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RESUMO --- O estudo foi realizado em uma seção do Rio Dourados, localizado na divisa entre os 

municípios de Aragoiânia e Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia-GO. Foram avaliados 

em campo quatro métodos distintos de medição de velocidade de fluxo em cursos d’água: molinete 

hidrométrico; Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP); Acoustic Doppler Velocimeters (ADV); 

e flutuadores, com intuito de compará-los quanto às suas dificuldades, facilidades, limitações e 

precisão. Dos métodos empregados, o menor valor de vazão foi obtido com o uso do molinete 

(6,06m
3
.s

-1
), enquanto que o maior valor encontrado foi através do uso da técnica de flutuadores 

(6,26m
3
.s

-1
). Ao comparar os valores de vazão aqui obtidos por meio do uso do ADCP e do ADV, 

não foi verificada grande variação. Portanto, conclui-se que os métodos empregados no presente 

estudo, para a situação observada, mostraram-se confiáveis. Foram detectadas dificuldades em 

campo, principalmente no manuseio do ADV e molinete hidrométrico, por serem sensíveis às 

influências de correntes fluviais, e exigirem estabilidade dos operadores na água, além de cuidados 

durante a coleta de dados através da ponderação das leituras, ainda em campo. 

ABSTRACT --- The study was conducted in a section of the Rio Dourados, located on the 

boundary between the cities Aragoiânia and Hidrolândia in the Metropolitan Area of Goiânia-GO. 

Were evaluated in field four different methods for measuring flow velocity in streams: hydrometric 

vane; Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), Acoustic Doppler Velocimeters (ADV), and 

floats, with a view to compare them as to their difficulties, facilities, limitations and accuracy. Of 

the methods employed, the lowest flow value was obtained using the hydrometric vane (6.06 m
3
.s

-

1
), while the highest value was found by using the technique of floats (6.26 m

3
.s

-1
). By comparing 

the flow values obtained here through the use of ADCP and ADV, there was no great variation. 

Therefore, we conclude that the methods employed in this study, to the situation observed, are 

reliable. Difficulties in the field were detected, mainly in the management of hydrometric vane and 

ADV, they are sensitive to the influences of river currents, and the operators require stability in 

water, care in collecting to consider the results in the field. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na gestão de recursos hídricos o conhecimento do parâmetro vazão é importante para 

previsão de cheias, identificação da capacidade de rios e córregos para abastecimento público e 

industrial, navegação, irrigação, entre muitos usos.  

A medição do volume do fluxo de um curso d’água pode ser feita por diversos métodos e 

técnicas, cuja definição e escolha depende das características físicas do rio, da disposição de 

equipamentos, da experiência do operador, da precisão desejada, entre outros.  

Portanto, a motivação deste estudo foi comparar as dificuldades, facilidades, limitações e 

precisão de cada método, o que foi possível com a avaliação em campo de quatro métodos distintos 

para medição de velocidade de fluxo em cursos d’água. Considerando a largura do rio estudado e a 

velocidade média do fluxo foram escolhidos os seguintes métodos e técnicas de medição de vazão: 

Molinete hidrométrico, Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP); Acoustic Doppler Velocimeters 

(ADV); e flutuadores. 

2. LOCAL DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no Rio Dourados, localizado na Bacia Hidrográfica de mesmo nome, 

conforme mostrado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica Rio Dourados 
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As seções transversais do Rio Dourados escolhidas para este estudo estão compreendidas 

entre as coordenadas N: 8124486,11 m e E: 673881,48 m, no ponto norte N: 8124353,76 m e E: 

673871,27 m ao sul. Estas foram referenciadas no DATUM SAD 69, e na projeção cartográfica 

Universal Transverso de Mercator (UTM) no fuso 22 ao sul da Linha do Equador. 

A localização do Rio Dourados está apresentada na Figura 2, onde ressalta-se a delimitação da 

divisa entre os municípios de Hidrolândia e Aragoiânia no estado de Goiás e os principais rios, 

ribeirões e córregos relevantes da rede hidrográfica da região. 

 

Figura 2 - Localização do Rio Dourados e principais rios, ribeirões e córregos da região 

O trecho escolhido para estudo localiza-se no Rio Dourados e foi dividido em 6 seções, onde 

foi  realizado um levantamento planialtimétrico com o uso do equipamento Estação Total, marca 

NIKON, precisão angular de 1 segundo, modelo DTM330. As medições ocorreram entre as seções 

3 e 4, conforme indicado na Figura 3. 
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Figura 3 - O trecho do Rio Dourados escolhido para estudo 

3. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS UTILIZADOS 

O conhecimento da vazão de cursos d’água pode ocorrer com a aplicação de diversos 

métodos, cuja simplicidade de aplicação, custo financeiro, grau de tecnologia, precisão e acuidade 

variam bastante (SANTOS, 2001). Neste estudo foram utilizados os seguintes equipamentos e 

técnicas de medição de: Molinete hidrométrico, Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP); 

Acoustic Doppler Velocimeters (ADV); e flutuadores. 

