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Resumo – Os freqüentes problemas de inundações observados em Belo Horizonte 

sugerem a reavaliação das metodologias e dos critérios empregados atualmente nos 

estudos hidrológicos. Este artigo tem como objetivo avaliar o resultado do confronto de 

diferentes métodos sintéticos de cálculo de hidrogramas de projeto, a saber, o Método 

SUDECAP, o Método SBUH, o Método CUHP e o Método SCS, aplicados a bacias 

urbanas de Belo Horizonte, e propor a utilização deste último, a partir de uma avaliação 

de suas vantagens e possibilidades de aplicação. São apresentadas também algumas 

recomendações para a adoção de novos critérios de projeto. 

 

 

Abstract – The frequent flood problems the city of Belo Horizonte has faced in the 

course of time have led to a broader reflexion on the question related to the urban 

drainage, including its procedures involving the estimation of peak discharge and runoff 

hydrographs in urban drainage designs. This paper presents the results of the 

confrontation of different methods in urban hydrology, aiming to evaluate the 

methodologies today recommended for the city and to propose new procedures, criteria 

and parameters. 
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INTRODUÇÃO 

Os freqüentes problemas de inundações observados em Belo Horizonte sugerem, 

no que concerne à hidrologia, a reavaliação das metodologias e dos critérios empregados 

atualmente nos estudos hidrológicos para o dimensionamento das estruturas de drenagem. 

No caso específico da cidade, destaca-se, ainda, como propulsor deste processo 

de reavaliação, o surgimento de novas abordagens presentes em estudos recentes de 

chuvas intensas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (Pinheiro, 1997) e de novas 

possibilidades de adensamento, uso e ocupação do solo municipal instituídas por lei a 

partir de uma análise da situação predominante de expansão e ocupação do espaço urbano 

(PBH, 1996). Estes dois aspectos incitam, respectivamente, a análise de hipóteses 

simplistas presentes na metodologia atualmente empregada, como a uniformidade 

temporal da distribuição da chuva de projeto, e a reavaliação dos parâmetros de 

escoamento baseados, até então, em um zoneamento urbano que deixou de existir com a 

atual legislação de uso e ocupação do solo de 1996. 

O método atualmente recomendado para a cidade, denominado método 

SUDECAP, corresponde a uma modificação e adaptação pela Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) às condições de Belo Horizonte do método 

proposto por Wu (1963) e é atualmente recomendado pela Prefeitura de Belo Horizonte 

para projetos de drenagem. Segundo Carvalho (1987), sua aplicação remonta a 1971 em 

trabalho denominado "Estudo da Drenagem Urbana do Ribeirão Arrudas e seus 

Afluentes", efetuado pela empresa PLANIDRO. O método proposto por I-Pai Wu foi 

desenvolvido a partir da análise de dados de 21 bacias hidrográficas em Indiana nos 

Estados Unidos, com áreas entre 7 km2 e 259 km2. O método SUDECAP baseia-se nas 

considerações contempladas por Costa (1964) nas discussões que se seguem ao artigo 

original de Wu e é descrito em Carvalho (1987). 

Este artigo tem como objetivo avaliar o resultado do confronto de diferentes 

métodos sintéticos de cálculo de hidrogramas de projeto, a saber, o Método SUDECAP, o 

Método SBUH (Santa Barbara Urban Hydrograph Method, conforme Wanielista, 1990 ; 

Akan, 1993), o Método CUHP (Colorado Urban Hydrograph Procedure, conforme 

DAEE/CETESB, 1980) e o Método SCS (SCS, 1986 ; McCuen, 1982), aplicados a bacias 

urbanas de Belo Horizonte, e propor a utilização deste último, a partir de uma avaliação 

de suas vantagens e possibilidades de aplicação. Além das referências citadas, os métodos 

acima encontram-se apresentados e comentados em Ramos (1998). São apresentadas 

também algumas recomendações para a adoção de novos critérios de projeto. 

 

CARACTERISTICAS DAS BACIAS ESTUDADAS 

O município de Belo Horizonte situa-se na porção centro-sul do Estado de 

Minas Gerais, delimitado pelas latitudes 19º 46' 35" e 20º 03' 34" sul e pelas longitudes 

43º 51' 27" e 44º 03' 47" oeste de Greenwich, apresentando extensão territorial de 

335km². A cidade encontra-se inserida na bacia hidrográfica do rio São Francisco, sendo 

sua rede hidrográfica constituída pelos ribeirões Arrudas e Onça, afluentes da margem 

esquerda do rio das Velhas. 
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Recentes estudos desenvolvidos por Silva et al. (1995) indicam que o território 

da cidade é constituído por dois grupos litológicos distintos, quais sejam, os granito-

gnaisses integrantes do Complexo Belo Horizonte, representando cerca de 70% do 

território, e as rochas metassedimentares integrantes do Supergrupo Minas, com 

ocorrência em cerca de 30% do território. Estas regiões ocorrem predominantemente ao 

norte e ao sul da calha do ribeirão Arrudas, respectivamente. 

