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INTRODUÇÃO 

Nos meses de janeiro a março do ano de 2020 foram registradas precipitações acima da média 

histórica na Região Sudeste do Brasil, que contribuiu para a ocorrência de diversos eventos de 

enchentes em várias bacias hidrográficas. Nesse contexto, o Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 

empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME, cuja missão é gerar e 

disseminar o conhecimento geocientífico com excelência,  direcionou equipes de hidrometria para a 

medição de vazões históricas (vazões de cheias) em cursos de água em território nacional. 

Cabe citar que o Serviço Geológico do Brasil - CPRM é o maior operador da Rede 

Hidrometeorológica Nacional – RHN (responsável por cerca de 85% desta Rede), gerenciada pela 

Agência Nacional de Águas – ANA. A RHN é composta por um conjunto de estações 

hidrometeorológicas, que abrange postos pluviométricos e fluviométricos, os quais permitem a 

coleta e obtenção de dados e informações de eventos de precipitação e cotas dos rios em território 

brasileiro, contribuindo para a disponibilização do conhecimento geocientífico aos diversos 

usuários e gestores dos recursos hídricos.  

O registro das medições de vazões máximas ao longo de toda a calha do rio São Francisco 

permite a revisão dos tramos superiores das curvas-chave de diversas estações fluviométricas. 

Quanto melhor o ajuste de uma curva-chave (com informações de vazões extremas), mais precisa 

será a transformação da cota (ou nível) de um curso de água, em vazão. Assim, pode-se contribuir 

para que as séries históricas dos registros dos dados de descarga líquida dos cursos de água 

monitorados sejam mais confiáveis e assertivas, permitindo um dimensionamento mais seguro de 

obras de infraestrutura hídrica, e também para a gestão dos recursos hídricos e conhecimento do 

regime hidrológico de uma determinada localidade.  

Apesar deste procedimento ter sido realizado para diversas estações de monitoramento 

fluviométrico na bacia do São Francisco, o presente estudo trata apenas da estação Cachoeira da 

Manteiga (42210000). Essa estação está localizada cerca de 90 km após a confluência do rio das 

Velhas (drenando uma área de 107 mil km²) e possui uma série histórica de 61 anos com registros 

de vazões desde 1959. 

 

METODOLOGIA 

As medições de vazões em cursos de água podem ser realizadas utilizando-se equipamentos 

tradicionais, tais como o molinete hidrométrico, destinado à medição indireta da velocidade do 

escoamento. No entanto, a necessidade de atualização e melhoria na instrumentação e técnica de 

medição, fez com que novas tecnologias fizessem parte da realidade da hidrometria, tal como uma 

nova geração de equipamentos de medição de vazão, denominados equipamentos acústicos 

Doppler.  

Desta forma, pode-se utilizar equipamentos com maior tecnologia, tais como os equipamentos 

do tipo ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), que fornecem diretamente o resultado da vazão 
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do curso de água no momento da medição. Os equipamentos Doppler transmitem um pulso acústico 

(um ping) na coluna de água e em seguida, identifica o retorno do som (o eco). Ao receber o “eco” 

o aparelho calcula o efeito Doppler.  

Uma das grandes vantagens na utilização dos aparelhos Doppler é a rapidez no procedimento 

de medição de vazão e seu maior detalhamento na obtenção dos dados hidrológicos (em relação às 

medições convencionais), além da trajetória do equipamento não precisar ser necessariamente 

perpendicular à seção de medição (Gamaro, 2007).  

No âmbito do convênio entre o Serviço Geológico do Brasil - CPRM e Agência Nacional de 

Águas - ANA para a operação da Rede Hidrometeorológica Nacional - RHN, vale ressaltar que as 

equipes de hidrometria realizam as medições de vazão utilizando equipamentos acústicos (inclusive 

nesta campanha de medição de vazões de cheias na calha do São Francisco), permitindo maior 

confiabilidade e qualidade no dado hidrológico obtido em campo. 

