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RESUMO: Para se obter a vazão pode-se optar pelas medições diretas ou pelas estimativas através 

de modelos ou equações. Uma das alternativas que se apresenta para a estimativa da vazão, neste 

artigo, é através da curva-chave que utiliza dados de cota do nível de água para o ajuste de equações 

analíticas. 

Com base nos diversos métodos de medição de vazão e no conceito de curva–chave, 

considerando as condições hidráulicas para a sua validade e aplicação, realizou-se o monitoramento 

em uma seção estabelecida, no rio Paraibuna à altura do distrito de Chapéu d´Uvas,  no município 

de Juiz de Fora (MG), tendo como objetivo a comparação das vazões medidas na seção de 

monitoramento com as estimadas pela equação da curva-chave da Agência Nacional de Águas 

(ANA). 

 

 

ABSTRACT:When determining flow rates we can resort to direct measurement or to estimates 

based on models or equations. In this article, one of the alternatives presented to calculate flow rates 

is the concept of the rating curve, that refers to data collected from the elevation of water measured 

on the staff gage, to ajust the analytical equations. 

The monitoring of a cross section of the Paraibuna River, located in the district of Chapéu d' 

Uvas, in the municipality of Juiz de Fora, in the State of Minas Gerais, was carried out based on the 

seve ral methods used to calculate flow rates and on the concept of the rating curve, taking into 

account the hydraulic conditions for its validity and applications. This study aimed at comparing the 

measurement of the flow rates obtained through the monitoring of the cross section, with the 

estimates made by the National Water Agency (ANA) based on the rating curve equation.          
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1- INTRODUÇÃO 

 

A vazão líquida indiscutivelmente é a principal variável que se faz necessário conhecer em 

qualquer empreendimento na área dos recursos hídricos ou do saneamento. A partir dela podem-se 

obter diversos resultados, sendo os mais importantes, caracterizar uma bacia hidrográfica, fazer a 

gestão de recursos hídricos, definir se a bacia tem potencial hidroelétrico e/ou de abastecimento de 

água, para que se possa realizar um planejamento urbano adequado. 

Para se obter a vazão pode-se optar pelas medições diretas ou pelas estimativas através de 

modelos ou equações. Uma das alternativas que se apresenta para a estimativa da vazão nesse 

trabalho é através da curva-chave sendo utilizados dados de cota do nível de água para o ajuste de 

equações analíticas. 

No entanto, mesmo supondo que um determinado método forneça resultado satisfatório, 

julga-se necessário fazer aferições com dados medidos conforme se propõe, neste trabalho, cujo 

propósito é verificar se as descargas estimadas pela equação da curva-chave estabelecidas pela 

Agência Nacional de Águas (ANA) estão na ordem de grandeza daquelas medidas no rio Paraibuna 

em Juiz de Fora/ MG. 

 

2- OBJETIVO 

 

Este artigo tem por objetivo comparar as vazões estimadas numa seção de monitoramento no rio 

Paraibuna, na altura de Chapéu d’Uvas, utilizando a Equação da Curva-chave da Agencia Nacional 

de Águas (ANA) para a seção sobredita com dados de vazões medidas no âmbito do projeto 

denominado de Monitoramento da Descarga de Sedimentos no rio Paraibuna em Juiz de Fora, 

Minas Gerais – Brasil, projeto este desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da UFJF e aqui convencionalmente identificado pela sigla (PMDS), que vem sendo 

desenvolvido desde agosto de 2008. 

 

3- CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

Existem diversas formas para se obter a vazão de um corpo hídrico, através dos quais se 

utilizam procedimentos distintos tais como: volumétrico, colorimétrico, estruturas hidráulicas - 

através de calhas e vertedores - velocimétrico e acústico. A escolha do método adequado dependerá 

das condições disponíveis no local em estudo. 
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Utilizando o princípio volumétrico a medição da vazão é obtida a partir da razão entre o 

volume de um reservatório qualquer e o tempo necessário para o acumulo da água até completar 

esse volume (PINTO, 1976). 

