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RESUMO – O objetivo do trabalho engloba um estudo comparativo dos métodos utilizados para 

obtenção de medidas de vazões – método químico, flutuador, molinete hidrométrico e aplicação da 

fórmula de Manning, de forma a possibilitar a compreensão dos fundamentos básicos da 

hidromedição, mostrando sua importância, eficiência e viabilidade na aplicação da gestão dos 

recursos hídricos. O estudo foi desenvolvido na localidade Sítio Malhada no distrito de Ponta da 

Serra no município de Crato-CE na região do Cariri, onde foram aplicados métodos de 

hidromedição para avaliação comparativa das vazões em uma seção do Rio Carás na sub-bacia do 

Rio Salgado. Os resultados obtidos na medição com o flutuador geraram uma vazão bem distante do 

método com o molinete apresentando um diferencial de quase 100m
3
/s. A aplicação da fórmula de 

Manning é apropriada para seções geometricamente regulares e obteve-se uma vazão similar a do 

aparelho hidrométrico molinete. O método químico, apesar de apresentar bastante peculiaridade no 

ato da medição não é recomendado para calculo de vazão em seções de rios com largura superior a 

1,00 metro e com área hidráulica topograficamente irregular.  

 

ABSTRACT – This study includes a comparative study of methods used for obtaining 

measurements of flow - chemical method, float, reel hydrometric and application of the Manning 

formula, so as to facilitate the understanding of the basics of hidromedição, showing their 

importance, efficiency and viability in the implementation of water management. The study was 

conducted in the locality Malhada site in the district of Ponta da Serra in the municipality of Crato-

CE in the Cariri where hidromedição methods were applied for comparative assessment of flow in a 

section of the Rio-sbub Faces in the Salt River basin. The results obtained in the measurement with 

the float generated a flow far from the method with the reel featuring a differential of almost 

100m
3
/s. The application of the Manning formula is suitable for regular geometric sections and 

obtained a flow similar to the device hydrometric vane. The chemical method, despite its rather 

peculiar in the act of measurement is not recommended for calculation of flow in sections of rivers 

wider than 1.00 meters and hydraulic area topographically irregular. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 O Ceará tem cerca de 93% do seu território encravado na região semiárida do Nordeste. 

Apenas a zona litorânea e alguns microclimas circunscritos às serras úmidas não se configuram 

como semi-áridos. O semiárido se caracteriza pela baixa pluviosidade, pela concentração do período 

chuvoso em apenas dois ou três meses e, principalmente, pelo descompasso das precipitações. As 

chuvas costumam ser irregular, tanto no espaço quanto no tempo. Os solos do Estado são, na grande 

maioria, originários de rochas cristalinas, apresentando-se impróprios para explorações intensivas, 

pois são rasos, pouco férteis, com substrato impermeável e pedregoso. 

Ocorrem, no entanto, manchas importantes de solos de origem sedimentar que se presta para a 

agricultura, pois a partir de suas explorações podem ser estabelecidos pólos agroindustriais 

dinâmicos que induzam a criação de empregos permanentes e a geração de renda estável. A 

necessária fonte hídrica para essas atividades tem sido os açudes.  

Numa região como o semiárido Nordestino caracterizado pela irregularidade climática, a 

integração das reservas hídricas superficiais e subterrâneas constitui o instrumento mais poderoso 

para a convivência socioeconômica com o histórico fenômeno das secas, nesta parte importante do 

território brasileiro. 

A elevada taxa de evaporação no Nordeste subtrai, dos reservatórios desta região, nada menos 

do que um volume correspondente a um terço da disponibilidade média anual de cada bacia 

controlada pelos açudes. Um sistema integrado de bacias hidrográficas ou de reservas de superfície 

permite, à autoridade gestora das águas, explorar racionalmente os açudes, reduzindo perdas por 

evaporação e ampliando a eficiência na operação, pela priorização do uso daqueles que possuem 

maior superfície de evaporação.  

Apesar de possuir uma deficiência hídrica bem representada em todo o Estado é que se faz 

necessário à utilização e aplicação de novas ferramentas de gestão dos recursos hídricos a fim de 

minimizar e tornar mais eficiente à oferta de água. Com poucas manchas de geologia sedimentar, a 

região do Cariri é agraciada com uma reserva hídrica subterrânea que atende a grande parte da 

população do sul do Estado. 

O município do Crato que compõe a região do Cariri é de grande importância socioeconômica 

e cultural no estado do Ceará, tem como praticamente única fonte de abastecimento de água, os 

recursos hídricos subterrâneos para a área urbana, e o reservatório Thomas Osterne de Alencar para 

a zona rural entre outras fontes como poços e cacimbas.  

