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RESUMO 

A previsão de vazões é uma das principais aplicações da hidrologia, tendo especial 

importância em estudos de cheia e estiagem. Nesse contexto, rios urbanos em particular 

necessitam de análises constantes. O objetivo desse trabalho é fazer a propagação de vazões 

em um trecho reto do rio Baixo Camaragipe, em Salvador-BA, a partir da estimativa dos 

hidrogramas de projeto. Para tanto, fez-se necessária a delimitação da sub-bacia e a 

determinação do hidrograma unitário e de projeto de acordo com NRCS (Natural Resources 

Conservation Service). Constatou-se que as alturas máximas das lâminas de água não são 

suficientes para atingir a planície de inundações para os períodos de retorno considerados. 

Estes resultados podem contribuir para análises futuras mais detalhadas sobre possibilidade de 

inundações na região estudada.  
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INTRODUÇÃO 

A hidrologia aplicada tem como um dos principias mecanismos as previsões 

hidrológicas. Tendo aplicação, por exemplo, em sistemas de alerta (na previsão de cheias ou 

estiagem) e em operação de dispositivos, tais como reservatórios etc. (QUEIROGA; 

NAGHETTINI; NASCIMENTO, 2005). Os modelos hidrológicos são importantes na 

simulação matemática dos diversos fenômenos que ocorrem na bacia hidrográfica, como a 

propagação de onda de cheia no curso d`água. E tem aplicações em estudos de estimativa de 

vazões para áreas com ausência de dados e em previsões de vazões em tempo real, entre 

outras (PONTES et al., 2015). Nesse contexto os rios urbanos, especialmente, requerem 

estudos ou avanços em pesquisa já realizadas. 

 Collischonn e Tucci (2000) apresentaram um modelo para simular os processos 

hidrológicos em grandes bacias (área superior a 104 Km²), descrever a influência da vegetação 
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e a distribuição espacial dos processos hidrológicos. Paz, Collischonn e Tucci (2010) 

apresentaram um sistema de simulação hidrológica de rios com grandes planícies de 

inundação, onde uma das intenções foi representar o comportamento de inundações na 

planície. Cestari Jr., Sobrinho e Oliveira (2015) utilizaram o HEC-RAS para propagação de 

onda de cheia. Uma das conclusões do estudo foi que a metodologia utilizada pode ser 

empregada para obtenção de mapas de inundação na elaboração de Plano de Ação 

Emergencial.  

O objetivo desse trabalho é estimar o hidrograma de entrada de um trecho reto do rio 

Baixo Camaragipe, localizado na bacia do rio Lucaia, Salvadora-BA, para diferentes períodos 

de retorno, e fazer a sua propagação.  

METODOLOGIA 

Realizou-se a propagação de vazões, através de código desenvolvido por Simões, 

Porto e Schulz (2010) para solução das equações de Saint-Venant, em um trecho reto do rio 

Baixo Camaragipe, para tanto delimitou-se a sub-bacia, como mostra a Figura 1, estimou-se o 

hidrograma unitário e o hidrograma de projeto para diferentes períodos de retorno, sendo que 

a duração da chuva de projeto foi adotada como sendo igual ao tempo de concentração da 

sub-bacia. 

Seção transversal, declividade, rugosidade, comprimento e área. 

Para determinação da seção transversal do canal foi escolhida a seção de entrada do 

trecho reto, e feitas medições da inclinação dos taludes do topo até as margens do rio com 

inclinômetro digital, associando-as com o comprimento do aparelho, assim como a 

determinação das larguras de fundo e de topo do canal com trena a laser. De posse das 

medidas fez-se aproximação da seção por uma parábola. A rugosidade, foi determinada com 

base em Porto (2006).  Os valores de comprimento do rio principal, declividade do trecho 

reto, declividade da sub-bacia e área da sub-bacia foram estimados de acordo com a Figura 1 

e análises com o Google Earth Pro. O comprimento do trecho foi determinado em campo. 

Área de estudo 

A bacia do rio Lucaia tem 14, 74 Km² de área, sendo limitada pelas bacias do 

Camaragipe, de drenagem Amaralina/Pituba, de drenagem Vitória/Contorno e de Ondina. 

Segundo o IBGE (2000 apud Santos et al., 2010) é a quarta mais populosa da cidade com 
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18.154,85 hab/Km², totalizando 267.688 habitantes, o que corresponde a 11% da população 

de Salvador. 

