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RESUMO 

Para atingir os objetivos traçados, foram comparados os períodos de retorno (TR) das cheias 

obtidas de precipitações observadas em intervalos de cinco minutos numa série histórica de 30 

anos recolhidas na estação meteorológica do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal do Ceará, no Campus do Pici, em Fortaleza-CE, com períodos de retorno (TR) 

calculados a partir das cheias de projeto associadas a vários hietogramas sintéticos usuais para 

bacia hidrográfica do Açude de Sítios Novos. Como na sua engendra, as bacias hidrográficas 

rurais não dispõem de estações fluviométricas, as vazões são obtidas a partir de modelos chuva-

vazão (HEC-HMS) adequado a cada área de estudo. Assim, foram extraídas as chuvas máximas 

diárias anuais e geradas posteriormente as vazões correspondentes a cada série. As chuvas e 

vazões observadas geraram as chuvas e vazões de projeto onde foram analisados 

estatisticamente e avaliados com testes de aderência Anderson-Darling para a escolha das 

funções de distribuição de melhor ajuste. As chuvas e vazões de projeto foram determinadas 

em diferentes períodos de retorno (1000, 500, 200, 100 e 50 anos) usando as funções de 

probabilidade de Gumbel e Log-Normal respectivamente para bacia hidrográfica e o 

reservatório respectivamente. As chuvas de projeto obtidas foram usadas na padronização de 

diferentes formas de distribuição da chuva (hietogramas sintéticos diferentes) por onde foram 

geradas as vazões de projeto e comparados com as outras vazões de projeto obtidos a partir dos 

modelos probabilísticos nos hietogramas observados. Todas cheias de projetos obtidas a partir 

dos hietogramas sintéticos subestimaram e consequentemente o período de retorno calculado. 

Com isso foi demonstrado que a padronização das chuvas em diferentes formas de distribuição 

da chuva não era exequível e aplicável para o dimensionamento das obras hidráulicas acima de 

50 anos de período de retorno. Ademais, foi calculado o fator de correção dos vieses em todas 

formas da chuva que demonstrou a possibilidade de se ter uma igualdade das vazões de projeto 

e consequentemente os períodos de retorno, mas com a chuva de projeto corrigida em cada 

forma de distribuição da chuva (Empírico, Blocos Retardados, Blocos Alternados, Uniforme 

com tempo de concentração, Blocos Avançados e Uniforme 24h). O amortecimento das cheias 

apresentou uma sequência diferenciada quanto à ordem de grandeza das suas vazões de pico 

perante a bacia hidrográfica. Os resultados são válidos para pequenas bacias hidrográficas com 

regime de chuvas semelhantes à do litoral norte do Ceará e o equacionamento do período de 

retorno apresentou resultados desejáveis para tempo abaixo de 50 anos.  

Palavras-Chave: Chuva de projeto; Vazão de projeto, hietograma sintético; hietograma 

observado; período de retorno 



 

ABSTRACT 

In order to reach the objectives outlined, the return periods (TRs) of the floods obtained from 

observed storm at five-minute intervals in a historical series of 30 years, collected at the 

meteorological station of the Center for Agricultural Sciences of the Federal University of 

Ceará, at Campus do Pici in Fortaleza-CE, with return periods (TR) calculated from the design 

flood associated with several synthetic hyetographs for the river basin of Sítios Novos in Brazil. 

Almost the rural basins (watersheds) do not have the fluviometric stations, the floods are 

obtained from rainfall-runoff models that are adequate for each study area. For our study, the 

annual maximum daily rains were generated and flow rates corresponding to each series were 

taken. The observed storm (observed hyetograph) and observed flood generated the design 

storm and design flood whereas were analyzed statistically and evaluated with Anderson-

Darling adhesion tests to choose the best fit probability distribution functions. The design storm 

and consequently the design flood were determined in different return periods (1000, 500, 200, 

100 and 50 years) using the Gumbel and Log-Normal probability functions respectively for the 

river basin and the design flood for the reservoir was determined with the lognormal probability 

function. The design storm were used in the standardization of different forms of rainfall 

distribution (different synthetic hyetographs) through which the design flood were generated 

and compared to the other design flood obtained from the probabilistic models in the observed 

hyetographs. It was noticed that the design flood obtained from the synthetic hyetographs 

underestimated in accordance with the statistical indicators, consequently the return period 

calculated. With this, it was demonstrated that the standardization of rainfall in different forms 

of rainfall distribution was not feasible and applicable for the design of hydraulic infrastructure 

over 50 years of return period. In addition, the bias correction factor was calculated in all forms 

of rainfall, which demonstrated the possibility of equality of the design flood and consequently 

return periods, but with corrected design rainfall in each form of rainfall distribution (Empirical, 

