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Prezado aluno,

no decorrer desta unidade você deverá desenvolve competência para:

• Examinar as condições hidrológicas relacionando com as medidas de 

segurança;

Bom estudo!
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Definição 

Hidrologia é a ciência que trata da água da terra, sua ocorrência, circulação e 

distribuição, suas propriedades físicas e químicas, suas reações com o meio 

ambiente  e  sobre  todas  as  formas  de  vida.  (Definição  recomendada  pelo 

United States Federal Council of Science and Technology, 1962).

1.2 Ciclo Hidrológico

Denomina-se  ciclo  hidrológico  o  processo  natural  de  evaporação, 

condensação,  precipitação,  detenção  e  escoamento  superficial,  infiltração, 

percolação da água no solo e nos aquíferos, escoamentos fluviais e interações 

entre esses componentes. (Righetto, 1998).

Para entender melhor o ciclo, pode-se visualizá-lo como tendo início quando a 

água dos oceanos evapora. O vapor resultante é transportado pelo movimento 

das  massas  de  ar.  Sob  determinadas  condições,  o  vapor  é  condensado 

formando as nuvens, que por sua vez podem resultar em precipitação. Esta 

precipitação que ocorre sobre a terra pode ser dispersa de várias formas. A 

maior  parte  fica  retida  temporariamente  no  solo  próximo onde  caiu,  e  logo 

retorna à atmosfera através da evaporação e transpiração das plantas. Uma 

parte da água que sobra escoa sobre a superfície do solo ou para os rios, 

enquanto que a outra parte penetra profundamente no solo,  abastecendo o 

lençol d’ água subterrâneo. A Figura 1 demonstra melhor como ocorrem essas 

relações entre as fases. 

As principais variáveis hidrológicas consideradas no ciclo hidrológico são: 

• E: evaporação (mm/d); 

• q: umidade específica do ar em gramas de vapor d’ água por quilo 

de ar, ou g/kg; 
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• P: precipitação (mm); 

• i: intensidade de chuva (mm/h); 

• Q: deflúvio superficial ou vazão (m³/s); 

• f: taxa de infiltração (mm/h); 

• ET: evapotranspiração (mm/d).

Figura 1 – Ciclo Hidrológico

Fonte: USGS - United States Geological Survey.

Embora o ciclo hidrológico possa parecer um ciclo contínuo, com a água se 

movendo de uma forma permanente e com uma taxa constante, é na realidade 

bastante diferente, pois o movimento que a água faz em cada uma das fases 

do ciclo ocorre de forma bastante aleatória, variando tanto no espaço como no 

tempo.

Em  determinadas  circunstâncias,  a  natureza  parece  trabalhar  com  os 

excessos. Ora provoca chuvas torrenciais que ultrapassam a capacidade de 

suporte dos cursos d’ água, acarretando em inundações, ora parece que todo o 

ciclo hidrológico parou completamente. Esses extremos de enchente e seca 
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são os  que mais  interessam aos engenheiros,  pois  muitos  dos projetos  de 

Engenharia  Hidráulica são feitos com a finalidade de proteção contra estes 

mesmos extremos, e quando não previsto podem ocasionar danos. 

Quando trabalhamos com projetos,  necessariamente  devemos definir  nosso 

domínio, seja ele local ou regional. A definição do domínio implica na seleção 

dos componentes mais relevantes. Do ciclo hidrológico, por exemplo, para o 

balanço  hídrico,  são  considerados  a  evapotranspiração,  a  precipitação,  o 

escoamento superficial, a infiltração e a percolação profunda. Já nos estudos 

de  drenagem  é  necessário  conhecer  as  distribuições  espaço-temporais  da 

precipitação, da infiltração e das vazões nas seções de interesse. 

Para cada projeto que se realize envolvendo grandes áreas que possivelmente 

possam a vir sofrer algum impacto, deve ser feita uma análise hidrológica, seja 

para saber se a precipitação irá interferir no processo, ou se a drenagem é 

adequada para esse tipo de empreendimento, por exemplo, a construção de 

uma barragem.

1.3 Aplicação da Hidrologia 

Segundo Righetto (1998), a Hidrologia exerce grande influência em:

1. Escolha de fontes de abastecimento de água para uso doméstico ou 

industrial;

2. Projeto de construção de obras hidráulicas:

a. Fixação das dimensões hidráulicas de obras de arte, tais como: 

pontes, bueiros, etc;

b. Projeto de Barragens: localização e escolha do tipo de barragem, 

de fundação e de extravasor, dimensionamento;

c. Estabelecimento do método de construção;

3. Drenagem:

a. Estudo das características do lençol freático;

b. Exame das condições de alimentação e de escoamento natural 

do lençol: precipitação, bacia de contribuição e nível d’ água nos 
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cursos ‘d água;

4. Irrigação:

a. Problema de escolha do manacial;

b. Estudo de evaporação e infiltração;

5. Regularização de cursos d’ água e controle de inundações:

a. Estudo das variações de vazão; previsão de vazões máximas;

b. Exame das oscilações de nível e das áreas de inundação;

6. Controle de Poluição:

a. Análise da capacidade de recebimento de corpos receptores dos 

efluentes  de sistemas de  esgotos:  vazão mínima de cursos  d’ 

água, capacidade de reaeração e velocidade de escoamento;

7. Controle da Erosão:

a. Análise de intensidade e frequência das precipitações máximas, 

determinação de coeficiente de escoamento superficial;

b. Estudo da ação erosiva das águas e da proteção por meio de 

vegetação e outros recursos;

8. Navegação:

a. Observação  de  dados  e  estudos  sobre  construções  e 

manutenção de canais navegáveis;

9. Aproveitamento Hidrelétrico:

a. Previsão das vazões máximas, mínimas e médias dos cursos d’ 

água  para  o  estudo  econômico  e  o  dimensionamento  das 

instalações;

b. Verificação  da  necessidade  de  reservatório  de  acumulação; 

determinação dos elementos necessários ao projeto e construção 

do mesmo: bacias hidrográficas, volumes armazenáveis, perdas 

por evaporação e infiltração;

10.Operação de sistemas hidráulicos complexos;

11. Recreação e preservação do meio ambiente;  

12.Preservação e desenvolvimento da vida aquática.
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1.3.1 Aplicação da Hidrologia em Barragens

O primeiro  passo  na  construção  de  uma barragem envolvendo  os  estudos 

hidrológicos é conhecer a fundo as características fisiográficas da bacia onde a 

obra será instalada.

Segundo  os  manuais  de  implementação  de  hidrelétricas  da  Eletrobrás,  os 

principais  aspectos  hidrográficos  da  bacia  são:  área,  perímetro,  forma, 

densidade de drenagem, declividade do rio, tempo de concentração, cobertura 

vegetal, uso, ocupação e relevo. Esses dados auxiliam na interpretação dos 

resultados dos estudos hidrológicos e permitem fazer comparações com outras 

bacias conhecidas.

No  decorrer  do  texto  serão  abordados  alguns  conceitos  relacionados  aos 

aspectos hidrográficos da bacia.
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2. PRECIPITAÇÃO

2.1 Introdução

O regime hidrológico de uma região é determinado por suas características 

físicas, geológicas e topográficas, e por seu clima. Os fatores climáticos mais 

importantes são a precipitação, principal “input” do balanço hidrológico de uma 

região, sua distribuição e modos de ocorrência, e a evaporação, responsável 

direta pela redução do escoamento superficial. 

Outros fatores climáticos de suma importância são a temperatura, a umidade e 

o vento, principalmente pela influência que exercem sobre a precipitação e a 

evaporação.

Os  fenômenos  atmosféricos  de  precipitação  ocorrem  quando  existe  uma 

condensação de vapor d’ água formando nuvens, os ventos movimentam as 

partículas d’ água de maneira a ocorrer  aglutinação de gotículas,  formando 

massas d’ água suficiente a serem precipitadas.

Os  processos  de  crescimento  das  gotas  mais  importantes  são  os  de 

coalescência e de difusão do vapor.

O processo de coalescência é aquele no qual as pequenas gotas das nuvens 

aumentam  seu  tamanho  devido  ao  contato  com  outras  gotas  através  da 

colisão,  provocada  pelo  deslocamento  das  gotas,  devido  a  movimentos 

turbulentos  do  ar,  à  força  elétrica  e  ao  movimento  Browniano1.  A partir  do 

momento em que as gotas d’ água atingem tamanho suficiente para vencer a 

resistência do ar, elas se deslocam em direção ao solo. Nesse movimento de 

queda, as gotas maiores caem com maior velocidade do que as menores, o 

que  faz  com  que  as  gotas  menores  sejam  alcançadas  e  incorporadas  às 

maiores aumentando, portanto, seu tamanho.

1  O movimento Browniano é o movimento aleatório de partículas macroscópicas num fluido 
como consequência dos choques das moléculas do fluido nas partículas.
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2.2 Tipos de Precipitação

O esfriamento dinâmico ou adiabático é a principal causa da condensação e é 

o responsável pela maioria das precipitações. 

