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Resumo - A determinação da vazão de pico ou do hidrograma de projeto para pequenas 

bacias sem dados ainda é um problema para os projetistas. Um dos métodos mais 

utilizados é o do hidrograma unitário (HU). Um dos objetivos deste estudo é a 

determinação dos HU médios atualizados para pequenas bacias hidrográficas rurais do 

Estado de São Paulo. Foi feita uma avaliação das equações regionalizadas para a 

determinação dos HU e também do método do HU de Snyder, usando equações 

regionalizadas para obter os seus coeficientes. O método do HU regionalizado apresentou 

valores muito altos para a vazão de pico e portanto é recomendável que as equações 

sejam refeitas. Para o método do HU de Snyder, usando as equações regionalizadas para 

seus coeficientes, na média os resultados podem ser considerados bons, mas o grande 

problema são os valores extremos que ocorreram para os parâmetros de algumas bacias. 

Desta forma seria conveniente obter novas equações regionalizadas para os coeficientes 

de Snyder,  para avaliar se estas novas equações diminuiriam os valores extremos 

calculados. Os HU calculados com o método de Snyder foram mais próximos dos HU 

observados que os obtidos com o método do HU regionalizado. 

 

 

Abstract - Determination of peak flow or the design hydrograph in small watershed 

without data is still a problem for the designers. The method of the unit hydrograph is one 

of the most widely used. The main objective of this paper is the determination of  average 

unit hydrographs (HU) updated for small rural catchment areas in São Paulo State. 

Evaluation of the regional equations used to get the HU and the Snyder HU methodology, 

employing regional equations in order to obtain their coefficients, were done. The 

regional HU methodology showed high peak flow values, the equation had better be 

reviewed. In the Snyder HU using regional equations for the coefficients, the results can 

be considered acceptable in  the average, but the greatest problem are the extreme values  

for the parameters in some basins. Should be convenient to get new regional equations 

for the Snyder HU coefficients in order to compare if the new ones diminished the 

already calculated values. The HU calculated through the Snyder methodology were 

pretty close the observed ones instead those got employing the regional HU.  
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INTRODUÇÃO 

O estudo das vazões de enchente de pequenas bacias é muito importante devido 

ao dimensionamento de pontes e bueiros em estradas e também devido ao notório 

crescimento do aproveitamento dos recursos hídricos de pequenas bacias, tais como 

sistemas de abastecimento de água à pequenas comunidades, sistemas de irrigação, 

pequenas centrais hidroelétricas e outros. Nestes casos, normalmente não se dispõe de 

uma série histórica de vazões no local, sendo que quando elas existem são de curta 

duração. 

Por ser Brasil um país de grande superfície e o alto custo de uma rede densa de 

postos hidrológicos é comum encontrar-se um reduzido número de postos numa região e 

com séries de curta extensão. Esta precariedade é ainda maior com relação as pequenas 

bacias hidrográficas. 

A determinação da vazão máxima em uma pequena bacia, com precisão, é muito difícil. 

A maior dificuldade está na ausência de aparelhos registradores, como linígrafos e 

pluviógrafos, para obter dados de vazão e de intensidade de chuvas  para a bacia em 

estudo, devido à rapidez das enchentes. 

Caso não se disponha de dados de vazão, pode-se utilizar métodos para obter a 

vazão máxima e ou hidrograma de enchente com base em dados de precipitação. Um dos 

métodos mais utilizados neste caso é o que utiliza o hidrograma unitário. O HU pode ser 

obtido a partir de equações regionalizadas, obtidas em função de características físicas e 

ou climáticas das bacias de uma dada região. Um outro método utilizado, que é citados 

em quase todos os livros de hidrologia, é o método do hidrograma unitário sintético de 

Snyder. Para a utilização deste método é necessário obter dois coeficientes para 

determinar o HU resultante.  Muitas tentativas tem sido feitas no sentido de estabelecer 

equações que permitam a determinação destes coeficientes e desta maneira avaliar a 

potencialidade do método. 