Delayed Blocks, Alternate Blocks, Uniform with time of concentration, Advanced Blocks, and 

Uniform 24h). The damping of the floods presented a differentiated sequence in terms of 

magnitude of the peak flows with the same return period compared with river basin. The results 

are valid for small watersheds with a rainfall regime similar to that of the northern coast of 

Ceará and the equation of the return period presented desirable results for time under 50 years. 

Keywords: Design storm; Design flood, synthetic hyetograph; observed hyetograph; return 

period 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 -  Obtenção do periodo de retorno pelo critério econômico....................................... 33 

Figura 2 -  Comportamento de hidrógrafa durante a variação da precipitação considerada .... 34 

Figura 3 -  Fluxograma dos processos na simulação em HEC-HMS ....................................... 40 

Figura 4 -  Esquema de representação da vazão na bacia hidrográfica pelo HEC-HMS ......... 41 

Figura 5 -  HUS do SCS e o devido hidrograma unitário triangular. ....................................... 48 

Figura 6 -  Hidrograma de onda de cheia afluente e efluente com vertedor sem comporta ..... 56 

Figura 7 –  Bacia hidrográfica do açude de Sítios Novos delimitado ...................................... 59 

Figura 8 –  Localização geográfica da bacia hidrográfica de açude de Sítios Novos .............. 60 

Figura 9 -   Uso e tipo de solo no Açude Sítios Novos ............................................................ 62 

Figura 10 - Delimitação da bacia hidrográfica ......................................................................... 63 

Figura 11 - Características fisiográficas da bacia hidrográfica de Açude de Sítios Novos ...... 64 

Figura 12 - Características hidrológicas da bacia hidrográfica ................................................ 65 

Figura 13 - Estação Meteorológica do campus do Pici ............................................................ 66 

Figura 14 – Ilustrações dos hietogramas sintéticos .................................................................. 70 

Figura 15 -  Ilustrações da distribuição uniforme tipo II .......................................................... 83 

Figura 16 -  Esquema da metodologia do trabalho ................................................................... 84 

Figura 17 -  Histograma de precipitações máximas diárias anuais na estação pluviométrica de 

Centro de Ciências Agrárias da UFC ................................................................... 87 

Figura 18 -  Série das vazões máximas obtidas a partir de hietogramas observados ............... 88 

Figura 19 -  Série das vazões máximas obtidas a partir de hietogramas observados para o 

reservatório .......................................................................................................... 89 

Figura 20 –  Função de distribuição das probabilidades da chuva máxima ............................. 91 

Figura 21 –  Função de distribuição das probabilidades da chuva máxima ............................. 91 

Figura 22 –  Função de distribuição das probabilidades da chuva máxima ............................. 92 

Figura 23 –  Função de distribuição de probabilidade para a vazão de projeto ....................... 94 

Figura 24 –  Distribuição de probabilidades para vazão máxima ............................................. 95 

Figura 25 –  Distribuição de probabilidades para vazão máxima ............................................. 95 



 

Figura 26 – Distribuição de probabilidades para vazão máxima .............................................. 97 

Figura 27 – Hietograma de projeto para os períodos de retorno de 1000 e 500 anos 

respectivamente .................................................................................................... 98 

Figura 28 – Hietogramas de projeto para tempos de retorno de 200, 100 e 50 anos 

respectivamente .................................................................................................... 99 

Figura 29 – Hietograma de projeto associado ao tempo de retorno de 1000, 500, 200 e 100 

anos respectivamente para Blocos Retardados ................................................... 100 

Figura 30 – Hietograma de projeto baseado no período de retorno de 50 anos para Blocos 

Retardados .......................................................................................................... 101 

Figura 31 – Hietograma de projeto relacionado com o tempo de retorno de 1000 e 500 anos 

respectivamente no método de Blocos Avançados ............................................. 101 

Figura 32 – Hietograma de projeto relacionado com o período de retorno de 200, 100 e 50 

anos respectivamente em Blocos Avançados ..................................................... 102 

Figura 33 – Hietograma de projeto com períodos de retorno de 1000, 500, 200 e 100 anos 

respectivamente para distribuição de chuva uniforme. ....................................... 103 