Para aplicação dos métodos de síntese de hidrogramas foram escolhidas quatro 

bacias hidrográficas urbanas distribuídas nas duas regiões acima mencionadas e 

consideradas representativas das condições da cidade. Dessa forma, foram escolhidas 

duas bacias hidrográficas situadas na porção norte do municípo (Av. Liège e Cór. 

Ressaca), pertencentes à bacia do ribeirão das Onças, e duas, na porção sul, pertencentes 

à bacia do ribeirão Arrudas (Cór. Leitão e Cór. Pintos). A escolha destas bacias 

pretendeu, ainda, formar um conjunto representativo dentro de um intervalo de áreas em 

que se encontra a maioria das bacias hidrográficas da cidade associadas à rede de 

macrodrenagem. As características físicas destas bacias, necessárias para aplicação das 

metodologias, encontram-se na Tabela 1. 

Os dados de área de drenagem, comprimento do talvegue principal (L) e 

desnível máximo do talvegue principal (H) têm como fonte os estudos apresentados no 

Plano de Urbanização e Saneamento Básico de Belo Horizonte -PLANURBS 

(SUDECAP, 197?) e no documento Represa da Pampulha - Plano de Recuperação - 

Condições Hidrológicas da Bacia Hidrográfica da Represa da Pampulha - Memorial 

Descritivo e de Cálculo (SUDECAP, 1985). O valor da declividade (S) foi computado 

pelo quociente entre o desnível máximo e o comprimento do talvegue principal. A 

variável (Lcg) corresponde à distância entre a seção de referência e o ponto no talvegue 

principal mais próximo do centro de gravidade da bacia hidrográfica . 

Para cada uma das bacias foram obtidas as zonas de ocupação do solo a partir do 

zoneamento urbano estabelecido pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - Lei 

Municipal 7.166 de 27 de agosto de 1996 (PBH, 1996) e computadas suas áreas. 

 

Tabela 1- Características físicas das bacias hidrográficas estudadas 

BACIA Área (km2) L (km) Lcg (km) H (m) S (m/m) 

Cór. Leitão 6,43 5,6 2,54 274,1 0,049 

Cór. Pintos 2,20 2,7 1,48 168,0 0,062 

Av. Liège 2,80 2,7 1,22 127,0 0,047 

Cór. Ressaca 9,36 6,0 3,15 165,0 0,028 

 

PARAMETROS PARA APLICAÇÃO DOS METODOS 

 

Chuva de Projeto  

A chuva de projeto foi calculada considerando-se um tempo de retorno de 50 

anos, comumente adotado em projetos de macrodrenadem, e distribuição espacial 

uniforme. Foi adotada a distribuição temporal uniforme para o método SUDECAP, 
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conforme preconizado pela metodologia, e a distribuição temporal segundo o método dos 

blocos alternados para os métodos SCS e SBUH, conforme os passos apresentados em 

Zahed Filho e Marcellini (1995). Para o método CUHP, foram seguidas as orientações 

próprias da metodologia contidas em DAEE/CETESB (1980). 

A duração da chuva de projeto foi considerada igual ao tempo de concentração 

da bacia, prática comum nos projetos municipais de drenagem urbana, e foram utilizadas 

as equações IDF desenvolvidas pela SUDECAP para a cidade (Carvalho, 1987) para o 

cálculo da intensidade e da altura total precipitada. 

 

Função de Produção 

A ausência de dados hidrológicos locais para auxiliar na estimativa dos 

parâmetros relativos à função de produção e à função de transferência conduz à utilização 

de tabelas e equações presentes na literatura, que, em geral, utilizam-se de informações a 

respeito das características físicas das bacias e do tipo, uso e ocupação do solo previstos 

para a região de interesse. 