O trabalho de Miller (1983) cita que uma das técnicas mais usadas e aceitas para 

obter o hidrograma a partir de dados de chuva é o hidrograma unitário. Que os métodos 

de Clark, Snyder e o do Soil Conservation Service (SCS) são provavelmente as três 

teorias mais reconhecidas na literatura. Estudaram o método de Snyder por ser um 

procedimento usado por muitos engenheiros para a previsão de eventos hidrológicos e 

também porque o método foi incluído no programa de computador HEC-1 do U.S. Army 

Corps of Engineers - Hydrologic Engineering Center. 

Pilgrim e Cordery, em Maidment et al. (1992), citam que um grande número de 

HU sintéticos estão disponíveis, mas que os mais difundidos são aqueles baseados nos 

modelos de Snyder, Clark, Nash e o do SCS. Comentam que se as relações para obter os 

coeficientes Ct e Cp são obtidas para uma região de interesse ou podem ser obtidos de 

dados observados, o método de Snyder da estimativas de enchentes razoáveis. 

Neste estudo são calculados os hidrogramas unitários atualizados representativos 

de 15 pequenas bacias rurais do Estado de São Paulo, a partir da análise de mais de 180 
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hidrogramas de enchente observados e seus respectivos hietogramas. A partir das 

equações regionalizadas para se obter o HU propostas por Reda (1985), é feito um estudo 

comparativo dos HU calculados com os observados. Utilizando os HU atualizados são 

obtidos os coeficientes do método de Snyder, os quais são comparados com os calculados 

através de equações regionalizadas de Köpp e Paiva (1993). A partir destes coeficientes 

calculados usando as equações regionalizadas, em função de características físicas das 

bacias analisadas, são calculados os HU baseados no método de Snyder para as bacias em 

estudo e os resultados são comparados com os HU observados. 

 

 

METODOLOGIA 

Reda (1985) obteve o HU para 8 pequenas bacias rurais do Estado de São Paulo 

e recomendou  a necessidade de revisão de sua pesquisa quando fossem disponíveis mais 

dados e maior número de bacias observadas, devido as curtas séries históricas  

disponíveis na época da realização de sua pesquisa.  

Neste trabalho são estudadas 15 pequenas bacias hidrográficas que contam com 

linígrafos,  pluviógrafo e alguns pluviômetros, pertencentes a rede hidrométrica do 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE)  do Estado de São Paulo, com áreas 

variando de 38 a 398 km2. Além da ampliação do número de bacias analisadas, também 

foram analisados um maior número de eventos para cada bacia, numa média superior a 

10 eventos por bacia. Para estas bacias foram analisados os hidrogramas e os 

correspondentes hietogramas de enchente e obtidos os respectivos HU para cada evento. 

A partir destes HU, que tem excesso de precipitação (ou precipitação efetiva) de 

diferentes durações, escolheu-se uma duração da chuva D para se obter o HU médio 

representativo da bacias, também chamada duração da chuva unitária. Vários 

pesquisadores propuseram equações para obtenção do valor de D. A Equação (1) é uma 

das mais usadas e recomendadas. 

Viessman et al (l977) e McCuen (1982)  recomendam que a duração da chuva D 

para se obter o HU seja obtida por: 

 

ctD .133,0=                                                                                                      (1) 

 

onde : t c é tempo de concentração da bacia, que foi obtido usando-se a equação de 

Kirpich. 

Escolhida a duração D, os HU de cada evento foram transformados em HU de duração da 

chuva efetiva D, usando o método da curva S. Após estarem todos os HU da bacia com a 

mesma duração, obteve-se o HU médio representativo de cada bacia pelo método que 

alinha os picos dos HU calculados.  

