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RESUMO: Os dados de vazão em uma bacia hidrográfica, dentre as diversas atividades, são úteis nos 

projetos de controle e avaliação dos riscos de cheia, o qual requer o dimensionamento adequado das 

estruturas hidráulicas para uma determinada descarga máxima. Quando não se dispõe de uma série 

histórica de vazões, pode-se recorrer aos hidrogramas de projeto proveniente de modelos chuva-vazão. 

Neste estudo, os modelos utilizados foram Método Racional, o Método Racional Modificado e o 

Hidrograma Unitário Sintético. Estimou-se as vazões máximas de projeto na bacia Urbana na região 

de Taquara, localizado na bacia do rio dos Sinos, no estado de Rio Grande do Sul, na hipótese de um 

posterior uso na verificação do dimensionamento de um bueiro de transposição. Os resultados 

mostraram que o MR superestimou a vazão de pico, em relação ao MRM e ao HUT-SCS, enquanto 

estes dois apresentaram resultados próximos, a consideração do amortecimento da chuva no MRM 

favorece seu uso acima dos seus limites de aplicação em função da área de drenagem.   

 

Palavras-Chave – Hidrogramas, vazões de projeto, modelo chuva-vazão. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os dados de vazão em uma bacia hidrográfica são necessários para diversas atividades, como 

projeto de controle e armazenamento, avaliação dos riscos de cheia e seca, e o planejamento e gestão 

dos recursos hídricos. Porém, em certas situações, não se dispõe de séries de vazões medidas nas bacias, 

ou estas são insuficientes, em termos de qualidade e quantidade (Masih et al., 2010). 

 Nos casos da inexistência de dados fluviométricos para dimensionar estruturas hidráulicas de 

manejo de águas pluviais (redes de drenagem, canais, bueiros, etc..) em bacias urbanas. As estimativas 

das vazões máximas de projeto podem ser provenientes do uso de modelos de transformação chuva-

vazão sintéticos. De acordo com Menezes Filho e Costa (2007), os modelos chuva-vazão mais 

utilizados mundialmente para se estimar a vazão máxima de projeto seria o Método Racional (MR), 

para áreas contribuintes menores que 2 km² ou 200 ha (DEP, 2020), o Método Racional Modificado 

(MRM), para áreas de 1 a 2 Km² (IPH, 2001) e o Método do Hidrograma Unitário Sintético Triangular 

do SCS (HUT-SCS) nos casos de áreas maiores que 2 km² (Tucci, 2005).  

Neste estudo, aplicou-se o MR, o MRM e o HUT-SCS com Convolução (HUT-SCS) para 

estimar a vazão máxima de projeto na bacia Urbana na região de Taquara, localizado na bacia do rio 
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dos Sinos, no estado de Rio Grande do Sul, almejando a futura avaliação do dimensionamento 

hidráulico de um bueiro de transposição. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os modelos chuva-vazão MR, MRM e o HUT-SCS foram aplicados para a estimativa das 

vazões de projeto (Qp) de drenagem urbana de águas pluviais. O número reduzido de parâmetros destes 

modelos é baseado nas informações do tempo de concentração (tc), da classificação e uso do solo C e 

CN e da chuva máxima baseada na IDF ou no Hietograma de projeto (Tucci, 2005; DEP,2020), os 

quais estão em função das características físicas da bacia urbana. Na construção dos três hidrogramas 

foi necessário extrair as informações das características físicas da bacia, neste estudo, utilizou-se de 

recursos do SIG, no software QGIS, aplicado no Modelos Digitais de Elevação (MDE) do earthexplorer 

(USRS, 2020), conforme a Figura 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma dos procedimentos do estudo  

 

 

(a)  

 

(b) 

Figura 2 –(a) posição do bueiro de transposição em Taquara-RS, nas coordenadas 29º39’63’’ S, e 50º47’45’’ O, 

(b) MDE e Área de Drenagem bacia hidrográfica, rio principal (QGIS, 2020). 

No fluxograma da Figura 1, os procedimentos realizados no SIG, foram iniciados pela definição 

do exutório no MDE. Em seguida, os algoritmos do QGIS coletaram as informações no modelo digital 

de elevação para estimar a área de drenagem e a rede de drenagem. Um pacote de cálculo do 

ordenamento por Strahler foi usado para definição do rio principal, e a diferença de altitude foi obtida 
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com extração das altitudes do MDE. Estas informações permitiram obter os valores do tempo de 

concentração e da chuva máxima baseada na IDF ou no Hietograma de projeto, para assim, se chegar 

nos hidrogramas de projeto, conforme a Equação 1 de Kirpch. 

 

𝑡𝑐 = 57 (
𝐿3

∆ℎ
)

0,385

                                                                                                         (1) 

Onde L é o comprimento do rio principal, em Km, e ∆ℎ é a diferença de elevação entre o ponto 

mais remoto do comprimento do rio principal ao exutório, em m. 