O  movimento  vertical  das  massas  de  ar  é  um requisito  importante  para  a 

formação das precipitações, que podem ser classificadas de acordo com as 

condições que produzem o movimento vertical do ar. Neste sentido, o rápido 

resfriamento de grandes massas de ar pode ser produzido de forma ciclônica, 

orográfica e convectiva. Normalmente quando ocorre a precipitação, mais de 

um desses processos são ativados.

2.2.1 Precipitações Ciclônicas

Estão  associadas  com  o  movimento  de  massas  de  ar  de  regiões  de  alta 

pressão para regiões de baixa pressão. A diferença de pressão normalmente é 

causada pelo aquecimento desigual da superfície terrestre. 

As precipitações ciclônicas podem ser classificadas como frontal ou não frontal. 

A frontal resulta da ascensão do ar quente sobre o ar frio na zona de contato 

entre duas massas de ar de características diferentes. Se a massa de ar fria se 

move de tal forma que é substituída por uma massa de ar mais quente, a frente 

é conhecida como frente quente,  e  se  o contrário  acontece,  chamamos de 

frente fria. A ascensão frontal pode ser vista na figura 2.

As  precipitações  ciclônicas  costumam  ser  de  longa  duração,  apresentando 

intensidade de baixa a moderada, espalhando-se por grandes áreas. 

15
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Figura 2 - Precipitações Ciclônicas

Fonte: Villela, 1975.

2.2.2 Precipitações Orográficas

Essa precipitação é resultante da ascensão mecânica, acontece quando uma 

corrente de ar úmido horizontal é forçada a passar por uma barreira natural,  

como as montanhas. As precipitações da Serra do Mar são exemplos típicos. A 

figura 3 demonstra como ocorre.

Figura 3 - Precipitações Orográficas

Fonte: Villela, 1975
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2.2.3 Precipitações Convectivas

As precipitações convectivas são típicas das regiões tropicais. Quando ocorre 

um  aquecimento  desigual  da  superfície  terrestre,  acaba  surgindo  o 

aparecimento de camadas de ar com densidades diferentes, o que gera uma 

estratificação térmica da atmosfera em equilíbrio estável. Caso esse equilíbrio, 

por qualquer motivo (vento, superaquecimento) for quebrado, provocará uma 

ascensão brusca e violenta do ar menos denso, que é capaz de atingir grandes 

altitudes.  Essas  precipitações costumam ser  de  grande intensidade e  curta 

duração, concentradas em pequenas áreas.

A Figura 4 demonstra como esse fenômeno acontece.

Figura 4 - Precipitações Convectivas

Fonte : Villela,1975.
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2.3 Medidas Pluviométricas

A quantidade de chuva (h) é dada pela altura da água caída e acumulada sobre 

uma  superfície  plana  e  impermeável.  É  medida  em  postos  previamente 

escolhidos, utilizando-se aparelhos denominados pluviômetros ou pluviógrafos, 

que  nada  mais  são  que  simples  receptáculos  de  água  precipitada,  que 

registram essas alturas no decorrer do tempo.

As grandezas características são:

a) Altura  Pluviométrica: Medidas  realizadas  nos  pluviômetros  e 

expressas em mm.

b) Intensidade da Precipitação: É a relação entre a altura e a duração 

da precipitação, expressa, geralmente em mm/h ou mm/min.

c) Duração: Período  de  tempo  contado  desde  o  início  até  o  fim da 

precipitação (h ou min.)

O pluviômetro é o mais utilizado devido à simplicidade de sua instalação e 

operação, sendo facilmente encontrado em sedes municipais e áreas rurais. No 

pluviômetro se lê a altura total da água precipitada em um dado período, ou 

seja, a lâmina que foi acumulada durante a precipitação, onde seus registros 

são sempre fornecidos em milímetros por dia ou em milímetros por chuva. A 

quantidade de chuva que entra no pluviômetro depende da exposição ao vento, 

da altura do instrumento e da altura dos objetos vizinhos ao aparelho.

A distância mínima dos obstáculos próximos (prédios,  árvores, morros,  etc.) 

deve ser igual a quatro vezes a altura desse obstáculo, devendo o local de 

instalação estar protegido do impacto direto do vento. O pluviômetro deve ser 

instalado a uma altura padrão de 1,50m do solo (Figura 5).

18
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Figura 5 - Esquema de funcionamento de um pluviômetro

Fonte: Nota do autor.

O  pluviógrafo  consiste  em  um  registrador  automático,  que  trabalha  em 

associação a um mecanismo de relógio. Ele registra informações em uma fita 

especial  de  papel  quando  existe  uma variação  da  altura  no  nível  de  água 

dentro do receptor.  Este equipamento é bastante usado,  pois possibilita um 

monitoramento  contínuo.  Seus  resultados  são  bem  mais  importantes 

hidrologicamente, pois o registro é contínuo (Figura 6).
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Figura 6 - Pluviógrafo – esquema de funcionamento

Fonte: Nota do autor.

2.4 Infiltração

A infiltração  é  o  fenômeno  de  penetração  da  água  nas  camadas  do  solo 

próximas à superfície do terreno, movendo-se para baixo, através dos vazios, 

sob  a  ação  da  gravidade,  até  atingir  uma  camada  suporte,  que  a  retém, 

formando então a água do solo (Martins, 1976).

A água de chuva precipitada sobre terreno permeável é geralmente succionada 

totalmente pelo solo até o instante em que se inicia a formação de um espelho 

d’água na superfície e, por conseguinte, a ocorrência de deflúvio superficial. 

Esse fato pode ser observado por qualquer pessoa, porém é regido por leis 

físicas complexas, cuja quantificação é supostamente conseguida por meio de 

experimentos, leis empíricas e solução de equações diferenciais que governam 
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o movimento da água no solo (Righetto, 2008).

A infiltração pode ser dividida em três fases essenciais, sendo elas a fase de 

intercâmbio, de descida e de circulação. 

Na fase de intercâmbio, a água está próxima à superfície do terreno, sujeita a 

retornar  a  atmosfera  por  uma  aspiração  capilar,  provocada  pela  ação  da 

evaporação ou absorvida pelas raízes das plantas e em seguida transpirada 

pelo vegetal. 

Quando o deslocamento vertical da água ocasionado pela ação de seu próprio 

peso supera a adesão e a capilaridade, chamamos de fase de descida. Esse 

movimento se efetua até atingir uma camada-suporte de solo impermeável.

A fase de circulação ocorre quando há acumulo de água onde são constituídos 

os lençóis subterrâneos, cujo movimento se deve também à ação da gravidade, 

obedecendo às leis de escoamento subterrâneo.

2.4.1 Grandezas características

As  principais  grandezas  características  são  explicadas  por  Martins  (1976), 

como mostram os próximos itens.

Capacidade de infiltração: É a quantidade máxima de água que um solo, sob 

uma dada condição, pode absorver na unidade de tempo por unidade de área 

horizontal.  A penetração da água no solo,  na razão de sua capacidade de 

infiltração, verifica-se somente quando a intensidade da precipitação excede a 

capacidade  do  solo  em  absorver  a  água,  isto  é,  quando  a  precipitação  é 

excedente. A capacidade de infiltração pode ser expressa em milímetros por 

hora (mm/h), milímetros por dia (mm/dia), metros cúbicos por metro quadrado 

(m3/m2) ou metros cúbicos por dia (m3/dia).

Distribuição granulométrica: É a distribuição das partículas constituintes do solo 
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em função das suas dimensões. 

Porosidade: É a relação entre o volume de vazios de um solo e o seu volume 

total, expressa comumente em porcentagem (%).

Velocidade  de  infiltração: É  a  velocidade  média  de  escoamento  da  água 

através de um solo saturado, determinada pela relação entre a quantidade de 

água que atravessa a unidade de área do material do solo e o tempo. Pode ser 

expressa em metros por segundo (m/s), metros por dia (m/dia), metros cúbicos 

por metro quadrado (m3/m2) ou metros cúbicos por dia (m3/dia). 

2.4.2 Fatores intervenientes

Os principais fatores intervenientes também são explicados por Martins (1976), 

e apresentados nos itens a seguir:

Tipo de solo: A capacidade de infiltração varia diretamente com a porosidade, o 

tamanho  das  partículas  do  solo  e  o  estado  de  fissuração  das  rochas.  As 

características presentes em pequena camada superficial, com espessura da 

ordem de 1 cm, têm grande influência sobre a capacidade de infiltração.

Compactação devida ao homem e aos animais: Em locais  onde há tráfego 

constante de homem ou veículos ou em áreas de utilização intensa por animais 

(pastagens),  a  superfície  é  submetida  a  uma  compactação  que  a  torna 

relativamente impermeável.

Ação da precipitação sobre o solo: As águas das chuvas quando se chocam 

com  o  solo  promovem  a  compactação  da  sua  superfície,  diminuindo  a 

capacidade  de  infiltração  e  transportando  os  materiais  finos  que,  pela  sua 

sedimentação  posterior,  tenderão  a  diminuir  a  porosidade  da  superfície, 

umedecendo  a  superfície  do  solo,  saturando  as  camadas  próximas, 

aumentando a resistência à penetração da água; e atuando sobre as partículas 

de substancias coloidais que, ao intumescerem, reduzem as dimensões dos 

espaços intergranulares.

