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Resumo – A determinação da descarga líquida de um curso d´água exerce papel fundamental na 
projeção de obras hidráulicas e auxilia nos processos de outorga para usos múltiplos da água, como 
abastecimento doméstico e industrial. Deste modo, a escolha do método de medição de vazão deve 
ser realizada buscando-se que os dados quantificados sejam condizentes com a realidade. Cada 
método exige condições adequadas para sua aplicação em relação à seção de medição, tais como 
profundidade mínima e máxima da água e espaço físico disponível. O presente trabalho visa 
investigar a influência das características da seção do córrego Contendas, situado no município de 
Itabira, Minas Gerais, na escolha do método de medição de vazão, considerando-se os métodos do 
flutuador, convencional e acústico.  
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INFLUENCE OF SECTION BY CHOOSING THE FLOW MEASUREME NT 
METHOD: CASE OF CONTENDAS STRAM, ITABIRA-MG  

  

Abstract – The determination of a liquid discharge of a watercourse does a fundamental whole in 
projection of hydraulics works and it assists in process for another multiples uses of water, like 
domestic and industrial supply. Thus, the chosen of the right method of measurement must be 
realize trying to achieve that the quantity database being consistent with the reality. Each method 
require right conditions for their application in relation of the measurement section, such as 
minimum and maximum deepness of the water and the physical space available. This work has the 
objective of investigate the characteristics of the Contendas Stream, in Itabira city, Minas Gerais, by 
choosing a flow measurement method, considering conventional, fluctuate and acoustic methods.  
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INTRODUÇÃO  
 
A água como recurso natural tem papel crucial sobre o desenvolvimento de uma região, 
principalmente por apresentar oferta limitada e elevada variabilidade espacial e temporal. Vários 
fatores influenciam a disponibilidade de água com compatibilidade ao uso no meio em que o corpo 
d’água está inserido. Como exemplo podemos citar as taxas de escoamento e infiltração, que estão 
diretamente relacionadas ao provimento de água nos cursos d’água, e são fortemente impactadas 
pelo uso do solo. Os tipos de uso do solo influenciam na cobertura do solo, no relevo que muitas 
vezes é modificado, no carreamento de sedimentos, que contribui significativamente para o 
assoreamento do leito dos rios, etc. A respeito do assoreamento, as principais consequências deste 
impacto são a modificação ou deterioração da qualidade da água e o decréscimo da velocidade da 
água, resultando na redução da disponibilidade hídrica.  
De acordo com Barbosa et al. (2005), o planejamento e controle de qualquer obra relacionada com o 
uso dos recursos hídricos baseia-se na avaliação da disponibilidade de água. Para uma gestão 
adequada, a disponibilidade hídrica na bacia precisa ser bem conhecida, sendo avaliada através da 
aplicação de um balanço hídrico, do qual fazem parte fatores como a precipitação, a vazão e as 
condições naturais da bacia hidrográfica.  
Por vazão (ou descarga) de um rio, entende-se o volume de água que passa entre dois pontos (seção) por 
um determinado período de tempo (PALHARES et al., 2007). A vazão é determinada ainda pela 
profundidade, largura e velocidade do fluxo, sendo influenciada diretamente pelo clima, aumentando no 
período chuvoso, e pelas estações do ano, sendo menor quando as taxas de evaporação são maiores 
(período seco).  
O conhecimento das vazões máximas, médias e mínimas permite projetar obras hidráulicas e auxiliar 
nos processos de outorga do uso da água, muito utilizados por indústrias que necessitam de muita água 
em seus processos produtivos.  
A NBR 13403 trata da ‘Medição de vazão em efluentes líquidos e corpos receptores -Escoamento livre’ 
e define os principais métodos atualmente utilizados, apresentando suas vantagens e restrições. A 
escolha correta de um método de medição de vazão será de grande importância. Cada método necessita 
um tipo específico de trecho e seção, e sua escolha dependerá ainda de fatores como a precisão desejada 
na medição, o tipo e o volume do curso d’água, o espaço físico disponível, dentre outros.  
O presente trabalho teve como objetivo investigar a influência da seção do córrego Contendas, situado 
no município de Itabira, Minas Gerais, na utilização dos métodos do flutuador, convencional e acústico 
para a medição de vazão.  
 