3.1. Molinete hidrométrico 

O molinete hidrométrico consiste em um velocímetro com forma de torpedo, mostrado na 

Figura 4, serve para medir a velocidade de fluxo de água. Na utilização deste tipo de equipamento 

ocorre a conversão do movimento de translação do fluxo de água em um movimento de rotação da 

hélice do molinete. A determinação da velocidade de fluxo é feita com o auxílio de um contador de 

número de voltas que a hélice realiza durante um intervalo de tempo previamente estabelecido. 

Conhecendo o número de voltas da hélice num dado intervalo de tempo e a “equação do molinete”, 

fornecida pelo fabricante do equipamento, é possível determinar a velocidade do fluxo. A equação é 

calibrada para cada molinete e recomenda-se nova calibração do equipamento, pois a hélice e o 

rolamento interno sofrem desgaste ao longo do tempo, afetando na precisão das medições. 
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Figura 4 – Detalhes do molinete hidrométrico 

3.2. ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) 

O ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), mostrado na Figura 5, consiste em um 

aparelho empregado na medição de vazões d’água, utiliza técnicas de sensoriamento remoto através 

do efeito Doppler. O funcionamento básico do ADCP consiste na emissão de pulsos acústicos ao 

longo de feixes estreitos em uma freqüência conhecida, conforme representado na Figura 6. 

Dinehart e Baurau (2005) em suas pesquisas realizadas no rio Sacramento, EUA, utilizaram o 

ADCP para mapeamento de velocidade e definição de indicadores de sedimentos em suspensão. Os 

pesquisadores empregaram uma técnica baseada em levantamentos frequentes e interpolação de 

fluxo no campo, o que teve grande contribuição para a simplificação de cálculos de vazão e de 

descarga de sedimentos. 

  

Figura 5 – Medição da vazão com o uso do aparelho Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP ) 
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Figura 6 – Esquema de funcionamento do ADCP.(Adaptado de Sontek.com) 
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3.3. ADV (Acoustic Doppler Velocimeters)  

O ADV (Acoustic Doppler Velocimeters), mostrado na Figura 7 consiste em um instrumento 

que opera com um sensor acústico intrusivo, o volume de medida, onde se coletam os dados de 

velocidade local instantaneamente, situando-se a uma distância suficientemente grande da sonda, 

para que eventuais perturbações causadas sobre o escoamento no ponto de medição possam ser 

desprezadas. O equipamento faz o cálculo automático de vazão, utilizando uma variedade de 

métodos analíticos internacionais, incluindo as normas ISO e USGS. Ressalta-se que o equipamento 

possui a capacidade de monitorar à distância, sem interferir no campo de medição (WANG et 

al.,2000; HOITINK e HOEKSTRA, 2005). 

 

 

 

Figura 7 – Detalhes dos componentes do ADV (Acoustic Doppler Velocimeters)  

3.4. Técnica dos Flutuadores 

A utilização de flutuadores ou partículas flutuantes fundamenta-se em uma técnica simples de 

se estimar a velocidade ao longo de um escoamento, por meio de objetos capazes de manter-se na 

superfície do fluido. Também podendo ser empregados materiais ou partículas que provoquem 

algum contraste no meio líquido. O princípio de medição é baseado no acompanhamento do 

deslocamento dos flutuadores ao longo da corrente de fluido e o intervalo de tempo necessário para 

tal. Delmée (1983) esclarece que a velocidade superficial obtida é, na maioria das vezes, superior a 

velocidade média do escoamento. Multiplicando-se a velocidade média pela área molhada (área da 

seção transversal por onde está ocorrendo o escoamento), obtêm-se a vazão.  

Neste estudo, para o emprego da técnica de flutuadores foram utilizados os objetos mostrados 

na Figura 8. 
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Figura 8 – Objetos utilizados como flutuadores 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A seção transversal 3 do rio Dourados, esquematizada na Figura 9, apresenta largura de 

13,70m e foi dividida em 13 trechos para a utilização Micromolinete Hidromec tipo Newton hélice 

metálica de 50 mm e do ADV marca Sontek FlowTracker, faixa de Medição de Velocidade: ±0,001 

a 4,0 m.s
-1

, e precisão: 0,0001 m.s
-1

 com acurácia: ±1% das leituras, ±0,25 cm.s
-1

. 