22



[Digite texto]

2.4.3 Determinação da capacidade de infiltração

Para  a  determinação  da  capacidade  de  infiltração  podem  ser  utilizados 

equipamentos  chamados  infiltrômetros,  que  são  capazes  de  realizar  uma 

medição direta. São tubos cilíndricos curtos de chapa metálica, com diâmetros 

que variam entre 200 e 900 mm. São cravados verticalmente no solo, de modo 

a restar uma pequena altura livre sobre este.

O  método  de  Horner  e  Lloyd  também  pode  ser  utilizado  para  conhecer  a 

capacidade de infiltração do solo de uma dada área, porém para pequenas 

bacias  hidrográficas.  Ele  é baseado na medida direta  da  precipitação e  do 

escoamento superficial resultante, o que possibilita a determinação da curva da 

capacidade de infiltração em função do tempo.

Já em bacias muito grandes, a intensidade de precipitação não é constante em 

toda a área e por isso, Horton propôs um método de avaliação da capacidade 

média de infiltração. Este método indica que a precipitação seja medida por 

diversos aparelhos por toda a bacia, e um deles deve ser necessariamente um 

pluviógrafo. 

2.5 Evaporação

Evaporação é o conjunto dos fenômenos de natureza física que transformam a 

água líquida ou sólida em vapor de água da superfície do solo e transferida, 

neste  estado,  para  a  atmosfera.  Esse  processo  só  ocorre  naturalmente  se 

houver ingresso de energia no sistema, proveniente do sol, da atmosfera ou de 

ambos e será controlado pela taxa de energia, na forma de vapor de água que 

se propaga na superfície da Terra (TUCCI & BELTRAME, 1993). A evaporação 

pode ocorrer  em corpos  d’água,  lagos  reservatórios  de  acumulação,  águas 

retidas na camada superficial do solo e mares, e é influenciada também pela 

temperatura e umidade relativa do ar, vento e pressão de vapor.

Os métodos mais utilizados para determinar a evaporação são:
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Evaporímetros: instrumentos  que  possibilitam  uma  medida  direta  do  poder 

evaporativo  da  atmosfera,  estando  sujeitos  aos  efeitos  de  radiação, 

temperatura, vento e umidade. Os mais conhecidos são os atmômetros e os 

tanques de evaporação;

Transferência de massa: é baseado na primeira Lei de Dalton, que estabelece 

a relação entre evaporação e pressão de vapor, expressa da seguinte forma:

E=C⋅(es−e )

Onde:

• E = intensidade da evaporação;

• C = coeficiente influenciado por fatores interferentes;

• eS = pressão de saturação do vapor de água à temperatura da água;

• e = pressão do vapor d’água presente no ar atmosférico. 

Equações Empíricas: foram estabelecidas com base no ajuste por regressão 

das variáveis envolvidas, para algumas regiões e condições específicas. Por 

isso devem ser utilizadas com cautela.

Balanço  hídrico:  possibilita  a  determinação  da  evaporação  com  base  na 

equação da continuidade do lago ou reservatório.  A referida equação pode ser 

escrita da seguinte forma:

dV
dt

=I−Q−E 0⋅A+P⋅A

Onde: 

• V = volume de água contido no reservatório (hm); 

• t = tempo (s); 

• I = vazão total de entrada no reservatório (m3/s);  

• Q = vazão de saída do reservatório (m3/s);
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• E0 = evaporação (mm/mês); 

• P = precipitação sobre o reservatório (mm/mês); 

• A = área do reservatório (km2).  
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3. ESCOAMENTO SUPERFICIAL

O  escoamento  superficial  talvez  seja  a  fase  mais  importante  do  ciclo 

hidrológico e de maior importância para os engenheiros, pois é a etapa que 

estuda o deslocamento das águas na superfície da Terra e está diretamente 

ligada ao aproveitamento da água superficial  e à proteção contra os efeitos 

causados pelo seu deslocamento (erosão do solo, inundações, etc.). 

Esse tipo de escoamento é presenciado fundamentalmente na ocorrência de 

precipitações e considera desde o movimento da água de uma pequena chuva 

que, caindo sobre um solo saturado de umidade, escoa pela sua superfície, 

formando as enxurradas ou torrentes, até córregos, ribeirões, rios e lagos ou 

reservatórios de acumulação.

De acordo com Martins (1993), parte da água das chuvas é absorvida pela 

vegetação e outros obstáculos, e é evaporada posteriormente. Da quantidade 

de água que atinge o solo, parte é retida em depressões do terreno e parte é 

infiltrada. Após o solo alcançar sua capacidade de absorver a água, ou seja, 

quando os espaços nas superfícies retentoras tiverem sido preenchidos, ocorre 

o escoamento superficial da água restante.

No  inicio  do  escoamento  superficial  é  formada  uma  película  laminar  que 

aumenta de espessura, à medida que a precipitação prossegue, até atingir um 

estado de equilíbrio.

Dentre os fatores que influenciam o escoamento superficial estão os seguintes:

• Fatores climáticos  : ligados à intensidade da chuva, duração da chuva e 

a chuva antecedente;

• Fatores fisiográficos  : ligados à área e forma da bacia, à permeabilidade 

e capacidade de infiltração e à topografia da bacia;

• Obras hidráulicas  :  ligadas à construção de barragens, canalização ou 

retificação e derivação ou transposição.
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3.1 Hidrogramas

O  hidrograma,  hidrógrafa  ou  fluviograma  é  a  representação  gráfica  da 

distribuição da vazão em função do tempo numa dada seção de um curso 

d’água.  Essa  distribuição  é  interpretada  como  sendo  a  resposta  da  bacia 

hidrográfica ou área de drenagem quando estimulada pelas chuvas que caem 

sobre essa área (Righetto, 1998).

A área de drenagem, grau de permeabilidade, profundidade do lençol freático, 

porosidade do solo e também o tipo de precipitação que ocorreu sobre a bacia, 

são aspectos da bacia que podem refletir  em um hidrograma. Precipitações 

uniformes sobre toda a bacia correspondem a hidrogramas com pico suave em 

relação  ao  hidrograma  resultante  de  uma  chuva  concentrada  próxima  ao 

exutório (ponto de um curso d'água onde se dá todo o escoamento superficial 

gerando no interior uma bacia hidrográfica por este curso) ou à seção onde são 

observadas as vazões Q(t) (Righetto, 1998).

Um hidrograma típico produzido por uma chuva intensa apresenta uma curva 

com  um  pico  único  (Figura  7).  Porém,  se  houver  variações  abruptas  na 

intensidade da chuva, uma sequencia de chuvas intensas ou uma recessão 

anormal  do escoamento subterrâneo,  o hidrograma gerado pode apresentar 

picos múltiplos (Porto et al., 1999).

Figura 7 - Hidrograma típico

Fonte: Porto et al., 1999
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A figura 8 representa um hidrograma mostrando as vazões médias diárias para 

um ano.

Figura 8 - Hidrograma de registros de descargas diárias (Usina Barra Bonita – 

rio Tietê)

Fonte: CARVALHO e SILVA, 2006

A figura 9 mostra uma hidrógrafa de uma chuva isolada (ietograma) de uma 

precipitação  que  ocorreu  em  uma  bacia,  assim  como  a  curva  de  vazão 

correspondente registrada em uma seção de um curso d’água.

Alguns fatores contribuíram para o escoamento na seção considerada, sendo 

eles:

• precipitação recolhida diretamente pela superfície livre das águas;

• escoamento superficial direto (incluindo o escoamento subperficial);

• escoamento básico (contribuição do lençol de água subterrânea).

É possível observar quatro trechos diferentes na Figura 3.3, aonde o primeiro 

vai  até  o  ponto  A.  Neste  primeiro  trecho  o  escoamento  ocorre  devido 

exclusivamente à contribuição do lençol  freático,  fazendo com que a vazão 
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decresça.  Entre  os  pontos  A e  B  acontece  a  contribuição  simultânea  dos 

escoamentos superficiais e de base, formando escoamento superficial direto, o 

qual promove aumento da vazão à medida que aumenta a área de contribuição 

para o escoamento.

Figura 9 - Ietograma e Hidrógrada de uma Chuva Isolada

Fonte: CARVALHO e SILVA, 2006

Quando  a  chuva  durar  tempo  suficiente  para  que  toda  a  área  da  bacia 

hidrográfica contribua para a vazão na seção de controle, atinge-se o ponto B,  

onde ocorre a vazão de pico, ou seja, o valor máximo para a vazão resultante 

da precipitação sob análise.

De qualquer forma o ponto B é um máximo da hidrógrafa, mesmo que toda a 

área  da  bacia  não  contribua  para  a  vazão,  porém  não  representando  a 

condição  crítica.  Caso  a  chuva  tenha  duração  superior  ao  tempo  de 

concentração da bacia (tempo, a partir  do início da precipitação, necessário 

para  que  toda  a  bacia  contribua  com  a  vazão  na  seção  de  controle),  a 

hidrógrafa  tenderá  a  um  patamar  com  flutuações  da  intensidade  de 

precipitação.
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As contribuições dos escoamentos superficiais e de base acontecem no trecho 

entre  os  pontos  A  e  B,  chamado  também  de  trecho  de  ascensão  do 

escoamento superficial direto.

