local, a curva-chave obtida, os erros ocorridos durante as medições de vazão e 

as incertezas no traçado e extrapolação da curva-chave. Além dessas medições também foram 

utilizadas medições da ANA feitas no mesmo local.  

 
2. ÁREA DE ESTUDO 

A BHRC localiza-se na região nordeste de Santa Catarina e abrange os municípios de 

Joinville e Garuva. Possui área total de aproximadamente 492 km², sendo a extensão do rio 

principal de 88 km. A nascente da bacia está situada na Serra Queimada (cota altimétrica de 1.100 

m) e sua foz no estuário da Baía da Babitonga. A Figura 1 mostra uma parte da BHRC, que é 

apenas a área à montante do antigo ponto de captação de água da CAJ, onde foram feitas as 

medições de vazão. 
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Figura 1. Localização da BHRC. CAJ é o ponto de captação de água e local das medições. 

 

3. MATERIAS E MÉTODOS 

3.1. Medições de vazão com ADP 

Para as medições de vazão com o ADP foi instalado um sistema de cabo de aço preso em 

roldanas. O ADP era engatado nesse cabo e aos poucos rebocado de um lado a outro do rio. Para ser 

rebocado, o aparelho foi montado em um sistema chamado de RiverCat Integrated Catamaran 

System, projetado para o uso em rios onde medições com barco são difíceis ou inseguras (Sontek, 

2000) (Figura 2). Para cada nível de água medido foram realizadas 10 travessias, de ida e de volta, e 

calculada a vazão média dessas travessias. O intervalo de tempo entre cada travessia foi em média 5 

minutos. Em uma das medições com o rio em nível de enchente cada vazão medida em uma 

travessia foi considerada como um dado de vazão, sem precisar fazer média com outras travessias. 

Isso aconteceu porque cada vez que o ADP chegava de um lado do rio já ocorria uma diminuição de 

0,5 cm no nível d’água. O cálculo da vazão total de cada nível foi realizado automaticamente pelo 

software do ADP. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 2 – Sistema de roldanas com cabo de aço. (a) Cabo de aço esticado com detalhe da fixação 
da roldana; (b) e (c) Travessia do ADP pelo cabo de aço. (d) Medição com micromolinete. 

 

3.2. Medições de vazão com micromolinete 

Esse tipo de medição consiste em traçar a área da seção transversal e determinar a velocidade 

média do fluxo nessa seção. Medindo a largura do canal e a profundidade em diversos pontos, 

formando várias verticais de profundidade no decorrer da seção, obtém-se a área da seção 

transversal. Em cada vertical de profundidade medida determinam-se várias velocidades em 

diferentes profundidades correspondentes. A velocidade média em cada vertical pode ser então 

determinada por métodos analíticos.  

As medições com o micromolinete foram realizadas todas à vau. Devido à profundidade 

maior que 1,5 m em algumas partes não foram possíveis medir toda a seção. Dos 46,6 m de largura 

foram medidos apenas 20 m no sentido da esquerda para direita do rio. O cálculo das vazões a partir 

dos dados do micromolinete foi feito com base no método da meia seção e da seção média (Santos 

et al., 2001). 
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3.3. Verificação da confiabilidade do ADP por meio do micromolinete 

As medições do micromolinete não foram utilizadas no traçado da curva-chave. Essas 

medições foram utilizadas para verificar a confiabilidade do ADP. Além disso, como o 

micromolinete não mede mais do que 1,5 metros de profundidade é difícil a utilização desse 

aparelho no rio Cubatão do Norte que possui grandes profundidades. Por isso, os dados do 

micromolinete foram utilizados de forma comparativa com os dados do ADP. Para isso, foram 

feitas medições com os dois aparelhos em um único nível d’água no mesmo dia e praticamente na 

mesma hora. 

 

3.4. Dados obtidos da Agencia �acional de Águas 

Além dos dados medidos com o ADP e o micromolinete, também foram utilizadas as 

medições de vazão feitas na antiga estação fluviométrica de Pirabeiraba (atualmente desativada). 

Segundo a ANA (2008), a estação de Pirabeiraba (código 82270050) fica localizada no mesmo 

local das medições do ADP. Também, foram utilizados os dados das duas curvas-chave da estação 

de Pirabeiraba validadas para dois diferentes períodos pela ANA. 