A Tabela 2 apresenta os valores estimados para os parâmetros de escoamento 

superficial utilizados neste estudo, segundo cada uma das zonas de ocupação previstas na 

legislação municipal no 7.166/96: 

• ZPAM - Zona de Preservação Ambiental; 

• ZP - Zona de Proteção; 

• ZAR - Zona de Adensamento Restrito; 

• ZA - Zona Adensada; 

• ZAP - Zona de Adensamento Preferencial; 

• ZHIP - Zona Hipercentral ; 

• ZCBH - Zona Central de Belo Horizonte; 

• ZCBA - Zona Central do Barreiro; 

• ZCVN - Zona Central de Venda Nova; 

• ZEIS - Zona de Especial Interesse Social; 

• ZE - Zona de Grandes Equipamentos. 

Para as estimativas aqui propostas foram previamente analisadas as 

características deste zoneamento de interesse ao sistema de drenagem e consideradas as 

particularidades de cada parâmetro (Ramos, 1998). 

O parâmetro C2, coeficiente volumétrico de escoamento utilizado no método 

SUDECAP, foi estimado considerando-se as tabelas apresentadas em Uehara (1984) e 

Sudecap (197 ?), que relacionam este coeficiente às características de grau de 

impermeabilidade, tipo e uso do solo. A estimativa da porcentagem impermeável (IMP) a 

ser empregada nos métodos SBUH e CUHP foi efetuada diretamente a partir dos valores 

determinados pela legislação urbanística referentes à taxa de permeabilização mínima 

para cada zona urbana, uma vez que a legislação apresenta-se específica com relação a 

esta taxa. Considerou-se toda a área impermeável como diretamente conectada ao sistema 

de drenagem. Para a estimativa do valor de CN, foram primeiramente analisados e 
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classificados os solos de Belo Horizonte segundo a diferenciação de grupos hidrológicos 

proposta pelo Soil Conservation Service. Este estudo, apresentado em Ramos (1998), 

definiu dois grupos distintos: Grupo B, solos residuais dos gnaisses com permeabilidade 

moderada e solos silto-arenosos ou areno-argilosos; e Grupo D, filitos alterados 

formando camadas impermeáveis ou solos muito delgados sobre a rocha intemperizada 

ou sã. 

  

Tabela 2 - Parâmetros de escoamento superficial para o zoneamento urbano de Belo 

Horizonte 

 

Zona de Ocupação 

 

C2 
(1) 

 

CN (2) 

 

 

IMP (3) 

  GH – B* GH - D**  

ZPAM 0,20 - 0,90 55 – 73 77 - 86 5% 

ZP-1 0,30 - 0,50 60 – 75 80 - 87 30% 

ZP-2 0,50 72 82 70% 

ZP-3 0,60 78 85 70% 

ZAR-1 0,70 86 88 80% 

ZAR-2 0,75 87 89 80% 

ZA 0,80 88 90 80% 

ZAP 0,80 88 90 80% 

ZHIP 0,90 92 94 80% 

ZCBH 0,90 92 94 80% 

ZCBA 0,90 92 94 80% 

ZCVN 0,90 92 94 80% 

ZEIS 0,70 85 90 70% 

ZE 0,30 - 0,90 60-90 80 - 94 30% - 80% 

   (1) Coeficiente volumétrico de escoamento 

   (2) Curve Number  

        *GH-B: Grupo Hidrológico B: ocorrência a norte da calha do ribeirão Arrudas. Ver 

mapa de classificação dos solos de Belo Horizonte (Ramos, 1998) 

        **GH-D: Grupo Hidrológico D: ocorrência ao sul da calha do ribeirão Arrudas. Ver 

mapa de classificação dos solos de Belo Horizonte (Ramos, 1998) 

   (3) Porcentagem de área impermeável 

 

Observa-se pela Tabela 2 que, nos casos em que as zonas de ocupação podem 

apresentar diferentes características e possibilidades de ocupação conforme o local de 

ocorrência, como no caso da ZPAM, ZP-1 e ZE, optou-se por adotar intervalos para os 

valores dos coeficientes, tendo em vista o fato de que um único valor não seria 

representativo das particularidades encontradas nestas zonas. 
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Função de transferência 

Em hidrologia, existem muitas equações que permitem estimar o tempo de 

concentração de uma bacia hidrográfica, cada uma delas procurando representar um tipo 

de escoamento mais característico das condições em que foram desenvolvidas. A maioria 

destas equações constitui uma formulação empírica e específica para determinados locais, 

apresentando, portanto, limitações quanto ao seu uso em regiões diferentes. Em geral, 

elas utilizam-se de características físicas da bacia, como declividade, comprimento do 

talvegue e rugosidade das superfícies. A formulação e descrição de algumas destas 

equações podem ser encontradas na literatura, como, por exemplo, em Porto et al. (1993). 

