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Resumo - Dada a escassez de dados de vazão nas sub-bacias urbanas, o dimensionamento de uma 

rede de macrodrenagem é realizado usualmente a partir um método sintético para a obtenção do 

hidrograma. 

Nessas circunstancias aparecem as incertezas devido á utilização de metodologias, que 

embora estejam extensamente tabuladas, não deixam de ser simplificações do sistema e que 

freqüentemente são  adaptadas de regiões distintas das estudadas. Neste trabalho é apresentada uma 

discussão sobre a incerteza associada ao custo de uma rede de macro drenagem, assim como 

resultados usando os modelos do Soil Conservation Service (SCS) para a obtenção da precipitação 

efetiva e os modelos de Clark (apud Porto, 1995) e Hidrograma Unitário Triangular (SCS) para a 

propagação da vazão na bacia. A metodologia foi aplicada na bacia do arroio da Areia na área 

urbana de Porto Alegre –Brasil-. 

 

 

Abstract -Given the shortage of flow data urban sub-basins, the design of a macro-drainage sewer 

is usually made using a synthetic hidrograph. In those circumstances uncertainties appear due to the 

use of parameters that, although widely tabulated, are simpifications of the system and, frequently, 

adapted from areas with different characteristics than those studied. In this work a discussion is 

presented on the uncertainty associated with the cost of a macro drainage network, as well as 

preliminaries results using the models of Soil Conservation Service (SCS) to obtain the effective 

precipitation and Clark's models (apud Porto, 1995) and Triangular Unitary Hidrograma (SCS) for 

the propagation of the flow inside the basin. The methodology was applied in the Arroio da Areia 

basin in the urban area of Porto Alegre -Brazil-.  
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INTRODUÇÃO 

As estruturas hidráulicas são freqüentemente dimensionadas a partir de uma vazão ou 

hidrograma de projeto, dado que a inexistência de dados de vazão dificulta sobremodo o uso da 

maioria dos métodos estatísticos, sendo necessário portanto, o emprego de modelos chuva-vazão, 

dada a existência menos crítica de dados de precipitação. 

A obtenção do hidrograma de projeto em bacias urbanas, isto é, os cálculos da vazão máxima e 

do volume escoado ao longo do tempo, também estão influenciados pela carência de dados para 

calibração nas bacias que, muitas vezes, dificulta a estimativa dos parâmetros. 

Os projetistas vêm-se na necessidade de adotar valores de parâmetros de tabelas e manuais, 

freqüentemente extrapolados de realidades distintas, e sobre os quais têm pouca sensibilidade. Desta 

forma é difícil avaliar quais os parâmetros mais influentes de um determinado modelo, sobre os 

quais deverão centrar seus esforços para diminuir as incertezas no hidrograma de projeto gerado. 

 Um estudo pioneiro nesse sentido e ainda vigente é o devido a Cheverau et al (1978), onde se 

conclui uma influência maior do coeficiente de escoamento que da forma do hidrograma nos 

valores do hidrograma resultante. Muitos trabalhos abordaram a questão no tempo transcorrido, mas 

não foi possível encontrar na literatura análises sobre o impacto das incertezas nos custos da rede. 

 

 INCERTEZA 

Entende-se incerteza como falta de segurança a respeito de algo (ou alguém). Pode variar 

desde carência completa de conhecimento (sobre fatos, mecanismos, processos, resultados) até 

pequenas dúvidas (falando propriamente de incerteza ou imprecisão). O termo incerteza tem 

fronteiras difusas, no entanto aos fins do estudo pode definir-se como a diferença entre o valor  

correto ou de referência e o valor simulado. 

O objetivo da análise da incerteza é oferecer ferramentas para indicar o limite de aplicação dos 

modelos e orientar a obtenção da informação sobre os parâmetros mais significativos, permitindo 

explorar melhor a informação e fazer um melhor uso dos recursos disponíveis. 