A medição normalmente conhecida como medida por processo químico ou radioativo 

(principio colorimétrico) é utilizada quando verifica-se a existência de escoamentos com 

velocidades altas, com muita turbulência, com a presença de cachoeiras, leito irregular e perigoso. 

O processo consiste em lançar à corrente de água uma substância química e depois coletar 

amostras na seção escolhida, que serão dosadas permitindo o conhecimento da descarga a partir da 

diluição verificada (PINTO, 1976). 

Pinto (1976) destaca ainda a existência de dois métodos para se obter a vazão “ Q ” por esse 

procedimento colorimétrico. O primeiro método consiste na injeção contínua em que se lança no rio 

à montante, durante um certo intervalo de tempo, uma vazão constante q de uma  determinada 

solução “mãe” cuja concentração é C. Coletam-se, posteriormente as amostras que são dosadas. 

Sendo C1 sua concentração média, tem-se então que Q = q.C/C1 é o valor procurado, desde que se 

possa desprezar q em vista de Q. O segundo método é por integração, onde é lançado um volume de 

solução de concentração instantaneamente e coleta-se as amostras à jusante durante toda a 

passagem da nuvem em um determinado tempo. 

Se a opção para a medição da vazão for através de uma estrutura hidráulica faz-se necessário 

monitorar a variação do nível da água.  Para isso, usam-se dois tipos de dispositivos, as calhas e os 

vertedores. 

Pinto (1976) diz que as calhas medidoras, assim como os vertedores, são quaisquer tipos de 

dispositivos que fornece a mudança de um regime fluvial para o regime torrencial, medindo-se a 

profundidade crítica. A vazão será função dessa profundidade e das características do medidor. 

Como exemplo de instalação desse tipo pode-se citar a calha Parshall  (figura 1), que são estruturas 

construídas no curso d’água e possuem sua própria “curva-chave”.  

Porto et al. (2001) acrescentam que se não há ondas de cheia se propagando pelo canal, a 

vazão que passa pela calha é a mesma que passa por qualquer outra seção do rio. Pode-se então 

determinar a curva-chave para outras seções de interesse medindo o nível da água em tais seções e 

relacionando-os com a vazão medida pela calha. 
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Figura 1 – Calha Parshall 

Fonte: Porto, et. al. (2001). 
 
 

Considerando que a velocidade da água é uma grandeza muito variável no tempo e no 

espaço e que apresenta perfil de escoamento diminuindo da superfície para o fundo e do centro para 

as margens, julga-se conveniente orientar que as medições por técnicas rudimentares como a dos 

flutuadores, devam ser seguidas de procedimentos criteriosos para que tais medições fiquem apenas 

como uma primeira aproximação [Paiva & Coiado, 2006]. Dentre os diversos procedimentos usados 

para medir a vazão de um rio pela equação da continuidade, utilizam-se os flutuadores ou os 

molinetes para a medição da velocidade e um registrador de profundidade para o estabelecimento 

do perfil da seção transversal [Santos, 2001]. 

A - Flutuadores 

 Os flutuadores são objetos flutuantes que adquirem a velocidade das águas que os 

circundam, o que permite estimar a velocidade da corrente pelo arrasto do flutuador. São usados em 

cursos d’águas onde é impraticável a medição direta ou o uso de vertedores, porém os flutuadores 

têm pouca precisão pelo fato de medirem a vazão da superfície do leito e também por assumir 

caminhos muito aleatórios, que não condizem com a realidade in situ. Além disso, mesmo se as 

medições com flutuadores aproximarem daquelas medidas por outros equipamentos há de se 

ressalvar que tais medidas remetem a velocidade máxima e não a média que é a mais usual nas 

medições de vazões em rios. 

A velocidade do flutuador se dá pela razão da distância entre dois pontos e o tempo 

necessário para percorrê-la. Como o flutuador adquire a velocidade do escoamento, a vazão é dada  
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pelo produto entre a área molhada e a sua velocidade. Deve-se repetir esse processo um número 

considerável de vezes para se obter um valor médio de velocidade. 