A fórmula de Kirpich é indicada no Manual de Drenagem utilizado pelo 

município e é apresentada na literatura em função do comprimento do talvegue principal 

e da declividade média, como em Pilgrim e Cordery (1993) ou do desnível máximo entre 

o ponto mais remoto da bacia e a seção principal, como em Tucci (1993). Neste trabalho, 

ela foi empregada e a Tabela 3 apresenta os valores encontrados, bem como os 

coeficientes de escoamento médios das bacias estudadas, ponderados pelas áreas das 

diferentes zonas de ocupação. 

 

Tabela 3 - Coeficientes médios e tempos de concentração das bacias estudadas 

Bacia C2 CN IMP Tempo de Concentração(min) 

Cór. Leitão 0,68 87,6 74 48 

Cór. Pintos 0,80 90,2 79 25 

Av. Liège 0,73 85,9 76 28 

Cór. Ressaca 0,73 86,2 79 63 

 

RESULTADOS E ANALISE COMPARATIVA DOS METODOS 

A aplicação dos métodos resultou em vazões de pico cujas diferenças são 

apresentadas na Tabela 4. Como exemplo, a vazão de pico estimada pelo método SCS 

para a bacia do córrego do Leitão é 13,7% maior que a vazão de pico estimada pelo 

método SUDECAP. Por sua vez, a vazão de pico estimada pelo método SBUH para a 

mesma bacia é 23,7% menor em relação àquela estimada pelo método CUHP. 
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Tabela 4- Diferenças na magnitude das vazões de pico estimadas  

 Diferenças relativas (%) 

Métodos SUDECAP SCS SBUH CUHP 

 Córrego do Leitão 

SUDECAP *** -12,1 -16,5 -36,3 

SCS +13,7 *** -5,1 -27,6 

SBUH +19,8 +5,4 *** -23,7 

CUHP +57,0 +38,1 +31,0 *** 

 Córrego dos Pintos 

SUDECAP *** +4,3 0,0 -17,5 

SCS -4,1 *** -4,1 -20,9 

SBUH 0,0 +4,3 *** -17,5 

CUHP +21,3 +26,4 +21,3 *** 

 Avenida Liège 

SUDECAP *** +21,2 +2,5 -28,8 

SCS -17,5 *** -15,4 -41,2 

SBUH -2,4 +18,3 *** -30,5 

CUHP +40,4 +70,1 +43,8 *** 

 Avenida Ressaca 

SUDECAP *** -4,6 -10,2 -38,2 

SCS +4,8 *** -5,9 -35,2 

SBUH +11,4 +6,3 *** -31,2 

CUHP +61,8 +54,4 +45,3 *** 

 

Observa-se que, com exceção do método CUHP, os métodos forneceram valores 

de vazões de pico que variaram pouco significativamente entre si. Segundo ASCE/WEF 

(1992), ao serem comparados valores de vazão de pico obtidos através de diferentes 

métodos de cálculo, é razoável esperar variações de 25% ou mais, embora outras 

características, como volume total de escoamento e tempo de pico, devam apresentar 

diferenças menores. 

A razão dos valores de vazão de pico obtidos através do método CUHP terem 

sido, em geral, mais elevados com relação aos outros métodos pode estar relacionada aos 

critérios recomendados pela metodologia ao que se refere à determinação da precipitação 

efetiva, que, de forma geral, considera baixos valores para o cálculo das perdas por 

infiltração e por detenção em armazenamento e depressões. Estas perdas são computadas 

a partir de tabelas contendo dados de testes realizados para a cidade de Denver, que 

podem ser pouco pertinentes com as situações encontradas em Belo Horizonte. 

Segundo Urbonas e Roesner (1993), respostas similares entre os diversos 

métodos podem implicar apenas que os métodos são igualmente fundamentados, mesmo 

quando modelos diferentes são utilizados. Sem calibração e validação através de dados de 

chuva e vazão locais, é difícil conhecer a precisão de qualquer método hidrológico. 
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Cabe ressaltar que o trabalho aqui apresentado concentrou-se no estudo 

comparativo dos valores de vazão de pico fornecidos por diferentes métodos sintéticos, 

valores estes utilizados nos projetos de galerias de macrodrenagem, não constituindo 

objetivo analisar as diferenças nos volumes de escoamento. Constata-se, no entanto, que 

estas variações podem ser significativas, de forma que, diante a crescente utilização de 

técnicas de armazenamento das águas pluviais como alternativa no controle das 

inundações, uma análise destes volumes gerados vem a ser também pertinente. 