Neste trabalho a incerteza é mensurada em forma econômica. Isso significa traduzir a falta de 

dados em valores compreensíveis por todas as pessoas envolvidas num projeto hidrológico, 

sentando bases para uma futura discussão do valor e custo dos dados. 

 

METODOLOGIA 

 O procedimento baseou-se em adotar um valor de referência para alguns dos parâmetros, e 

perturbar o mesmo, observando a sensibilidade da saída do modelo com respeito à perturbação. Esta 
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metodologia é uma aproximação do tipo one-variable-at-a-time, servindo, portanto, de indicação 

dos parâmetros mais relevantes do modelo.  

 Foram escolhidos os de determinação da precipitação efetiva do SCS, e os métodos de Clark e 

Hidrograma Unitário Triangular (SCS) para a propagação de vazão. Já os parâmetros analisados 

foram o CN (número de curva), o tempo de concentração e o parâmetro de armazenamento K no 

método de Clark. 

 Os valores de referência para cada sub-bacia foram adotados conforme os existentes no Plano 

Diretor de Drenagem Urbano de Porto Alegre. A partir dos valores de referência, adotou-se 

intervalos de variação para cada um dos parâmetros, selecionando valores dentro do intervalo a fim 

de construir um vetor de variação do parâmetro. Com o vetor de parâmetros obtidos foram 

executadas simulações e comparado o valor da vazão de pico, volume escoado e custo da rede, com 

respeito à variação porcentual do parâmetro do modelo. 

 Neste estudo, utilizou-se variação percentual uniforme para todos os parâmetros, o que 

significa assumir que o erro cometido na estimativa de um parâmetro será o mesmo para todas as 

sub-bacias. Isso é uma simplificação que dificilmente acontecerá na prática e que, no entanto, serve 

para dar uma idéia aproximada das magnitude das incertezas envolvidas. 

O custo de referência foi calculado considerando no dimensionamento que as tubulações 

circulares comerciais seriam utilizadas até um diâmetro de 1,50m, sendo empregadas para 

capacidades maiores galerias retangulares pré-fabricadas até a capacidade equivalente a uma galeria 

de 1,7mx1,7m, e depois, galerias construídas in loco. As galerias, exceto se indique o contrario tem 

as suas dimensões variando de 5 em 5 cm. A forma de estimação do custo apresentada 

anteriormente é a usada pelo DEP- Porto Alegre nos projetos de drenagem urbana. 

 

MODELOS EMPREGADOS 

O método de determinação de precipitação efetiva do Soil Conservation Service 

  Um dos métodos de utilização corrente, que se aplica especialmente quando não se dispõem 

de dados hidrológicos, é o do "Soil Conservation Service" (SCS) do Departamento de Recursos 

Naturais dos Estados Unidos.  

A fórmula proposta pelo SCS é (Tucci, 1993): 

( ) SP
SP
SPPe 2,0,
8,0

2,0 2

>
+
−

=   (1) 

onde: Pe= precipitação efetiva; Q = escoamento superficial direto em mm; P = precipitação em 

mm;  S = retenção potencial do solo em mm. 

  O valor de S depende do tipo e da ocupação do solo e é determinado a partir do parâmetro CN 

(número de curva) que se encontra amplamente tabelado, variando em cada caso em função da 
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precipitação antecedente. A quantidade de 0,2S é uma estimativa de perdas iniciais (Ai), devidas à 

interceptação e retenção em depressões.  

 A relação entre CN e S é dada por 

CN S=
+

1000

10
254.

 (2) 

 

O método de Clark  

O método se baseia no método da curva tempo-área que transforma o hietograma de uma  

precipitação efetiva em um hidrograma  de escoamento superficial direto, levando em conta 

somente o processo de translação (Porto, 1995) 

O método da curva tempo-área é baseado na sua vez, nos conceitos de isócronas e de 

histograma tempo-área. Isócronas são linhas imaginárias formadas pelos pontos da bacia que têm o 

mesmo tempo de trânsito até uma determinada seção de controle. 