Figura 34 – Hietograma de projeto associado a tempo de retorno de 50 anos para o método 

uniforme .............................................................................................................. 104 

Figura 35 – Hietograma de projeto associado a tempo de retorno de 1000 e 500 anos 

respectivamente para o método uniforme com o tempo de retorno .................... 104 

Figura 36 – Hietograma de projeto associado a tempo de retorno de 200, 100 e 50 anos 

respectivamente para o método uniforme com tempo de concentração ............. 105 

Figura 37 – Hietograma de projeto associado a tempo de retorno de 1000, 500, 200 e 100 anos 

para o método empírico ...................................................................................... 106 

Figura 38 – Hietograma de projeto relacionado com 50 anos de período de retorno para 

método empírico ................................................................................................. 106 

Figura 39 – Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para Blocos Alternados 

com 1000, 500 e 200 anos respectivamente de tempo de retorno ...................... 108 

Figura 40 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para Blocos Alternados 

com 100 e 50 anos respectivamente de tempo de retorno .................................. 109 

Figura 41 – Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos no método de Blocos 

Retardados com 1000 e 500 anos de tempo de retorno respectivamente ........... 110 

Figura 42 – Hidrograma simulado no método de Blocos Retardados com tempo de retorno de 

200, 100 e 50 anos respectivamente ................................................................... 111 



 

Figura 43 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para Blocos Avançados 

com 1000, 500 e 200 anos respectivamente de tempo de retorno ...................... 113 

Figura 44 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para Blocos Avançados 

com 100 e 50 anos respectivamente de tempo de retorno .................................. 114 

Figura 45 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para método Uniforme 

com 1000, 500 e 200 anos respectivamente de tempo de retorno ...................... 115 

Figura 46 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para método Uniforme 

com 100 e 50 anos respectivamente de tempo de retorno .................................. 116 

Figura 47 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para método Uniforme 

com tc em 1000 e 500 anos respectivamente de tempo de retorno .................... 118 

Figura 48 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para método Uniforme 

com tc em 200, 100 e 50 anos respectivamente de tempo de retorno ................ 119 

Figura 49 – Hidrograma de projeto simulado para método Empírico para períodos de retorno 

de 1000, 500 e 200 anos respectivamente .......................................................... 120 

Figura 50 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para método Empírico 

com 100 e 50 anos respectivamente de tempo de retorno .................................. 121 

Figura 51 - Hidrograma da vazão do pico no reservatório após o amortecimento das cheias 123 

Figura 52 – Hidrograma da vazão do pico no reservatório nos Blocos Alternados ............... 123 

Figura 53 – Hidrograma da vazão do pico nos Blocos Avançados após o amortecimento da 

cheia no reservatório ........................................................................................... 124 

Figura 54 – Hidrograma das vazões afluentes e efluentes no método de Blocos Uniformes . 125 

Figura 55 – Vazão afluente e efluente no método Uniforme com tc em diferentes períodos de 

retorno ................................................................................................................ 125 

Figura 56 – Hidrograma afluente e efluente no reservatório no método Empírico ................ 126 

Figura 57 - Vazões de amortecimento das cheias em diversas formas de distribuição da chuva 

no reservatório .................................................................................................... 126 

Figura 58 – Comparação das vazões de projeto delineados para a bacia hidrográfica do Açude 

de Sítios Novos num determinado tempo de retorno .......................................... 128 

Figura 59 – Variação de vieses na simulação das cheias de projeto ao longo da bacia 

hidrográfica de Sítios Novos .............................................................................. 138 

Figura 60 - Vieses das vazões de pico no amortecimento das cheias..................................... 139 

Figura 61 - Variação das vazões de pico no amortecimento das cheias ................................. 147 



 

 LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Classificação dos métodos em HEC-HMS ............................................................ 41 

Quadro 2 - Diferentes grupos e tipos de solos bem como as condições de umidade 

antecedentes ........................................................................................................... 43 

Quadro 3 – Equação da chuva intensa de Fortaleza e seus parâmetros .................................... 68 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Valores de CN de acordo com o tipo do solo (situação média na época das cheias)

 .................................................................................................................................................. 44 

Tabela 2 - Valores de CN em detrimento do tipo e uso de solo desconsiderando a área 

impermeável ........................................................................................................... 45 

Tabela 3 - Hidrograma Unitário Curvilíneo Adimensional ...................................................... 49 