 

PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA USO EM BELO HORIZONTE 

Os resultados apresentados suscintamente neste artigo e mais detalhadamente 

em Ramos (1998), conduziram à indicação do método SCS para aplicação em estudos 

hidrológicos de drenagem urbana para o município de Belo Horizonte, apresentando este, 

no entanto, vantagens e desvantagens conforme descrito a seguir. 

Uma das vantagens do método SCS consiste na sua facilidade em estimar os 

valores de CN em função de informações a respeito do tipo, uso e ocupação do solo. Tal 

facilidade, por exemplo, não se verificou quando foram estimados os valores do 

parâmetro C2 do método SUDECAP, para os quais as tabelas encontradas na literatura 

mostraram-se bastante restritivas e pouco abrangentes face a diversidade de usos 

encontradas nas áreas urbanas. 

Bondelid et al. (1982) também apresentam como vantagem do método SCS a 

facilidade em se estimar o valor de CN a partir de informações que podem ser obtidas 

através de sensoriamento remoto, diminuindo os gastos com coleta de dados de entrada 

ao modelo. Os autores comentam a vasta aplicabilidade dos modelos desenvolvidos pelo 

SCS a diferentes tipos de problemas em hidrologia, abrangendo desde estimativas de 

vazões de pico para pequenas bacias urbanas a análises envolvendo estruturas hidráulicas 

mais complexas em bacias maiores. A popularidade do método SCS, ainda segundo os 

autores, reside, principalmente, no fato do principal parâmetro de entrada do modelo, o 

CN, poder ser estimado a partir de características de cobertura e tipo de solo da bacia, 

facilitando seu emprego em bacias que não apresentam monitoramento hidrológico.  

Segundo Ponce e Hawkins (1996), o método SCS apresenta as vantagens de ser: 

• um método simples e de fácil utilização; 

• amplamente utilizado em vários países; 

• baseado na estimativa de um único parâmetro (CN) para representar os 

principais fatores associados às características da bacia hidrográfica que 

influem no processo de transformação chuva-vazão. 

Dentre as desvantagens, ainda segundo os autores, destacam-se: 

• sua marcante sensibilidade ao CN, particularmente para baixos valores 

de CN e/ou de alturas de chuva; 

• o  fato das tabelas encontradas na literatura basearem-se em dados de 

regiões específicas dos Estados Unidos, devendo ser pesquisadas as 

condições locais quando o método é empregado em regiões geológica e 

climatologicamente diferentes; 
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• a fixação da taxa de abstração inicial igual a 0,2 da retenção potencial, 

que se, a princípio, apresenta-se como vantagem na redução do número de 

parâmetros a serem estimados, no entanto, inibe a inclusão no modelo de 

características regionais que poderiam estar embutidas na sua estimativa, 

aprimorando a resposta do modelo face às diversidades geológicas e 

climáticas das várias regiões onde é aplicado. 

A abstração inicial representa todas as perdas que ocorrem antes que haja 

produção de escoamento superficial e inclui as perdas iniciais por retenção em depressões 

superficiais, por evaporação, intercepção e infiltração. Estudos empíricos realizados pelo 

SCS indicaram ser seu valor uma função linear da retenção potencial do solo (S), 

constituindo 20% desta. Ponce e Hawkins (1996) indicam que esta taxa tenha sido 

adotada pelo SCS em função de 50% dos dados obtidos quando da formulação do modelo 

terem se situado no intervalo [0,095 - 0,38]. Os autores comentam que, no entanto, 

valores na faixa de 0,0 a 0,3 têm sido documentados em vários estudos em locais situados 

nos Estados Unidos e em outros países, indicando, assim, a possibilidade de serem 

empregadas outras taxas, mediante investigação de campo. Wanielista (1990) comenta 

que valores de abstração inicial para áreas urbanas podem ser inferiores a 0,2 S. Aron 

(1982) sugere a redução desta taxa para um valor entre 5% a 10% da retenção potencial. 

Kibler (1982) aponta, como outra limitação do método, o fato deste tender a 

subestimar baixas a moderadas vazões de pico, ao passo que reproduz razoavelmente 

bem eventos maiores. Esta subestimação pode estar relacionada à parcela que é retirada 

da precipitação total devido ao parâmetro de Abstração Inicial (Ia) do modelo, que tende 

a ser significativa quando são utilizadas chuvas de curta duração e baixa intensidade. 

Com relação ao parâmetro CN, algumas experiências são relatadas a seguir, 

indicando as diversas possibilidades de estudo que envolvem sua estimativa. 