Reda (1985) estudou 7 bacias hidrográficas do Estado de São Paulo, com áreas variando 

de 38 a 406 Km2, e  para se obter o HU de volume unitário 1 cm propôs as seguintes 

equações : 
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470,0724,1

1 ..00276,0 −= Hp SLt                                                                                    (2) 

 
567,0773,0

2 ..0103,0 −= Hp SAt                                                                                    (3) 

 
167,1094,1 ..31,2 −= pp tAq                                                                                    (4) 

 
750,0799,0

50 ..00307,0 −= HSAt                                                                                    (5) 

 
551,0780,0 ..0369,0 −= Hb SAt                                                                                    (6) 

 

9,5/'

ptD =                                                                                           (7) 

onde : t p é o tempo de pico, em horas;  L é o comprimento do talvegue principal 

da bacia, em Km;  SH é a declividade harmônica, adimensional; q p é a vazão de pico, em 

m3/s/cm; A é a área da bacia, em km2;  t 50 é o largura do HU correspondente a 50% de q 

p, em horas;  t b é o tempo de base, em horas e D’ é a duração da chuva do HU, em horas. 

Utilizando as equações regionalizadas para se obter o HU propostas por Reda 

(1985), foram obtidos os HU para cada bacia. Como se pode observar, a duração D’ dos 

HU proposta, conforme a Equação  (7) , difere da duração D utilizada para se obter o HU 

observado em cada bacia (Equação 1). Para poder compará-los, foi necessário 

transformar os HU regionalizados na mesma duração dos HU observados, sendo que para 

isto se utilizou o método da curva S.  Também deve ser ressaltado que foram propostas 

duas equações regionalizadas para se estimar o tempo de pico do hidrograma, que são as 

Equações (2) e (3). Portanto, utilizando cada uma delas, se obteve diferentes HU para as 

bacias. Estes dois diferentes HU foram comparados com os observados. 

A partir dos HU observados das bacias se determinou os valores do coeficientes 

Ct e Cp do método do HU sintético de Snyder. Para isto, se utilizou  as equações que em 

1938, a partir do estudo de 20 bacias, com áreas variando de 25,6 a 25600 km2, Snyder 

propôs para se obter um HU sintético. As equações que obteve são para os parâmetros 

definidos na Figura  1. 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 

Figura  1 – Parâmetros do hidrograma unitário sintético de Snyder 

 

Para se obter os parâmetros do HU de Snyder tem-se que : 
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onde: t R  é o tempo de retardamento, em horas; C t é um coeficiente 

adimensional (esta relacionado ao tempo de retardamento da bacia); L está em km; LCG é 

a distância da seção de saída da bacia até o ponto do talvegue mais próximo do centro de 

gravidade da bacia, em Km; t r é o tempo de duração da precipitação do HU de Snyder, 

em horas; q p é a vazão máxima do HU, para uma chuva de 1 cm, em m3 / s . cm; C p é 

outro coeficiente adimensional; t b e t p estão em horas.  

Quando for necessário considerar valores da duração da precipitação D 

diferentes de  tr, dado pela Equação (9), o valor de t R da Equação (8) deve ser substituído 

por t’R, dado por: 
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Portanto, para se calcular os valores de t p, q p e t b é necessário determinar os 

coeficientes Ct e Cp.  Alguns valores experimentais obtidos para Ct e Cp são apresentados 

na Tabela 1. Como se pode observar é grande a variação destes coeficientes. 

Neste estudo, inicialmente,  os valores de Ct e Cp foram obtidos a partir dos 

valores observados de t p, q p e t b e das características fisiográficas das bacias. 

Posteriormente estes valores foram comparados com aquele calculados a partir das 

equações regionalizadas de Köpp e Paiva (1993). Para verificar qual a influência das 

diferenças entre os valores dos coeficientes observados e os calculados no HU, a partir 

dos valores de Cp e Ct calculados, foram obtidos os HU com estes coeficientes e 

comparados com os HU observados. 

