
XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  1 

 

 

XIII SIMPÓSIO DE RECURSOS HIDRÍCOS DO NORDESTE 

 
 

COMPARAÇÃO DE EQUAÇÕES PARA O CÁLCULO DO TEMPO DE 

CONCENTRAÇÃO EM UMA MICROBACIA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS, BA  

 

Jonathas Alves da Cruz 1; Luís Gustavo Henriques do Amaral 2 & José Yure Gomes dos Santos 3 
 

 

RESUMO – O município de Barreiras, no oeste da Bahia, sofreu uma expansão urbana rápida e 

desordenada nas últimas décadas. Entretanto, os sistemas de drenagem implantados são ineficientes, 

sendo comum a ocorrência de alagamentos. Assim, torna-se importante o conhecimento do 

comportamento hidrológico das suas microbacias urbanas para subsidiar medidas que permitam o 

manejo adequado das águas pluviais. O objetivo deste trabalho foi determinar quais as equações 

empíricas para o cálculo do tempo de concentração são mais adequadas para simular o escoamento 

superficial na zona urbana do município de Barreiras. Para tanto, foram gerados hidrogramas unitários 

sintéticos para uma microbacia do município utilizando-se diferentes estimativas do tempo de 

concentração. Também foram obtidos hidrogramas reais para eventos de precipitação ocorridos na 

microbacia, a partir do monitoramento da precipitação e da vazão no seu exutório. Os hidrogramas 

reais foram comparados com os hidrogramas sintéticos gerados a partir da convolução dos 

hidrogramas unitários sintéticos gerados. A partir da análise dos resultados, concluiu-se que é possível 

gerar hidrogramas sintéticos que simulem adequadamente o processo de escoamento superficial nessa 

microbacia quando se utiliza o valor do tempo de concentração calculado pelas equações empíricas 

de Carter ou Kirpich. 

 

Palavras-Chave: manejo de águas pluviais; hidrograma unitário sintético; número da curva. 

. 
 
ABSTRACT – The municipality of Barreiras, in western Bahia, suffered a rapid and disordered urban 

expansion in the last few decades. However, the draining systems implanted are inefficient, being 

common the occurrence of floods. This way, it becomes important to acknowledge the hydrologic 

behavior of its urban micro-basins to subsidize policies that allow the adequate use of pluvial water. 

The objective of this work is to determine the empirical equations calculating the time of 

concentration which are more adequate to simulate the superficial draining in the urban zone of 

Barreiras. For that, synthetic unit hydrographs were generated for a micro-basin in the municipality 

making use of different estimates of the time of concentration. Real hydrographs were also obtained 
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concerning precipitation events occurred in the micro-basin, from precipitation and flow monitoring 

in its estuary. The real and the synthetic hydrographs were compared. The synthetic hydrographs 

were generated from the convolution of the synthetic unitary hydrographs created before. From the 

analysis of the results, we conclude that it is possible to generate synthetic hydrographs that simulate 

in an adequate manner the superficial flowing process in this micro-basin when the time of 

concentration value is used calculated by the empirical equations of Carter or Kirpich. 

 

Keywords: pluvial water management; synthetic unit hydrograph; curve number. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

O manejo das águas pluviais é um desafio cada vez maior nos grandes centros urbanos. 

Conforme Porto et al. (2014), a elaboração de planos diretores de drenagem urbana é altamente 

recomendável e se constitui numa estratégia essencial para a obtenção de boas soluções de drenagem 

urbana. No processo de planejamento de uma bacia urbana, uma das primeiras etapas consiste na 

determinação das características da bacia e na simulação do seu comportamento hidrológico.  

Uma teoria muito utilizada para se prever a resposta de uma bacia a eventos de precipitação é 

a do hidrograma unitário, baseada na hipótese de que a precipitação efetiva e o hidrograma gerado 

têm uma relação linear. O hidrograma unitário pode ser obtido a partir da análise de dados de 

precipitação e vazão coletados na bacia, considerando-se eventos de precipitação de curta duração e 

com intensidade aproximadamente constante (Collischonn & Dornelles, 2013).  

De acordo com Tucci (2003), a determinação do hidrograma unitário depende de dados de 

precipitação e vazão, cuja disponibilidade é rara, principalmente em bacias urbanas. Devido à 

escassez de dados, foram desenvolvidas metodologias para a obtenção de hidrogramas unitários 

sintéticos baseados em características morfológicas e de tipo e uso do solo das bacias. Tais 

metodologias são aplicadas para a simulação de cenários futuros, sendo muito utilizadas na área de 

projeto de sistemas de drenagem.  

