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Resumo - Em Hidrometria, para se obter vazão de modo contínuo é utilizada a relação entre nível e 

vazão (i.e. curva-chave). Entretanto, as curvas-chaves sempre devem ser atualizadas, em função de 

novas medições de vazão e para diferentes níveis d’água. Além disso, em algumas estações, a 

curva-chave perde a validade em condições de cheia, pois o escoamento modifica-se de permanente 

para não permanente (não há univocidade na relação “cota x vazão”). Assim, este trabalho objetiva-

se na verificação da curva-chave da Estação Fluviométrica de Novo Porto 2, rio Piquiri, além de 

analisar a existência da histerese (ou laço) em condições de cheias e se são possíveis e válidos os 

métodos de Jones, Boyer e Wiggins para a correção de vazão. Para a realização do método foi 

necessário realizar medições de vazão em situações de cheia, fato possível somente com os 

medidores acústicos Doppler de vazão (ADCP). Assim, foi verificado que existe o efeito da 

histerese para as condições de cheia, com uma diferença média de 3,5% entre as vazões estimadas 

pela curva-chave (Qc-c) com as vazões medidas (Qm). Os métodos de correção foram aplicados e 

apresentaram resultados de acordo com o esperado, porém com algumas diferenças entre si, em 

função do método utilizado, como: problemas na determinação das variáveis Sc e vw para o método 

de Jones; necessidade de uma numerosa quantidade de medições para o método de Boyer; variações 

nos resultados do método de Wiggins em função da determinação do número de Manning (n). 

 

Palavras-Chave: Hidrometria, cheia e medição de vazão. 
 

METHODS OF DISCHARGE CORRECTION TO UPPER RATING CURVE 
AND HISTERESE CASE 

 
Abstract – Rating curve should always be updated, based on new discharge measurements and for 

different water levels. In some gauge stations, the rating curve expires in high water level 

conditions because the flow changes from steady to non-steady conditions. Thus, this study aims to 

verify the rating curve of Novo Porto 2 Gauge Station, Piquiri River, and to analyze the existence of 

hysteresis in flood conditions and if are possible and valid methods of Jones, Boyer and Wiggins for 

correction. For the apply the method was necessary measure discharges in high water level, fact 

possible only with Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP). Thus, it was found that there is a 

hysteresis effect for flood conditions, with a mean difference of 3.5% between the flow rates 

estimated by rating curve (Qc-c) with discharge measures (Qm). The correction methods have been 

applied and results showed as expected, however with some differences depending on the method, 

such as problems in determining variables, such as Sc and Vw to the Jones method; the need for a 

large number of discharge measurements Boyer method and variations in the results of the Wiggins 

method according to variation of the number of Manning (n). 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Para o conhecimento e determinação de uma curva-chave de uma Estação Fluviométrica é 

necessária a coleta de duas variáveis: nível d’água e vazão (Jaccon e Cudo, 1989). O nível d’água é 

considerado uma variável de fácil medição e de baixo custo, enquanto que a vazão, ao contrário, é 

uma variável de difícil obtenção e de alto custo, pois necessitam de profissionais capacitados, 

equipamentos e de tempo para a sua coleta/determinação. 

Segundo UNESCO-WMO-IAHS (1974), as medições e registros de nível d’água datam da 

época do reinado de “Amenemah III”, 2.200 a.C., nas margens do rio Nilo, na área do atual Egito. 

Na época, o conhecimento dos níveis d’água do rio Nilo, em épocas das cheias, indicava se a 

produção agrícola seria abundante ou escassa. Entretanto, o conhecimento dos níveis d’água era de 

forma pontual. Somente em 1831 d.C. “Henry R. Palmer” publicou detalhes de um instrumento 

capaz de registrar o nível d’água pelo sistema bóia/contrapeso e em 1832 pela primeira vez 

instalado no rio Tamisa, tornando possível o registro de modo contínuo do nível d’água. 

As medições de vazão, consideradas uma das atividades da Hidrometria, vêm sendo 

realizadas desde a época dos egípcios (1.400 a.C) e aperfeiçoada pelos gregos (350 a.C.), com o 

auxílio de “relógios d’água”. Entretanto, somente no Renascimento, Leonardo da Vinci (1452-

1519) iniciou estudos realizando medições de velocidades em rios, por intermédio de flutuadores. 

