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ANÁLISE DAS MEDIÇÕES DE VELOCIDADES COM ADCP, SEÇÃO  POR
SEÇÃO, E MEDIÇÕES DE VELOCIDADES COM MOLINETE, BARC O

ANCORADO, EM MANACAPURU, AM

Paulo E. Gamaro1; Mauro S. Rodrigues2; Luiz H. Maldonado3; Karine A . Lima4

RESUMO - Para rios largos e estuários tem sido um problema antigo a medição precisa de vazão.
No entanto, devido a rapidez de uma medição Doppler, este problema parecia ter sido resolvido.
Porém na Amazônia, com suas grandes dimensões, estas medições devem ser avaliadas e
comparadas, fato nunca realizado em rios do porte amazônico. A princípio as vazões medidas com
ADCP, travessias, apresentam diferenças em relação ao molinete, cujo principal causador seria o
fundo móvel. Assim, este trabalho analisa as medições de velocidade com molinete (método de
barco ancorado) e medições com ADCP fixo nas verticais (método seção-por-seção), o que descarta
problemas com fundo móvel. Como a seção de medição está situada em uma região de alargamento
do canal, as velocidades obtidas pelo molinete foram maiores comparadas ao ADCP,
principalmente nas verticais localizadas próximas às margens. Como para a medição de vazão com
molinete não são consideradas as inclinações das velocidades, as vazões são superestimadas, fato
que não ocorre com medições realizadas com ADCP. Nota-se que as velocidades próximas ao leito
têm uma maior interferência, ocasionando maiores desvios. Além disso, foram considerados os
desvios-padrões, para cada ponto na vertical, para compará-las de modo qualitativo.

ABSTRACT – Hydrologists have been faced with the problems of fine flow measurements in large
rivers and estuaries. However, due to the great velocity of Doppler measurement, this problem
seemed to have been solved. But in the Amazon river, because of its size, these measurements must
be evaluated and compared. At first the flow measured with ADCP, on transects, have differences
when compared with the mechanical flow meters, whose main cause could be the moving bed. This
work analysis the velocities measurements with mechanical flow meters, the method of boat
anchored and the ADCP (method section-by-section) which should end the problems with moving
bed. As the measuring section is located in a large region of the channel, the velocities obtained
with the mechanical flow were higher when compared to the ADCP measurement, especially to the
vertical located close to the banks. As the velocities inclinations are not considered in mechanical
flow measurement, the flow rates are overestimated, which does not occur with ADCP
measurements. Notice that the velocities next to the bedload have higher interferences, which
causes higher velocities deviations. Furthermore, the standard deviations of the velocities were
considered for each point of the vertical, to compare them qualitatively.
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INTRODUÇÃO

Medir no maior rio do planeta é sempre um desafio e a análise de medições neste rio nos

ajuda a entender um pouco mais o quanto seu tamanho influencia nas medições de vazão, métodos

convencionais ou acústicos. Entender a dinâmica destas medições é de suma importância para

melhor gerenciar o ambiente da Bacia Amazônica.

Várias medições comparativas com molinetes podem ser encontradas no Brasil, Bubba

(1997),  Caetano e Tiago Filho (2001) e no exterior, Morlock (1996) e  Mueller (2002), entre

outros. No entanto, não houve uma comparação direta em um rio de porte Amazônico, onde altas

velocidades da água, grandes profundidades, sedimentos e grandes turbulências podem afetar o

desempenho de uma medição com molinete e do pulso acústico. Desta forma, o presente trabalho

expõe uma análise de variáveis, para uma comparação de velocidades medidas com molinete,

através de barco ancorado, e velocidades medidas com ADCP, método de seção por seção, na

estação de Manacapuru, AM.

ÁREA DE ESTUDO

A estação de Manacapuru, código 14100000, situa-se no Rio Solimões, nas coordenadas com

latitude -03° 18’ 30” e longitude –60° 36’ 34”, a jusante da cidade de Manacapuru/AM e a

montante da confluência dos rios Solimões e Negro, em Manaus/AM, figura 1. A estação iniciou a

ser monitorada em 1972 e atualmente é gerenciada pela Agência Nacional de Águas (ANA). A

seção de medição é caracterizada por uma largura média de 3200 metros e profundidade média de

26 metros. As cotas variam de 5 a 20 metros; velocidades médias registradas entre 0,9 e 1,6 m.s-1;

vazões medidas entre 44.000 e 174.000 m3.s-1. Nesta estação foram realizadas as medições objeto

deste estudo.
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Figura 1 – Localização da estação fluviométrica de Manacapuru – AM

METODOLOGIA

Para as medições de velocidades na estação de Manacapuru, foram utilizados os

equipamentos: molinete hidrométrico, ADCP Rio Grande de 600kHz5 e ADCP WorkHorse Monitor

de 300 kHz1.