Tabela 4 – Fórmulas para se estimar o Tc numa bacia hidrográfica ........................................ 51 

Tabela 5 – Fórmulas empíricas para determinar o tc................................................................ 51 

Tabela 6 - Resumo das medidas estruturais de controle das cheias ......................................... 57 

Tabela 7 - Característica Fisiográficas da Bacia ...................................................................... 61 

Tabela 8 – Sumário das características da distribuição log-normal a dois parâmetros ............ 73 

Tabela 9 - Resumo da distribuição de Gumbel......................................................................... 74 

Tabela 10 - Relação cota-volume no reservatório Sítios Novos .............................................. 83 

Tabela 11 - Série de precipitações máximas diárias anuais observadas na estação 

pluviométrica do Campus do Pici ......................................................................... 86 

Tabela 12 - Série das Vazões Máximas para a bacia hidrográfica ........................................... 88 

Tabela 13 - Série das Vazões Máximas no reservatório ........................................................... 89 

Tabela 14 – Valores da estimativa da probabilidade e teste de aderência ................................ 93 

Tabela 15 – Chuva de projeto e respectivos períodos de retorno para Açude de Sítios Novos94 

Tabela 16 – Estimativa de parâmetros de probabilidades e teste de aderência ........................ 96 

Tabela 17 – Vazão de projeto e respectivos tempos de retorno esboçados para o Açude de 

Sítios Novos .......................................................................................................... 96 

Tabela 18 - Estimativa de parâmetros de probabilidades e teste de aderência para o 

reservatório ........................................................................................................... 97 

Tabela 19 - Métodos probabilísticos para vazão de projeto no reservatório ............................ 98 

Tabela 20 – Vazão de pico, tempo de pico obtidos na simulação e respectiva chuva de projeto 

para o método Blocos Alternados ....................................................................... 110 

Tabela 21 – Vazão de pico, tempo de pico e respectivo período de retorno e chuva de projeto 

para o método de Blocos Retardados .................................................................. 112 



 

Tabela 22 – Vazão de pico, tempo de pico com os respectivos tempos de retorno e chuva de 

projeto para o método dos Blocos Avançados .................................................... 115 

Tabela 23 - Vazão de pico, tempo de pico com os respectivos tempos de retorno e chuva de 

projeto para o método Uniforme......................................................................... 117 

Tabela 24 - Vazão de pico, tempo de pico com os respectivos tempos de retorno e chuva de 

projeto para o método Uniforme com tc ............................................................. 120 

Tabela 25 - Vazão de pico, tempo de pico com os respectivos tempos de retorno e chuva de 

projeto para o método Empírico ......................................................................... 122 

Tabela 26 - Vazão efluente e respectivos períodos de retorno para o método de Blocos 

Retardados .......................................................................................................... 122 

Tabela 27 - Vazão efluente e respectivos períodos de retornos para o método de Blocos 

Alternados no amortecimento da cheia ............................................................... 123 

Tabela 28 - Vazão de pico (efluente) e respectivo período de retorno no método de Blocos 

Avançados ........................................................................................................... 124 

Tabela 29 – Vazão efluente no método de Blocos Uniforme em diferentes tempos de retorno

 ................................................................................................................................................ 124 

Tabela 30 – Vazão de pico (efluente) e respectivo período de retorno para o método de 

Uniforme com tc ................................................................................................. 125 

Tabela 31 – Vazão de pico, tempo de pico e respectivo período de retorno e chuva de projeto 

para o método Empírico ...................................................................................... 126 

Tabela 32 – Vazões de projeto estimados por dois modelos diferentes ................................. 127 

Tabela 33 - Vazões de projeto efluente estimados por dois modelos diferentes no reservatório

 ................................................................................................................................................ 129 

Tabela 34 – Coeficiente de correlação e determinação relativa as simulações das vazões de 

projeto para a bacia hidrográfica de Sítios Novos .............................................. 130 

Tabela 35 - Coeficiente de correlação e determinação das simulações no amortecimento das 

vazões de cheia no reservatório .............................................................................................. 130 

Tabela 36 – Avaliação estatística do coeficiente de Nash-Sutcliffe para vazões de projeto da 

bacia hidrográfica do Açude de Sítios Novos ..................................................... 131 

Tabela 37 - Avaliação estatística do coeficiente de Nash-Sutcliffe no amortecimento das 

cheias em reservatório ........................................................................................ 131 