No século XVII, Mariotte avançou no funcionamento dos flutuadores e, baseado nos conceitos 

anteriores (Lei da Continuidade de “Leonardo da Vinci” e da Hidrodinâmica de “Benedetto 

Castelli”) iniciou as medições de velocidades para quantificar um escoamento (vazão) (UNESCO-

WMO-IAHS, 1974). 

O método mais tradicional para medição de vazão baseia-se em medições das velocidades do 

escoamento com o auxílio do molinete hidrométrico, e começou a ser utilizado em 1881 pela OTT 

(eixo horizontal) e em 1882 por Gunn Price (eixo vertical). Ambos os instrumentos foram baseados 

em estudos realizados por Hooke em 1663, De Saumez em 1714, Woltman em 1790, Henry em 

1868 e Ellis em 1874 (UNESCO-WMO-IAHS, 1974). 

Entretanto, nas situações de cheias, os equipamentos existentes até então deixavam equipes de 

Hidrometristas em situações de risco à segurança física, inviabilizando tais medições. Somente a 

partir do desenvolvimento dos medidores acústicos Doppler (ADCP), iniciadas na década de 1960 e 

sendo primeiro utilizado pela “United States Geological Survey” (USGS) na década de 1980 e no 

Brasil em 1992, o procedimento de como se realiza uma medição de vazão se modificou, 

possibilitando medições de vazão em eventos de cheias e possibilitou à validação das curvas-chaves 

vigentes das estações fluviométricas, verificando se seriam válidas ou não para tais condições 

extremas (Gamaro, 2012). 

Porém, em rios com baixas declividades, as curvas-chaves podem se tornarem inválidas, 

devido a não bi univocidade em condições de cheia, situação que para um mesmo nível resultam em 

diferentes vazões, fenômeno intitulado como histerese (Kennedy, 1984). Para esta situação de 

histerese, durante a ascensão do nível d’água, a curva-chave indica valores inferiores ao real e 

durante o descenso do nível d’água, a curva-chave indica valores superiores ao real. Caso a 

diferença entre as vazões medidas e estimadas forem inferiores a 5%, a curva-chave ainda é válida 

(Rantz and others, 1982). Para os casos que há o efeito da histerese e ainda assim a curva-chave é 

válida, alguns métodos de correção de vazão podem ser aplicados, como Jones, Wiggins e Boyer 

(Corbet, 1945) para a elaboração do melhor ajuste da curva-chave da estação. 
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Assim, o presente trabalho objetiva-se na verificação da curva-chave da Estação 

Fluviométrica de Novo Porto 2, além de analisar a existência da histerese em condições de cheias e 

se são possíveis e válidos os métodos de Jones, Boyer e Wiggins para a correção da vazão em 

condições de escoamentos não permanentes.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo 

O local de estudo situa-se no rio Piquiri, na Bacia do Paraná, na estação de Novo Porto 2, 

código 64799500, latitude - 24º 22’ 38”, longitude - 53º 09’ 35” e cota 295 m (Figura 1). A seção de 

réguas situa-se sob a ponte que interliga os Municípios de Nova Aurora e Quarto Centenário (PR) e 

a seção de medição de vazão situa-se 50 m a jusante e foi instalada em 1978 pelo 

DNAEE/SUDERHSA. 

De 1978 a 1993 foram realizadas 137 medições de vazão, variando de 22 a 2.036 m³.s
-1

. A 

Itaipu Binacional opera a Estação desde 1994, sendo que até 2012 realizou 71 medições de vazão, 

variando de 47 a 4.069 m³.s
-1

. A curva-chave vigente da respectiva estação foi atualizada em 

Janeiro de 2012 em função das medições de vazão em condição de cheia (Itaipu, 2012). 

Curva-Chave: 

 

Para 0,30 < H < 1,02 m 

Q = 0,987099 . (H + 1,3)
5,86782

 

Para 1,02 < H < 2,33 m 

Q = 133,0262 . H
1,808029

 

Para 2,33 < H < 13 m 

Q = 291,0566 . (H – 0,5)
1,2344788

 
 

Figura 1 - Estação Novo Porto 2 (Fonte: Google 

Maps) 

2.2. Medições de vazão 

As medições de vazão foram realizadas em condições de cheia nos dias 20/02/2001, 

20/05/2002, 21/05/2002 e 05/06/2012 para a condição de ascensão do nível d’água e 06/10/2008 e 

06/06/2012 para a condição de descenso do nível d’água, com o auxílio do ADCP modelo WHRG 

600 kHz (RDInstruments). 