O molinete foi utilizado para as medições de velocidades através do método de Barco

Ancorado. A precisão da medição depende do comportamente de variáveis, como o número de

verticais, tempo de amostragem, número de pontos medidos, Carter e Anderson (1963). Assim, a

seção foi dividida em 20 verticais, e as medições de velocidades foram realizadas a cada 4 metros

na vertical, a partir da superfície. Para cada ponto de medição de velocidade, foi utilizado o tempo

de 50 segundos para a amostragem das rotações. A ancoragem do barco é realizada com o auxílio

de dois teodolitos instalados na margem.

As medições de velocidades com ADCP foram realizadas com o método seção por seção, nas

quais as velocidades das verticais foram obtidas com a ancoragem da embarcação em verticais ao

longo da seção, Gamaro (2005). O método de seção por seção foi realizado simultaneamente às

medições com o método de Barco Ancorado. Para o método de seção por seção, os tempos de

análise das velocidades obtidas do ADCP foram de 60 e 120 segundos, para verificar qual tempo

atenuaria melhor a variação de velocidade causada pela turbulência. O método seção por seção é

similar a uma medição de velocidade tradicional com o molinete, porém, como o ADCP discretiza a
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vertical, o método se torna mais completo comparado ao tradicional. Ressalta-se que por motivos

operacionais, o ADCP extrapola as velocidades próximas à superfìcie (intrusão do equipamento no

escoamento, “draft”, “ blank”) e ao leito (ruído, “side lobe”).

RESULTADOS

Na seção de Manacapuru, a largura do rio foi dividida em 20 verticais, figura 2, de acordo

com a batimetria da seção, que é conhecida para melhor representar a seção de medição.

Figura 2 – Verticais na seção transversal de Manacapuru. Embarcação ancorada e seção por seção
(ADCP)

As medições de velocidades realizadas nas verticais duraram 2 dias para o método de barco

ancorado e seção por seção. Os perfis de velocidades estão apresentados na figura 3.
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Figura 3 – Perfil de velocidades para as verticais 1, 3, 9, 10, 12 e 13

Como o ADCP extrapola uma faixa superior e inferior da vertical, as medições de velocidades

iniciaram com 2,5 metros abaixo da superfície d´água e até 23,5m, para as verticais próximas às

margens e até 28,5 metros de profundidade para as verticais centrais da seção. Os pontos que não

foram mensuráveis são extrapolados com uma função de potência.

De acordo com a figura 3, nota-se que os valores de velocidades medidos pelo molinete foram

maiores que as velocidades medidas pelos ADCPs. Deste modo, foram calculadas as diferenças

entre velocidades medidas pelo molinete e ADCP de 600 kHz, com 120 segundos de amostragem,

figura 4.
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Figura 4 – Diferença entre os valores de velocidades obtidos pelo molinete (método ancorado) e

ADCP 600 kHz (120 segundos), para as verticais 1, 2, 9, 11, 12, 19 e 20

Na seção de Manacapuru, para as verticais localizadas próximas as margens, as velocidades

medidas pelo molinete (barco ancorado) foram até 25% maiores comparadas as velocidades obtidas

pelo ADCP (600kHz e seção por seção) e até 15% maiores, para as verticais situadas no centro da

seção, com uma média de 6%.

As medições de velocidades com o molinete foram 6%, em média, maiores que as medições

com os ADCPs, seção por seção, devido a localização da estação fluviométrica de Manacapuru ser

situada em um alargamento da seção, onde os vetores de velocidades não apresentam direções

perpendiculares à seção, figura 5. Como o molinete mede velocidades na direção de maior

magnitude e o considera perpendicular a seção, o molinete superestima o valor da velocidade, para

o caso de uma seção com alargamento. No caso do ADCP, não ocorre este problema, pois ele mede

a inclinação do vetor velocidade com a seção e o projeta na perpendicular.

