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INTRODUÇÃO 

Com a futura implantação do campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), às 

margens da BR 101 em Joinville, foi necessário o Estudo Ambiental Simplificado (EAS) da área.  

Este estudo deve conter o estudo hidrológico da Bacia Hidrográfica do Campus em Joinville 

(BHCUJ). Investigações científicas (Rigotti, 2010; Rigotti e Pompêo, 2011) apontaram a 

necessidade de análises detalhados, com monitoramento de chuva e vazão da BHCUJ, devido à sua 

complexidade hidrológica. 

Com a análise de dados chuva-vazão foi possível identificar que a BHCUJ é suscetível a 

inundações devido às características físicas da região, como o fenômeno do barramento parcial da 

vazão, causado pelo remanso do Rio Piraí, e ainda a presença de um lençol freático elevado 

(Malutta et al, 2017; Malutta et al., 2019).  

Considerando as etapas de preparação, construção, implantação e operação da obra, os 

processos de cheias e inundações podem ser intensificados com o aumento do escoamento 

superficial resultante da impermeabilização das superfícies, o que certamente ocorrerá com a 

instalação do Campus e a expansão da ocupação urbana na região.  

Visto isto, este trabalho se propôs a realizar uma comparação da análise de erros entre três 

métodos de extrapolação (Stevens, Logarítmico e Manning), que serão indispensáveis para a 

implantação dos projetos de drenagem do campus e dimensionamento das medidas de contenção de 

cheias e inundações. 

 

METODOLOGIA 

As medições de vazão foram realizadas na BHCUJ, que está localizada na região nordeste 

do estado de Santa Catarina, ao sul do município de Joinville, na região conhecida como curva do 

arroz. 

A BHCUJ possui uma área total de aproximadamente 12,5 km² e perímetro da ordem de 

21,84 km, tendo o corpo hídrico principal uma extensão de 5,7 km. A bacia foi dividida em 

subbacias, como mostra a Figura 1. Este trabalho apresenta os resultados da subbacia P1, P2 e P3.  

Os procedimentos adotados para as medições de vazões da bacia e os métodos de 

extrapolação da curva-chave estão descritos de forma ampla em Guizoni (2017). 

Segundo Sefione (2002), dada a incerteza gerada pela extrapolação das curvas-chave, é de 

grande importância a aplicação do maior número de métodos, levando em consideração a restrição 

imposta por cada método e a limitação de dados. Este trabalho objetiva realizar uma comparação 

entre os métodos de extrapolação de Stevens, Logarítmico e de Manning, no que concerne a análise 

de erros. 

 

                                                           
1) Engenheiro civil de Infraestrutura. tiagoguizoni@gmail.com 

2) Docente da Universidade Federal do Paraná – Campus Pontal do Sul  
3) Docente da Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Joinville. simone.malutta@ufsc.br  

mailto:simone.malutta@ufsc.br


              

II Encontro Nacional de Desastres (ISSN XXXX-XXXX) 2 

Figura 1- Bacia Hidrográfica do campus da UFSC em Joinville. 

 

Fonte: Malutta et al, 2017. 

Como observado na figura 1, a bacia não possui uma forma regular, porém podemos 

assemelhar a um quadrado, que é justificável devido a seu índice de compacidade ser de grandeza 

1,73. 

Para esta análise calcula-se o erro gerado na vazão máxima (Equação 1) e o erro médio 

(Equação 2).

Ehmáx= 
Qem- Qcm

Qcm

                  

   (1)  

Onde:  

Ehmáx = erro na cota máxima;                       

Qe
m

 = vazão da extrapolação na máxima cota medida (m³/s); 

Qc
m

= vazão da curva-chave na máxima cota medida (m³/s). 

 

O erro na vazão máxima permite quantificar se a extrapolação adotada teve uma sub ou 

super estimativa das vazões nas cotas máximas para cada método adotado. 

Em=
∑| 

Qeh- Qch
Qcm

|

Nh
                                                                                                                          

(2)                

Onde: 

Eh = erro médio; 

Qe
h
 = vazão da extrapolação na cota h (m³/s); 

Qc
h
= vazão da curva-chave na cota h (m³/s) 

Qc
m

= vazão da curva-chave na máxima cota medida (m³/s); 

Nh = número de vazões calculadas na faixa de extrapolação (10 em 10 cm). 