 

3.5. Traçado e extrapolação da curva-chave. 

Para o traçado e extrapolação da curva-chave utilizou-se o software STEVENS (Sistema de 

Ajuste e Extrapolação de Curva de Descarga) desenvolvido por Filho et al. (2003). Esse software 

facilita a manipulação da grande quantidade de dados envolvidos no processo de ajuste e 

extrapolação de curvas de descarga. O sistema é baseado no método de Stevens, sendo adequado 

para seções com escoamento com controle de canal. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Comparação do ADP com o micromolinete 

A Figura 3 mostra um gráfico de comparação das medições de vazão pelo ADP e pelo 

micromolinete. Nessa figura observa-se que os dois aparelhos estimam valores de vazão muitos 

semelhantes. A diferença entre o micromolinete e o ADP pode resultar das condições de medição 

em campo. Com o micromolinete foi realizada medição à vau, podendo haver interferência do 

operador no fluxo de água medido. Além disso, a direção do caminho percorrido pelo ADP na seção 

do rio não foi exatamente igual ao do micromolinete, o que é muito difícil de fazer. Mesmo assim, 

com base no micromolinete, pode-se dizer que os dados do ADP são confiáveis. 
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Figura 3 - Vazões acumuladas do micromolinete e ADP. SM e MS representam as vazões do 
micromolinete calculadas pelo método da seção média e meia seção respectivamente. 

 

4.2. Traçado e extrapolação de curva-chave 

Com a utilização do software STEVENS e com os dados do ADP e da ANA foram traçadas e 

extrapoladas doze diferentes curvas-chave. Destas doze, foram selecionadas três curvas, 

denominadas de: Curva Stevens 1; Curva Stevens 4 e Curva Stevens 10. Esta seleção foi realizada 

segundo os critérios de seleção estabelecidos por Filho et al. (2003). Essas curvas foram validadas 

para o período de 12/10/1985 a 14/05/2008. A fim de reduzir a dispersão dos dados em torno do 

raio de curvatura e visualizar o traçado das extrapolações das curvas, tanto nos baixos como altos 

níveis de água, plotou-se as três curvas (juntamente com curvas validadas pela ANA) em 

coordenadas logarítmicas (Figura 4).  

Na Figura 4 observa-se que as Curvas Stevens 1 e 4 calcularam uma quantidade menor de 

vazão do que a Curva Stevens 10, que foi extrapolada para níveis d’água mais baixos. Nas altas 

vazões todas as curvas tendem a um alinhamento. Além disso, as três curvas do Stevens passam nos 

pontos do ADP. Isso mostra que as medições do ADP estão adequadas à série dos dados e podem 

ser confiáveis.  
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Figuras 4 - Curvas de descargas geradas e extrapoladas pelo software Stevens em comparação com 
as curvas validadas pela ANA. 

 
Com base nas equações das curvas Stevens 1, 4 e 10 e nos dados de nível d’água medidos 

foram calculadas novamente três curvas de vazões, denominadas de Curva Stevens 1C, Curva 

Stevens 4C e Curva Stevens 10C (Figura 5). Observa-se na Figura 5 que é muito difícil determinar 

qual das três curvas é a melhor. A grande dispersão de pontos nos baixos níveis d’água provoca 

uma grande incerteza da melhor curva. Mesmo que fosse considerada apenas uma das curvas o 

traçado nos baixos níveis d’água teria grande incerteza. Ao contrário, nos altos níveis d’água houve 

grande concentração dos dados de vazão e todas as curvas tendem a se encontrar nos dados do 

ADP, sendo a Curva Stevens 1C a mais próxima. Dessa foram, pode-se dizer que as incertezas 

dessas curvas ocorrem por erros de medição nos baixos níveis d’água.   

Ao calcular as diferenças entre todas as vazões medidas e calculadas com as equações das 

curvas e somando-se essas diferenças (em módulo) têm-se os seguintes valores: 1150,20 m³/s 

(Stevens 1C), 1264,73 m³/s (Stevens 4C) e 1184,54 m³/s (Stevens 10C). Assim, o menor valor é 

referente à Curva Stevens 1C. Isso significa que essa curva é a que mais se aproxima dos pontos 

medidos. Também, se forem consideradas somente as medições do ADP por esse método de 

diferenças tem-se os seguintes resultados: 471,64 m³/s (Stevens 1C), 552,62 m³/s (Stevens 4C) e 

503,55 m³/s (Stevens 10C). Novamente verifica-se que a curva Stevens 1C é a mais próxima das 

medições. Figura 6 mostra as vazões acumuladas nos somatórios. 
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Figura 5 - Comparação de vazões calculadas pelas equações das curvas Stevens com as vazões 
medidas em campo. 