Como o hidrograma obtido somente com a curva tempo-área não leva em conta o efeito de 

armazenamento na bacia, Clark propôs que esse efeito fosse introduzido por um reservatório linear, 

situado na saída da bacia, cuja constante de armazenamento K estaria englobando todo o 

amortecimento do hidrograma. 

É notório que o método de Clark não foi concebido para ser um método de projeto dado a sua 

necessidade de calibração (principalmente do parâmetro K). No entanto foi constatada a sua 

utilização em vários trabalhos de hidrologia urbana, sendo portanto incluído no estudo. 

 

Método do Hidrograma Unitário Triangular do SCS 

O hidrograma sintético do SCS é um hidrograma adimensional, resultante da análise de um 

grande número de bacias nos Estados Unidos. Os principais parâmetros desse hidrograma são 

obtidos de um hidrograma triangular, onde o volume escoado é igual a área de um triangulo. 

As expressões que definem a forma do triângulo são portanto: 

t R = 0 6, t c  (3) 

t D tA = + ⋅
2

0 6, c  (4) 

Q A
t

A
tp

A A
= ⋅ ⋅ =2 78 0 75 2 08, , ,  (5) 

tcD 113,0=    (6) 

onde: tr= tempo de duração da chuva; tc= tempo de concentração; ta: tempo ao pico medido desde 

o inicio da chuva; D: duração da chuva unitária; A: área da bacia. 
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 Como se pode observar nas expressões anteriores, o método só precisa de valores da área e 

tempo de concentração, permitindo a sua utilização em projeto de áreas sem dados. 

 

DESCRIÇÃO DA BACIA.  

A bacia do arroio Areia ocupa uma área de aproximadamente 12 km2 (figura 1) O curso 

principal recebe diversas contribuições de pequenos arroios, e na região Sul, se encontram suas seis 

nascentes nos morros. A ocupação da bacia é decrescente de jusante para montante. O solo tem 

características comuns aos tipos C e D, segundo a classificação do Soil Conservation Service. 

A escolha da sub-bacia baseou-se na disponibilidade de dados, como conseqüência de ter sido 

analisada dentro do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Porto Alegre, sendo, de certa forma, uma 

forma de avaliar os possíveis erros cometidos. 

 Na tabela 1 são apresentadas algumas características físicas das sub-bacias analisadas no 

Arroio Teixeira Mendes. 
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Figura 1 . Bacia do arroio Areia 
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Tabela 1. Características físicas das sub-bacias e valores de referência. 

Sub- bacia Área Densidade Área CN Tc corr. Ks(Clark) 

 (km2) (hab/ha) Imp (%)  (min) (min) 

A1 0,338 46,00 29,24 81 4,5 2,25 
A2 0,969 72,47 40,80 84 7,02 3,51 
A3 0,507 51,62 32,17 82 4,32 2,16 
A4 0,3 39,19 25,17 80 5,4 2,7 
A5 0,255 21,57 10,00 76 5,7 2,85 
B1 0,933 41,30 26,51 80 10,68 5,34 
B2 0,273 66,63 38,66 84 4,02 2,01 
B3 0,154 93,40 47,24 86 4,68 2,34 
C1 0,179 21,57 10,00 76 6,48 3,24 
C2 1,395 35,00 38,03 84 8,28 4,14 
D1 0,666 104,46 50,09 87 5,7 2,85 
D2 0,281 105,17 50,26 87 7,2 3,6 
D3 0,198 102,81 49,68 87 3,72 1,86 
D4 0,311 92,48 46,99 86 7,2 3,6 
D5 0,233 87,01 45,44 86 7,5 3,75 
D6 0,131 95,44 47,79 86 3,9 1,95 
D7 0,278 104,33 50,06 87 6,9 3,45 
E1 0,349 0,00 0,00 70 6 3 
E2 0,121 0,00 0,00 70 6,2 3,1 
E3 0,402 90,22 46,36 86 4,8 2,4 
F 0,377 84,69 44,76 86 5,82 2,91 