Um dos parâmetros mais importantes para a geração de um hidrograma unitário sintético é o 

tempo de concentração da bacia. Diversas equações foram propostas para a estimativa do tempo de 

concentração, visto que sua determinação em campo geralmente é difícil. Silveira (2005) avaliou mais 

de vinte equações empíricas para o cálculo do tempo de concentração, procurando obter as faixas de 

erro de cada fórmula e fornecer indicadores para a escolha da fórmula mais adequada em cada caso. 

No caso do município de Barreiras, BA, onde a expansão urbana tem ocorrido de maneira 

desordenada e os problemas relacionados ao manejo de águas pluviais são comuns, o conhecimento 

do comportamento hidrológico das suas microbacias urbanas é de suma importância para subsidiar a 

elaboração de um plano diretor de drenagem urbana. Contudo, ainda que o trabalho realizado por 

Silveira (2005) possa fornecer parâmetros para a escolha de equações para o cálculo do tempo de 

concentração das microbacias urbanas do município, torna-se importante confrontar os resultados 
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obtidos na aplicação dessas equações com valores reais, de modo a se obter estimativas mais 

confiáveis.  

Assim, tendo como problema a ocorrência de alagamentos na cidade de Barreiras, BA, este 

trabalho foi desenvolvido para testar a hipótese de que é possível gerar um hidrograma unitário 

sintético que simule adequadamente o processo de escoamento superficial na zona urbana do referido 

município, a partir de uma equação empírica para o cálculo do tempo de concentração desenvolvida 

com base em dados de outras bacias. Para testar essa hipótese, o objetivo geral deste trabalho foi 

determinar quais as equações empíricas para o cálculo do tempo de concentração são mais adequadas 

para simular o escoamento superficial gerado em uma microbacia urbana do município. 

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS 

Selecionou-se uma microbacia urbana do município de Barreiras que representasse 

adequadamente o padrão de ocupação da cidade e possuísse áreas propensas a alagamentos. A 

microbacia foi delimitada a partir da geração de um modelo digital de elevação (MDE) da área 

correspondente ao perímetro urbano do município de Barreiras, em ambiente SIG. Para tanto, foram 

utilizados dados altimétricos do levantamento topográfico do perímetro urbano do município de 

Barreiras, com curvas de nível com equidistância de 1 m, cedidos pela Prefeitura Municipal de 

Barreiras. O Datum padrão adotado foi o SIRGAS 2000, Zona 23S. 

Após a delimitação da microbacia, foram obtidas as informações básicas necessárias para as 

etapas seguintes do trabalho: área total da microbacia, área não urbanizada, comprimento e 

declividade do canal de drenagem, e comprimento e declividade do talvegue. O traçado do canal de 

drenagem foi realizado em ambiente SIG, a partir de imagens de satélite de alta resolução cedidas 

pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), e confirmada em campo, 

com a utilização de um aparelho de GPS. Também foi gerada uma rede de drenagem sintética, em 

ambiente SIG, para o traçado do talvegue.  

 A partir das características da microbacia delimitada, foram gerados quatro hidrogramas 

unitários sintéticos obtidos a partir de quatro diferentes estimativas para o tempo de concentração da 

bacia. As estimativas do tempo de concentração foram obtidas com base nas equações sugeridas por 

Silveira (2005) que avaliou mais de vinte equações empíricas para o cálculo do tempo de 

concentração, sugerindo as melhores fórmulas com base na faixa de erro para o cálculo do tempo de 

concentração em bacias urbanas.  

Em sua avaliação, Silveira (2005) concluiu que a maioria das equações desenvolvidas para o 

cálculo do tempo de concentração em bacias urbanas confirmou sua vocação para uso efetivo em 

bacias urbanas, mas somente três mostraram-se coerentes com as magnitudes de áreas de bacia 

teoricamente recomendáveis para elas: as fórmulas de Schaake, Carter e Desbordes. Já a equação de 
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Kirpich tem aplicabilidade tanto em bacias urbanas como rurais. Para cada estimativa do tempo de 

concentração, foi gerado um hidrograma unitário sintético triangular pela metodologia proposta pelo 

Natural Resources Conservation Service e apresentada por Collischonn & Dornelles (2013).  