Köpp e Paiva (1993) estudaram 12 pequenas bacias rurais dos Estados de São 

Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e obtiveram as seguintes equações 

regionalizadas para Ct e Cp: 
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 Tabela 1 – Valores obtidos de Ct e Cp por vários pesquisadores 

Local do estudo Ct Cp Fonte 

5 bacias urbanas, Kentucky, 

USA 
0,21 a 0,32 0,24 a 0,63 

Eagleson, citado em Reda 

(1985) 

Montes Apalaches, 

 USA 
1,8 a 2,2 0,56 a 0,69 

Snyder, citado em  

Bras (1990) 

Serra Nevada, Califórnia, 

USA 
0,7 a 1,0 0,35 a 0,50 

Linsley, citado em Singh 

(1992) 

7 Pequenas bacias rurais do 

Estado de São Paulo 
0,64 a 8,22 0,63 a 0,97 Reda (1985 ) 

15 Pequenas bacias rurais, 

Est. de São Paulo 
1,16 a 10,11 0,59 a 1,41 Pio (1999) 

Bacias Urbanas, Denver, 

Colorado, USA 
0,20 a 0,40 0,40 a 0,60   

Wright-McLauglin, citado 

em Reda (1985) 

27 bacias, Estado da 

Pensilvânia, USA 
1,01 a 4,33 0,23 a 0,67 Miller et al. (1983) 

Duas Bacias do Rio 

Paraíba, SP 
0,83 e 1,88 ---- 

Uehara, citado em Reda 

(1985) 

 
09506148,0235859,48870111,13618829,08912238,7 .....00005126,0 −−−= HCGt SLALPC          (14) 

e 
91827,55078,100209,028526,088903,6 .....4373,1642 −−−= PLASLC CGHp                          (15) 

 

onde: Ct e Cp  são coeficientes adimensionais,   P é o perímetro da bacia em Km; A em 

Km2; L  em Km; SH em m/m, LCG em km. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Na Figura 2 é mostrada a localização das bacias hidrográficas no Estado de São 

Paulo. 

 Na Tabela 2 são apresentados os parâmetros do HU médios observados 

representativos de cada bacia. 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

8 

 

Avaliação das equações para obter o HU regionalizado 

Na Tabela 3 estão os HU calculados usando as equações regionalizadas. Como se pode 

observar, são apresentados dois valores de t p, sendo denominados   de t p1 o resultante da 

Equação (2) e de  t p2 o da Equação (3). Como conseqüência destes dois valores de t p, 

foram 

 

 

Figura 2 – Localização das bacias estudadas no Estado de São Paulo. 
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Tabela  2 – Parâmetros dos HU médios observados 

Bacia D  q*
p t*

p  t*b  t*50  t*75 

 (h) (m3/s/cm) (h) (h) (h)  (h) 

4B-13R 1,250 6,91 13,0 23,0 6,60 3,30 

4B-14R 0,750 6,00 6,0 22,0 5,76 3,60 

4B-17R 1,000 2,85 28,0 70,0 18,20 10,30 

3C-12R 0,833 1,68 53,0 100,0 53,20 31,80 

5C-31R 0,667 6,20 8,0 20,0 3,37 1,87 

8C-8R 1,000 2,70 28,0 68,0 13,90 8,48 

8C-9R 1,333 2,80 46,8 90,0 35,00 22,50 

2D-54R 0,417 6,00 5,0 22,0 5,44 3,22 

2D-59R 0,250 4,40 4,0 16,0 3,38 2,00 

2D-61R 0,417 2,13 5,0 20,0 3,83 2,17 

3E-110R 0,667 3,10 5,0 15,0 3,94 2,67 

3E-111R 1,333 0,88 36,0 89,0 37,90 22,60 

3E-113R 0,750 6,00 4,0 28,0 3,52 2,53 

4E-25R 1,000 0,87 38,0 76,0 43,20 29,20 

4E-38R 0,833 1,60 43,0 103,0 36,68 20,40 

 

 

Tabela 3 – Parâmetros dos HU regionalizados para as durações da chuva D1’ e D2’.  