Figura 1-Bacia do rio Lucaia e sub-bacia estudada 

 

Fonte: adaptada de (NASCIMENTO; BARBOSA, 2005) 

Hidrograma unitário sintético curvilíneo e hidrograma de projeto 

Para a geração do escoamento superficial direto foi utilizado o hidrograma unitário 

curvilíneo adimensional do NRCS de acordo com McCuen (1998 apud Thomaz, 2013). Gupta 

(2008 apud Thomaz, 2013) sugere que a duração da chuva unitária para pequenas áreas deve 

ser entre 1/3 e 1/4 do tempo de concentração. Multiplica-se o hidrograma unitário curvilíneo 

do NRCS, conforme McCuen (1998 apud Thomaz, 2013), pelo tempo de retardamento e pela 

vazão de pico e se encontra o hidrograma unitário curvilíneo, interpolando-o na sequência 

para que os intervalos de valores de tempo fiquem constantes. 
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  De posse do hidrograma unitário, foi utilizada a equação de chuva de Matos (2006), 

Equação 1, de série anual para o cálculo da precipitação, que por sua vez é transformada em 

precipitação acumulada a partir da distribuição de Huff (1990 apud Thomaz, 2013). A chuva 

excedente é encontrada pelo CN (Curva Número). Por fim, é então gerado o hidrograma de 

entrada com o escoamento superficial direto.  

 

Para a determinação do número da curva número, o solo é classificado em quatro 

grupos de acordo com Porto (1995 apud Thomaz, 2013) e Tucci (1993 apud Thomaz, 2013): 

A, B, C e D. De posse de tal classificação o valor é encontrado em tabela apresentada na 

literatura. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir de observações determinou se o coeficiente de rugosidade de Manning no 

trecho de propagação para a condição de arroios e rios limpos, retilíneos e uniformes, porém 

com vegetação e pedra, encontrando-se n igual a 0,035. O comprimento do trecho reto foi 

medido em 160 m. A área da sub-bacia foi estimada em 6 Km², o comprimento do rio 

principal em 2 670 m, a declividade do rio principal em 0, 005 m/m, a declividade do trecho 

reto em 0,001 m/m. O tempo de concentração foi calculado pela fórmula de Kirpich, apesar 

da  baixa declividade e do alto valor de área, em relação aos valores admitidos pela referida 

fórmula, e resultou em 65 min. Para o CN considerou-se grupo hidrológico de solo D, uma 

vez que o mesmo é argiloso e uso residencial com lotes de até 500 m², encontrando-se valor 

igual a 92. A seção transversal do rio no formato  teve coeficiente   iguala a 0, 0263. 

A Figura 2 exibe o hidrograma unitário sintético curvilíneo para a sub-bacia estudada. 

Foram considerados tempos de retorno iguais a 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos e lâmina 

inicial igual a 15 cm (valor medido em campo). A Figura 3 mostra o hidrograma e sua 

propagação (início, meio e final do trecho de propagação) para TR igual a 100, onde após a 

entrada do hidrograma de projeto, a máxima lâmina alcançada foi de 2, 56 m (a capacidade 

total do canal é superior a esse valor) em 131 minutos e a vazão de pico 42,4 m³ no trecho 

final. 

 

(1) 
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Figura 2 – Hidrograma unitário 

 
Fonte: autor (2017) 

Figura 3 – Hidrograma de projeto e sua propagação 

 

Fonte: autor (2017) 

 

A tabela 1 mostra os valores máximos de nível de agua alcançados com as respectivas 

durações e as vazões de pico (um único valor, uma vez que as vazões para o início, meio e fim 

do trecho sumulado são praticamente iguais. Para os três últimos períodos de retorno os 

instantes que a água alcançou a maior altura são próximos a 132 minutos após a entrada do 

hidrograma de projeto, para o os três primeiros esse valor é próximo de 141 minutos. 

Tabela 1: Valores críticos 

  Período de Retorno (anos) 

 
2 5 10 25 50 100 

h(máx) 1 1,3 1,55 1,92 2,22 2,56 

tempo(min) 143 140 141 132 131 131 

Q(m³/s) 5,6 9,8 14,3 22,6 31,25 42,4 

Fonte: Autor (2017) 
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CONCLUSÃO 

Para os períodos de retorno considerados o nível máximo alcançado pela água não foi 

capaz de atingir a planície de inundação. Houve pouco amortecimento da onda de cheia, 

principalmente em função do pequeno comprimento do trecho de propagação.  

O presente estudo pode ter contribuição na medida em que fornece informações que 

podem servir de base em estudos e análises futuras sobre possíveis inundações e alagamentos 

no local, o que poderia causar transtornos ao trânsito e ao comércio nas adjacências. 
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