Figura – 5 – Vetores de velocidade obtidos a partir de uma travessia realizada com o ADCP
de 600 kHz, para seção de Manacapuru. Vetores obtidos pelo ShipTrack do WinRiver 1.06. Vista

panorâmica da seção de medição
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Para a determinação das velocidades pontuais na vertical, o ADCP faz uma média temporal de

velocidades. Assim, é importante a análise do desvio-padrão das velocidades pontuais para

diferentes profundidades, figura 6.

Vetical 1 Vertical 10

Vetical 11 Vertical 18
Figura 6 – Desvio-padrão das velocidades em relação a lâmina d`água, nas verticais 1, 10, 11 e 18

Na figura 6, notam-se que os desvios-padrões das velocidades obtidas pelo ADCP de 300 kHz

são maiores que os desvios-padrões resultantes do 600 kHz, devido ao módulo do instrumento, o

que resulta em médias de velocidades mais confiáveis para o ADCP de 600kHz. Utilizando o tempo

de 120 segundos, a  variação do desvio-padrão na vertical foi menor que a variação do desvio-

padrão para 60 segundos, pois quando aumenta-se o período de tempo, o espaço amostral das

velocidades aumenta, o que resulta em uma menor variação na vertical do desvio-padrão e

possivelmente consegue-se medir as macros turbulências. Além disso, notam-se interferências nos

valores do desvio-padrão, vertical 10, devido a perturbação causada pela rugosidade do fundo do

leito para o cálculo das velocidades pelo ADCP.

Considerando as verticais da figura 6, quanto maiores as velocidades absolutas, maiores os

desvios-padrões.  Para o ADCP de 600 kHz, nas verticais próximas às margens, os desvios-padrões

tendem à 10 cm.s-1, com velocidades até 130 cm.s-1 e nas verticais centrais à seção, os desvios-

padrões tendem à 20 cm.s-1, com velocidades até 180 cm.s-1.
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Além disso, foram comparadas, também, as velocidades medidas pelos ADCPs, com a

variação da profundidade, figura 7. Esta comparação é válida, mas ressalta-se que os equipamentos

estão posicionados em lados oposto da embarcação, embutindo uma diferença espacial entre os

locais de medição de velocidade.

Figura 7 – Diferença de velocidades (%) medidas pelos ADCPs de 300 e 600 kHz

Segundo a figura 7, os desvios de velocidades entre os ADCPs de 300 e 600 kHz, se alteram

em relação a profundidade. Para pontos próximos à superfície, a diferença entre os valores de

velocidade é, em módulo, menor que 5%. Para os pontos próximos ao leito, a diferença de

velocidades medidas pelos ADCPs aumentam, em módulo, para 15%, como era esperado, devido a

interferência da rugosidade do leito. Além disso, nota-se que a nuvem de pontos da figura 7 é mais

densa na região de valores positivos, ou seja, as velocidades medidas pelo ADCP de 300kHz foram

maiores que as velocidades medidas pelo ADCP de 600kHz.

CONCLUSÃO

Com a função ShipTrack do ADCP, verifica-se que os vetores velocidades não são paralelos,

pois a seção de Manacapuru está situada em um estrangulamento. Como o molinete não considera a

inclinação do vetor velocidade, o módulo de velocidade é superestimado e consequentemente a

vazão. Com isso, as velocidades obtidas pelo molinete (ancorado) foram até 25% maiores que as

velocidades medidas pelo ADCP (600 kHz, seção por seção), com média de 6%. Nota-se que para

as medições de vazão com ADCP (seção por seção), quanto maior o tempo de amostragem de

velocidades, menor a variação do desvio-padrão, e mede-se as macros turbulências. Para as

medições de velocidades apresentadas no trabalho, as velocidades medidas pelo ADCP de 600 kHz

são mais confiáveis que as velocidades medidas pelo ADCP de 300kHz, porque apresentam

menores valores de desvio-padrão. As diferenças de velocidades entre os ADCPs variam com a
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lâmina d´água: com o aumento da profundidade, maior a diferença de velocidades, de 5% a 15%,

em módulo, sendo assim o resultado influenciado pelo modelo do ADCP.
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