Quando a  chuva  houver  terminado,  a  área de  contribuição  do escoamento 

superficial é reduzida gradualmente, como mostra o trecho BC. Este trecho é 

denominado trecho de depleção do escoamento superficial  direto, o qual se 

encerra no ponto C.

Quando é observada apenas a contribuição do escoamento básico, chamamos 

de  curva  de  depleção  de  escoamento  de  base,  fase  apresentada  após  o 

término do trecho C.

A separação do hidrograma em escoamento superficial  direto e escoamento 

básico é muito importante para o estudo das características hidrológicas da 

bacia e para alguns métodos de previsão de enchentes.

A determinação do hidrograma de projeto de uma bacia hidrográfica depende 

de  dois  componentes  principais:  a  separação  do  volume  de  escoamento 

superficial e a propagação deste volume para jusante. Este último componente 

dos modelos hidrológicos geralmente utiliza da teoria de sistemas lineares, ou 

seja, o hidrograma unitário (HU). (Tucci, 1993)

O método de HU, apresentado por Le Roy K. Sherman em 1932 e aperfeiçoado 

mais tarde por Bernard e outros, baseia-se primariamente em determinadas 

propriedades do hidrograma de escoamento superficial (Pinto, 1976).

O HU é o hidrograma resultante de um escoamento superficial unitário (1mm, 

1cm, 1 polegada) gerado por uma chuva uniforme distribuída sobre a bacia 

hidrográfica,  com intensidade constante de certa  duração,  constituindo uma 

característica  própria  da  bacia,  refletindo  as  condições  de  deflúvio  para  o 

desenvolvimento da onda de cheia (Carvalho e Silva, 2006).
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4. ESCOAMENTO SUBTERRÂNEO

A infiltração da água da chuva no solo ao longo de milhares de anos resultou 

na  formação  de  reservas  hídricas  subterrâneas  de  grande  valor  para  o 

abastecimento d’água urbano e rural, principalmente pelo volume disponível e 

sua  qualidade.  As  águas  subterrâneas  armazenadas  em  pequenas 

profundidades formam os lençóis freáticos, que exercem papel fundamental na 

regularização das vazões dos cursos d’água nos períodos de estiagem. 

A recarga natural de um lençol freático faz parte de um importante processo do 

ciclo hidrológico, que ocorre através da infiltração da água da chuva que não é 

escoada  superficialmente.  Parte  dessa  água  que  é  infiltrada  retorna  à 

atmosfera  através  da  evapotranspiração  e  parte  é  drenada,  lenta  e 

verticalmente até atingir a superfície freática.

Durante a infiltração, uma parcela da água sob a ação da força de adesão ou 

de capilaridade fica retida nas regiões mais próximas da superfície do solo, 

constituindo a zona não saturada. Já a outra parcela, sob a ação da gravidade, 

atinge as zonas mais profundas do subsolo, constituindo a zona saturada. A 

figura 10 apresenta como essas zonas estão dispostas.
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Figura 10 – Caracterização esquemática das zonas não saturadas e saturadas no 

subsolo.

Fonte: Boscardin Borghetti et al. (2004) apud ABAS

Zona não saturada: também chamada de zona de aeração, é a parte do solo 

que  está  parcialmente  preenchida  por  água.  Nesta  zona,  pequenas 

quantidades de água distribuem-se uniformemente, e as moléculas se aderem 

às  superfícies  dos  grãos  do  solo.  Nesta  zona  ocorre  o  fenômeno  da 

transpiração pelas raízes das plantas, de filtração e de autodepuração da água.

Dentro dessa zona encontra-se: 

• Zona de umidade do solo: é a parte mais superficial, onde a perda de 

água para a atmosfera é intensa. 

• Zona intermediária: região que fica entre a zona de umidade do solo e a 

franja capilar, porém com umidade menor do que nesta última e maior 

do que na zona superficial do solo. Em áreas onde o nível freático está 

próximo  da  superfície,  a  zona  intermediaria  pode  não  existir,  pois  a 

franja  capilar  atinge  a  superfície  do  solo.  Normalmente  são  brejos  e 

alagadiços, onde há uma intensa evaporação da água subterrânea. 

• Franja  capilar:  é  a  região  mais  próxima  do  lençol  freático,  onde  a 
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umidade é maior devido à presença da zona saturada logo abaixo.

Zona Saturada: é a região abaixo da zona não saturada, onde os poros ou 

fraturas da rocha estão totalmente preenchidos por água. As águas atingem 

essa zona por gravidade, através dos poros ou fraturas até alcançar uma 

profundidade limite, onde as rochas estão tão saturadas que a água não 

pode  penetrar  mais.  Para  que  ocorra  infiltração  até  a  zona  saturada,  é 

necessário primeiro satisfazer as necessidades da força de adesão da zona 

não saturada.

A superfície que separa a zona saturada da zona de aeração é chamada de 

nível freático, ou seja, este nível corresponde ao topo da zona saturada (IGM, 

2001 apud ABAS). Dependendo das características climatológicas da região ou 

do volume de precipitação e escoamento da água, esse nível pode permanecer 

permanentemente a grandes profundidades, ou em alguns casos aproximar da 

superfície  horizontal  do  terreno,  dando  origem  às  zonas  encharcadas  ou 

pantanosas,  ou  transformando-se  em  nascentes  quanto  se  aproxima  da 

superfície através de um corte no terreno.
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5. MODELOS DE CHUVA – VAZÃO

Um modelo de chuva-vazão é uma ferramenta baseada no processo do ciclo 

hidrológico, que tem como objetivo realizar uma avaliação da vazão em uma 

dada bacia hidrográfica. Esses modelos devem ser capazes de descrever em 

função da precipitação, as perdas que ocorrem por evaporação, interceptação, 

infiltração  e  percolação  da  água  subterrânea,  assim  como  calcular  o 

escoamento superficial e o de base.

Os modelos chuva-vazão são utilizados para estudo do comportamento dos 

fenômenos físicos hidrológicos;  análise de consistência e preenchimento de 

falhas;  previsão  de  vazão  em  tempo  real;  previsão  de  cenários  de 

planejamento;  efeitos  resultantes  de  modificações  do  uso  do  solo; 

dimensionamento de obras hidráulicas (Tucci, 1998).

Quando  se  vai  escolher  um  modelo  de  chuva-vazão  deve-se  levar  em 

consideração os seguintes aspectos: os objetivos para os quais o modelo será 

utilizado, as limitações do modelo e a qualidade e quantidade de dados que 

possui  (Tucci,  1998).  Em geral  os sistemas hidrológicos são quase sempre 

contínuos,  espalhados,  não  lineares  e  estocásticos,  porém  nem  todos  os 

modelos chuva-vazão tratam o sistema como ele realmente é ou ocorre.

Em  virtude  da  necessidade  de  um  levantamento  exaustivo  de  dados,  os 

modelos acabam se tornando mais complexos, o que leva a indagação de qual 

deverá  ser  o  aumento  da  precisão  na  coletada  de  dados,  que  influenciará 

significativamente no resultado final.

Esse tipo de estudo é utilizado para atender as seguintes finalidades:

• Fornecer  dados  para  projetos  de  engenharia.  É  largamente 

utilizado na extensão de séries de dados fluviométricos, uma vez 

que  a  disponibilidade  de  dos  pluviométricos  é  maior  que  os 

fluviométricos;
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• Simular  vazões  em  cursos  de  água  de  bacia  submetida  a 

intervenções,  principalmente  com  enfoque  em  enchentes  em 

bacias urbanas;

• Ajudar na previsão de vazões que subsidiem o gerenciamento de 

barragens e sistemas de alerta de cheias;

• Analisar o impacto de obras hidráulicas em cursos de água;

• Avaliar  o  impacto  de  intervenções  antrópicas  em  bacias 

hidrográficas;

• Estudar,  equacionar  e  reproduzir  as  diversas  fases  do  ciclo 

hidrológico, objetivos inerentes às atividades de pesquisa.

Tucci (2008) afirma que a tendência de desenvolvimento de modelos após a 

década de 80 centrou-se nos seguintes aspectos:

• Previsão de cheias em tempo real;

• Simplificação  dos  modelos,  a  partir  da  redução  do  número  de 

parâmetros, agilizando seu emprego; e 

• Busca  de  informações  hidrológicas  em  circunstâncias  de  dados 

limitados. 

É importante lembrar que o objetivo do estudo, a disponibilidade de dados e as 

dimensões da bacia condicionam ao tipo de modelo empregado. Atividades de 

projeto exigem uma abordagem mais objetiva ao passo que os trabalhos de 

pesquisa buscam um entendimento do fenômeno, que quanto mais próximo da 

realidade, mais complexo fica.
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6. TEMPO DE RETORNO

A probabilidade de ocorrência de um evento hidrológico indesejável, seja com 

relação  às  grandes  precipitações  que  provocam  enchentes,  seja  com  as 

grandes estiagens, é um parâmetro fundamental para a avaliação e projeto de 

sistemas hídricos, como reservatórios, canais, vertedores, bueiros, galerias de 

águas pluviais e outros (Righetto, 1998).

