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O conhecimento da vazão de um rio ou de um corpo hídrico é extremamente 

relevante para criar planos de manejo sustentáveis, controle de cheias, dimensionamento 

de barragens, liberação de outorgas além de solução de conflitos hídricos entre os 

diversos usuários da água (agricultura, consumo humano, dessedentação de animais, 

etc) (ANA, 2009). Atualmente existem inúmeros equipamentos para a medição de 

vazão em cursos d’água, tais como molinetes hidrométricos, sensores eletromagnéticos, 

velocímetros acústicos de efeito doppler (ADV), perfiladores acústicos com efeito 

doppler, flutuadores, entre outros. Alguns equipamentos como ADCP (Acoustic 

Doppler Current Profiler), ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) e SRV (Surface Radar 

Velocimeter) são de altos custos e ainda apresentam problemas, principalmente em 

situações com rápida alteração do nível d’água, altas velocidades e acesso difícil 

(OLIVEIRA et al, 2016). 

A escolha do tipo de método a ser utilizado em cada situação depende das 

condições locais, da precisão requerida e dos recursos disponíveis. Diante das 

dificuldades encontradas em campo e ao nível de precisão desejado, na grande maioria 

das vezes opta-se pelo método dos molinetes por sua melhor adequação em relação a 

outros métodos.O método dos molinetes, também chamado de método área-velocidade, 

é tradicionalmente utilizado e representa o procedimento padrão para medição da 

descarga dos rios. Este procedimento é padronizado em nível internacional pela norma 

ISO EN 748:2007 da International Standards Organization (SILVA, 2011). 

O método dos molinetes, como é na prática utilizado, pode ser otimizado com 

base em cálculos numéricos, fazendo uso das técnicas de interpolação para um melhor 

ajuste do perfil hidrodinâmico e da integração numérica para um cálculo mais preciso 

da vazão, utilizando-se dos softwares apropriados, como por exemplo, o software 

Freemat que é um ambiente livre e de código aberto. Neste sentido, este trabalho tem 

como objetivo desenvolver um algoritmo para determinação das vazões em canais 

abertos, utilizando processos numéricos para otimização do método dos molinetes, com 

o intuito de diminuir o tempo nas análises dos dados, bem como delinear um estudo 

pormenorizado das velocidades em função da profundidade nas verticais. 

O método dos molinetes correlaciona a velocidade de um fluido e o número de 

rotações de uma hélice que está atrelada em um aparelho denominado molinete 

hidrométrico. (NBR 13403, 1995 apud ALVES; REIS; JORGE FILHO, 2010, p.2). O 

procedimento inicial a ser feito no método dos molinetes consiste em dividir o rio ou 

corpo hídrico em seções ou verticais. A quantidade de verticais depende das 

características topográficas do rio bem como das condições de escoamento.  

O molinete ao ser adquirido deve vir acompanhado de um certificado de 

calibragem contendo a equação a ser utilizada no cálculo das velocidades a partir do 

número de rotações por segundo.  A relação básica para o cálculo da velocidade a partir 

da contagem do número de rotações da hélice é descrita a seguir: 



𝑐 = 𝑎 + 𝑏 × (
𝑁

𝑡
)      (1) 

em que 𝑐 é a velocidade; 𝑁, o número de rotações; 𝑡, o tempo medido para análise e 

contagem das rotações e as constantes 𝑎 e 𝑏 determinadas pela calibragem.  

A vazão total é calculada como sendo a soma de parcelas das vazões das faixas 

verticais. Para se calcular a vazão de tais parcelas utiliza-se, geralmente, a velocidade 

média no perfil. A partir das velocidades em cada vertical, da distância a margem de 

referência e da altura de cada vertical, podemos traçar a seção transversal de um rio 

qualquer que depende de suas condições topográficas e hidrodinâmicas. A Figura 1 

representa a seção transversal de um corpo hídrico.  

Para o desenvolvimento do programa computacional com o intuito de determinar 

a vazão, primeiramente utilizamos como dados de entrada, as distâncias à margem de 

referência (DMR), as profundidades das verticais e as rotações da hélice do molinete, 

obtidas à 20% e 80% da profundidade de cada vertical, a partir das quais obtém-se as 

velocidades através da equação característica do molinete. (COELHO, 2011, p.31) 

afirma que geralmente para as condições normais de escoamento, a velocidade média 

corresponde à média das velocidades medidas a 20% e 80% da profundidade. 

No segundo momento, encontramos os perfis hidrodinâmicos por meio do 

método de interpolação de Lagrange. A Figura 2 apresenta um gráfico da velocidade 

versus profundidade em uma vertical, obtida através da interpolação dos pontos 

(0.2ℎ , 𝑣(0.2ℎ )), (0.8ℎ , 𝑣(0.8ℎ )), (ℎ ,0) e (−0.2ℎ , 𝑣(0.2ℎ )). 

 
Figura 1: Seção transversal de um corpo hídrico     Figura 2 – Velocidade x Profundidade 

 

 

Vale salientar que, para a obtenção da velocidade na lâmina d’água, utilizamos 

um artifício numérico de rebatimento de 20% da profundidade em cada vertical. 

Sacramento (2010) afirma que o comportamento do fluido na parte inferior não se 

altera, tendo em vista que a velocidade é uma função simétrica em relação à linha da 

profundidade zero (superfície). 

A função que representa o perfil de velocidade obtido é uma função polinomial 

de grau 3, visto que foram utilizados quatro pontos para obtenção. A área sob a curva de 

cada perfil de velocidade pode ser obtida pelo cálculo da integral ∫ 𝑣𝑑𝑥
ℎ

0
. Para o cálculo 

dessas integrais, foi utilizado a Regra 3/8 de Simpson, que fornece o valor exato da 

integral de uma função polinomial cúbica. Pode-se, então, obter um novo gráfico 

relacionando-se os pares ordenados das áreas dos perfis de velocidade obtidos pela 

integração numérica em função das distâncias em relação à margem de referência, como 

mostra a figura 3.  

Usando interpolações por meio de splines cúbicas, obtemos a curva que passa 

pelos pontos do gráfico da figura 3, conforme mostra a figura 4. Para obtenção dos 



  

 

coeficientes das splines cúbicas, foi utilizado o algoritmo de Thomas ou TDMA 

(TriDiagonal Matrix Algorithm), que é eficiente por armazenar apenas os elementos 

não-nulos da matriz, na resolução de sistemas de equações tridiagonais.  

 

Figura 3 – Pontos Interpolantes                            Figura 4 – Splines Cúbicas

 
 

O ajuste dos perfis hidrodinâmicos por interpolação demonstra ser uma boa 

alternativa, reduzindo substancialmente o tempo gasto nas análises dos dados obtidos 

com o molinete. Assim, as principais vantagens da técnica proposta são a economia de 

tempo e trabalho, e a redução do erro que ocorre durante a avaliação da área de cada 

perfil e da área final do diagrama usando métodos de integração numérica. 
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