A equação 2 mostra a intensidade da precipitação, em mm/h, obtida pela IDF utilizada no 

presente estudo. Esta foi utilizada para estimar o Hidrograma de projeto pelo MR, MRM e HUT-SCS. 

𝑖 =
1093,6𝑇𝑟0,1604

(td+19,802)0,782
                                                                                                            (2) 

 

O período de retorno (Tr) de adotado será de 100 anos, o qual relaciona-se com o risco de 

enchente na construção de um Bueiro de Transposição ou Talvegue. E se sabendo que o tempo de 

duração (td) da chuva será igualado ao tempo de concentração (tc) da bacia urbana, visto na Equação 

1. 

O Hidrograma pelo método racional é obtido pela equação 3. 

 

𝑄 = 0,00278𝐶̅𝑖𝐴                                                                                                             (3) 

 

Onde Q é a vazão de projeto, em m³/s, C é o coeficiente de escoamento superficial médio 

(Figura 3), i é a intensidade da precipitação, em mm/h, e A é a área de drenagem. 

 

No Método Racional Modificado utilizou-se a equação 4, mas a consideração do amortecimento 

da IDF pelo uso do coeficiente de Fantoli (f). 

 

𝑄 = 0,00278. 𝑛. 𝑖. 𝑓. 𝐴                                                                                                    (4) 

 

Onde Q a vazão de projeto em m3/s, n é o coeficiente de distribuição, i é a intensidade de chuva 

em mm/h, A é a área da bacia de contribuição em hectares e f é o coeficiente de Fantoli. 

 

O coeficiente de Fantoli (f) foi estimado mediante a equação 5. 

 

 𝑓 = 𝑚.  (𝑖. 𝑡𝑐)1/3                                                                                                              (5) 

 

Onde tc é o tempo de concentração em min, i é a intensidade da chuva, mm/h, m é o coeficiente 

de impermeabilidade (m= 0,0725 𝐶̅), e 𝐶̅ é o coeficiente de escoamento superficial (Figura 3).   

 

No método do Hidrograma Unitário Triangula Sintético pode ser obtido pela equação 7. 

 

𝑞𝑃 = (
0,20836.𝐴

𝑇𝑃
)                                                                                                                 (7) 

 

Onde 𝑞𝑝 é a vazão unitária, em m³/s.mm, 𝑇𝑃 é o tempo de pico, em h, A é a área de drenagem, 

em Km². 

O tempo de pico é obtido pela equação 8. 
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𝑇𝑃 =
𝑡𝑑

2
+ 0,6𝑡𝑐                                                                                                                (8) 

 

Onde 𝑡𝑑 é o tempo de duração da chuva e 𝑡𝑐 é o tempo de concentração da chuva. 

 

 A chuva efetiva é encontrada após o uso do algoritmo de perdas, o qual verifica se vai ocorrer 

a geração do escoamento superficial, no seguinte ordenamento: 

• Precipitação acumulada para cada intervalo de duração da chuva, pelo método dos blocos 

alternados. 

• Perdas Iniciais (Ia) calculada em função da capacidade de armazenamento, S, conforme as 

equações 9 e 10. 

 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254                                                                                                               (9) 

 

𝐼𝑎 = 0,2𝑆                                                                                                                            (10) 

 

A curva CN, na equação 9, está relacionada ao tipo de solo, uso do solo, prática de manejo, 

condição hídrica (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3 – Delimitação do uso do solo para estimativa do coeficiente C e CN médios (Taquara, 2020 e QGIS, 2020) 

Os valores dos coeficientes de deflúvio C e da curva CN expressam o índice de perdas, o qual 

possui importância nos processos hidrológicos, pois o excedente de chuva resulta na formação do 

escoamento superficial. Na figura 3, observou-se uma variabilidade espacial na bacia do tipo de solo, 

Argissolo, e o uso do solo, composto por áreas rurais, urbanizadas, e com mata nativa. Neste caso, os 

valores dos coeficientes C e CN foram extraídos da bibliografia, e os seus coeficientes médios foram 

obtidos com base nas Equações 11 e 12. 
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𝐶̅ =
∑ 𝐶𝑖𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

                                                                                                                  (11) 

 

𝐶𝑁̅̅ ̅̅ =
∑ 𝐶𝑁𝑖𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

                                                                                                            (12) 

 

• Geração do escoamento em função do cálculo da chuva efetiva dada pela equação 13 

 

se  ∑ 𝑃𝑒𝑓 > 𝐼𝑎 

 

∑ 𝑃𝑒𝑓 =
(∑ 𝑃𝑡−𝐼𝑎)2

∑ 𝑃𝑡−𝐼𝑎+𝑆
                                                                                                               (13) 

 
 

 se  ∑ 𝑃𝑒𝑓 < 𝐼𝑎 

 
∑ 𝑃𝑒𝑓 = 0                                                                                                                           (14) 

   

           Onde ∑ 𝑃𝑡 é a chuva acumulada vinda do Hietograma no determinado intervalo de duração da 

chuva.  