Quanto mais extremo for um evento, ou seja, quanto mais ele estiver fora da 

faixa de eventos (acontecimentos) normais, mais raro ele será, isto é, espera-

se que ele demore mais tempo para se repetir.  Esse tempo de repetição é 

chamado de “tempo de retorno (TR)",  ou seja,  é o tempo médio em que o 

evento é igualado ou superado pelo menos uma vez.

Quando dizemos que um evento de precipitação tem um tempo de retorno de 

dez anos, isso significa que em cinquenta anos ele poderá se repetir  cinco 

vezes, ou seja, ele se repete em média de dez em dez anos.

O  tempo  de  retorno  pode,  também,  ser  definido  como  o  inverso  da 

probabilidade de decorrência de um determinado evento em um ano qualquer. 

Por  exemplo,  se  a  chuva  de 130  mm em um dia  é  igualada  ou superada 

apenas 1 vez a cada 10 anos diz-se que seu tempo de retorno é de 10 anos, e 

que a probabilidade de acontecer um dia com chuva igual ou superior a 130 

mm em um ano qualquer é de 10%. Veja como chegamos a esse resultado:

Tr = 1/P 

Sendo: 

Tr= tempo de retorno (em anos)

P = probabilidade

10 = 1/P

P = 1/10 = 0,10

P = 10%
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O tempo de retorno é expresso em anos. Assim, se um evento hidrológico, 

como por exemplo, uma cheia é igualada ou excedida em média a cada 10 

anos terá um período de retorno T = 10 anos. 

O  tempo  de  retorno  utilizado  na  determinação  da  vazão  de  projeto  e, 

consequentemente, no dimensionamento do dispositivo de drenagem, deve ser 

fixado  em função  da  importância  e  segurança  da  obra  e  do  estudo  custo-

benefício, a partir da avaliação dos danos para vazões superiores à vazão de 

projeto, considerando danos a terceiros e custos para restauração da obra.

O subdimensionamento pode gerar enchentes, mas o superdimensionamento 

pode  ocasionar  gastos  desnecessários.  Os  tempos  de  retorno  devem  ser 

estimados  com  base  em  muitos fatores.  As  dificuldades  de  estabelecer 

objetivamente  o  tempo  de  retorno  fazem com que  a  escolha  recaia  sobre 

valores aceitos pelo meio técnico.

Em resumo, o custo de implantação da estrutura hidráulica aumenta com o 

tempo de retorno adotado em seu projeto. Assim, a maximização do nível de 

segurança  conduz  ao  incremento  nos  recursos  necessários,  nem  sempre 

disponíveis ou factíveis de serem aplicados no empreendimento.

Portanto,  a  decisão  de  se  investir  em obras  para  controle  de  cheias  deve 

contemplar  forçosamente  parâmetros  econômicos,  além  dos  parâmetros 

puramente hidrológicos.

Acompanhe na Figura 11 a relação entre custo/diâmetro dos canos utilizados e 

o tempo de retorno que está sendo considerado.
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Figura 11 - Tempo de retorno e a sua relação com o diâmetro dos canos utilizados na 

rede de drenagem.

Fonte: CPTEC/INPE, 2003.

Existem várias  estimativas  de  tempo de  retorno,  de  acordo  com o  tipo  de 

ocupação do solo, de acordo com o tipo de via pública ou mesmo com base na 

obra que será executada. Esses períodos são estimados e, por esse motivo, 

podem variar de um autor para o outro, servindo de base para a realização de 

projetos de drenagem. A tabela 1 mostra tempos de retorno apresentados por 

Tucci et al.
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Tabela 1: Períodos de retorno para diferentes ocupações de áreas.

TIPO DE OBRA TIPO DE OCUPAÇÃO
PERÍODO DE 

RETORNO
TR (ANOS)

Microdrenagem

Residencial 2
Comercial 5

Áreas com edifícios de serviços 
públicos

5

Aeroportos 2 a 5

Macrodrenage
m

Áreas comerciais e artérias de 
tráfego

5 a 10

Áreas comerciais e residenciais 50 a 100
Áreas de importância específica 500

Fonte: Tucci et al (1995)

Para cada intensidade e duração da precipitação, podemos associar um tempo 

de  retorno,  o  que  é  representado  graficamente  pelas  curvas  de  duração, 

intensidade e frequência. 

6.1 Equação de Chuvas Intensas

Para o dimensionamento de estruturas hidráulicas, o hidrólogo deve determinar 

a  chuva  de  maior  intensidade  que  se  espera  que  ocorra  com  uma  dada 

frequência. A utilização prática desses dados requer que se estabeleça uma 

relação analítica entre as grandezas características de uma precipitação, quais 

sejam a intensidade (i), a duração (t) e a frequência (P).
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7. PREVISÃO DE ENCHENTES

7.1 Enchentes e Inundações

A enchente se caracteriza por uma vazão relativamente grande de escoamento 

superficial, ocasionando o  transbordamento de água, através dos rios, lagos, 

mares e córregos, ou ainda pela acumulação de água por drenagem deficiente. 

Ela é o resultado de chuvas intensas e concentradas,  pela intensificação do 

regime  de  chuvas  sazonais,  por  saturação  do  lençol  freático  (Figura  12), 

enquanto que a inundação se caracteriza pelo extravasamento de um canal 

(Figura 13).

Uma  enchente  pode  não  causar  inundação,  principalmente  se  obras  de 

controle  forem construídas para  esse fim.  Porém, mesmo não havendo um 

grande aumento de escoamento superficial poderá acontecer uma inundação, 

caso haja alguma obstrução no canal natural do rio (Villela e Mattos, 1985).

Figura 12 - Enchente 30/01/2004, Bacia do Gregório, Centro de São Carlos – SP.

Fonte: Mendiondo, 2004.
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Figura 13 - Fotos de inundações em São Paulo.

Fonte: (1) Jornal Gazeta do Tatuapé - 24/12/00, (2) CETESB, 2003.

Uma enchente é caracterizada pelo descarregamento de qualquer volume de 

água  acumulado  a  montante,  rompimento  de  uma barragem ou  a  abertura 

brusca das comportas de um reservatório.

Já  a  inundação  normalmente  é  ocasionada  pela  existência,  a  jusante  da 

inundação,  de  qualquer  obstrução  que  impeça  a  passagem  de  vazão  de 

enchente ou por um bueiro mal dimensionado que pode remansar o rio.

Depois  de  vários  estudos,  ficaram  patentes  as  três  principais  causas  das 

enchentes e ou inundações que assolam as grandes áreas urbanas brasileiras: 

impermeabilização do solo, erosão e disposição inadequada do lixo.

O  termo  previsão  de  enchentes  aplica-se  ao  cálculo  de  uma  enchente  de 

projeto por extrapolação dos dados históricos para condições mais críticas. É 

um procedimento necessário ao projeto de obras de controle de enchentes. O 

significado do cálculo de uma enchente pode ser:

a) estabelecer a vazão máxima de projeto;

b) definir, se possível, o hidrograma da cheia, isto é, determinar a distribuição 

das vazões ao longo do tempo, desde o instante em que se tem o aumento do 

escoamento  superficial  produzido  pelo  efeito  da  chuva,  até  o  fim  da 

contribuição do escoamento superficial.
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Todos os projetos de engenharia são planejados para o futuro, não havendo 

certeza absoluta das exatas condições de trabalho da obra ou estrutura. Na 

previsão de enchentes podem ser utilizados métodos baseados em dados de 

chuva, isto é, métodos de transformação de chuva em vazão, como o método 

do hidrograma unitário e o método racional. Pode-se, ainda, quando se dispõe 

de séries históricas de vazão, recorrer a modelos ou leis de probabilidade já 

consagrados  para  a  descrição  das  frequências  de  ocorrência  de  eventos 

extremos,  permitindo  que  o  projeto  seja  elaborado  com base  em um risco 

calculado.

Na  previsão  de  enchentes,  o  enfoque  estatístico  para  se  determinar  a 

magnitude  das  vazões  de  pico  das  cheias  (vazões  críticas  ou  de  projeto) 

consiste  em  definir  uma  relação  entre  descargas  máximas  e  as 

correspondentes frequências de ocorrência, a partir do estudo de uma série de 

dados observados. A suposição básica é que as cheias verificadas durante um 

determinado período possam ocorrer em um período futuro de características 

hidrológicas similares, isto é, com uma expectativa de repetição.

A seleção da técnica mais apropriada para a determinação da enchente de 

projeto  depende  do  tipo,  quantidade  e  qualidade  dos  dados  hidrológicos 

disponíveis.
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8. CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DE CHEIAS 

Os métodos de estudo de frequência das vazões de enchentes constituem-se 

em  uma  ferramenta  importante  para  o  estabelecimento  de  critérios  de 

dimensionamento de obras hidráulicas. O conhecimento da frequência com que 

determinado  evento  pode  ocorrer  permite  o  confronto  econômico  entre  as 

possíveis consequências e o montante necessário para tornar as estruturas 

suficientemente resistentes a sua ação, propiciando os elementos necessários 

à definição ótima do projeto (Holtz e Pinto, 1976).