Para a obtenção dos hidrogramas identificou-se, inicialmente, um local que propiciasse o 

monitoramento da vazão gerada pelo escoamento superficial na microbacia selecionada. No canal de 

drenagem da microbacia, próximo ao seu exutório, há uma travessia que possibilitou a estimativa da 

vazão a partir da medição do nível da água. A travessia é composta por quatro tubulações de 11 m de 

comprimento, sendo três de 0,6 m de diâmetro e uma de 1 m de diâmetro, que permitem a passagem 

da água drenada pelo canal sob uma rua. 

Foram gerados cinco hidrogramas, referentes a eventos de precipitação ocorridos na estação 

chuvosa 2015-2016. O monitoramento foi realizado nos dias 23/10/2015, 13/01/2016, 18/01/2016, 

23/01/2016 e 26/01/2016, em intervalos de um minuto. A medição da profundidade da água foi 

realizada com uma régua graduada em centímetros, instalada a montante da travessia, a cerca de dois 

metros da entrada das tubulações. Esse procedimento foi realizado nas situações em que foi possível 

o deslocamento até a seção de medição em tempo suficiente para monitorar a profundidade do canal 

nas fases de ascensão, pico e recessão do hidrograma. Contudo, na maioria dos eventos não foi 

possível coletar os dados pelo período completo, devido à duração e ao horário de ocorrência das 

precipitações, bem como a limitações logísticas. 

 O cálculo da vazão em cada tubulação, correspondente às profundidades medidas, foi 

realizado com a equação de Manning (Netto, 1998). O coeficiente de rugosidade adotado foi 0,013 

m-1/3s. Para obtenção do raio hidráulico e da área de escoamento correspondentes a cada 

profundidade, foram utilizadas as relações geométricas referentes canais de seção circular, 

apresentadas por Porto (2006). 

 A vazão total foi obtida pela soma das vazões em cada tubulação.Com base nos hidrogramas 

unitários sintéticos triangulares obtidos, foram gerados hidrogramas sintéticos referentes aos eventos 

de precipitação para os quais a vazão no exutório da bacia foi monitorada. 

A precipitação ocorrida em cada evento foi determinada por meio dos pluviogramas obtidos na 

Estação Meteorológica de Barreiras (código INMET A402) cuja cessão para esta pesquisa foi 

autorizada pelo 4° Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Com 

base nos pluviogramas, foram determinados os totais precipitados e as intensidades médias de 

precipitação em intervalos de dez minutos. 

A precipitação efetiva foi calculada para intervalos de 10 minutos, por meio do método SCS-

CN, considerando-se chuvas de intensidade variável, conforme metodologia apresentada por 

Collischonn & Dornelles (2013). Na aplicação do método, enquadrou-se o solo da microbacia no tipo 

B e ajustou-se o valor de CN de acordo com a umidade antecedente à precipitação considerada. Com 
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exceção do evento do dia 23/10/2015, que foi enquadrado na condição de umidade antecedente AMC 

I, todos os demais eventos foram enquadrados na condição de umidade antecedente AMC III, devido 

à precipitação nos cinco dias anteriores ao evento ter superado 52,5 mm.  

Para a área não urbanizada, considerou-se o valor de CN recomendado para bosques ou zonas 

com cobertura ruim. Para a área urbana, considerou-se o valor de CN recomendado para zonas 

comerciais e de escritórios, mesmo que a região da microbacia abranja, predominantemente, zonas 

residenciais. Essa opção deu-se pelo fato de que os valores de CN recomendados para zonas 

residenciais foram definidos para lotes com até 65% de área impermeável, o que geralmente não é 

observado nas construções existentes na cidade, para as quais o grau de impermeabilização é 

compatível com o que ocorre em zonas ocupadas de maneira mais intensa. 

Com base na precipitação efetiva obtida para cada intervalo, foram gerados hidrogramas 

sintéticos para todo o evento de precipitação. Esses hidrogramas foram somados por meio de 

convolução, conforme o procedimento apresentado por Collischonn & Dornelles (2013), para a 

obtenção da resposta total da bacia ao evento de precipitação. O procedimento foi repetido para cada 

um dos eventos monitorados.  