Bacia tp1 

(h) 

tp2 

(h) 

D’
1 

(h) 

D’
2 

(h) 

t b 

(h) 

q p1 

m3/s.cm 

q p2 

m3/s.cm 

t 50 

(h) 

4B-13R 24,61 13,62 4,17 2,31 46,74 24,01 47,90 11,92 

4B-14R 8,66 8,56 1,47 1,45 29,44 53,89 54,65 7,01 

4B-17R 19,68 15,65 3,34 2,65 53,53 31,82 41,59 14,27 

3C-12R 20,11 22,61 3,41 3,83 77,17 41,71 36,38 21,86 

5C-31R 4,68 8,18 0,79 1,39 28,01 86,29 44,97 6,95 

8C-8R 16,76 15,34 2,84 2,60 51,98 25,87 28,66 15,07 

8C-9R 22,72 29,51 3,85 5,00 100,36 42,17 31,07 30,14 

2D-54R 5,48 5,17 0,93 0,88 17,99 82,38 88,15 3,68 

2D59R 1,80 2,57 0,30 0,44 8,89 115,94 76,45 1,78 

2D-61R 4,61 3,21 0,78 0,54 10,86 20,76 31,69 2,71 

3E-110R 4,94 6,82 0,84 1,16 22,96 35,01 24,04 6,49 

3E-111R 24,63 27,18 4,17 4,61 89,68 11,23 10,01 34,73 

3E-113R 8,69 7,87 1,47 1,33 26,92 39,67 44,53 6,68 

4E-25R 13,24 17,07 2,24 2,89 57,07 23,28 17,31 18,75 

4F-38R 30,17 23,86 5,11 4,04 80,72 19,81 26,05 24,81 
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obtidos dois valores de D’ e de q p, que são funções de t p. Para poder comparar com os 

HU observados, os dois HU da Tabela 3 foram modificados para a duração D utilizando a 

curva S, cujos resultados estão apresentados na Tabela  4. 

Calculando a relação entre os parâmetros dos HU calculados usando as equações 

regionalizadas (Tabela 4) com os parâmetros dos HU observados (Tabela 2), obteve-se os 

resultados que estão na Tabela 5.  Destes resultados tem-se que os tempos de pico tp1 e tp2  

dão valores em média 15% inferiores aos valores observados, sendo que chegam a dar 

valores o dobro do observado e inferiores da ordem de 30% do valor observado. Pode-se 

observar que os resultados obtidos para tp2 são um pouco mais próximos dos observados 

que os de tp1. Os resultados para t b e t50 podem ser considerados próximos, sendo que na 

média estimam bem, apresentando valores mínimos da ordem de 45% do valor observado 

e máximos quase o dobro do observado. Os piores valores obtidos foram para a vazão de 

pico, sendo que chegaram a apresentar valores extremos cerca de 50 vezes superior ao 

valor observado. Sendo assim e considerando os HU médios atualizados e as novas 

bacias analisadas, é recomendável que as equações do HU regionalizado sejam refeitas. 

 

 

Tabela 4 – Parâmetros do HU regionalizado para a duração da chuva D. 

Bacia tp1 tp2 D t b qp1 Qp2 t50 

 (h) (h) (h) (h) (m3/s/cm) (m3/s/cm) (h) 

4B-13R 22,60 13,60 1,25 41,00 27,40 50,30 10,40 

4B-14R 8,30 8,30 0,75 22,50 57,40 55,70 5,30 

4B-17R 19,00 15,00 1,00 40,90 33,40 47,70 12,10 

3C-12R 19,10 22,00 0,83 77,20 86,00 31,50 21,70 

5C-31R 2,70 8,00 0,67 24,70 100,70 48,60 6,70 

8C-8R 15,60 14,00 1,00 49,30 27,30 29,90 15,10 

8C-9R 21,30 29,20 1,33 92,00 42,70 35,30 26,70 

2D-54R 5,40 5,00 0,42 17,90 183,80 97,70 3,90 

2D59R 1,75 2,30 0,25 7,50 138,00 133,80 1,75 

2D-61R 4,60 3,30 0,42 10,80 13,70 38,60 2,70 

3E-110R 5,00 6,70 0,67 21,20 34,30 41,70 6,00 

3E-111R 24,20 28,00 1,33 77,80 12,50 10,70 31,00 

3E-113R 8,30 8,00 0,75 22,00 43,10 48,20 6,30 

4E-25R 11,20 15,00 1,00 53,20 25,10 19,10 18,60 

4F-38R 28,30 24,20 0,83 71,70 20,20 27,20 25,00 
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Tabela 5 - Relação entre os parâmetros dos HU regionalizados para a duração D e os 

observados 

Bacia tp1/t*
p tp2/t*

p tb/t*
b qp1/q*

p qp2/q*
p t50/t*

50 

 