2.3. Métodos de Correção de vazão 

Segundo Rantz and others (1982), uma condição de cheia pode alterar o resultado de uma 

curva-chave, pois a relação “cota x vazão” é determinada para a condição de escoamento 

permanente e uma condição de cheia resulta em escoamentos não permanentes. Esta alteração no 

comportamento do escoamento ocasiona um “loop” (laço) ou histerese na curva-chave, sendo que 

no momento da crescida, a vazão estimada pela curva resulta em valor inferior ao real e na descida 

do nível d’água, a curva resulta em um valor superior ao real. Assim, para corrigir as vazões 

medidas são aplicados os seguintes métodos: 

2.3.1. Método de Jones 

O método de Jones (Jones, 1915) baseia-se na relação entre as vazões para condição de 

escoamento permanente (Qc) e não permanente (Qm) para um mesmo nível, Equação 1. 
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dt

dh

vSQ

Q

wcc

m 1
1+=  (1) 

sendo, dh/dt a variação do nível d’água pelo tempo, Sc  a declividade d’água para condição de 

escoamento permanente (independe do nível d’água e considerado 0,0004033 m/m, sendo a média 

da declividade dos níveis d’água entre estações à montante e à jusante) e vw a velocidade média 

d’água para condição de escoamento permanente, em função do nível d’água. 

A velocidade vw pode ser calculada em função da variação da vazão pelo nível d’água 

(Seddon
2
, 1900 apud Rantz and others, 1982), Equação 2: 

dh

dQ

B
vw

1
=  (2) 

sendo, B a largura da seção e dQ/dh a relação da variação da vazão com a variação do nível. 

2.3.2. Método de Boyer 

O método de Boyer baseia-se na Equação 1, porém sem a necessidade de se determinar os 

valores de vw e Sc. Para isto, este método necessita de uma numerosa quantidade de medições de 

vazões nas condições de histerese. Primeiro, deve-se plotar as vazões versus nível d’água. Para cada 

vazão medida (Qm) deve-se aplicar o método iterativo (tentativa e erro) por intermédio da 

Equação 1, adotando valores de Qc e determinando o fator: 1/(Sc.vw). Deve-se plotar os fatores 

1/(Sc.vw) versus níveis d’água e a cada iteração verificar se há uma curva suave entre estes pontos 

(Rantz and others, 1982). 

2.3.3. Método de Wiggins 

O método de Wiggins é utilizado quando há poucas medições de vazão nas condições de 

histerese. O método baseia-se na determinação da linha de energia (Sm) no momento da medição de 

vazão (Qm) pela equação de Manning, a partir do Raio Hidráulico (R) e da velocidade média (Vm). 

Para isso, diferentes diagramas são empregados em função dos seguintes números de manning (n): 

0,025 (smooth bed); 0,035 (fairly smooth); 0,050 (rough) e 0,080 (very rough) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Determinação da linha de energia (Sm) em função do Raio Hidráulico, velocidade média e número 

de Manning (n). (a) n = 0,025; (b) 0,035. 

Após a determinação de Sm, o incremento da declividade da energia (1/vw).(dh/dt) é estimado 

a partir da variação do nível d’água (dh/dt) e da velocidade de cheia (vw), adotada como igual a 

1,3Vm. O incremento da declividade da energia é obtido por intermédio do diagrama da Figura 3a. 

                                                           
2
 Seddon, J.E., 1900, “River hydraulics” Am. Soc. Civil Eng. Trans., v. 43, p. 179-243. 
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Conhecido o incremento da declividade da energia e a linha de energia (Sm), finalmente é 

estimada a relação entre as vazões medidas (Qm) e as vazões para condição de escoamento 

permanente (Qc), Figura 3b, ou Equação 3. 

    

Figura 3 – (a) Diagrama para determinação da linha de energia (Sm); (b) Diagrama para determinação do 

incremento da linha de energia. 
5,0

1
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m
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dt

dh

v
S
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3. RESULTADOS  

Para o período de 2001 a 2012 foram realizadas 13 medições de vazão na Estação de Novo 

Porto 2 em condições de cheia (Tabela 1), e plotadas na curva-chave vigente (Figura 4). 