O conhecimento da hidrogeologia e da disponibilidade de oferta hídrica local é, portanto, 

imprescindível para garantir a demanda de água para as necessidades atuais sem comprometer o 

abastecimento no futuro. 

Esta pesquisa foi desenvolvida na localidade Sítio Malhada no distrito de Ponta da Serra no 
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município de Crato-CE na região do Cariri. O estudo irar tratar da aplicação de métodos de 

hidromedição para avaliação comparativa das vazões em uma seção do Rio Carás na Sub-Bacia do 

Rio Salgado no município acima citado. O trabalho elaborado contou com visitas em campo de 

posse de equipamentos para realização de correções, aferições e acompanhamento dos valores 

obtidos pelas medições. As informações obtidas nessa pesquisa servirão de base bibliográfica para 

contribuir no avanço de pesquisas e fornecimento de dados para um melhor gerenciamento dos 

recursos hídricos local. 

Os objetivos do trabalho englobam um estudo comparativo dos métodos utilizados para 

obtenção das vazões – método químico, flutuador, molinete hidrométrico e aplicação da fórmula de 

Manning, de forma a possibilitar a compreensão dos fundamentos básicos da hidromedição, 

mostrando sua importância, eficiência e viabilidade na aplicação da gestão dos recursos hídricos. 

 

2 – ÁREA EM ESTUDO 

2.1 – Localização geográfica 

A pesquisa foi desenvolvida na localidade Sítio Malhada no distrito de Ponta da Serra no 

município de Crato-CE mais precisamente na região do Cariri, conforme a figura 01. O ponto 

estudado pode ser localizado através da coordenadas geográficas em UTM/SAD 69 E0455264 N 

9214077 com altitude média de aproximadamente 405 metros.  

 

Figura 01 – Localização da área da pesquisa (Fonte: SRH / COGERH) 

 

O município de Crato apresenta uma demografia de 110.834 habitantes estimados em 2007, 

sua principal atividade econômica é o setor de comércio e serviços, que, segundo dados de 2002, é 
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responsável por nada menos que 68,8% do PIB municipal. Ainda pelos mesmos dados, a indústria 

responde por 27,6% do PIB e o setor agropecuário, embora bastante destacado na cidade graças à 

famosa feira agropecuária da Expocrato, é responsável por apenas 3,6%. 

A pluviosidade no município é de 1090,9 mm anuais com temperaturas que variam, conforme 

a época do ano e local, de aproximadamente 15ºC até máximas de 35ºC. As médias térmicas, no 

entanto, giram entre 23ºC e 26ºC na zona urbana, isto é, não considerando as áreas mais altas da 

Chapada do Araripe, onde as temperaturas são mais frias. Por estar localizada no sopé de uma 

chapada de altitudes consideráveis (chegando até 920m) em meio a uma área semi-árida, o Crato 

possui uma grande variedade de paisagens naturais, incluindo áreas de floresta tropical, cerrado, 

caatinga e carrasco (vegetação de transição presente em algumas regiões do Ceará). 

De acordo com dados oficiais do governo, reconhecem-se as seguintes vegetações no 

território do Crato: carrasco, floresta caducifólia espinhosa, floresta subcaducifólia tropical pluvial, 

floresta subperenifólia tropical pluvio-nebular e floresta subcaducifólia tropical xeromorfa. 

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Medição de vazão em hidrometria é todo processo empírico utilizado para determinar a vazão 

de um curso de água. A vazão ou descarga de um rio é o volume de água que passa através de uma 

seção transversal na unidade de tempo (em geral um segundo). Em hidrometria, essa vazão é 

associada a uma cota linimétrica h (cota da superfície livre em relação a um plano de referência 

arbitrário). Os principais métodos de medição de vazão são: medição e integração da distribuição de 

velocidade; método acústico; método volumétrico; método químico; uso de dispositivos de 

geometria regular (vertedores e calhas Parshal); e medição com flutuadores. 

O método convencional para medir a vazão utiliza a medição e a integração da distribuição de 

velocidades na seção. Embora recentemente o método acústico tenha sido empregado com 

frequência, o convencional é ainda o método mais usado na hidrometria de rios naturais, exceto em 

rios de montanha, extremamente turbulentos, onde o método químico é o mais adequado. 