As equipes da CPRM visitam os roteiros (grupos de estações) da RHN distribuídos em todo o 

território nacional, com periodicidade quadrimestral, possibilitando a obtenção dos dados 

hidrológicos de maneira contínua, tempestiva e confiável. A CPRM, em parceria com a ANA e o 

Serviço Geológico Americano – USGS, vem ampliando cada vez mais a instalação de 

equipamentos automáticos com transmissão em tempo real (via satélite) do nível dos rios 

monitorados.  

Ao realizar a medição de descarga líquida, a mesma é relacionada com a cota do nível de água 

observado na régua linimétrica. A relação entre cota e medição de vazão representa a curva-chave 

da estação fluviométrica, e pode ser traçada pelo ajuste de modelos matemáticos. De acordo com 

Jaccon e Cudo (1989), a relação cota-vazão é única para cada seção fluvial, não sendo válida para 

todo o trecho do rio onde localiza-se a seção considerada. Ou seja, cada estação fluviométrica 

possui sua respectiva curva-chave. 

De acordo com Chevalier (2004) diferentes funções matemáticas podem ser aplicadas para 

ajuste da curva-chave. Naghettini e Pinto (2007) comentam que a qualidade do ajuste do modelo 

matemático utilizado pode ser determinada através de parâmetros estatísticos. Ainda assim, no 

traçado da curva, podem existir incertezas com relação ao processo de medição de vazão, conforme 

relatado por Paiva et al. (2008). Segundo Chevalier (2004) são utilizados com mais frequência dois 

modelos para o ajuste da curva-chave, a saber: (1) Exponencial, e (2) Polinomial. 

𝑄 = 𝑎(ℎ − ℎ0)𝑛                                                                                                 (1) 

Onde Q representa a vazão, em m³/s; a e b são parâmetros da curva-chave (representativos da 

seção fluviométrica de interesse); h0 é a cota (m) para a qual a vazão é zero. Os valores dos 

parâmetros a e b podem ser obtidos pela aplicação da técnica de regressão linear sobre um conjunto 

de medições realizadas. 

𝑄 = 𝑎0 + 𝑎1ℎ + 𝑎2ℎ
2 + ⋯ +  𝑎𝑛ℎ𝑛                                                                                        (2) 

Onde Q representa a vazão, em m³/s; ai são as constantes da função polinomial de grau n. No 

presente estudo aplicou-se o modelo exponencial (ou logarítmico), conforme apresentado em 

Jaccon e Cudo (1989). De acordo com Kobiyama et al. (2011), quando a seção das réguas 

linimétricas estiver sob controle hidráulico (características geométricas invariáveis, sempre com a 

mesma vazão para a mesma cota), proporcionando uma relação estável entre cota e vazão, o método 

logarítmico costuma apresentar bons resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a medição das cheias verificadas na estação Cachoeira da Manteiga (42210000), utilizou-

se um ADCP fabricado pela empresa Sontek (e disponibilizado pela ANA), do tipo M9, sendo este 

modelo frequentemente utilizado pelas equipes de hidrometria da CPRM na operação da RHN. 

Adicionalmente, em função das cheias no São Francisco, também foram realizadas campanhas 

extras de medição de vazão, nas quais foram utilizados ADCP’s do modelo River, fabricado pela 

empresa RDI. 
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O equipamento acústico é posicionado de maneira a ficar submerso na água, e pode ser 

acoplado em uma embarcação na qual a equipe de hidrotécnicos realiza números pares de travessias 

na seção transversal do rio. Ao longo deste trajeto, o ADCP efetua a aquisição e o processamento 

das diversas informações pertinentes ao cálculo da vazão. Antes do início das travessias são 

realizados verificações e ajustes no ADCP, incluindo a calibração da bússola, teste do sistema, 

profundidade dos transdutores, entre outros, conforme citado em ANA (2014). 