Conforme metodologia de aplicação desses equipamentos, a coleta dos dados foi realizada 

percorrendo a seção de trecho em trecho, no sentido margem esquerda para a margem direita e em 

seguida, o sentido inverso. As profundidades na seção de medição não ultrapassaram 1,20 m, 

permitindo assim que as medições de vazão seguissem os procedimentos clássicos de medição a 

vau. 
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Figura 9 – Perfil da Seção 3 do Rio Dourados, escolhido para estudo. 

Foi utilizado o ADCP marca Sontek RiverSurveyor M9, com número de trasndutores 94 de 

3000 MHz , 4 de 1000 MHz posicionados em ângulos de 25º e 1 de 500 MHz para perfilação do 

fundo a 0º; com distância de perfilagem 0,06 a 30 m; com limite máximo de velocidade do canal a 

ser medido ± 20 m.s
-1

, acurácia de até ± 0,25% das leituras; ± 0,2cm.s
-1 

, resolução de 0,001 m.s
-1

; 

número de células por perfil: até 128 e tamanho da célula de 0,02m a 4m. No início da utilização do 

equipamento foram informados os parâmetros para o software River Surveyor, versão 2.50, como 

profundidade máxima, distância às margens, forma do perfil da seção e o local para armazenamento 
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dos dados que seriam adquiridos. O ADCP foi adaptado a uma prancha flutuante e conduzido pelo 

operador ao longo da seção no sentido margem esquerda para a margem direita e em seguida, em 

sentido contrário. 

Para a estimativa de vazão com a metodologia do flutuador utilizou-se a seção 3, de largura de 

13,70m, profundidade média de 0,75m e distância da seção 4 (trecho percorrido pelos objetos 

flutuantes) com valor médio de 22,75m, aferidos com a estação total. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os valores de vazão obtidos com o uso do molinete hidrométrico e do ADV estão indicados 

na Tabela 1. 

Tabela 1 –Valores médios de vazão medidos em cada trechos da seção 1 do rio Dourados. 

Vazão em cada 

trecho 

Método Molinete 

hidrométrico 
Método ADV 

Vazão média  

ida 

Vazão média 

volta 

Vazão média   

Trecho 1 0,201 0,189 0,141 

Trecho 2 0,234 0,227 0,197 

Trecho 3 0,359 0,341 0,316 

Trecho 4 0,435 0,417 0,376 

Trecho 5 0,515 0,521 0,482 

Trecho 6 0,620 0,583 0,569 

Trecho 7 0,776 0,797 0,563 

Trecho 8 0,948 0,836 0,527 

Trecho 9 0,943 0,925 0,823 

Trecho 10 0,633 0,563 0,999 

Trecho 11 0,365 0,357 0,635 

Trecho 12 0,153 0,153 0,344 

Trecho 13 0,015 0,015 0,140 

Vazão total (L.s
-1

) 6,196 5,924 6,112 

Vazão Média (L.s
-1

) 6,060 6,112 

 

Apesar de se tratar de equipamentos que usam tecnologias diferentes para o processo de 

medição de vazão, foram verificados valores médios de vazão bastante próximos (variação inferior 

a 2%). 

Os valores encontrados para vazão medidos com o uso do aparelho ADCP estão mostrados na 

Tabela 2.  
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Tabela 2 – Valores de vazão medidos com ADCP 

Medição 

Vazão  (L.s
-1

) 

superficial meio fundo total 

1 1,67 3,47 0,99 6,145 

2 1,76 3,37 0,99 6,123 

3 1,52 3,87 0,83 6,249 

4 1,55 3,74 0,81 6,101 

Média (L.s
-1

) 1,59 3,74 0,91 6,154 

Desvio Padrão 0,097 0,209 0,085 0,057 

A metodologia do ADCP constitui-se a mais precisa e confiável dentre todos os equipamentos 

aqui utilizados, por considerar no cálculo da vazão final a soma das vazões medidas em três 

profundidades da coluna d’água. O software RiverSurveyor indica a qualidade das medições e 

interpola automaticamente  os dados com discrepância do padrão. Além disso, o uso do 

equipamento em campo permite a observação instantânea do perfil medido, conforme ilustrado na 

Figura 10. 

 

Figura 10 – Perfil da travessia da seção, gerado pelo software RiverSurveyor 

Os dados coletados na aplicação da técnica de flutuadores estão apresentados na Tabela 3.  

Tabela 3 – Dados coletados com aplicação da metodologia de flutuadores 

Objeto usado como 

flutuador 

Tempo médio de 

percurso (s) 

Velocidade 

média 

superficial 

(m.s
-1

) 

Velocidade 

ponderada (m.s
-1

) 

Vazão 

(L.s
-1

) 

Bola de tênis 29,3 0,78 0,70 6,59 

Garrafa PET 31,5 0,72 0,65 6,14 

Laranja  32 0,71 0,64 6,04 

Vazão Média estimada (L.s
-1

) 6,26 
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Segundo Delmée (1983), para o cálculo da velocidade média, no uso de flutuadores, deve ser 

empregada uma ponderação nos valores de velocidade superficial obtida devido à diferença de 

velocidades entre superfície, meio e fundo de rios. Portanto, para compensação da medição 

realizada apenas em superfície, adotou-se que a velocidade média correspondeu a 90% da 

velocidade superficial, de modo a possibilitar a comparação dos valores de vazão obtidos a partir do 

emprego dos equipamentos utilizados neste estudo. 