G1 0,445 88,26 45,81 86 3,78 1,89 
G2 0,27 85,25 44,93 86 4,62 2,31 
G3 0,027 89,22 46,08 86 3,48 1,74 
H 0,627 89,78 46,24 86 7,08 3,54 
I1 0,592 60,60 36,25 83 6,18 3,09 
I2 0,143 60,60 36,25 83 4,08 2,04 
J 0,153 54,65 33,62 86 4,7 2,35 
L 0,657 48,72 30,70 81 7,98 3,99 
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RESULTADOS 

Variação do tc 

 Nas condições de projeto o tempo de concentração é usualmente determinado por formulações 

empíricas. Muitas fórmulas foram propostas para a determinação do tempo de concentração e, 

consequentemente, a duração crítica da chuva. Segundo Titmarsh et al (1995), resulta um problema 

prático o fato de serem diferentes as estimativas do tempo de concentração obtidas das diversas 

fórmulas para uma determinada bacia, e as subjetividades envolvidas nas mesmas. Singh (1988, 

apud Bertoni, 2001) considerou que uma variação da metade a duas vezes o valor do tempo de 

concentração é consistente com a maioria das estimativas empíricas, adotando-se neste trabalho 

essa variação. 

 O tempo de concentração teve seu valor de referência dado pela fórmula de Kirpich (1940, 

apud Tucci, 1993) determinada para bacias rurais do Tenessee (E.E.U.U.) corrigindo logo os 

valores para considerar as condições urbanas 

 A influência do tempo de concentração no valor da vazão máxima é dada pela sensibilidade da 

metodologia de propagação de vazão ao parâmetro, indicando portanto que os resultados 

apresentados só são válidos para o método de Clark e o método do Hidrograma Unitário Triangular 

(SCS). 

 

Método de Clark 

Inicialmente  foi considerada a variação das respostas do modelo frente à variação dos 

parâmetro do histograma tempo área sintético utilizado (n) e tc resultando na não sensibilidade da 

metodologia a ambos parâmetros.  

Foi incorporado logo o parâmetro K ao estudo assumindo a seguinte relação baseada em 

resultados de Germano (1997): 

K = 0,5 tc (7) 
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a)  

b)  

Figura 2 a) Variação relativa de Qmáx respeito da variação relativa do tc.  

b) Variação relativa do custo da rede respeito da variação relativa do tc 

 

Os resultados preliminares mostram que dentro do intervalo de variação usual dos valores do 

tempo de concentração tem-se uma variação de 20 % no valor da vazão máxima, o que significa 

uma variação menor a 10 % no custo da rede. Os valores são suficientemente pequenos para 

considerar que o parâmetro tem pouca influencia no custo final frente a outros fatores como, tal 

qual o parâmetro CN. 

Um estudo mais detalhado mostra que as variações parecem muito mais evidentes nas sub-

bacias que tem os maiores tempos de concentração, embora as diferenças sejam mais ou menos 

uniformes. 
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Hidrograma Unitário Triangular 

a)  

b)  

Figura 3. a) Variação relativa de Qmáx com respeito à variação relativa do K.  

b) Variação relativa do custo da rede com respeito à variação relativa do K 

 
 O método do hidrograma unitário triangular mostrou-se mais sensível que o método de Clark 

a variações do tempo de concentração. Neste caso, as variações foram pouco uniformes, 

diferentemente do caso anterior, com uma aparente alta dependência do valor do tempo de 

concentração de referência e do tamanho da sub-bacia (figuras 5 a e b).  

A sub-bacia 2 apresento resultados inexplicáveis que no momento estão sendo analisados, e 

portanto, não foi incluída na análise. 