Os  estudos  de  frequência,  em geral,  ignoram  a  existência  de  um  limite  à 

máxima vazão que pode ocorrer em determinado rio. Entretanto é indiscutível a 

existência  de  um  limite  físico,  imposto  pelas  próprias  dimensões  da  área 

drenada (Holtz e Pinto, 1976).

Os métodos hidrometeorológicos procuram definir esse valor-limite a partir da 

avaliação  da  Precipitação  Máxima  Provável  (PMP)  que  é  definida  pela 

Organização  Meteorológica  Mundial  (WMO,  1986),  como  o  limite  máximo 

teórico, fisicamente possível, da precipitação, para uma determinada duração, 

em uma determinada área geográfica, em uma determinada época do ano.

Os  métodos  da  PMP devem  ser  considerados  como  estimação  e  não  de 

cálculo, pois consistem em técnicas de aproximação do valor do limite superior 

para a precipitação. A complexidade dos processos físicos atmosféricos e as 

características  aleatórias  dos  campos  de  precipitação  tornam  impossível 

determinar o verdadeiro valor do limite superior. Berod et al. (1992) afirmam 

que  o  problema  da  PMP  não  está  relacionado  à  existência  de  um  limite 

superior para a precipitação,  como  implícito na sua definição, e sim no cálculo 

desse limite. 

Além disso, a sua estimação depende da disponibilidade de um conjunto de 

observações históricas, fazendo com que a PMP seja suscetível às incertezas 

impostas pelas amostras disponíveis. Por esse ponto de vista, a PMP deve ser 
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vista como uma variável aleatória, cujo comportamento pode ser descrito por 

uma distribuição de probabilidades.

De  acordo com Bertoni  e  Tucci  (1993)  apud  Fernades (2009),  os  métodos 

hidrometeorológicos consideram que a precipitação tende a crescer à medida 

que haja  um aumento no teor  de umidade no fluxo  de ar  que alimenta  as 

tempestades.  Os métodos hidrometeorológicos mais empregados na prática 

são descritos por Bertoni e Tucci (1993) apud Fernandes (2009) da seguinte 

forma:

1) Maximização de tormentas severas  

Este método busca selecionar as maiores tormentas na região de interesse e 

2) Transposição de tormentas severas: 

Esse método se aplica quando o histórico de precipitação de uma dada bacia 

não é suficiente para caracterizar as condições mais severas possíveis para a 

chuva.  A transposição  só  é  válida  se  existem  reais  condições  de  que  as 

tormentas de outras bacias possam ocorrer na bacia em estudo. Nesse caso, 

as bacias devem estar expostas à incursão das mesmas massas de ar e aos 

mesmos tipos de tormentas.

3) Maximização das sequências de tormentas severas: 

Este método é aplicado em grandes bacias, nas quais a área de drenagem 

supera expressivamente a extensão das tormentas. 
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9. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DE CHEIA DE PROJETO

Neste item abordaremos Fórmulas Empíricas e Métodos Estatísticos para a 

obtenção de cheia máxima de projeto. 

9.1 Fórmulas Empíricas

Consistem em fórmulas que relacionam vazão com as características físicas ou 

climáticas  da  bacia.  Os  parâmetros  e  coeficientes  são  de  caracteres 

experimentais, quando se possui poucos dados de observação.

• Método de Fuller :O método é baseado nas cheias do rio Tohichson, 

EUA,  onde  foi  desenvolvido  o  método  de  extrapolação  de  dados 

históricos de vazão.

•  Fórmula de Aguiar:É uma fórmula empírica proposta pelo Engenheiro 

Aguiar, que usa parâmetros que correspondem às características locais 

no Nordeste Brasileiro.

Esta  fórmula  tem  sido  largamente  utilizada  para  o  dimensionamento  de 

vertedouros de pequenas barragens.

9.2 Métodos Estatísticos

Para determinar a vazão de projeto em um rio, o mais apropriado é aplicar 

métodos estatísticos em seus registros históricos de vazão.

Para que esse método seja utilizado é importante que as características do 

regime  do  rio  não  tenham  sofrido  nenhuma  modificação  importante,  como 

desvio, construção de barragens, processo de urbanização das margens, entre 

outros, que afetam diretamente o regime normal do rio.
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Tabela 2 – Desvios para valores do coeficiente de obliquidade

Fonte: VILLELA, 1975 apud Studart 2006

9.3 Propagação de Cheias

Após a ocorrência de uma precipitação acontece um evento de cheia, quando 

forma-se uma onda que desloca o fluxo do curso d’ água de montante para 

jusante. Esse deslocamento é denominado propagação. Quando acontece o 

fenômeno de propagação ocorre uma diminuição da vazão máxima do evento e 

o aumento do tempo de propagação.

A figura 14 demonstra a propagação de uma onda de cheia.

Figura 14 – Propagação de uma onda de cheia.

Fonte: Baptista (1995) apud Marins (2004).

46



[Digite texto]

Segundo Marins (2004), pode-se dizer então que a onda de cheia sofre um 

amortecimento da sua vazão máxima, ou vazão de pico. Esta redução é função 

de características físicas do curso d’ água onde ocorre o escoamento. 

Segundo Holtz e Pinto (1976) quando conhecemos o hidrograma das vazões 

afluentes  (Qa)  ao  reservatório  ou  à  extremidade  de  montante  do  rio,  o 

problema resume a determinação do correspondente hidrograma de vazões 

efluentes (Qe), através da descarga da barragem ou da seção de jusante do 

trecho de rio.

O fenômeno é descrito pela equação de continuidade.

Qa=Qe+
dV
dT

Onde dV representa a variação do volume acumulado no reservatório ou no 

próprio rio, devido à sua variação de nível, no intervalo elementar de tempo dT.

A resolução da equação de continuidade é bastante simples para reservatórios, 

uma vez que os efeitos dinâmicos são desprezíveis e as variáveis Qe e V são 

funções exclusivamente do nível das águas represadas, ou seja, em condições 

existentes a montante.

Para propagação de cheias em reservatórios dotados de comportas, consultar 

Holtz e Pinto (1976).
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10. MEDIÇÕES DE VAZÃO

Vazão é o volume de um determinado fluido que passa em uma determinada 

seção, em um conduto livre ou forçado, por unidade de tempo. Neste caso o 

volume é dado em litros e o tempo é medido em segundos, ficando expressa 

sua unidade em l/s.

Quando estamos medindo a vazão em rios é mais usual utilizar a unidade de 

medida em metros cúbicos por segundo (m³/s), onde 1m³/s corresponde a 1000 

l/s (litros por segundo).

Segundo Collischonn, 2011, o escoamento varia no tempo e no espaço. As 

variáveis fundamentais são a velocidade, a vazão e o nível da água. Quando 

essas variáveis não sofrem variação ao longo do tempo em determinado trecho 

do  canal  o  escoamento  é  chamado  permanente,  no  entanto  quando  as 

variáveis vazão, velocidade média e nível não variam no espaço, o escoamento 

pode ser chamado de uniforme. 

Para realizar os cálculos primeiramente adotaremos condição perfeita no rio, 

levamos em consideração um escoamento permanentemente uniforme em um 

canal aberto, com declividade constante do fundo e da linha de água, dessa 

forma podemos estimar a partir de equações relativamente simples, como as 

de  Chezy  e  de  Manning.  A equação  de  Manning,  apresentada  a  seguir, 

relaciona a velocidade média da água em um canal com o nível da água neste 

canal e a declividade.

u=

R

h

2
3

⋅S
1

2

n

Onde:
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• u = velocidade média da água em m/s; 

• Rh = raio hidráulico da seção transversal (m); 

• S = declividade (metros por metro, ou adimensional); 

• n = coeficiente empírico, denominado coeficiente de Manning.

A figura 15 apresenta um perfil longitudinal de um canal escoando em regime 

permanente e uniforme.

Figura 15 – Perfil de um trecho de canal em regime de escoamento permanente e 

uniforme.

Fonte: Collischonn, 2011.

A figura 16 apresenta uma seção transversal do canal, supondo que o canal 

tem a forma retangular. A profundidade de escoamento é y e a largura do canal 

é B.
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Figura 16 – Seção transversal de um canal em regime de escoamento permanente e 

uniforme.

Fonte: Collischonn, 2011.

Para determinar o perímetro molhado, devemos somar os segmentos da seção 

transversal, em que a água tem contato com as paredes, isto é: 

P=B+2y

Onde:

• P = perímetro molhado (m); 

• B = largura do canal (m); 

• y = profundidade ou nível da água (m).

Para calcularmos o raio hidráulico, devemos encontrar a relação entre a área 

de escoamento e o perímetro molhado, ou seja:

Rh=
A
P

Onde: 

• A = área (B.y) (m²);

• P = perímetro molhado (m)
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A partir das equações anteriores conseguimos deduzir que quanto maior o nível 

da água y, maior a velocidade média da água no canal.

Segundo Collischonn, 20122 o coeficiente “n” de Manning varia de acordo com 

o revestimento do canal.  Dessa forma,  canais com paredes muito  rugosas, 

como canais  revestidos  por  pedras  irregulares  e  os  rios  naturais  com leito 

rochoso tem valores altos de “n”. Canais de laboratório, revestidos de vidro, por 

exemplo, podem ter valores relativamente baixos de “n”.  Na tabela 3 temos 

alguns valores de “n” de Manning para diferentes tipos de canais.