Hawkins (1984) analisou 110 bacias hidrográficas, predominantemente rurais, 

comparando valores de CN estimados a partir de tabelas da literatura e informações do 

tipo e uso do solo a valores obtidos da análise de dados hidrológicos, e concluiu que, em 

geral, os valores não se correspondiam, apresentando baixa correlação entre si, indicando 

a necessidade de maiores investigações para possibilitar a estimativa mais precisa e 

consistente deste parâmetro a partir de informações de características da bacia 

hidrográfica. 

Os estudos de Titmarsh et al. (1995) mostram que o parâmetro CN pode variar 

segundo diversos outros fatores, além do tipo de solo da região e do uso a ele destinado. 

Os autores concluíram, a partir da análise de freqüência de dados de precipitação e de 

vazão de 105 pequenas bacias rurais da Austrália, ter grande influência o tempo de 

retorno e o método de estimativa da duração da precipitação de projeto utilizados nos 

cálculos. Os autores encontraram valores de CN consideravelmente diferentes daqueles 

que seriam estimados utilizando-se as informações comumente encontradas em tabelas na 

literatura, sendo que estes últimos conduziram a estimativas menos precisas das vazões 

de pico. Embora tenham sido estudadas bacias rurais, os autores indicam a aplicabilidade 

de abordagens probabilísticas também a bacias urbanas que possuam dados observados.  
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Com relação a estudos em bacias urbanas, Germano e Tucci (1995), por sua vez, 

avaliaram valores de CN em 24 bacias brasileiras a partir de dados disponíveis e 

concluíram que estes valores não se afastavam de forma significativa daqueles que seriam 

estimados para as bacias estudadas caso fossem empregadas as tabelas encontradas na 

literatura. 

Outro estudo conduzido em uma bacia urbana brasileira por Palos e Barros 

(1997), procurando auxiliar na definição de uma metodologia para a cidade de São Paulo, 

analisou o desempenho do método SCS, aplicando-o a uma bacia hidrográfica, 

juntamente com outros três métodos, a saber, os métodos de Ven Te Chow, de I-Pai Wu e 

de Denver (semelhante ao CUHP). Os autores concluíram, apesar da grande diversidade 

entre os resultados encontrados, ser o método SCS o de mais fácil aplicação e “que 

encontra maior aceitação no meio técnico, principalmente em bacias urbanas”. Os autores 

recomendam, ao final do estudo, a sua utilização em projetos envolvendo estudos de 

hidrologia urbana na cidade de São Paulo. 

O fato do método SCS ser uma metodologia sintética bastante utilizada na 

prática, objeto de diversas pesquisas, principalmente com relação à avaliação e calibração 

de seus parâmetros, constitui uma grande vantagem, tendo em vista, dessa forma, ser 

possível avaliar constantemente o desempenho da metodologia face a novos dados e 

novos estudos, objetivando a melhoria de sua aplicabilidade aos diferentes casos 

encontrados na prática. 

 

ANALISE DE SENSIBILIDADE DO METODO SCS 

Foi efetuada uma análise de sensibilidade correspondente aos parâmetros CN e 

tempo de concentração para a Bacia do Córrego dos Pintos, escolhida aleatoriamente. 

Ressalta-se que a análise aqui proposta baseia-se em avaliar a porcentagem de variação 

na magnitude das vazões de pico quando são consideradas determinadas variações na 

estimativa do valor dos parâmetros. Para tanto, foram tomadas variações consideradas 

possíveis de serem encontradas nos casos observados na prática. 

Dessa forma, para o parâmetro CN foram consideradas variações de mais ou 

menos 3 unidades, intervalo considerado plausível tendo em vista o caráter subjetivo de 

sua avaliação pelo projetista. Conforme já exposto, a Bacia do Córrego dos Pintos 

apresenta um valor médio de CN de 90,2, tendo sido considerado, então, os valores de 

CN de 87 e 93, para analisar a sensibilidade da vazão de pico. 