O custo da rede, mostrou-se menos disperso e mais homogêneo se comparado com as 

variações experimentadas pela vazão máxima, com valores que oscilam entre um 10 a 15% do valor 

correspondente ao valor de referência no intervalo de variação dado tempo de concentração. 
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Variação do CN 

Apesar de ser o CN um valor bastante utilizado na prática e objeto de diversas pesquisas, as 

incertezas a respeito do valor correto são pouco exploradas. É ainda uma incógnita, o impacto 

dessas incertezas no custo final da rede de macrodrenagem. 

A figura 3a  mostra as respostas das sub-bacias de  simulação à variação do CN dentro da 

faixa que produz escoamento (60< CN < 100). Se adverte que partindo de qualquer valor de 

referência, dentro do intervalo usual que adota o CN em estudos de macrodrenagem urbana 

(75<CN<95), para uma variação relativa de ±10% o valor de referência do CN, a variação no CN é 

amplificada resultando na alteração relativa do valor original de Qmáx entre 45% e 80%. A pequena  

Partindo de valores de referência distintos, por exemplo CN ≈ 80, como seria no caso de ocupação 

atual da bacia,  a variação Qmáx resulta próxima a 60%, e no caso da situação futura de ocupação 

da bacia, a variação na Qmáx é próxima a 70%. 

A figura 3b mostra a variação relativa do custo para uma perturbação de ± 10 % no valor do 

CN no cenário de ocupação atual (media-alta impermeabilidade). O valor de 10% para a variação 

do parâmetro foi adotado devido em parte ao método de determinação do valor  (analise da 

densidade de população ou análise espectral de imagens de satélite)  e a que um hidrólogo treinado 

dificilmente terá variações maiores.  
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Figura 4.a) Variação relativa de Qmáx com respeito .  

b) Variação relativa do custo da rede de distintas sub-bacias com respeito à variação 

relativa do CN em ±10%. 

 

 A variação experimentada nos custos da rede, embora menor que a variação da vazão máxima, 

indica uma alta sensibilidade . 

 

CONCLUSÕES 

 Os resultados confirmam as conclusões de Cheveraux et al (1978) no sentido da maior 

influência do parâmetro de escoamento com respeito a parâmetros de forma (tc) para as 

metodologias utilizadas. A variação de 10 % do parâmetro CN é amplificada, significando uma 

variação de 35 % nos custos da rede. O tempo de concentração tem sua variação atenuada dado que 

uma variação de magnitude 2 no parâmetro, para o método do SCS apresentou uma variação nos 

custos de entre 10 e 15 %, e no método de Clark não apresentou variação significativa, devendo ser 

incluído na análise o parâmetro K . Considerando K, a variação no custo da rede foi menor a 10% 

no método de Clark. 

A análise preliminar é simplificada em diversos aspectos, dado que não considera:  

• a possível inter-relação entre variáveis: O CN as vezes é usado para corrigir o tc por 

urbanização. 

• variações aleatórias das estimações dos parâmetros: Novamente é indicada que na 

realidade os erros cometidos na determinação do parâmetro não são os mesmos para 

todas as sub-bacias analisadas; 
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• aleatoriedade do aumento do custo da rede devido ao escalonamento do diâmetro nas 

tubulações comerciais: No dimensionamento o projetista tem que adotar diâmetros 

comerciais o que implica, que em alguns casos, existirá uma grande “folga” dentro da 

tubulação fazendo que a mesma absorva as variações de vazão sem exigir de ampliação. 

Em outros casos a tubulação encontra-se no máximo de capacidade e pequenas variações 

forçam a troca da mesma, num processo aleatório que em redes pequenas pode modificar 

substancialmente os resultados; 

mesmo assim, os resultados preliminares mostram certamente que a carência de dados representa 

um custo, avaliando a necessidade de aprofundar o estudo. 
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