 

3.1 – Método da medição direta 

Para realização do método da medição direta é necessário a aquisição de alguns dados 

medidos em campo. Como procedimento inicial é importante a escolha de uma seção, mais plana 

possível, e que apresente uma geometria regular. Em seguida com uma régua linimétrica é realizada 

a aferição, dentro da seção definida, de várias alturas, com objetivo de estabelecer uma altura média 

do canal fluvial. A medição é feita com um auxílio de uma trena graduada a largura da seção e o 
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comprimento da seção em que o corpo de massa irá flutuar. Após as medidas com um cronômetro 

marca-se uma média de 5 vezes o tempo em que o flutuador gasta para percorrer a seção definida.  

Através de flutuadores (pode ser utilizada uma garrafa plástica, bóia, etc.) determina-se a 

velocidade superficial do escoamento. Esta velocidade superficial é, na maioria das vezes, superior 

a velocidade média do escoamento. A velocidade média corresponde de 80 a 90% da velocidade 

superficial. Multiplicando-se a velocidade média pela área molhada (área da seção transversal por 

onde está ocorrendo o escoamento), é obtida a vazão, dada por: 

med medQ A V                                 (1) 

med superficialV 0,85V
                    (2) 

onde, Vsuperficial  é a velocidade do flutuador submetido ao escoamento superficial do rio e Améd é a 

área da seção tranversal do rio determinada por batimetria. 

 

 

3.2 – Método do molinete hidrométrico  

O processo de medição com molinete hidrométrico requer alguns cuidados antes de iniciar a 

medição. Para isso é necessária a escolha de uma seção plana e geometricamente regular. Sempre 

antes de iniciar a medição é vital a limpeza da seção a fim de remover qualquer material que venha 

interferir na velocidade do aparelho. 

A medição convencional com molinete hidrométrico é universalmente utilizada para a 

determinação da vazão em cursos de água naturais e consiste em determinar a área da seção e a 

velocidade média do fluxo que passa nesta seção. A área é determinada por meio da medição da 

largura do rio e da profundidade em um número significativo de pontos ao longo da seção, 

chamados de verticais, nas quais também é realiza-se a medição da velocidade com molinete 

hidrométrico, em um número significativo de pontos a diferentes profundidades, que irão originar a 

velocidade média na vertical. 

Em geral, determina-se a velocidade média na vertical por meio de métodos analíticos, ou 

seja, fórmulas recomendadas em função do número de medições de velocidade e da posição. A 

Tabela 01 fornece as expressões para o cálculo da velocidade média para o caso de até seis pontos 

medidos em cada vertical, o que constitui o chamado método detalhado [DNAEE (1977)]. 

Cabe ainda observar que a velocidade superficial é medida a 10 cm de profundidade para que 

a hélice do molinete fique submersa, enquanto que a velocidade do fundo é medida entre 15 e 25 

cm acima do fundo, em função da distância do lastro ao eixo do molinete. 
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Os serviços de hidrometria brasileiros costumam utilizar dois métodos para determinação da 

velocidade média na vertical: o chamado método detalhado, em que o número de pontos em cada 

vertical é o máximo em função da profundidade, seguindo a tabela acima; e o método simplificado, 

ou método dos dois pontos, que utiliza um ponto a 0,6p para p < 0,60 m e dois pontos a 0,2 e 0,8p 

para p > 0,60 m. 

Análises realizadas por Hoyt e Grover (citados por Parigot, 1948) indicam que o erro 

cometido pelo processo dos dois pontos em relação à medição detalhada é em média inferior a 3%. 

Pimenta (1996) conclui a partir da análise de 115 medições realizadas pela CPRM que os métodos 

são estatisticamente equivalentes. 

 

Tabela 01 – Expressões para o cálculo da velocidade média em canais fluviais. 

Nº de 

pontos 

Posição na vertical em 

relação à profundidade 

Cálculo da velocidade média, na vertical Profundidade 

(m) 

1 0,6 p 
0,6v v  0,15 – 0,6 

2 0,2 e 0,8 p 
0,2 0,8v (v v ) / 2 

 

0,6 – 1,2 

3 0,2; 0,6 e 0,8 p 
0,2 0,6 0,8v (v 2v v ) / 4  

 

1,2 – 2,0 

4 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 p 
0,2 0,4 0,6 0,8v (v 2v 2v v ) / 6   

 

2,0 – 4,0 

6 S; 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 p e F 
S 0,2 0,4 0,6 0,8 Fv [v 2(v v v v ) v /10     

 

> 4,0 

(Fonte: DNAEE, 1977) 

 

Os dados necessários para efetuar o cálculo da vazão em cada vértice são: altura da lâmina 

d’água no vértice, a distância entre os vértices e a velocidade que o aparelho irá registrar, 

importante é sempre trabalhar com a unidade em metros na hora dos cálculos.  