Os hidrogramas de escoamento superficial obtidos a partir da estimativa da vazão na seção de 

interesse e os hidrogramas sintéticos gerados foram comparados por meio de gráficos. Nessa análise, 

realizada para cada um dos eventos de precipitação monitorados, buscou-se identificar 

qualitativamente qual dos hidrogramas sintéticos gerados reproduziu melhor a resposta da microbacia 

às precipitações e, consequentemente, qual das equações para o cálculo do tempo de concentração é 

mais indicada para simulações hidrológicas nesta bacia. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O contorno da microbacia delimitada a partir do MDE gerado é apresentada na Figura 2. A 

microbacia possui área de 3 km² e perímetro de 8,83 km. A maior parte da sua área (cerca de 83,3 %) 

encontra-se em uma região urbanizada do município. A área não urbanizada delimitada foi de 0,50 

km², correspondente a 16,7 % da área total da microbacia. A diferença de altitude encontrada entre o 

ponto mais extremo da bacia e o seu exutório foi de 143 m, sendo que a cota obtida para o exutório 

foi de 437 m e a cota da seção de medição da vazão foi de 442 m. 

Também está representado na Figura 2 o traçado do canal principal de drenagem existente na 

microbacia e a localização da estação meteorológica onde foram obtidos os pluviogramas usados na 

confecção dos hietogramas para os diferentes eventos de precipitação. O comprimento total do canal 

de drenagem considerado foi de 2,45 km, abrangendo os quatro trechos indicados na Figura 2, que 

concentram e direcionam grande parte do escoamento superficial ocorrido na microbacia durante 

eventos extremos. Esse comprimento foi utilizado como referência para o cálculo do tempo de 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  6 

concentração com as equações de Carter, Desbordes e Schaake. O comprimento do talvegue obtido, 

utilizado para o cálculo do tempo de concentração com a equação de Kirpich, foi de 4,35 km. As 

declividades médias simples encontradas para o canal de drenagem principal e para o talvegue foram 

de 0,00654 m.m-1 e 0,03172 m.m-1, respectivamente. 

 

 

Figura 1 - Microbacia delimitada na zona urbana do município de Barreiras. 

 

Como pode ser observado na Figura 2, o percurso do canal é interrompido, havendo trechos em 

que o escoamento se dá pela rede de microdrenagem existente e, em situações mais críticas, pelo 
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próprio arruamento, motivo pelo qual os alagamentos na região mais baixa da microbacia são 

constantes no período chuvoso.  

Os hidrogramas unitários sintéticos triangulares (HUST) obtidos com as quatro diferentes 

equações para o cálculo do tempo de concentração selecionadas são apresentados na Figura 3. 

Percebe-se que o HUST gerado a partir da equação de Schaake tem duração significativamente 

inferior e vazão de pico significativamente superior aos demais HUST gerados. Estas diferenças 

decorrem do valor do tempo de concentração obtido com esta equação, que foi de 15,3 min, bem 

inferior aos demais valores obtidos. Os valores de tempo de concentração calculados com as equações 

de Carter, Kirpich e Desbordes foram de 45,3 min, 46,6 min e 60,1 min, respectivamente, 

proporcionando uma maior distribuição da vazão no tempo.  

 

 

Figura 3 - Hidrogramas unitários sintéticos triangulares obtidos com quatro diferentes equações para o 

cálculo do tempo de concentração. 

  

 

Na Figura 4 são apresentados os hidrogramas monitorados durante os eventos de precipitação 

selecionados, bem como os hietogramas correspondentes a esses eventos. Dos cinco eventos 

considerados, apenas quatro foram efetivamente utilizados neste trabalho, uma vez que os 

pluviogramas referentes à precipitação do dia 23/10/2015 não estavam disponíveis devido a uma falha 

no pluviógrafo da estação meteorológica. É importante ressaltar que as vazões obtidas foram 

calculadas de maneira indireta, com a fórmula de Manning, o que diminui a precisão das estimativas, 

podendo haver erros consideráveis em relação à magnitude das vazões.  