Tabela  1 – Relação das vazões medidas com 

ADCP 600kHz (Qm) 

Nº Data 
Nível        
(m) 

Vazão (m3/s) 

1 20/fev/01 6,47 2.863 

2 20/fev/01 6,87 3.009 

3 20/fev/01 7,00 2.982 

4 20/mai/02 8,19 3.556 

5 20/mai/02 8,23 3.546 

6 21/mai/02 9,07 4.069 

7 21/mai/02 9,13 4.077 

8 06/out/08 6,59 2.637 

9 05/jun/12 7,81 3.532 

10 05/jun/12 7,96 3.630 

11 05/jun/12 8,07 3.660 

12 06/jun/12 8,17 3.438 

13 06/jun/12 8,02 3.379 
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Figura 4 – Curva-chave de Novo Porto 2, vazões medidas, 

com destaque para as vazões em condições de ascensão do 

nível (círculo verde) e em resseção do nível (losango 

vermelho) 

 As medições de vazão em períodos de cheia na Estação de Novo Porto 2 foram possíveis de 

serem realizadas devido ao trabalho de logística do setor de Estudos Hidrológicos e Energéticos 

(OPSH.DT) da Itaipu Binacional, em função da precipitação registrada na Bacia à montante, do 

conhecimento do tempo de viagem de ondas de cheias a partir de estações à montante e do tempo de 

deslocamento da equipe. Além disso, para a realização da coleta de dados, foram seguidas as 
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normas de segurança da empresa, em virtude da alta turbulência do escoamento e da grande 

quantidade de objetos flutuantes presentes na superfície (Figura 5). 

    

Figura 5 – Fotos durante a medição de junho/2012 na Estação de Novo Porto 2. 

 

Conforme verificado na Figura 4, o efeito da histerese foi observado n a estação para níveis 

superiores aos 6m. Considerando um mesmo nível, durante a subida do nível d’água, as vazões 

medidas indicaram valores superiores às vazões medidas durante a descida do nível d’água. Este 

fato pode ser comprovado quando são analisadas as diferenças das velocidades nos dois momentos, 

porém para um mesmo nível d’água (Figura 5). 

  

Figura 6 – Perfil de velocidades medidas pelo ADCP 600 kHz (0 a 3 m.s
-1

) para o nível de 8m. a) nível em 

ascensão e b) nível em recessão. 

Com relação às vazões medidas, a curva-chave resultou em valores com diferenças variando 

de -7,7% a 4,7%, e uma média de 3,5%. Para o nível de 8m, as diferenças de vazões (Qm – Qc) 

foram de 150 m³.s
-1

 ou 4%, erro devido à condição de escoamento não permanente. Como os 

desvios foram inferiores aos 5%, a curva-chave é válida, porém a histerese é comprovada e os 

métodos de correção de vazão devem ser aplicados. 

 

3.1. Métodos de Correção da Vazão (Qc) 

Para a correção das vazões, foram aplicados os métodos de Jones, Boyer e Wiggins (Equações 

1, 2 e 3) para as 13 vazões medidas (Tabela 2 e Figura 7). 

Tabela 2 – Dados para obtenção da vazão corrigida (Qc) para os métodos de Jones, Boyer e Wiggins. 

 Jones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Boyer 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wiggins 

Nº 
Declividade 

 

dh/dt B dQ/dh Vw k Qc Qc-
Qcc Qc Fracao Qc-

Qcc Vmed Área R Abaco1 Abaco2   Qc-
Qcc 

[m/s] [m] [m²/s] [m/s]  [m³/s] [%]   [%] m/s m² m Sm Fracao k Qc [%] 

1 0,00040331 0,000041 218 364 1,67 1,03 2.780 3,0 2.639 52 0,1 1,97 1.454 6,66 0,00060 0,000022 0,981 2.593 1,9 

2 0,00040331 0,000024 220 -210 -0,96 0,97 3.107 -     
3,1 

2.860 59 0,1 1,70 1.771 8,07 0,00045 0,000015 0,983 2.814 1,7 

3 0,00040331 0,000009 220 -210 -0,96 0,99 3.019 -     
1,2 

2.934 57 0,0 1,67 1.781 8,11 0,00045 0,000006 0,993 2.915 0,7 

4 0,00040331 0,000012 216 - 230 -1,07 0,99 3.606 -     
1,4 

3.610 49 0,0 1,82 1.949 9,03 0,00050 0,000007 0,993 3.586 0,7 

5 0,00040331 0,000026 215 622 2,89 1,01 3.508 1,1 3.632 49 0,1 1,83 1.943 9,02 0,00050 0,000014 0,986 3.583 1,4 