A Tabela 4 apresenta o resumo das vazões médias encontradas com o uso de cada 

equipamento, nela pode ser verificado que o valor médio de vazão encontrado pela técnica do 

flutuador apresentou-se 11,35% superior à média geral. Ao mesmo tempo, o valor obtido com o uso 

do ADCP obteve apenas uma diferença de 0,75%, comprovando a precisão do aparelho. 

 Já em relação aos resultados provenientes do uso do ADV e molinete, constituíram-se valores 

intermediários com diferenças inferiores à 10% em relação à média geral (3,45% e 8,65% 

respectivamente). Confirmando assim, a semelhança entre as vantagens e desvantagens do uso 

destes equipamentos. 

Tabela 4 – Resumo das vazões médias 

Método / Técnica Vazão média(m.s
-1

) Diferença Percentual (%) 

Molinete 6,060 8,65 

ADV 6,112 3,45 

ADCP 6,154 0,75 

Flutuador 6,260 11,35 

Média geral 6,1465   

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme os resultados obtidos verificou-se que o menor valor de vazão foi encontrado com 

o uso do molinete hidrométrico (6,06 m
3
.s

-1
) e o maior valor com o flutuador (6,26 m

3
.s

-1
). Ao 

compará-los foi notado que a técnica empírica e indireta do flutuador, com a ponderação, indicou 

uma diferença de 200L.s
-1

 ( cerca de 3%). Valor este não relevante para se considerar ou não uma 

ou outra metodologia.  

Por serem considerados aparelhos precisos, uma insignificativa diferença foi verificada entre 

as vazões médias obtidas pelo uso do ADV e do ADCP, sendo esta de apenas 42 L.s
-1 

(menos de 

1%).  

O ADV destaca-se pela qualidade dos resultados obtidos. Entretanto, suas maiores 

desvantagens são: a dificuldade de operação e exigência de operadores capacitados tecnicamente 

para o descarte ou repetição de leituras, caso estas apresentem discrepâncias. Outro cuidado a ser 

tomado na operação com o equipamento, é a permanência de sua haste imóvel para a leitura a vau, 
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apesar desta sofrer grande influência das correntes fluviais.  A inobservância deste preceito pode 

acarretar possíveis variações nos resultados. Por isso, os cuidados nas leituras evitam as variações 

que ocorrem à medida que o equipamento sofre influência de qualquer perturbação no escoamento, 

por exemplo, a presença de rochas no leito do rio.  

O ADCP necessita de mão de obra especializada e exige investimento financeiro elevado. É 

muito eficiente para a medição de vazão, por corrigir automaticamente a direção de escoamento, 

apresentar precisão e oferecer quantidade e qualidade nas informações em tempo real. É importante 

ressaltar que, para a precisão das leituras, o deslocamento do equipamento ao longo da seção deve 

ocorrer na menor velocidade possível. 

O molinete hidrométrico tem como desvantagens a dificuldade de operação, exigência de 

conhecimento técnico e experiência do operador, fornecimento de dados indiretos, por meio do 

número de rotações da hélice, que deverão posteriormente ser convergidos em valores de vazão, 

despendendo muito tempo para a coleta de dados e cálculos finais. Foi percebida a dificuldade da 

permanência da haste do equipamento em prumo durante a realização das leituras, principalmente 

em trechos cuja profundidade sejam superior a 1,0m, em que também ocorre facilmente a rotação 

do molinete em torno do eixo da haste. Estes problemas devem ser evitados por influenciar 

diretamente na veracidade das leituras. 

Por fim, a simplicidade da metodologia dos flutuadores é sempre um atrativo para o usuário, 

porém deixa a desejar quanto à sua precisão, estimando vazões acima das obtidas com os outros 

equipamentos, além de requerer cautela em seu uso e emprego. 

Conclui-se que, os métodos empregados no presente estudo, são confiáveis e, com exceção do 

flutuador, bastante precisos. Em geral requerem investimentos em equipamentos e capacitação de 

seus operadores. Dificuldades em campo foram detectadas, principalmente no manuseio do ADV e 

molinete hidrométrico. Isto por serem sensíveis às influências de correntes fluviais, logo exigindo 

dos operadores estabilidade na água, cuidado na coleta de dados e conhecimento prévio de 

hidrometria para se considerar, desconsiderar ou repetir medições em campo.  
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