As precipitações totais registradas nos eventos monitorados nos dias 13/01/2016, 18/01/2016, 

23/01/2016 e 26/01/2016 foram, respectivamente, de 33,7 mm, 14,6 mm, 36,3 mm e 10,2 mm. Destes, 

o evento em que ocorreu a maior intensidade de precipitação foi o do dia 23/01/2016 (60,6 mm h-1), 

seguido pelos eventos dos dias 18/01/2016 (34,8 mm h-1), 13/01/2016 (24,0 mm h-1) e 26/01/2016 

(21,0 mm h-1).  
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Figura 4 - Hidrogramas e hietogramas correspondentes às precipitações ocorridas nos dias 13/01/2016, 18/01/2016, 

23/01/2016 e 26/01/2016 

 

Na Figura 5 são apresentados os hidrogramas sintéticos referentes aos eventos de precipitação 

monitorados, gerados com base nas quatro diferentes equações para o cálculo do tempo de 

concentração. Nessa figura, também são apresentados os hidrogramas reais correspondentes aos 

eventos, obtidos a partir das estimativas de vazão realizadas com a fórmula de Manning. 

Analisando-se os gráficos da Figura 5, percebe-se que os hidrogramas sintéticos gerados 

apresentaram uma tendência de subestimativa da vazão de pico, mais pronunciada nos eventos dos 

dias 18/01/2016 e 26/01/2016. Esses eventos foram os que apresentaram as menores precipitações 

totais. Já para os eventos dos dias 13/01/2016 e 23/01/2016, que apresentaram as maiores 

precipitações totais, essa tendência é menos pronunciada, e as vazões de pico dos hidrogramas 

sintéticos se aproximam das vazões de pico medidas. 

Por outro lado, os hidrogramas sintéticos gerados com a equação de Schaake tendem a 

superestimar a vazão de pico para os dois eventos de maior precipitação. Essa superestimativa deve 

estar relacionada com a área da microbacia em estudo, bastante superior ao limite de utilização da 

fórmula indicado por Silveira (2005), que recomenda que a fórmula de Schaake seja utilizada em 

bacias urbanas com áreas de até 0,62 km². Já os hidrogramas sintéticos gerados com a equação de 
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Desbordes são os que apresentaram as menores estimativas da vazão de pico, tendo em vista que o 

tempo de concentração obtido com essa equação foi o maior dentre as quatro equações utilizadas, 

gerando uma maior distribuição das vazões no tempo. 

 

 

Figura 6 - Hidrogramas sintéticos e hidrograma real correspondentes às precipitações ocorridas nos dias 13/01/2016, 

18/01/2016, 23/01/2016 e 26/01/2016. 

 

Cabe salientar que os eventos de menor precipitação total foram também aqueles de menor 

duração, havendo maior probabilidade de que a precipitação observada na estação meteorológica não 

represente adequadamente e a precipitação ocorrida na microbacia. Por outro lado, as chuvas de 

maior duração tendem a se distribuir melhor sobre toda a microbacia, permitindo uma melhor 

estimativa da precipitação ocorrida. 

Com relação à forma dos hidrogramas, comparando-se, para cada evento de precipitação 

monitorado, os tempos de pico dos hidrogramas sintéticos com o tempo de pico do hidrograma real, 

verifica-se que os hidrogramas sintéticos gerados a partir das estimativas do tempo de concentração 

obtidas com as equações de Carter e Kirpich foram os que se aproximaram mais dos hidrogramas 
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reais obtidos. Restringindo-se a comparação dos hidrogramas aos eventos dos dias 13/01/2016 e 

23/01/2016, que foram os mais representativos no que tange ao monitoramento da precipitação na 

microbacia, percebe-se que a utilização das equações de Carter ou Kirpich para o cálculo do tempo 

de concentração conduz a hidrogramas sintéticos mais próximos dos reais. Estudos futuros que 

ampliem o número de eventos monitorados poderão conferir maior confiabilidade à escolha da 

equação a ser utilizada para a estimativa do tempo de concentração, possibilitando que se conheça 

melhor as condições para as quais essas equações apresentam as melhores estimativas. 

 

4 – CONCLUSÕES 

A partir da análise dos resultados, conclui-se que é possível gerar um hidrograma unitário 

sintético que simule adequadamente o processo de escoamento superficial na zona urbana do 

município de barreiras quando se utiliza o valor do tempo de concentração calculado pelas equações 

empíricas de Carter ou Kirpich. Entretanto, recomenda-se a continuidade do estudo para a ampliação 

do número de eventos de precipitação analisados, de modo que se conheça melhor as condições para 

as quais essas equações se constituem na melhor alternativa para a estimativa do cálculo do tempo de 

concentração. 
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