B - Molinete 

A medição da vazão com molinetes consiste em determinar a área da seção e a velocidade 

média do fluxo que passa nessa seção. Fazendo a medição da largura do rio e da profundidade em 

um número significativo de pontos ao longo da seção em questão determina-se a área, nas quais 

também é realizada a medição de velocidade com molinetes hidrométricos, em um número 

significativo de pontos a diferentes profundidades, que irão originar a velocidade média na vertical, 

conforme mostrado na figura 2 [(Santos et. al,(2001)]. 

 

 

Figura 2 – Perfil de velocidades, pontos de medição e área de influência. 

                                  Fonte: Tucci (2001). 

Os molinetes são dotados basicamente de uma hélice e um “conta-giros”, medindo a 

velocidade do fluxo d’água que passa por ele (Figura 3.a, b, c). 

 
          (a)                                                 (b)                                      (c) 

                Figura 3 – (a) Molinete preso a haste, (b) preso a cabo com lastro (embaixo) e (c) lastro (peixes). 

                Fonte: Porto, et. al. (2001). 



____________________________________________________________________________________________ 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6 

 

C - Medição do nível d’água 

Na determinação da curva-chave de um rio, deve ser medido o nível d’água juntamente com 

a medição de vazão, com isto é possível se obter pares de pontos cota-vazão a serem interpolados. 

Uma vez determinada a curva-chave, pode-se estimar a vazão do rio apenas monitorando o nível 

d’água [Porto et. al. (2001)]. 

D - Curva-chave 

De acordo com Porto et. al. (2001), a curva chave relaciona a altura da lâmina de água de 

um rio com a sua vazão. Para obter a vazão, fazem-se medições do nível d’água e correlaciona-se 

com a curva-chave do canal.  

Para diversos níveis são realizadas as medições de vazão e obtidos pares cota-vazão. A 

relação é obtida a partir da interpolação destes pontos e, como esta operação não contempla todos 

os níveis possíveis, utiliza-se ainda a extrapolação. A curva cota-vazão tem uma relação biunívoca, 

ou seja, relação que associa cada valor de cota a um único valor de vazão e vice-versa. 

 

 

4- METODOLOGIA 

4.1 Breve Descrição da bacia do rio Paraibuna 

O rio Paraibuna nasce na serra da Mantiqueira, no município mineiro de Antônio Carlos e 

deságua no rio Paraíba do Sul, sendo seu principal afluente em volume d’água.  O rio possui uma 

extensão de, aproximadamente, 170 km e sua bacia abrange uma área de 8.558 km². O seu sistema 

hidrográfico, conforme mostrado na figura 4, possui uma faixa de 3.000 indústrias e uma população 

de aproximadamente 600.000 moradores (COPPETEC, 2006).   

 

 

 

 

 

 

http://pt.wiktionary.org/wiki/rela%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wiktionary.org/wiki/associar
http://pt.wiktionary.org/wiki/elemento
http://pt.wiktionary.org/wiki/%C3%BAnico
http://pt.wiktionary.org/wiki/vice-versa
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Figura 4 – Bacia Hidrográfica do rio Paraibuna 

                                                              Fonte: (adaptado da COPPETEC, 2006) 

 

4.2 Caracterização da seção de Monitoramento 

 

O trecho em estudo, esquematizado na figura 5, com pouco mais de 100 metros de extensão, 

se encontra no Distrito de Chapéu d’Uvas, no município de Juiz de Fora (MG). Para a determinação 

da declividade da linha de água contam-se com 3 (três) réguas limnimétricas: duas a montante da 

seção e uma a jusante. A última – a de jusante operada também pela Agencia Nacional de Águas 

(ANA) - já existia quando da materialização do trecho em estudo e pode ser usada para a definição 

da curva-chave, para comparações de dados, ou para outras finalidades. Ressalta-se que a seção de 

monitoramente fica a cerca de 3 quilômetros da represa de Chapéu d’Uvas e tem largura de 

aproximadamente 10 metros. Suas seções transversais apresentam forma que se assemelham àquela 

mostrada na figura 6, correspondente a uma batimetria realizada em campanha de medição. 