As vazões de projeto em função da duração da chuva discretizada, considerando a convolução 

do HUT sintético SCS é expresso pela equação 16. 

 

𝑄𝑝 𝑡 = ∑ 𝑃𝑒𝑓
𝑖
𝑞𝑃𝑡−𝑖+1

𝑡
𝑖=1                                                                                                    (16) 

 

Onde 𝑄𝑝 𝑡 é vazão do escoamento superficial no intervalo t, 𝑞𝑃𝑡−𝑖+1
é a vazão por unidade de chuva 

efetiva do HUT-SCS, 𝑃𝑒𝑓𝑖
 é a chuva efetiva do bloco do hietograma i. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os recursos do SIG disponíveis no QGIS possibilitaram a extração de dados das características 

físicas, bem como, possibilitaram a celeridade na obtenção de parâmetros para estimar o tempo de 

concentração, a intensidade da precipitação máxima em IDF e a chuva máxima com base no 

Hietogramas de projeto, e os coeficientes C e CN, chegando-se nos hidrogramas da Figura 4 

 

Figura 4 – Comparativo de hidrogramas e a visualização das vazões máximas de projeto 
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Os resultados da Figura 4, mostrara que a Qp pelo MR foi em torno de 74,89 m³/s, e que as Qps 

pelos MRM e HUT-SCS foram próximos, em torno de 34,08 e 34,99 m³/s, respectivamente.  Os valores 

resultantes das vazões máximas foram obtidos para o Tempo de Retorno (Tr) igual a 100 anos (Obras 

de Bueiro de Transposição) e o tc igual a 90,29 min, e os coeficientes C igual a 0,54 (MR e MRM) e o 

CN de 93,38 (HUT-SCS). Além disso, observa-se pelos resultados que o MRM pode ser utilizado 

quando considerado o amortecimento da precipitação dada pela IDF, sendo este método, com menor 

número de parâmetros comparado ao HUT-SCS, o qual necessita da construção do Hietograma, e logo 

após, da aplicação do algoritmo de perdas e da aplicação da Convolução. 

 

CONCLUSÕES 

Notou-se que a Qp (MR) foi elevada, em função das limitações do modelo para área (A) de até 

2 Km². Enquanto, que a QP (MRM), teve o valor próximo a Qp (HUT-SCS), mesmo com limitações 

de aplicabilidade (1 < A < 2 Km²). O amortecimento da precipitação máxima em função da distribuição 

espacial favorece o uso do MRM. O método HUT-SCS com convolução seria o mais adequado A > 2 

Km², observou-se pelos resultados que o uso do MRM não foi inviabilizado, para uso no 

dimensionamento futuro de um bueiro de transposição. 

REFERÊNCIAS 

DEP/DOP. (2020). “Caderno de Encargos – Prefeitura Municipal de Porto Alegre”. Porto Alegre, 

2005.Disponível em: < http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dep/default.php?p_secao=77> Acesso em: 

11 de julho de 2020.  

 

MENEZES, F. C. M. w Costa, R, A. (2007). “Aplicação do método dos blocos alternados e da 

convolução de hidrogramas para determinação de escoamento superficial direto – ESD”. I Simpósio 

de Recursos Hídricos do Norte e Centro-Oeste, Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH). 

 

MASIH, I.; UHLENBROOK, S.; MASKEY, S.; AHMAD, M. D. (2010). “Regionalization of a 

conceptual rainfall-runoff model based on similarity of the flow duration curve: A case study from the 

semi-arid Karkheh basin.Iran”, Journal of Hydrology, v. 391, p. 188-201. 2010. 

 

QGIS (2020), “The Leading Open Source Desktop GIS”, Disponível em: <https://qgis.org/en/site/>  

Acesso em Julho de 2020. 

 

TUCCI, C. E. M. (2005). “Modelos Hidrológicos”. Associação Brasileira de Recursos Hídricos/ABRH 

– 2º Edição, Porto Alegre, Editora de UFRGS, 679 p. 

 

TAQUARA (2020). “Plano estratégico de manejo de águas pluviais e prevenção de inundações 

urbanas de Taquara-RS, Relatório nº 3, Regulação de drenagem urbana”. Disponível em:< 

http://www.taquara.rs.gov.br/download_anexo/Relat%C3%B3rio% 205.pdf> Acesso em julho de 

2020. 

 

USGS (2020). “Modelo Digital de Elevação da Região de Taquara-RS”. Disponivel em: 

<www.earthexplorer.usgs.gov> Acesso em 11 de julho de 2020. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dep/default.php?p_secao=77