Tabela 3 – Valores de “n” de Manning para canais com diferentes tipos de 

revestimentos de fundo e paredes

Tipo de Revestimento n de Manning
Vidro (laboratório) 0,01

Concreto liso 0,012
Canal não revestido com boa 

manutenção 0,020
Canal natural 0,024 a 0,075

Rio de montanha com leito rochoso 0,075 a > 1,00
Fonte: Hornberger et al., 1998.

A vazão em um canal pode ser calculada pelo produto da velocidade média 

vezes a área de escoamento, ou seja:

Q=u⋅A=A⋅

R

h

2
3

⋅S
1

2

n

Exemplo 3 proposto por Collischonn, 2011

Visando aplicar o conteúdo já exposto, determinar qual é a vazão que escoa 

em  regime  permanente  e  uniforme  por  um  canal  de  seção  transversal 

trapezoidal  com  base  B  =  5  m  e  profundidade  y  =  2  m,  considerando  a 
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declividade de 25 cm por km. Considere que a parede lateral do canal tem uma 

inclinação dada por m = 2, e que o canal não é revestido, mas está com boa 

manutenção.

Sabendo que para determinar a área de escoamento de um canal trapezoidal, 

devemos aplicar à seguinte fórmula:

A=
(B+B+2⋅m⋅y)⋅y

2

Onde:

•  B = largura da base;

•  y = profundidade em m = cotg α de acordo com a figura abaixo.

Figura 17 – Seção transversal de um canal trapezoidal em regime de escoamento 

permanente e uniforme.

Fonte: Collischonn, 2011.

O perímetro molhado é dado por

P=B+2⋅√ y2+(m⋅y )
2

Portanto A = 18m² e P = 13,9 m. O raio hidráulico é Rh = 1,3m.
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A declividade de 25 cm por km corresponde a S = 0,00025 m.m-1, o coeficiente 

de Manning para um canal não revestido com boa manutenção é de 0,020, 

então a vazão no canal é dada por: 

Q=A⋅

R

h

2
3

⋅S
1

2

n
=18⋅

(1,3)
2

3
⋅(0, 00025)

1
2

0, 020
=16 ,9m ³/ s

Portanto, a vazão no canal é de 16,9 m³/s.

Além  da  medição  demonstrada  anteriormente,  onde  adotamos  condições 

perfeitas (de laboratório), em campo, com condições reais a vazão pode ser 

medida num curso de água das seguintes maneiras:

a) Medindo-se o nível da água;

b) A partir do conhecimento das áreas e das velocidades;

c) Estações fluviométricas (ou linmétricas).

10.1 Medida a partir do nível da água

Existem duas formas distintas para medir a vazão a partir do nível da água em 

cursos d’água de menor porte. Esses dois dispositivos são denominados calha 

Parshal e de vertedor de soleira delgada, que são definidos por Collischonn 

(2011).

10.1.1 Vertedores de soleira delgada

São composições hidráulicas que forçam o escoamento a passar do regime 

subcrítico (lento) para o regime supercrítico (rápido), para as quais a relação 

entre a cota e vazão é conhecida. Dessa forma, o nível  de água medido a 

montante com uma régua pode ser utilizado para estimar diretamente a vazão 

(Figura 18).
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Figura 18 – Vertedor triangular para medição de vazão em pequenos cursos d’água.

Fonte: Collischonn, 2011

Um vertedor triangular de soleira delgada com ângulo de 90° (Figura 19), por 

exemplo, tem uma relação entre cota e vazão, que pode ser verificada pela 

seguinte equação:

Q=1,42⋅h2,5

Onde:

• Q = vazão (m³/s);

• h = carga hidráulica (m) sobre o vertedor que é a distância do vértice ao 

nível da água, medido a montante do vertedor (Figura 18).

A relação entre a cota e a vazão de um rio pode ser utilizada diretamente, 

porém sugere-se que na maioria dos casos seja realizada a verificação em 

laboratório.
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Figura 19 – Vertedor triangular com soleira delgada em ângulo de 90°

Fonte: Collischonn, 2011

No caso de abertura trapezoidal, a forma que tem os lados com inclinação 4:1 

(indicador de declividade dos taludes -1 unidade na horizontal e 4 unidades na 

vertical) é conhecida como vertedor Cipoletti (Figura 20).

Figura 20 – Vertedor trapezoidal (Cipoletti)

Fonte: Pereira e Mello

A dedução da equação de vazão parte da equação de Francis para vertedores 

com duas contrações laterais e que fornece:

Q=1,861⋅.l.h3/2
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Onde:

• Q = vazão (m³/s);

• L = comprimento da soleira (m);

• h = carga hidráulica (m). 

Além dos vertedores já apresentados, existem também os retangulares 

(Figura  21).  A  equação  mais  utilizada  para  determinação  de  vazão  de 

vertedores retangulares é a proposta por  Francis,  pois  é  simples e oferece 

bons resultados.

Figura 21 – Vertedor retangular

Fonte: Pereira e Mello

Equação de Francis para vertedores retangulares:

Q=1,861⋅.l.h3/2

Onde:

• Q = vazão (m³/s);

• L = comprimento da soleira (m);

• h = carga hidráulica (m). 
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10.1.2 Calha Parshall

É um dispositivo na forma de um canal aberto com dimensões padronizadas e 

geometria de fundo e paredes que aceleram a velocidade da água, pois ela é 

forçada  por  uma garganta  relativamente  estreita  e  cria  uma passagem por 

escoamento crítico. A medição de nível é feita a montante garganta, e pode ser 

relacionada de forma a permitir a medição em diferentes faixas de vazão.

Figura 22 – Calha Parshall para medição de vazão em pequenos córregos ou canais.

Fonte: Collischonn, 2011

Na Calha Parshall a determinação da vazão é expressa em função da altura, e 

principalmente pelas características da calha.
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Q=K⋅H n

Onde:

• Q = vazão (m³/s);

• K = constante que depende das dimensões da calha e ajuste da unidade 

de engenharia; 

• H = altura da calha (m);

• n = valor que difere ligeiramente de 3/2, conforme tabela 4 com valores 

de K e n para diversos padrões.

Tabela 4 – Valores de n e k para determinar a vazão

Fonte: Norma ASTM 1941:1975

Apesar das calhas Parshall e dos vertedores mostrarem uma relação direta e 

conhecida  ou  facilmente  calibrável  entre  a  vazão  e  a  cota,  possuem  a 

desvantagem  de  terem  alto  custo  de  instalação  e  podem  ser  danificados 

durante eventos extremos.
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10.2 Medida da Velocidade 

Segundo Pinto (1976) de modo geral, a velocidade da água num rio diminui da 

superfície  para  o  fundo  e  do  centro  para  as  margens.  É  uma  grandeza 

extremamente variável.

Apesar das dificuldades em medir através da velocidade da água que aqui não 

se  apontaram,  costumamos  medi-la  com  os  equipamentos  apresentados  a 

seguir.

Flutuadores: determina-se o  tempo de percurso  de um flutuador  entre  dois 

pontos  de  distância  conhecida,  dessa  maneira  tem-se  uma  estimativa  da 

velocidade  da  superfície.  Podemos  utilizar  garrafa  plástica  e  boia  para 

determinar a velocidade superficial do escoamento, que é na maioria das vezes 

superior à velocidade média do escoamento. A velocidade média corresponde 

de 80 a 90% da velocidade superficial.  Multiplicando-se a velocidade média 

pela  área  molhada  (área  da  seção  transversal  pó  onde  está  ocorrendo  o 

escoamento), obteremos a vazão.

Q=V média⋅Amédia  para vazões >300 l/s

Para  determinarmos  a  área  da  seção,  devemos  realizar  uma  batimetria 

simples. Com uma régua identificamos a profundidade em vários pontos da 
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seção.  Dessa  forma  teremos  o  perfil  da  nossa  seção.  Utilizando  papel 

milimetrado em escritório, conseguiremos saber a área na nossa seção.

Após ter coletado as profundidades na seção, iremos determinar a velocidade 

utilizando um flutuador. Devem ser feitas 3 repetições e escolher o trecho mais 

reto e uniforme. Baixa precisão.

Exemplo:

• O flutuador demorou 20s para percorrer o trecho entre os pontos 1 e 2 

(10m).

Sabendo que a velocidade na superfície se dá pela fórmula:

Temos: 

V=
10m
20 s

=0,5m /s

Tendo a velocidade de superfície, devemos encontrar a Velocidade média do 

rio.

• VMED = 0,85 x 0,5 m/s

• VMED = 0,425 m/s

Supondo uma área da seção transversal igual a 1,5 m²:

• Q = 0,425 m/s x 1,5 m²

• Q = 0,64 m³/s    ou   Q = 640 l/s 

Molinetes  :   são aparelhos que permitem, desde que bem aferidos, o cálculo da 

velocidade mediante a medida do tempo necessário para uma hélice ou concha 

dar um certo número de rotações. Através de um sistema elétrico, o molinete 
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envia um sinal luminoso ou sonoro ao operador em cada 5, 10 ou 20 (ou outro 

número qualquer) voltas realizadas.