 

Juiz de Fora 

Seção de 

 Monitoramento 
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Figura 5 – Seção de Monitoramento Chapéu D’uvas - Rio Paraibuna 

                              Fonte: Próprios Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Seção Transversal do trecho de monitoramento obtida por batimetria 

             Fonte: Próprios Autores 

 

5- RESULTADOS 

 

Na tabela 1 apresenta-se reunida parte da base de dados referentes a 26 (vinte e seis) 

campanhas de medições realizadas no âmbito do Projeto de Monitoramento da Descarga de 

Sedimentos no rio Paraibuna em Juiz de Fora, Minas Gerais – Brasil (PMDS). Destaca-se que os 

dados vêm sendo monitorados numa seção que coincide com a seção da estação nº 58470000 da 

ANA. Observa-se, na parte inferior da tabela, os valores máximo médio e mínimo para as vazões de 

aproximadamente iguais a respectivamente, 13,7 m³/s; 10 m³/s e 4,8 m³/s, ao passo que para as 

cotas na régua de jusante (RJ) identificam-se valores máximo médio e mínimo, respectivamente, 

iguais a 115 cm; 64 cm e 11 cm. 

A partir das 26 (vinte e seis) campanhas de monitoramento realizadas pelo PMDS foi feita a 

correção entre a cota da régua de jusante (RJ) e as vazões. O gráfico da correlação está apresentado  
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na figura 7. Observa-se boa representação da vazão em função das cotas da régua (RJ). O 

coeficiente de correlação igual 0,87 demonstra bom ajuste para os dados medidos. Entende-se que 

este é um importante resultado pelo fato de ser possível extrapolar a base de dados, pelo simples 

conhecimento das leituras das cotas na régua de controle. 

Na tabela 2 apresentam-se, nas colunas compreendidas entre [3] e [6], com o intuito de 

comparar os dados medidos pelo PMDS e pela ANA, informações referentes as cotas na régua de 

jusante (RJ) e vazões monitoradas em Chapéu d`Uvas. Observa-se um total de apenas 13 (treze) 

campanhas de medições, pelo interesse em comparar os dados nas datas tais que ocorreram 

coincidências nas medições realizadas pelo PMDS e pela ANA. LARIVOIR (2010) comenta que os 

dados de vazão da ANA são correlacionados com os dados de cota por equação própria (Q = 

0,001XRJ
1,754

) cujo coeficiente de correlação é igual a 99,9%.  Ainda na tabela 2, na coluna [7] 

apresentam-se as diferenças percentuais relativas entre os dados de vazão do PMDS e os dados de 

vazões obtidas pela ANA [ E(%) = (QPMDS/QANA – 1)X100 - valores em módulo]. Observam-

se na parte inferior da tabela os escores máximos (36,6%), médio (13,2%) e mínimo (2,5%) para a 

diferença percentual relativa. Também se observam na referida tabela que cerca de 54% (7/13) dos 

valores das diferenças percentuais relativas são menores do que 10%. Ao se comparar com a 

diferença percentual relativa de 15% nota-se que aproximadamente de 77% (10/13) apresentam 

diferenças percentuais relativas menores. Portanto, as diferenças percentuais relativas revelam que 

os valores das vazões medidas pelo PMDS e aqueles obtidos pela ANA se aproximam 

sobremaneira. Pode-se também concluir que 85% (11/13) apresentam diferenças da ordem 20% e 

apenas para 15% (2/13) dos dados essa diferença supera os 30%. As diferenças significativas entre 

os dados de cotas devem-se as referências topográficas distintas do PMDS e aquelas da ANA. 