O aparelho utilizado nesse estudo, é um molinete com eixo horizontal, o qual consiste numa 

hélice calibrada ligada ao eixo de rotação que aciona, por meio de uma rosca sem fim através de 

uma engrenagem, o comando de um contato elétrico que, por sua vez, aciona uma campanha ou um 

contador de revoluções. 

A velocidade no ponto será dada (molinete com 10 rotações por toque) pela a equação:  

a 10 N
V

(t b)

 



                                 (3) 

Onde, N é o número de toques; t o tempo marcado no cronômetro, em segundos; e a, b são 

constantes da equação do molinete. A figura 02 mostra a medição da vazão com molinete 

hidrométrico na seção em estudo. 
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Figura 02 – Medição de vazão com molinete hidrométrico na seção em estudo. 

 

3.3 - Método Químico 

Afora os métodos de medição de vazão com uso de molinete, utiliza-se com freqüência, 

principalmente em rios de grande turbulência, o chamado processo químico para a determinação 

direta da descarga. Nesses rios, devido a pouca profundidade que apresentam, aliado a um leito 

muito irregular com blocos de pedras, o uso do molinete pode ser problemático. 

O método químico para a medida de vazão em rios foi utilizado pela primeira vez por 

Schloesing em 1863 [André (1960)] e foi extensivamente nas décadas de 50 e 60.  

Neste método, injeta-se no rio certa quantidade de uma solução de um produto químico (em 

geral bicromato de sódio) ou de um radioisótopo de concentração conhecida e determina-se a 

concentração do produto na água do rio a uma certa distância a jusante, o suficiente para que a 

turbulência do rio torne homogênea a mistura solução-água. Esse método requer no mínimo cinco 

repetições, que tem como objetivo representar melhor a variação da concentração registrada. 

Posteriormente inicia-se a interpretação dos dados obtidos, a fórmula abaixo indica o método de 

cálculo da vazão, dada por:  

2

1

o o

f

f

C V
Q

C(t)dt






          (4) 

onde, Q é a vazão, a coeficiente, Co é a condutividade elétrica da solução salina, C(t) é a 

condutividade elétrica no tempo, Vo o volume de solução utilizado e t o tempo.  A Figura 03 

mostra o gráfico da curva de calibração do condutivímetro utilizado no estudo. 
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Figura 03 – Curva de calibração do condutivímetro. 

 

A coleta das amostras, aproximadamente 20, é feita a intervalos de tempo regulares e em toda 

seção de coleta. Incluem-se ainda duas amostras da solução lançada: uma feita no início e outra no 

final da medição, para avaliar a eventual mudança na concentração da solução durante o processo. 

A determinação da concentração na água, em geral, é feita pelo método colorimétrico e, no 

caso de usar radioisótopos, por meio de um contador Geiger ou um cintilômetro. No caso de NaCl a 

concentração, geralmente é determinada pela medida da condutividade elétrica da amostra. Utiliza-

se, para a determinação da vazão, a média aritmética das concentrações das amostras coletadas 

durante a fase de regime permanente. 

A precisão inerente ao método dependerá dos erros na medida da vazão de injeção da solução, 

da concentração da solução injetada e da concentração final no rio. Entretanto, outras fontes de erro 

devido a não homogeneidade da mistura água-solução. Perdas de sal, variação da vazão de injeção, 

entre outras, reduzem a precisão final. 

 

 

3.4 – Aplicação da Fórmula de Manning  

Para a aplicação da fórmula de Manning foi necessário apenas o aproveitamento dos dados 

utilizados no método com o flutuador e posteriormente aplicar nas fórmulas deManning, dada por:  

2 3 1 21
Q A Rh I

n
             (5) 

Onde, Q á a vazão, A a área (m
2
), I a declividade (m) e Rh o raio hidráulico (m), dado pela razão 

entre a área e o perímetro molhado. A caracterização do coeficiente de Manning para rios foi 

realizada com base no procedimento proposto por Cowan: 

o 1 2 3 4 5n (n n n n n )m             (6) 
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Onde, no é o valor básico de n para um canal reto, uniforme e liso, livre de materiais naturais 

envolvidos, n1 é o valor adicional a no para correção dos efeitos das irregularidades da superfície, n2 

é um valor para variações na forma e tamanho do canal através da seção, n3 é o valor para 

obstruções, n4 é o valor para a vegetação e condições de escoamento, e m5 é um fator de correção 

das sinuosidades do canal. Os valores dos parâmetros para a obtenção deste coeficiente são 

tabelados e encontrados na literatura conforme apresentado na Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Parâmetros para cálculo do coeficiente de Manning propostos por Cowan. 