4B-13R 1,74 1,05 1,78 3,97 7,28 1,58 

4B-14R 1,38 1,38 1,02 9,57 9,28 0,92 

4B-17R 0,68 0,54 0,58 11,72 16,74 0,66 

3C-12R 0,36 0,42 0,77 51,19 18,75 0,41 

5C-31R 0,34 1,00 1,24 16,24 7,84 1,99 

8C-8R 0,56 0,50 0,73 10,11 11,07 1,09 

8C-9R 0,46 0,62 1,02 15,25 12,61 0,76 

2D-54R 1,08 1,00 0,81 30,63 16,28 0,72 

2D59R 0,44 0,58 0,47 31,36 30,41 0,52 

2D-61R 0,92 0,66 0,54 6,43 18,12 0,70 

3E-110R 1,00 1,34 1,41 11,06 13,45 1,52 

3E-111R 0,67 0,78 0,87 14,20 12,16 0,82 

3E-113R 2,08 2,00 0,79 7,18 8,03 1,79 

4E-25R 0,29 0,39 0,70 28,85 21,95 0,43 

4F-38R 0,66 0,56 0,70 12,63 17,00 0,68 

Média 0,84 0,85 0,90 17,4 14,7 0,97 

 

 

 

Avaliação do método do HU de Snyder  

 Os valores dos coeficientes C*t e C*p obtidos para cada bacia, a partir dos HU 

observados, são apresentados na Tabela 6. Também são apresentados os parâmetros de 

Snyder usados no cálculo, obtidos dos HU observados. 

 As possíveis tendências regionais dos valores de C*t e C*p foram analisadas, 

sendo que os dados desses coeficientes foram colocados sobre um mapa, como o da 

Figura 2. Os coeficientes não apresentaram tendências regionais, provavelmente devido a 

que, mesmo estando próximas, as características das bacias são diferentes, o que pode 

explicar a variação dos coeficientes.  Um valor de C*p menor pode ser explicado por um 

comprimento do rio principal L menor. Um valor de C*t menor, o que faria com que o 

tempo de pico do hidrograma fosse menor, pode ocorrer quando a declividade do 

talvegue do rio principal é maior. Os coeficientes C*t e C*p de uma bacia com dados 

podem ser utilizados para as bacias vizinhas desde que tenham características físicas 

semelhantes. 

As características fisiográficas das bacias usadas para calcular  Ct e Cp , usando as 

equações regionalizadas,  e  os  HU  resultantes  destes  coeficientes,  segundo  o  método  

de  
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Tabela 6 – Dados dos HU observados e C*t e C*p obtidos. 

Bacia t R t r t´R C*t C*p 

 (h) (h) (h)   

4B-13R 12,38 2,25 12,13 1,87 1,19 

4B-14R 5,63 1,02 5,56 1,37 0,68 

4B-17R 27,50 5,00 26,50 4,36 1,04 

3C-12R 52,58 9,56 50,40 10,11 0,89 

5C-31R 7,67 1,39 7,48 2,09 1,18 

8C-8R 27,50 5,00 26,50 5,31 1,41 

8C-9R 46,13 8,39 44,37 8,64 1,13 

2D-54R 4,79 0,87 4,68 1,16 0,63 

2D-59R 3,88 0,71 3,76 1,25 0,90 

2D-61R 4,79 0,87 4,68 1,29 0,95 

3E-110R 4,67 0,85 4,62 1,40 0,79 

3E-111R 35,33 6,42 34,06 8,66 0,84 

3E-113R 3,62 0,66 3,65 0,81 0,59 

4E-25R 37,50 6,82 36,05 8,80 0,87 

4F-38R 42,58 7,74 40,86 6,84 0,88 

 

Snyder, são apresentados na Tabela  7. Convém ressaltar que a duração da chuva 

do HU do método de Snyder t r  foi modificada para a duração D, para poder comparar os 

HU calculados e observados. 