A Figura 1 ilustra a seção fluvial do rio São Francisco, em cotas altas, em uma das campanhas 

de medição de vazão, incluindo o perfil da seção fluvial e os principais parâmetros hidráulicos e 

hidrológicos registrados pelo equipamento acústico.  

 

Figura 1: (i) rio São Francisco em uma das medições, (ii) tela do programa River Surveyor com dados da medição. 

As campanhas de medição de vazão foram realizadas entre os meses de janeiro e março de 

2020, totalizando quatro visitas à estação fluviométrica Cachoeira da Manteiga (42210000), com o 

registro dados de medição de descarga líquida e suas respectivas cotas no momento da medição 

(Tabela 1).  

 
Tabela 1: Medições de vazão no São Francisco entre janeiro e março de 2020. 

Estação Código Dia Hora 
Cota 

(cm) 

Vazão 

(m³/s) 

Área média 

(m²) 

Velocidade 

média (m/s) 

Cach. da 

Mant. 42210000 29/01/2020 13:41 729 2.852,47 2.928,56 0,97 

Cach. da 

Mant. 42210000 05/03/2020 11:00 802 3.714,05 3.202,19 1,16 

Cach. da 

Mant. 42210000 06/03/2020 10:48 867 4.246,90 3.494,5 1,22 

Cach. da 

Mant. 42210000 07/03/2020 16:41 892 4.381,79 3.624,42 1,21 

Conforme diretrizes definidas entre ANA, USGS e CPRM, os resultados (ainda em campo) 

foram verificados no software Qrev, tal como apresentado por Mueller (2016), onde objetiva-se 

identificar e corrigir eventuais problemas no procedimento de medição de vazão.  

Os dados coletados em campo foram analisados pelos engenheiros hidrólogos do Serviço 

Geológico do Brasil – CPRM em ambiente de escritório, aplicando-se os procedimentos 

metodológicos para a atualização da curva-chave da referida estação fluviométrica (Figura 2). 

 
Figura 2: (i) Curva-chave da estação atualizada, (ii) cotagrama da série histórica. 

(i) (ii) 

(i) (ii) 
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A Figura 2(i) mostra que as medições de cheia realizadas nas campanhas de janeiro e março 

de 2020 confirmam a tendência do tramo superior da curva-chave. Além disso, as medições 

realizadas no mês de março de 2020 estão bem alinhadas com a maior vazão medida em toda a série 

histórica da estação (dia 09/02/1983 ; cota: 9,20 m ; e vazão: 3.314 m3/s). 

Na Figura 2(ii) observa-se que não existem medições de vazões em cota acima de 7,0 m desde 

o início da década de 1980, ressaltando a importância da atual campanha de medição de vazões (em 

cotas altas) no primeiro trimestre de 2020. Adicionalmente, verificou-se que esta foi a primeira 

campanha de medições de cheias realizada após a estiagem mais severa que se tem de registo na 

série histórica (2014 a 2018). 

 

CONCLUSÕES 

O presente estudo apresentou o resumo dos resultados da campanha de medição de vazões de 

cheias ocorridas no primeiro trimestre de 2020 na calha fluvial do rio São Francisco, de maneira 

específica na estação Cachoeira da Manteiga (42210000).  

Observa-se a importância e necessidade das medições em cotas altas para a atualização das 

curvas-chave, melhorando seu ajuste para a conversão das cotas do curso de água em vazão. No 

caso em tela, a curva atualizada não apresentou mudança na tendência de seu traçado, mantendo a 

continuidade da relação cota-vazão neste ponto de monitoramento.  

A atualização destas curvas deve ser permanente, após cada campanha de monitoramento de 

vazão, conforme é realizado no contexto do convênio de operação da RHN entre ANA e CPRM.  

Assim pode-se garantir a geração de séries históricas de vazão que permitam o conhecimento 

hidrológico nas localidades monitoradas, contribuindo para a disponibilização da informação 

geocientífica aos diversos usuários e gestores de recursos hídricos. 
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