Quanto ao tempo de concentração, foi considerado o valor calculado pela 

fórmula de Kirpich (tc=25 minutos) e um valor que seria obtido caso o correspondente 

curso d’água fosse considerado totalmente canalizado, hipótese realista, observada em 

muitos casos encontrados na prática. Para os cálculos, foram tomadas as dimensões de 

canalizações propostas no PLANURBS - Plano de Urbanização e Saneamento Básico de 

Belo Horizonte (SUDECAP, 197?) para vários trechos do córrego dos Pintos, resultando 

em um canal retangular em concreto de dimensões médias de 2,30 x 2,15 metros e 

declividade equivalente de 0,0137 m/m. Através da fórmula de Manning, foi calculada a 

velocidade de escoamento considerando-se o canal proposto preenchido, com borda livre 



 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 11 

de 0,5 m. Os cálculos conduziram a uma velocidade de 6 m/s e a um tempo de percurso 

no canal de 7,5 minutos, desconsiderando-se os efeitos de retificação do canal e 

considerando-se o comprimento total do talvegue principal. Se adicionarmos a este valor 

um tempo de 5 minutos para início do escoamento no canal, tem-se um valor de tempo de 

concentração de 12,5 minutos, ou seja, uma redução em 50% do valor tradicionalmente 

estimado pela fórmula de Kirpich para a bacia. 

A consideração deste valor é coerente com os obtidos por Pedrosa (1996), que, 

analisando as futuras mudanças nos hidrogramas de cheia para a região do Tabuleiro dos 

Martins em Alagoas, em função da urbanização da bacia, realizou estimativas de tempo 

de concentração para cenários atual e futuro e encontrou valores da ordem de 45% 

menores para o cenário futuro de urbanização das sub-bacias estudadas, quando admitiu-

se que os canais fossem revestidos de concreto, com acabamento médio. 

Os resultados da análise de sensibilidade efetuada encontram-se na Tabela 5. 

Foram considerados os seguintes cenários para as variáveis do método: 

1) Variação do tempo de concentração: CN = 90,2; duração da chuva 

igual ao tempo de concentração da bacia; distribuição temporal segundo o método dos 

blocos alternados. 

2) Variação do CN: tempo de concentração igual a 25 minutos; distribuição 

temporal segundo método dos blocos alternados. 

 

Tabela 5 - Análise de sensibilidade - Método SCS 

Parâmetro Analisado Vazões de Pico (m3/s) 

Tempo de Concentração tc = 25 minutos 39,7 

 tc = 12,5 minutos 50,9 

CN  CN = 87 32,7 

 CN = 90,2 39,7 

 CN = 93 46,7 

    

Considerando os critérios adotados para a análise de sensibilidade, os resultados 

apresentados na Tabela 5 permitem concluir que, diante as possibilidades de variação 

destes parâmetros na prática da hidrologia, o método mostrou-se significamente sensível 

à variação do tempo de concentração, fornecendo resultados de vazão de pico cerca de 30 

% superiores, quando foram considerados os efeitos da canalização do canal principal no 

escoamento das águas pluviais. Se conjugarmos os efeitos da redução do tempo de 

concentração de 25 minutos para 12,5 minutos e do aumento do valor de CN de 90,2 para 

93, a aplicação do método SCS, adotando-se distribuição temporal conforme método dos 

blocos alternados, fornece um valor de vazão de pico de 62,7 m3/s, ou seja, 58% superior 

ao valor obtido para as condições originais (Qp = 39,7 m3/s). 

A sensibilidade do método ao parâmetro CN é também relevante e objeto de 

estudos por diversos autores. Pedrosa (1996), por exemplo, avaliou a sensibilidade da 

vazão de pico e do volume de escoamento e concluiu em seus estudos ser esta 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

12 

significativamente alta. A análise foi realizada a partir da variação percentual do valor de 

CN e indicou, ainda, que esta sensibilidade decresce com o aumento do tempo de retorno.  

Haan e Wilson (1991), avaliando as incertezas existentes na modelagem 

hidrológica, relacionadas à estimativa de parâmetros, concluíram, analisando o método 

SCS, que uma variação de 1% no valor do CN resultava em uma variação de 4,5% na 

vazão de pico, quando os outros parâmetros do modelo eram mantidos constantes. Os 

autores apontam para o fato de que uma variação relativamente pequena do CN, por 

exemplo, 10%, resultaria em variações de cerca de 45% para a vazão de pico. Estes 

resultados permitem inferir que, se o CN é aumentado ou diminuído em cerca de 3,5%, 

como é o caso dos estudos para a Bacia do Córrego dos Pintos apresentados neste 

trabalho, espera-se uma variação da vazão de pico da ordem de 16%, concordante com os 

resultados obtidos, da ordem de 18%, conforme Tabela 5. 

 

RECOMENDAÇÕES DE CRITERIOS E CONCLUSÕES 

Algumas recomendações quanto à adoção de critérios de projeto merecem ser 

ressaltadas no que diz respeito ao cálculo do tempo de concentração da bacia hidrográfica 

e da chuva de projeto. 