 

Figura 6 - Valores acumulados por somatórios de diferenças de vazões calculadas com vazões 
medidas. 
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antigo ponto da estação Pirabeiraba, ou seja, dentro da ETA - CAJ e ao lado da estação de réguas 

linimétricas. Com o objetivo de gerar uma pequena série de vazões com as equações das três curvas 

(Curva Stevens 1C, 4C e 10C) utilizaram-se os dados de nível da estação fluviométrica (medidos 

com um sensor de nível) do LabHidro. Obteve-se assim, três hidrogramas (Figura 7) que mostram 

que as vazões calculadas pelas três equações são muito próximas. Mas, mesmo assim, entre os três 

hidrogramas existe uma incerteza de qual deles é o mais adequado para a BHRC. Principalmente 

nas vazões menores onde a incerteza parece ser ainda maior.  

 

Figura 7 - Hidrogramas da série de vazões da estação ETA-CAJ do LabHidro do período de 
26/03/2008 até 11/02/2009. 

 

5. CO�CLUSÕES 

Erros e incertezas na estimativa de vazões e no traçado de curvas-chave ainda aparecem com 

freqüência. No presente trabalho foi observado que as medições em pequenos níveis d’água tiveram 

as maiores incertezas, pois, houve grande dispersão dos dados de vazão. Ao contrário, o que não se 

esperava devido à maior dificuldade de medição, as grandes vazões tiveram pouca incerteza. Isso 

pode ser explicado pela facilidade e rapidez das medições com o ADP no rio Cubatão do Norte em 

estado de enchente. As medições do ADP foram confirmadas com algumas medições de um 

micromolinete, o que para muitos hidrometristas não é ideal. O motivo é que esses dois aparelhos 
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possuem tecnologia completamente diferente e estimam vazões por métodos diferentes. Mas é 

interessante observar que pouco tempo atrás quase não se usavam aparelhos como o ADP sendo os 

aparelhos convencionais muito mais utilizados. Por isso, como hoje em dia se vive uma transição 

entre esses equipamentos convencionais e os equipamentos com a tecnologia do ADP é interessante 

fazer essa comparação entre eles. 

Para o traçado e extrapolação de uma curva-chave para o rio Cubatão do Norte foram 

utilizados dados medidos em campo com o ADP e dados medidos pela ANA. Com base no software 

STEVENS foram selecionadas três curvas que melhor se adequaram aos dados medidos, 

denominadas de: Curva Stevens 1, Curva Stevens 4 e Curva Stevens 10. Ao plotar em um mesmo 

gráfico as três curvas Stevens, as medições do ADP e da ANA e ainda duas curvas-chave validadas 

pela ANA, observou-se que todas as curvas passam pelos dados obtidos com o ADP. Isso mostrou 

que as medições do ADP estão adequadas à série dos dados e podem ser confiáveis. 

Ao comparar as vazões medidas em campo com as vazões calculadas com as equações das 

curvas Stevens obteve-se novamente três curvas, denominadas de: Curva Stevens 1C, Curva 

Stevens 4C e Curva Stevens 10C. As incertezas dessas curvas aparecem principalmente nos baixos 

níveis d’água onde existe grande dispersão dos dados medidos. Nos altos níveis d’água houve 

grande concentração dos dados de vazão e todas as curvas tendem a se encontrar nos dados do ADP 

principalmente a Curva Stevens 1C. Ao calcular as diferenças entre todas as vazões medidas e 

calculadas e somando-se essas diferenças (em módulo) teve-se o menor somatório na Curva Stevens 

1C o que significa novamente uma maior proximidade dos pontos medidos. Isso também ocorreu 

quando foram consideradas somente as medições do ADP. 

Com o objetivo de gerar uma pequena série de vazões com as equações das três curvas (Curva 

Stevens 1C, 4C e 10C) e verificar qual das curvas se adapta melhor à dados de nível d’água do rio 

Cubatão do Norte foram construídos três hidrogramas. Novamente as maiores incertezas 

apareceram para as baixas vazões, o que era esperado. 

Enfim, esse trabalho mostra que muitos erros nas medições de vazão são gerados em 

medições de pequenos níveis d’água o que causa grande dispersão nos dados de vazão e 

consequentemente grandes incertezas nas curvas-chave. 
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