 

Já o erro médio corresponde à média dos erros calculados na faixa de extrapolação, 

calculados a cada 10 cm. Ele dá uma noção do quanto a curva extrapolada está afastada da curva-

chave em toda sua extensão. 
 

RESULTADOS 

Com os resultados obtidos por Guizoni (2017) de medições de vazões, curvas-chave e 

extrapolações das mesmas, calculou-se o erro na cota máxima para cada extrapolação em 

comparação ao medido, bem como o erro médio gerado por cada método comparado com a curva-

chave. 

Os resultados de erros na cota máxima e erros médios são apresentados de forma resumida 

na tabela 1. Devido a uma erosão na seção de medição da subbacia P3 foi necessário a elaboração 
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de duas curvas chave para o período analisado (P3-1 e P3-2, dados referentes ao período antes e 

depois da erosão, respectivamente).  
Tabela 1 - Análise de erros 

  P1 P2 P3-1 P3-2  

  
Ehmax  

(%) 

Em  

(%) 

Ehmax  

(%) 

Em  

(%) 

Ehmax 

(%) 

Em 

(%) 

Ehmax  

(%) 

Em 

(%) 

Stevens 17,5 155,1 -271,6 800,7 -137,0 273,4 7,4 101,2 

Logarítmico 0,1 630,1 0,8 35,1 4,0 4,5 1,9 21,6 

Manning -15,5 533,5 12,4 53,5 -3,3 42,5 3,3 16,4 

Fonte: Guizoni (2017). 

Analisando a Tabela 1, pode-se observar que o método logarítmico apresenta o menor erro 

de vazão na cota máxima em todos os pontos de monitoramento. Isto ocorre devido ao fato de que 

esse método só leva em consideração para a análise de extrapolação as medidas anteriores, 

desconsiderando a topografia da seção. 

Fazendo uma análise mais profunda dos dados da tabela 1, pode-se pressupor que o melhor 

método de extrapolação para a subbacia P1 é o de Stevens, mesmo não apresentando menor erro na 

cota máxima, isto porque este método apresentou o menor erro médio, que é calculado em toda 

extensão da extrapolação, e não em um único ponto. 

Nas subbacias Pontos 2, 3-1 e 3-2, a melhor extrapolação é a logarítmica, apresentando 

menor erro médio e menor erro na cota máxima, simultaneamente. 

Com isto nota-se que não basta apenas escolher um método para a extrapolação e tomá-lo 

como verdade absoluta. Nesta mesma bacia chegamos à conclusão que, para diferentes pontos 

existem diferentes métodos de extrapolação mais adequados para o estudo das vazões máximas, 

podendo muitas vezes um método não ser adequado para diversos pontos diferentes. 
 

CONCLUSÕES 

A partir das curvas-chave, foram realizadas as extrapolações de vazões máximas por três 

métodos (Stevens, logarítmico e Manning). Estes métodos não apresentaram uma convergência 

entre si, o que remete a ideia de que não é recomendável aplicar apenas um método, seja ele mais 

consagrado no meio ou não, sendo sempre interessante a estimativa com mais de um método para 

uma melhor análise. 

Após as extrapolações prontas, foram calculados os erros existentes entre os métodos 

propostos neste trabalho. Observou-se que no erro da cota máxima o método logarítmico sempre 

apresentou menor erro, fato este que ocorre devido a este método considerar apenas as vazões 

medidas para sua estimativa. Já no erro médio para o P1, o método de Stevens apresenta o menor 

erro, e nos pontos P2 e P3 antes do evento, o método logarítmico é o que possui menor erro. Por fim 

no P3 depois do evento, o método de Manning é quem se sobressai. 

Com base nos erros de cota máxima e erro médio, foi possível determinar qual método de 

extrapolação é, provavelmente, o que melhor representa a curva Cota x Vazão em cada um dos 

determinados pontos; método de Stevens para o ponto 1, e para os demais pontos (P2, P3-1 e P3-2)  

o método logarítmico. 
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