Para se comparar os valores dos coeficientes Ct e Cp , foram calculadas as relações entre 

os valores destes coeficientes obtidos com as equações regionalizadas e os valores 

obtidos com os HU observados. Da mesma forma, foram calculadas as relações entre os 

parâmetros dos HU resultantes do uso destes coeficientes com os correspondentes valores 

obtidos através dos HU observados. Estas relações estão apresentadas na Tabela 8. Desta 

Tabela 8 se pode observar que das relações obtidas para Ct tem-se que no máximo o valor 

calculado é cerca de 10 vezes superior o observado e de no mínimo 4 vezes inferior, 

sendo que na média o valor calculado resultou o dobro do valor observado. Para Cp foi de 

no máximo 3 vezes superior, no mínimo 3 vezes inferior e na média 1,24 vezes o valor 

observado. Analisando o efeito que estes resultados trariam ao HU calculado tem-se que 

para a vazão de pico q p o valor calculado foi de até 7 vezes superior, até 10 vezes inferior 

e na média resultou 50% superior ao observado. Para o tempo de pico t p foi de até 9 

vezes superior, até 4 vezes inferior e na média resultou quase o dobro do observado. Com 

relação ao tempo de base t b foi no máximo 8 vezes superior, no mínimo de 1,3 vezes 

superior e na média de 3,83 vezes superior. Portanto, considerando a imprecisão dos 

outros métodos usados para a mesma finalidade, na média os resultados podem ser 
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considerados bons, mas o grande problema  são  os valores extremos que ocorreram  para  

algumas  bacias. Desta  forma  seria conveniente obter novas equações regionalizadas 

para os coeficientes de Snyder, a partir dos novos HU observados,  para avaliar se estas 

novas equações diminuiriam os valores extremos das relações apresentadas na Tabela  8. 

As maiores variações na vazão de pico dos HU obtidos com o método de Snyder ocorrem 

quando Cp é superestimado e Ct é subestimado. 

O pior resultado observado foi para o tempo de base t b. Segundo Singh (1992), 

o valor de t b dado pela Equação (5) apresenta bom resultados para grandes bacias, mas 

que para pequenas bacias produz valores de t b excepcionalmente grandes. Nestes casos, 

Singh (1992) e Bras (1990) sugerem que se use o tempo t b de 3 a 5 vezes o tempo tR. 
 

 

Tabela  7 – Características fisiográficas das bacias usadas para obter  Ct e Cp usando as 

equações regionalizadas e os HU resultantes para a duração da chuva D. 
Bacia A L L CG SH P Ct Cp t R t r t´R q p t b t p 

 (km2) (km) (km) (m/m) (km)   (h) (h) (h) m3/s (h) (h) 