 Condições do canal Valores 

Material envolvido 

Terra 

n0 

0,020 

Rocha cortada 0,025 

Cascalho fino 0,024 

Cascalho grosso 0,028 

Grau de 
irregularidade 

Liso 

n1 

0,000 

Insignificante 0,005 

Moderado 0,010 

Severo 0,020 

Variações na seção 

transversal 

Gradual 

n2 

0,000 

Alterado ocasionalmente 0,005 

Alterado frequentemente 0,010 – 0,015 

Efeito relativo da 

obstrução 

Desprezível 

n3 

0,000 

Insignificante 0,010 – 0,015 

Apreciável 0,020 – 0,030 

Severo 0,040 – 0,060 

Vegetação 

Baixa 

n4 

0,005 – 0,010 

Média 0,010 – 0,025 

Alta 0,025 – 0,050 

Muito alta 0,050 – 0,100 

Grau de sinuosidade 

Insignificante 

m5 

1,000 

Apreciável 1,150 

Severa 1,300 
 Fonte (Santos, et. al, 2001) 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O trabalho realizado possibilitou o levantamento de dados em campo para a aplicação dos 

métodos de vazões utilizados nesse estudo. Vale considerar que para se chegar a um resultado bem 

preciso é necessária bastante atenção na escolha da melhor seção levando em consideração todas as 

variáveis envolvidas no processo de medição, como por exemplo: tipo de terreno, morfologia da 

seção, velocidade do fluido, material envolvido no canal, velocidade dos ventos, possibilidade de 

chuva, transporte de sedimentos entre outros. Dentre os métodos adotados o que mais se enquadra 

para medição de vazão em seção de rios foi o método do molinete hidrométrico, uma vez que o 

aparelho já é tecnicamente adequado para este tipo de trabalho. No Quadro 01 são apresnetados os 
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resultados encontrados para vazões aplicando o método do molinete, o método do flutuador a 

fórmula de Manning e o método químico. 

 

Quadro 01 – Resultados obtidos 

Equipamento de medição Vazão (m
3
/s) 

Molinete 0,277 

Flutuador 0,355 

Manning 0,265 

Método químico 0,015 

 

Na medição com o flutuador obteve-se uma vazão bem distante do método com o molinete 

apresentando um diferencial de quase 100m
3
/s. O método com o flutuador é mais apropriado para 

estimar uma vazão média para projeto, onde não se dispõe de ferramentas para medição da vazão. 

Esse método também pode ser aplicado para seções regulares sendo que a velocidade pode ser 

calculada mas com muito menos precisão. 

Considerando que a aplicação da formula de Manning é apropriada para seções 

geometricamente regulares obteve-se uma vazão similar a do aparelho hidrométrico molinete. Essa 

vazão deu-se através dos coeficientes adotados para seções de rios defendidos por Cowan em sua 

determinação de tais valores. As peculiaridades com que a tabela dos coeficientes e a própria 

fórmula de cálculo favoreceram para que a fórmula de manning seja aplicada não só em canais 

regulares mais como também em talvegues de córregos, rios e riachos. 

O método químico, apesar de apresentar bastante peculiaridade no ato da medição, não é 

recomendado para calculo de vazão em seções de rios com largura superior a 1,00 metro e com área 

hidráulica topograficamente irregular, pois, no momento da diluição da massa química os sais 

tendem a preencher as arestas da área molhada da seção contribuindo para um caimento da 

concentração no momento de maior pico da condutividade elétrica medida. Esse método é adotado 

para canais e ema alguns casos seções de rios ou levadas com largura inferior a 1 metro e que 

apresente regularidade topográfica e material rochoso ou de alvenaria. 

 

5 – CONCLUSÕES 

Este trabalho procurou exemplificar algumas técnicas convencionais para medição de vazão 

em canais fluviais. Trata-se de alguns estudos já realizados com o uso de determinados 

equipamentos como molinete, método do flutuador, fórmula de Manning e traçador químico, 

servindo de base para estudantes e pesquisadores de áreas afins. 
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Pelos resultados apresentados é possível concluir que o método do molinete é o mais 

eficiente, dentre os apresentados, considerando que para cada situação deve-se adotar uma 

determinada técnica, isso depende de fatores do meio físico e fatores financeiros em que é 

necessário adquirir equipamentos com custos elevados. 

Em estudos futuros objetiva-se pesquisar, com dados estatísticos, a precisão entre cada 

método incluindo medições com ADCP (Automatic Doppler Current Profiler). 
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