Marca-se o tempo decorrido entre alguns toques, de forma a se ter o número 

de rotações por  segundo (n).  Cada molinete,  quando tarado,  recebe a sua 

curva  V =  a.n+b, onde  “n”  tem um significado  acima visto  e  “a”  e  “b” são 

constantes do aparelho, o que permite o cálculo da velocidade V (m/s) em cada 

ponto considerado (Pinto, 1976).

10.3 Estações Fluviométricas 

Nos  métodos  diretos  demonstrados  anteriormente,  para  termos  o  valor  da 

vazão diariamente, devemos sempre ir a campo e medir utilizando uma das 

técnicas.   Em  virtude  de  esse  processo  acabar  se  tornando  oneroso  e 

complicado  em  alguns  casos,  a  implantação  de  uma  estação  hidrométrica 

ajudaria significativamente.

Uma estação hidrométrica consiste em um dispositivo de medição do nível d’ 

água com uma régua linimétrica ou linígrafas, devidamente referidos a uma 

cota conhecida e materializada no terreno.

Ao instalar essa estação chamada de fluviométrica obtemos um registro  do 

nível do rio em cada evento (cheia, precipitação entre outros) e a partir disso 

conseguimos fazer uma relação entre a vazão e o nível, denominado curva-

chave.

Segundo  Santos  (2001)  existem  dois  tipos  de  linígrafos  do  ponto  de  vista 

funcional:

• Linígrafos de boia  :  faz a leitura com a ajuda de um flutuador 

preso a um cabo ou a uma fita de aço, que transmite o seu 

movimento, decorrente de uma variação do nível d’água, a um 

eixo que se desloca e grava esse movimento em um gráfico de 

papel, ou transmite esse movimento a um receptor eletrônico;

• Linígrafo de pressão  : mede a pressão d’ água no fundo do rio, 
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consequentemente medindo a altura da coluna d’ água. Existe o 

linígrafo de bolhas e o linígrafo com transmissor eletrônico de 

pressão, que grava os valores dos níveis d’ água em um arquivo 

magnético  (datalogger),  de  onde  são  transferidos  para  um 

computador. Esse último tipo é atualmente o mais utilizado nas 

estações  recentemente  instaladas,  pela  sua  facilidade  de 

instalação e aquisição dos dados.

Segundo Santos (2001), para a escolha do local de instalação das estações 

fluviométricas  deve-se  procurar  um  local  onde  a  calha  obedece  a  alguns 

requisitos básicos:

1) Boas condições de acesso a estação;

2) Presença de observador potencial (quando a estação não for automatizada);

3) Leito regular e estável;

4) Sem obstruções a jusante, ou seja, sem controle de jusante;

5)  Trecho  reto,  ambas  margens  bem definidas,  altas  e  estáveis,  e  de  fácil 

acesso durante as cheias;

6) Local de águas tranquilas, protegidas contra a ação de objetos carregados 

pelas cheias;

7) Relação unívoca cota x vazão.

A operação de uma estação fluviométrica consiste  basicamente em realizar 

leituras  diárias  das  cotas  pelos  observadores  e  a  realização  periódica  de 

medições de vazão pelos hidrometristas.

De acordo com Santos (2001), as principais atribuições do observador são:

• Fazer diariamente a leitura às 7h e às 17h;

• Em  grandes  cheias  realizar  o  maior  número  de  leituras 

possíveis;

• Instalar réguas sobressalentes em caso de destruição da original 

e/ou  quando  houver  cotas  acima  ou  abaixo  do  último  e  do 

primeiro lance;
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• Informar  todas  as  ocorrências  verificadas  durante  as 

observações.

10.4 Curva-Chave

Uma vez que obtemos uma série de níveis d’ água (linigrama), conseguimos 

transformar  essa  série  em  uma  de  vazão  através  do  uso  da  curva-chave 

daquela seção. Curva-chave é o termo usado pela hidrologia para designar a 

relação entre a cota (nível d’ água) e a vazão que escoa numa dada seção 

transversal de um rio.

Também é conhecida como curva de calibragem, cota-vazão e cota-descarga, 

a qual permite o cálculo indireto da vazão na referida seção a partir da leitura 

da cota em um dado momento.

Para  traçar  a  curva-chave  em  um  determinado  posto  fluviométrico,  como 

mencionado, devemos dispor de uma série de medição de vazão no local, ou 

seja, a leitura da régua e a correspondente vazão (dados de h e Q).

Com base nessa série  de valores (h  e  Q)  a  determinação da curva-chave, 

segundo  Pedrazzi  (2003),  pode  ser  feita  de  duas  formas:  gráfica  e 

analiticamente.

A experiência tem mostrado que o nível d’ água (h) e a vazão (Q) ajustam-se 

bem à curva do tipo potencial, que é dada por:

Q=a⋅( h−h0 )
b

Onde:

• Q = vazão (m³/s)

• h = nível d’ água (m) – leitura na régua

• a, b e h0 = são constantes para o posto, a serem determinados
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• h0 = corresponde ao valor de h para vazão Q = 0

A equação acima pode ser linearizada aplicando-se logaritmo em ambos os 

lados:

logQ= log a+b⋅log( h−h0 )

Fazendo: Y= logQ,A= log aeX= log(h−h0) ,tem−se :

Y=A+b . X

Que é a equação de uma reta.

A maneira mais prática de se obter os parâmetros a, b e h0 é o método gráfico, 

que necessita de papel di-log. Outro método bastante utilizado é o analítico. A 

seguir serão apresentados de forma sucinta, os procedimentos de cálculo dos 

parâmetros a, b e h0, utilizando os dois métodos: gráfico e analítico.

10.4.1 Método Gráfico

Este método é proposto por Pedrazzi (2003):

1° Lançar em papel milimetrado os pares de pontos (h e Q);

2° Traçar a curva média entre os pontos, utilizando apenas critério visual;

3° Prolongar essa curva até cortar o eixo das ordenadas (eixo dos níveis); a 

intersecção da curva com o eixo de h corresponde ao valor de h0;

4°  Montar  uma  tabela  que  contenha  os  calores  de  (h  e  h0)  e  as  vazões 

correspondentes;

5° Lançar em papel di-log, os pares de pontos (h-h0, Q);

6° Traçar a reta média, utilizando critério visual;
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7° Determinar  o coeficiente angular  dessa reta,  fazendo-se a medida direta 

com uma régua; o valor do coeficiente angular é a constante b da equação da 

curva-chave;

8° Da interseção da reta traçada com a reta vertical que corresponde a (h-h0) = 

1,0 resulta o valor particular de Q, que será o valor da constante a da equação.
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Na figura acima, b=tgα=
c
d

 e  a≃8,0

10.4.2. Método Analítico

Pedrazzi (2003) diz que apesar deste método ser um processo matemático, 

não dispensa o auxílio de gráfico na determinação do parâmetro h0. Assim 

sendo, aqui valem também os quatro primeiros passos descritos no método 

gráfico.

Reescrevendo a equação da curva-chave: Q=a⋅( h−h0 )
b

Linearização aplicando logaritmo: log Q = log a + b.log (h-h0)

A equação acima é do tipo Y = A + b.X

Onde: Y = log Q, A = log a e X = log(h-h0).

Os  parâmetros  A e  b  da equação da  reta  Y =  A +  b.X  são calculados  da 

seguinte forma:
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b=
∑ X i⋅Y i−n⋅X̄⋅Ȳ

∑ X i
2−n⋅X̄ 2

A=Ȳ−b⋅X̄

Como A = log a, o valor de a é obtido pelo antilog A, ou a = 10A.

Vale ressaltar que a ANA (Agência Nacional de Águas) realiza monitoramento 

hidrometeorológico em tempo real em cerca de 1.075 estações fluviométricas e 

981  pluviométricas  distribuídas  nas  12  Regiões  Hidrográficas  Brasileiras, 

possuindo uma rede de 283 estações telemétricas que visam a obtenção de 

dados  hidrológicos  em tempo real.  Caso  um projeto  for  realizado  em uma 

dessas  áreas  já  assistidas  pela  ANA,  é  de  suma  importância  consultar  os 

dados históricos existentes. 

Mais informações sobre a localização destas estações e como os dados são 

transmitidos e coletados, acessar: http://200.140.135.139/Usuario/mapa.aspx
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CONCLUSÃO

O  ciclo  hidrológico,  embora  possa  parecer  um  mecanismo  contínuo,  é  na 

realidade bastante diferente,  pois  o  movimento  da água em cada uma das 

fases do ciclo é feito de um modo bastante aleatório, variando tanto no espaço 

como no tempo.

Em determinadas ocasiões a natureza parece trabalhar em excesso, quando 

provoca  chuvas  torrenciais  que  ultrapassam  a  capacidade  de  suporte  dos 

cursos  d’água,  provocando inundações.  Já  em outras  ocasiões parece que 

todo  o  mecanismo  do  ciclo  hidrológico  parou  totalmente  e  com  ele  a 

precipitação e o escoamento superficial, quando temos os períodos de seca.

E são justamente estes extremos de enchente e de seca que mais interessam 

aos engenheiros, pois muitos dos projetos de Engenharia Hidráulica são feitos 

com a finalidade de proteção contra estes eventos extremos.
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