6 0,00040331 0,000017 213 125 0,59 1,03 3.933 3,4 4.126 53 0,0 1,94 2.100 9,86 0,00060 0,000009 0,992 4.097 0,8 

7 0,00040331 0,000015 206 125 0,61 1,03 3.960 3,0 4.162 50 0,0 1,94 2.106 10,22 0,00060 0,000008 0,993 4.136 0,7 

8 0,00040331 0,00006 226      2.703 60 0,2         
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9 0,00040331 0,00006 226 656 2,90 1,02 3.451 -     
1,7 

  

  

3.388 43 0,1   

  

  

1,95 1.888 8,34 0,00060 0,000028 0,976 3.312 2,4 

10 0,00040331 0,00004 228 265 1,16 1,04 3.475 0,1 3.475 43 0,1 1,95 1.932 8,48 0,00060 0,000022 0,981 3.414 1,9 

11 0,00040331 0,00005 230 265 1,15 1,05 3.477 1,9 3.538 41 0,1 1,96 1.972 8,57 0,00060 0,000026 0,978 3.464 2,2 

12 0,00040331 0,00004 230 395 1,72 0,97 3.554 1,3 3.596 43 0,1 1,83 2.000 8,68 0,00060 0,000024 1,020 3.671 -     
1,9 

13 0,00040331 0,00004 230 395 1,72 0,97 3.493 0,6 3.510 42 0,1 1,82 1.970 8,56 0,00060 0,000024 1,020 3.582 -     
1,9 
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Figura 7 – Vazões medidas (Qm ou círculo verde) e corrigidas (Qc ou quadrado amarelo) pelos métodos de 

Jones (a), Boyer (b) e Wiggins (c). A linha azul representa a curva-chave (C-C). 

 Para as condições de cheia (a partir de 6m), nota-se que os três métodos aplicados 

corrigiram as vazões medidas (Figura 7), com as seguintes limitações: 

 - O método Jones foi o que apresentou a maior discrepância em relação aos anteriores, em 

função de possíveis erros na determinação da declividade da água (Sc) e da velocidade média na 

condição de escoamento permanente (vw); 

 - O método de Boyer foi o que melhor se aplicou, pois não houve a necessidade de se 

estimar as variáveis Sc e vw. Entretanto, o método só é válido quando é coletada uma grande 

quantidade de amostras, em virtude do método ser iterativo; 

 - O método de Wiggins também se aplica ao caso, porém houve a necessidade de se utilizar 

ábacos ou diagramas para a determinação das variáveis (Sm e do incremento), além de ser 

necessário conhecer o fator de rugosidade ou número de Manning (n) do local. 

 

4. CONCLUSÕES 

Para a Estação de Novo Porto 2, rio Piquiri e afluente do rio Paraná, foi verificado que há o 

efeito da histerese para as condições de cheia, com uma diferença média de 3,5% entre as vazões 

estimadas pela curva-chave (Qc-c) com as vazões medidas (Qm). Como em geral as curvas-chaves 

são aceitas com desvios de até 5%, a curva-chave vigente é válida até a cota de 9,13m (máxima 

medida). Entretanto, é sabido que existe o efeito das ondas de cheias, e para estes casos (curva com 
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histerese, porém ainda válida), é necessário corrigir as vazões medidas para atualizar, da melhor 

forma possível, a curva-chave. 

Assim, após a aplicação dos métodos de correção de vazão na presença de histerese (Jones, 

Boyer e Wiggins), nota-se que as vazões corrigidas (Qc) apresentaram resultados de acordo com o 

esperado, porém com algumas diferenças, em função do método, como: problemas na determinação 

das variáveis Sc e vw para o método de Jones; a necessidade de uma numerosa quantidade de 

medições para o método de Boyer; variações nos resultados do método de Wiggins em função da 

determinação do número de Manning (n). 

Entretanto, mesmo com suas limitações, cada método apresentou resultados positivos e 

devem ser aplicados para atualização da curva-chave da Estação. 

A próxima etapa da metodologia será a quantificação da sensibilidade de cada variável para 

cada método, assim o resultado (Qc) fundamenta-se em um desvio padrão. Além disso, os métodos 

poderão ser utilizados em outras estações, para a verificação e validação das respectivas curvas-

chaves vigentes. 
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