Com relação ao tempo de concentração, a importância da avaliação correta deste 

parâmetro reflete-se na significativa sensibilidade das vazões de pico a seu valor. Sabe-se 

que um dos efeitos da urbanização no escoamento das águas pluviais corresponde, 

justamente, ao aumento das vazões de pico ocasionada pela redução dos tempos de 

concentração das bacias hidrográficas que têm seus talvegues canalizados e as superfícies 

impermeabilizadas, acarretando aumento das velocidades de escoamento. A redução do 

tempo de concentração nas bacias urbanizadas, segundo O’Loughlin et al. (1996), limita 

a atenuação do escoamento na bacia e coloca-a mais sensível a chuvas de menor duração, 

mais intensas. Wong e Li (1998), avaliando os efeitos da urbanização no tempo de 

concentração para o escoamento sobre superfícies, concluíram que, dependendo das 

condições pré e pós-urbanização, o tempo de concentração pode reduzir-se a valores de 

4% a 39% do seu valor original, em função da mudança de rugosidade das superfícies de 

escoamento e de sua impermeabilização. 

A fórmula de Kirpich, atualmente adotada no município, pode, em algumas 

aplicações em área urbanizadas, onde o escoamento ocorre predominantemente em canais 

capeados e retificados e em superfícies asfaltadas, superestimar os valores de tempo de 

concentração, reduzindo, conseqüentemente, as vazões de pico. Akan (1993) e Kibler 

(1982), por exemplo, sugerem que, para escoamento em meio urbano, o valor obtido por 

esta fórmula seja multiplicado por 0,4, em superfícies de concreto ou asfalto, e por 0,2 

para canais em concreto. 

Ressalta-se, assim, a necessidade de avaliar este parâmetro considerando-se os 

efeitos provenientes da canalização e retificação dos cursos d’água e da 

impermeabilização das superfícies dos terrenos, fatores, em muitos casos, não 

contemplados na prática. Na ausência de informações baseadas em medições locais, 

recomenda-se neste estudo a utilização de métodos cinemáticos, baseados na velocidade 
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do escoamento, para avaliar o tempo de percurso nos diversos segmentos de interesse, 

permitindo-se, assim, a estimativa do tempo de concentração na bacia hidrográfica como 

um todo. Este procedimento é recomendado também em ASCE/WEF (1992) e por 

McCuen et al. (1984). Estes últimos autores, após analisarem os dados de 48 bacias 

urbanas, comparando-os com os resultados obtidos através de 11 equações utilizadas para 

estimativa do tempo de concentração, obtiveram melhores resultados com a utilização de 

métodos baseados no cálculo de velocidades, tendo sido observada, no entanto, uma 

grande variabilidade dos resultados encontrados, indicando a incerteza existente na 

estimativa deste parâmetro. 

No que diz respeito à chuva de projeto, destaca-se a possibilidade de aplicação 

dos resultados do estudo de chuvas intensas desenvolvido por Pinheiro (1997) para a 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, visualizando as possibilidades de sua utilização 

nos cálculos em hidrologia urbana, de forma a incorporar precipitações baseadas em 

informações regionais atualizadas e distribuições temporais baseadas em observações 

locais. Acrescenta-se o fato deste estudo permitir considerar em suas equações diferenças 

regionais presentes na área que abrange a RMBH. 

De forma geral, cumpre ressaltar a importância da realização de estudos 

hidrológicos envolvendo a bacia hidrográfica como um todo e não de projetos e obras em 

pontos isolados, sem a verificação de seus impactos no escoamento na bacia hidrográfica 

na qual estejam inseridos. Esta consideração apontada constitui elemento básico para o 

controle de enchentes, que abrange também o controle da ocupação nas áreas ribeirinhas 

e o tratamento adequado das margens dos cursos d’água em seu vale como um todo, 

visando propiciar melhores condições de escoamento e adequada inserção deste elemento 

na paisagem urbana. 

Todos os resultados obtidos e as conseqüentes conclusões e recomendações 

basearam-se em uma análise teórica, tendo em vista as limitações existentes em virtude 

da ausência de monitoramento hidrológico nas bacias hidrográficas de Belo Horizonte 

para a aferição dos cálculos efetuados. Ressalta-se, portanto, a importância da 

implantação de monitoramento hidrológico nas bacias do município, que em muito 

contribuiria para a aferição dos cálculos hidrológicos e, conseqüentemente, para o 

projeto, planejamento e gestão do sistema de drenagem. 
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