Ainda na Tabela 2 registram-se na coluna [8] os dados de vazões monitorados pela ANA na 

estação nº 58480500 no Bairro de Vila Ideal em Juiz de Fora (MG), seção esta situada a cerca de 40 

km de Chápeu d`Uvas. A motivação para a inclusão dos dados de vila ideal justifica-se porque foi 

feita a correlação entre os dados de Vila ideal e Chapéu d`Uvas. Na figura 8 plotam-se no eixo das 

abscissas os valores das cotas da régua de jusante (RJ) em Chapéu d`Uvas (coluna [4] tabela 2)  e 

no eixo das ordenadas  os valores das vazões em Vila Ideal ( coluna [8] tabela 2). Observa-se que 

não há boa correlação entre tais dados. As razões para tal justifica-se pelo fato da seção de vila ideal 

distanciar-se consideravelmente da seção de Chapéu d`Uvas,  o que aumenta sobremaneira a 

contribuição das vazões dos tributários ao longo do trecho. Igualmente, há de se considerar as 

mudanças na geometria da seção transversal e na declividade do rio ao longo do trajeto. Todos esses 

fatores contribuem para que o escoamento se afaste da condição de permanente e uniforme 

dificultando a correlação entre as vazões e as cotas. 
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Tabela 1- Dados de medições em Chapéu d`Uvas em Juiz de Fora (MG) 

 

[3] vazão; [4] declividade da linha de água; [5] área da seção transversal; [6] perímetro molhado; [7] raio 

hidráulico; [8] profundidade hidráulica; [9] largura da seção; [10]; [11]; [12] cotas em réguas. Respectivamente, de 

montante (1º régua), montante intermediária (2º régua) e de jusante (3º régua - ANA).  

 

 

 

 

Figura 7 – Correlação entre as cotas da régua de jusante e as vazões em Chapéu d`Uvas (PMDS). 
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Tabela 2 – Comparação entre dados medidos no âmbito do PMDS e pela ANA 

 

[3]Leitura da cota da 3º régua (jusante) obtida pelo PMDS; [4] Leitura da cota da 3º régua (jusante) obtida pela ANA; 

[5] vazões medidas pelo PMDS; [6] vazões estabelecidas pela ANA em Chapéu d`Uvas na estação nº 58470000; [7] 

diferença percentual relativa entre Vazões do PMDS e da ANA; [8] vazões estabelecidas da ANA em Vila Ideal em 

Juiz de Fora na estação nº 58480500 

 

 
 

 
Figura 8 – Correlação entre as cotas da régua de jusante e as vazões em Vila Ideal 
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6- CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A curva-chave para o rio Paraibuna obtida na seção de monitoramento a partir dos dados 

medidos difere da curva-chave obtida a partir dos dados da ANA. Na seção de monitoramento a 

curva é descrita pela função exponencial: Q = 1,93 RJ 
0,402

, com um coeficiente de correlação de 

87%. A curva definida, com a base de dados da ANA, segundo LARIVOIR (2010) é  descrita por 

uma função exponencial: Q = 0,001XRJ
1,754

, com um coeficiente de correlação de 99,9%. Todavia, 

mesmo considerando a possibilidade de haver diferenças entre os critérios de monitoramento, 

observou-se que as diferenças percentuais relativas E(%) entre as vazões medidas no PMDS e 

aquelas da Ana se aproximaram sobremaneira credenciando qualquer uma das alternativas para a 

obtenção das vazões em Chapéu d`Uvas. Com a continuidade do PMDS espera-se elevar o valor do 

coeficiente correlação de 87% a patamares ainda mais expressivos. Não foram encontradas boas 

correlações entre as cotas da régua (RJ) em Chapéu d`Uvas e as vazões em Vila Ideal. Face as  

limitações  para as  medições da  descarga líquida desenvolvida  neste  trabalho,  ressalta-se que o  

monitoramento continuará sendo realizado, onde espera-se estabelecer as estimativas das  vazões  

máximas para os  períodos  de  cheias. 
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