MÉTODO DO FLUTUADOR  
 
Método para determinação da velocidade, que consiste em observar-se o tempo necessário para 
um objeto flutu-ante deslocar-se em um trecho de comprimento conhecido. Trata-se do método de 
medição de vazão mais economicamente viável. O objeto flutuante pode ser uma garrafa plástica 
parcialmente cheia de água, uma laranja ou uma bola de tênis. Palhares et al. (2007) explica que, para a 
utilização deste método, é necessário que haja um trecho reto, sem curvas e sem obstáculos, com no 
mínimo 15 cm de profundidade e não ser um local de águas paradas. Recomenda-se que a distância 
entre as seções seja de no mínimo 10 metros e que o objeto flutuante seja lançado a mais ou menos 5 
metros da seção montante.  
É muito utilizado como método preliminar de medição devido à sua simplicidade e na ausência de 
outros equipamentos que apresentam custos elevados é a melhor alternativa, apesar de não ser um 
método muito preciso. Muitos estudos comparando este método com outros mais precisos são realizados 
na tentativa de estimar a precisão deste método.  
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MÉTODO CONVENCIONAL  

  

O método convencional de avaliação da descarga líquida de um curso d’água consiste na 
utilização de um micro molinete ou molinete hidrométrico para a quantificação da velocidade em 
diferentes profundidades de verticais, determinadas conforme a largura e as profundidades da seção 
transversal (Gomes e Santos, 1999). 

O micro molinete e o molinete hidrométrico permite a determinação da velocidade do fluxo 
de água por unidade de tempo, de maneira pontual e em diferentes profundidades e verticais. 
Segundo Carvalho (2008b), os molinetes são instrumentos manuais constituídos por uma hélice que 
converte a translação da corrente de água em seu movimento de rotação, sendo utilizado um 
contador para determinação do número de giros que a hélice realizou em um intervalo de tempo. 
Posteriormente, a velocidade do fluxo pode ser calculada pela equação do molinete fornecida pelo 
fabricante do instrumento, a qual é especificada de acordo com a calibração de cada aparelho, 
existindo deste modo, uma equação específica para cada molinete. 

A escolha do instrumento de medição para o método convencional está relacionada à 
dimensão do local onde se deseja quantificar a descarga líquida, sendo o micro molinete 
comumente empregado nas medições de fluxo de água em pequenos cursos d´água ou em 
aplicações especiais como em laboratórios e tubulações de pequeno diâmetro e o molinete 
hidrométrico usualmente adotado na aferição de grandes vazões.  

 

MÉTODO ACÚSTICO  
 
Método que utiliza a emissão de ondas ultra-sônicas para,por meio de sensores ultra-sônicos 
adequadamente posicionados, medir a velocidade média de um escoamento. A dificuldade na 
determinação da vazão de grandes cursos d‘água empregando métodos tradicionais motivou o 
desenvolvimento de equipamentos que viabilizassem a realização desta prática hidrométrica 
rapidamente e com elevada precisão a partir de tecnologias empregadas em ecobatímetros e sonares, 
comumente utilizados em oceanografia, surgindo assim, os medidores de fluxo por efeito Doppler 
(PITON, 2007).  

O método acústico é fundamentado no efeito Doppler, de modo que a velocidade do escoamento é 
quantificada a partir de pulsos acústicos emitidos pelo aparelho e refletidos pelas partículas sólidas 
naturalmente presentes na água, como o zooplâncton e pequenas partículas se sedimento em suspensão 
(GOMES & SANTOS, 1999). Os aparelhos de medição de corrente por efeito Doppler usualmente 
adotados são o ADCP (Acoustic Doppler Current Profile), ADP (Acoustic Doppler Profile) e o Doppler 
Q-Liner. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

A bacia hidrográfica do rio Doce está localizada na região sudeste brasileira e possui uma área 
total de 83.400 km², sendo 86,4% em MG. Ao todo, a bacia abrange 202 municípios em Minas 
Gerais e 28 no Espírito Santo. Uma das unidades dessa bacia é o rio Piracicaba com uma área de 
5.800 km², sendo a bacia do rio do Peixe, um de seus principais afluentes, localizada nos 
municípios de Itabira e Nova Era – Minas Gerais (PROJETO ÁGUAS DO RIO DOCE, 2007). 

O ribeirão Candidópolis, afluente da bacia do rio do Peixe situado na zona rural do município 
de Itabira, é o principal manancial de abastecimento doméstico e industrial do município, sendo 
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fundamental para a população itabirana. Por sua vez o córrego Contendas, área de estudo deste 
trabalho, é um dos afluentes que contribuem para o abastecimento de água realizado pelas águas da 
bacia do ribeirão Candidópolis. 