4B-13R 259,0 48,70 27,00 0,0061 91,00 1,57 2,83 10,14 1,84 10,00 202,4 101,99 10,92 

4B-14R 178,0 28,90 9,60 0,0083 81,50 8,12 0,78 32,94 5,99 31,63 12,0 166,89 34,62 

4B-17R 264,0 40,30 26,31 0,0049 78,50 1,06 1,80 6,45 1,17 6,40 204,6 91,21 6,99 

3C-12R 346,0 37,80 14,50 0,0037 105,50 7,14 0,46 35,53 6,46 34,12 12,8 174,37 37,35 

5C-31R 142,0 19,00 9,50 0,0066 55,75 3,74 0,39 13,33 2,42 12,89 11,8 110,68 14,10 

8C-8R 184,0 32,40 17,00 0,0031 75,00 3,30 0,89 16,41 2,98 15,92 28,4 119,76 17,41 

8C-9R 398,0 37,60 16,10 0,0028 94,70 2,55 0,66 13,07 2,38 12,81 56,3 110,44 14,00 

2D-54R 161,0 27,20 10,00 0,0176 67,00 2,56 1,90 10,30 1,87 9,94 84,8 101,81 10,87 

2D59R 67,0 14,40 7,00 0,0183 36,80 1,53 1,43 4,58 0,83 4,43 59,5 85,30 4,85 

2D-61R 38,0 18,10 10,50 0,0057 36,50 2,05 2,82 7,44 1,35 7,20 41,1 93,61 7,88 

3E-110R 66,0 16,10 8,50 0,0032 42,50 3,87 0,60 12,70 2,31 12,29 8,8 108,86 13,44 

3E-111R 129,4 27,00 9,20 0,0007 70,00 7,42 0,63 29,10 5,29 28,11 8,0 156,32 30,75 

3E-113R 135,0 27,20 14,10 0,0066 71,90 7,73 0,56 34,55 6,28 33,16 6,3 171,49 36,30 

4E-25R 130,0 23,60 12,05 0,0016 60,50 4,19 0,50 17,13 3,11 16,60 10,8 121,80 18,16 

4F-38R 270,0 42,50 23,50 0,0024 100,80 6,01 0,57 35,81 6,51 34,39 12,4 175,17 37,65 
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Tabela  8  - Relação entre os valores do HU obtidos segundo Köpp e Paiva e os 

observados. 

Bacia Ct/C*t Cp/C*p qp/q*p tp/t*p tb/t*b 

 

 4B-13R 0,84 2,38 2,93 0,84 4,43 

4B-14R 5,94 1,14 0,20 5,77 7,59 

4B-17R 0,24 1,74 7,18 0,25 1,30 

3C-12R 0,71 0,51 0,76 0,70 1,74 

5C-31R 1,79 0,33 0,19 1,76 5,53 

8C-8R 0,62 0,63 1,05 0,62 1,76 

8C-9R 0,30 0,58 2,01 0,30 1,23 

2D-54R 2,21 3,00 1,41 2,17 4,63 

2D-59R 1,22 1,60 1,35 1,21 5,33 

2D-61R 1,59 2,97 1,93 1,58 4,68 

3E-110R 2,76 0,76 0,29 2,69 7,26 

3E-111R 0,86 0,75 0,91 0,85 1,76 

3E-113R 9,50 0,96 0,11 9,08 6,12 

4E-25R 0,48 0,57 1,24 0,48 1,60 

4E-38R 0,88 0,65 0,77 0,88 1,70 

Média 1,99 1,24 1,49 1,95 3,78 

 

conveniente obter novas equações regionalizadas para os coeficientes de Snyder, 

a partir dos novos HU observados,  para avaliar se estas novas equações diminuiriam os 

valores extremos das relações apresentadas na Tabela  8. 

As maiores variações na vazão de pico dos HU obtidos com o método de Snyder 

ocorrem quando Cp é superestimado e Ct é subestimado. 

O pior resultado observado foi para o tempo de base t b. Segundo Singh (1992), 

o valor de t b dado pela Equação (5) apresenta bom resultados para grandes bacias, mas 

que para pequenas bacias produz valores de t b excepcionalmente grandes. Nestes casos, 

Singh (1992) e Bras (1990) sugerem que se use o tempo t b de 3 a 5 vezes o tempo tR. 

 

 

CONCLUSÃO 

Para as condições deste estudo e considerando principalmente que foram obtidos 

HU  médios observados atualizados para as bacias, pôde-se observar algumas tendências 

gerais dos métodos estudados. 

O método do HU regionalizado apresentou valores muito altos para a vazão de 

pico em relação aos HU observados. Sendo assim e tendo-se os HU médios atualizados e 
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as novas bacias analisadas, é recomendável que as equações do HU regionalizado sejam 

refeitas. 

Para o método do HU de Snyder, usando as equações regionalizadas para seus 

coeficientes, e considerando a imprecisão dos outros métodos usados para a mesma 

finalidade, na média os resultados podem ser considerados bons, mas o grande problema 

são os valores extremos que ocorreram para os parâmetros de algumas bacias, em relação 

aos valores observados. Desta forma seria conveniente obter novas equações 

regionalizadas para os coeficientes de Snyder, a partir dos novos HU observados, para 

avaliar se estas novas equações diminuiriam os valores calculados muito elevados. Os 

HU calculados com o método de Snyder foram mais próximos dos HU observados que os 

obtidos com o método do HU regionalizado. 
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