A seção de medição de descarga líquida do córrego Contendas está sob coordenadas S 
19.702050º e W 43.209210º em uma área de vegetação natural circundante, conforme pode ser 
observado pela Figura 1. Essa seção do córrego possui um vertedor e um linígrafo para registrar 
continuamente a vazão do córrego. O Linígrafo é de responsabilidade do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto – SAAE, empresa responsável pelo abastecimento urbano e tratamento de esgoto da 
cidade. 

 

 
Figura 1 – Localização da seção do córrego Contendas escolhida como área de estudo.  

 

METODOLOGIA  

 

Para determinação das vazões do Córrego Contendas foram realizadas três medições mensais 
em novembro e dezembro de 2012 e janeiro de 2013 utilizando os métodos do flutuador e 
convencional. 

Estabeleceu-se um trecho de medição de nove metros para o método do flutuador. As seções 
transversais inicial e final foram demarcadas com cordas graduadas e a batimetria das mesmas foi 
realizada para posteriormente calcular suas áreas. No cálculo da vazão utilizou-se a área média entre as 
duas seções transversais. Para medir a velocidade de escoamento soltou-se o flutuador, no caso uma 
laranja, alguns centímetros antes da seção inicial, no centro do rio, sendo o tempo que o mesmo levou 
para percorrer a distância entre as duas seções, cronometrado. O procedimento foi realizado no mínimo 
três vezes.  

Para o método convencional utilizou-se o molinete hidrométrico OTT modelo C31 na 
primeira medição e o micro molinete hidrométrico OTT modelo C2 nas demais. A seção foi 
demarcada com uma corda graduada a cada 30 ou 50 centímetros, dependendo da largura da seção à 
época da medição, e realizada a batimetria para o cálculo das áreas. Por se tratar de um curso d’água 
pequeno a medição foi realizada a vau, ou seja, com o hidrometrista dentro d’água. A medição em 
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cada ponto das verticais foi realizada três vezes, adotando a média dos valores quantificados para os 
cálculos. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A localização da seção de estudo contribuiu positivamente com o transporte dos equipamentos e 
procedimentos para quantificação da descarga líquida. A área está situada próxima à estrada, a 
vegetação circundante ao curso d’água não é muito densa e ainda, as margens do córrego apresentam 
baixa declividade, facilitando o acesso e a permanência no local para a realização das medições. A seção 
no córrego Contendas pode ser observada pela Figura 2.  

 

    
Figura 2 – Vista geral do local de medição de vazão do córrego Contendas, onde pose ser observada 

a montante em A e a jusante em B. 

 

Quanto aos valores quantificados para a vazão para cada método adotado nas três medições 
(Tabela 1), observou-se relevante diferença nos resultados obtidos principalmente para o método 
convencional. 

 

Tabela 1 – Valores quantificados para a vazão da seção. 

   Data 

    Método 

Vazão (m³/s) 

26/11/12 21/12/12 18/01/13 

Convencional 0,42 0,067 0,33 

Flutuador  0,16 0,12 0,14 

Linigrafo 0,06 0,11 0,13 

 

Verifica-se que as médias das vazões dos meses de novembro, dezembro e janeiro de 2006 a 
2010, de acordo com os dados do posto fluviométrico instalado na seção, se aproximam 
significativamente das vazões quantificadas nos meses de dezembro e janeiro obtidas com o método do 
flutuador, o que confere certa credibilidade aos valores encontrados por este método.  

No entanto, apesar da proximidade dos valores das duas medições feitas pelo método do flutuador 
com os valores de referência, foram encontradas algumas dificuldades para a aplicação de ambas as 

A B 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6 

técnicas utilizadas. Os valores não condizentes encontrados pelo método convencional e as dificuldades 
encontradas podem ser avaliados como consequências dos aspectos físicos da seção de estudo. 
Acredita-se que os resultados obtidos para o método do flutuador não foram precisos, pois o fluxo 
da água não era contínuo em todo o trajeto realizado pelo flutuador, de modo que em algumas 
tentativas de realização do método a laranja seguiu um percurso em direção as margens, onde ficou 
estacionada. Esse comportamento do fluxo da água pode ser justificado pela existência de um 
meandro antecedente a seção de medição da descarga líquida, conforme ilustrado pela Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Vista do meandro. 

 

Outro aspecto a ser considerado é que não foi possível distanciar uma seção transversal da 
outras em 10 metros devido à indisponibilidade de espaço. A seção se limitava a montante por uma 
curva e a jusante por um vertedor sendo necessário adotar um distanciamento de 9 metros. O espaço 
físico também não permitiu adotar o distanciamento de no mínimo 5 metros da seção montante para 
lançar o objeto flutuante no corpo d’água, visto que esta seção ficou posicionada imediatamente 
após o meandro do córrego. Portanto, o deslocamento do objeto flutuante foi fortemente 
influenciado pelos fatores supracitados, de modo que os resultados encontrados para a vazão não se 
mostraram satisfatórios.  

Com o molinete foi possível obter apenas a velocidade superficial do escoamento na primeira 
medição (Figura 4), possivelmente em decorrência da descontinuidade do fluxo da corrente de água. 
De acordo com a NBR - Norma Brasileira Regulamentadora 13403/1995, a aplicabilidade do 
método convencional adotando-se o molinete depende do tipo de fluxo da água e da velocidade 
contínua da corrente. O meandro contribui diretamente com as relevantes alterações na velocidade 
do escoamento da água, o que, consequentemente, influiu na leitura das rotações do molinete e na 
determinação da vazão. Próximo à margem direita da seção transversal a velocidade da água 
mostrou-se tão baixa que não houve registros de rotações pela hélice do aparelho.  

Conforme afirmado por Piton (2007) o molinete não é apropriado para a quantificação da 
descarga líquida quando existem velocidades inferiores a 0,03 m/s. Constatou-se que o método 
convencional não foi adequado para a seção.  

Na segunda medição realizada, o molinete foi substituído por um micro molinete e a seção 
adotada para o método também foi modificada, a fim de minimizar os problemas relacionados à 
baixa velocidade da água encontrados na primeira medição. Desta vez utilizou-se a mesma seção a 
montante utilizada para o método do flutuador (Figura 5). Apesar da modificação da seção, os 
resultados ainda não se mostraram satisfatórios, pois a seção estava sob forte influência do meandro 
do curso d’água. Na margem esquerda do córrego verificou-se uma alta velocidade da água, pois o 
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fluxo é todo direcionado a esta margem após a curva. Já na margem direita, a velocidade da água é 
muito baixa, chegando-se até a notar um pequeno remanso. 

 

 
Figura 4 – Primeira medição de vazão pelo 

método convencional. 

 

 
Figura 5 – Segunda medição de vazão pelo 

método convencional. 

Na terceira medição, alterou-se novamente a seção utilizada para o método do micro molinete. 
Dessa vez procurou-se aproveitar o fluxo de água gerado pelo meandro, de modo que a seção foi 
estabelecida logo ao final da curva (Figura 6). Todavia, a seção transversal escolhida não foi a mais 
adequada por estar situada no meandro e por se tratar de um local de estreitamento do curso d’água. 

 

 
Figura 6 – Terceira medição de vazão pelo método convencional. 

 

Assim, constatou-se que independentemente da seção transversal escolhida para a execução 
do método convencional, os resultados não foram satisfatórios nesse trecho do rio. Segundo Piton 
(2007), em casos em que a adoção do método convencional não se mostra satisfatória, decorrente 
das características físicas do local de medição, os equipamentos acústicos são recomendados. 
Portanto, acredita-se que o método mais adequado e condizente com as características da seção do 
córrego Contendas, seria o acústico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As dificuldades encontradas na realização das medições da vazão na seção do córrego 
Contendas, com os métodos do flutuador e convencional, possibilitaram a análise da influência das 
características da seção na escolha dos métodos de medição. Ao escolher o método de medição da 
descarga líquida é importante verificar o espaço físico disponível do trecho, o fluxo da água, o 
volume do curso d’água, a profundidade da seção transversal, entre outros aspectos que podem 
interferir na aplicabilidade de um determinado método e estabelecer o quão preciso os dados 
aferidos devem ser.  

No caso da área de estudo, constatou-se ela não apresenta características satisfatórias para a 
adoção tanto do método do flutuador quanto do método tradicional. Em relação ao método do 
flutuador, a seção não apresenta um fluxo de água regular para o deslocamento do flutuador, devido 
a presença de um meandro, e ainda, não permite a adoção das distâncias recomendadas para 
execução desta técnica. Quanto ao do método convencional as velocidades descontínuas da corrente 
de água interferem na precisão do método. Deste modo, acredita-se que o método acústico seria o 
mais adequado para a aferição da vazão na seção. 
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