Tabela 38 – Determinação da raiz do erro quadrático médio (RMSE) para as vazões de projeto 

na bacia hidrográfica Açude de Sítios Novos ..................................................... 132 



 

Tabela 39 - Determinação da raiz do erro quadrático médio (RMSE) para o amortecimento 

das vazões de projeto no reservatório ................................................................. 132 

Tabela 40 – Erro percentual das vazões de projeto na bacia hidrográfica Açude de Sítios 

Novos .................................................................................................................. 133 

Tabela 41 - Erro percentual das vazões de projeto no amortecimento das cheias pelo 

reservatório ......................................................................................................... 133 

Tabela 42 – Avaliação estatística dos vieses nas vazões de projeto para bacia hidrográfica de 

Açude de Sítios Novos ........................................................................................ 134 

Tabela 43 - Avaliação estatística dos vieses nas vazões de projeto no amortecimento das 

cheias pelo reservatório ...................................................................................... 134 

Tabela 44 – Erro padrão da estimativa nas vazões de projeto na bacia hidrográfica de Açude 

de Sítios Novos ................................................................................................... 135 

Tabela 45 - Erro padrão da estimativa nas vazões de projeto no amortecimento das cheias . 135 

Tabela 46 – Tempos de retorno das vazões de projeto obtidas a partir dos hietogramas de 

projeto para diferentes formas de distribuição da chuva .................................... 141 

Tabela 47 – Relação do período de retorno das diferentes formas de distribuição da chuva 

com o período de retorno de planejamento ......................................................... 141 

Tabela 48 – Fator de correção de vieses nas diversas formas de distribuição da chuva ........ 143 

Tabela 49 – Vazões de projeto obtidos pelo método Empírico com a simulação dos 

hietogramas sintéticos em períodos de retorno em estudo ................................. 143 

Tabela 50 – Vazões de projeto simulados a partir dos hietogramas sintéticos no método de 

Blocos Retardados em períodos de retorno em estudo ....................................... 143 

Tabela 51 – Vazões de projeto simulados a partir dos hietogramas sintéticos no método de 

Blocos Alternados em períodos de retorno analisados ....................................... 144 

Tabela 52 – Vazões de projeto simulados a partir dos hietogramas sintéticos no método 

Uniforme com tc em períodos de retorno em estudo .......................................... 144 

Tabela 53 - Vazões de projeto simulados a partir dos hietogramas sintéticos no método Blocos 

Avançados em períodos de retorno em estudo ................................................... 144 

Tabela 54 - Vazões de projeto simulados a partir dos hietogramas sintéticos no método 

Uniforme 24h em períodos de retorno em estudo .............................................. 144 

Tabela 55 – Fator de correção dos vieses corrigidos em diferentes formas da distribuição da 

chuva em períodos de retorno estipulados .......................................................... 145 



 

Tabela 56 – Fator de correção dos vieses corrigidos para método Empírico e as respectivas 

chuvas de projeto e tempo de retorno calculado ................................................. 145 

Tabela 57 – Fator de correção dos vieses corrigidos para método de Blocos Retardados e as 

respectivas vazões de projeto e tempo de retorno calculado .............................. 145 

Tabela 58 - Fator de correção dos vieses para método Blocos Alternados e as respectivas 

chuvas de projeto e tempo de retorno calculado ................................................. 146 

Tabela 59 - Fator de correção dos vieses corrigidos para método Uniforme com tc e as 

respectivas chuvas de projeto e tempo de retorno calculado .............................. 146 

Tabela 60 - Fator de correção dos vieses corrigidos para método Blocos Avançados e as 

respectivas chuvas de projeto e tempo de retorno calculado .............................. 146 

Tabela 61 - Fator de correção dos vieses corrigidos para método Uniforme 24h e as 

respectivas chuvas de projeto e tempo de retorno calculado .............................. 146 

Tabela 62 - Comportamento das vazões de pico (m3.s-1) no amortecimento das cheias na 

correção dos vieses ............................................................................................. 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AD Anderson-Darling 

BAlter Blocos Alternados 

BAvan Blocos Avançados 

BRetar Blocos Retardados 

CIPP Complexo Industrial do Porto de Pecém 

COE Coeficiente de Nash-Sutcliffe 

COGERH Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 

CN Número de Curva (Curve Number) 

CP Chuva de Projeto 

D Duração da chuva 

EPE Erro Padrão da Estimativa 

EP Erro Percentual 

EUA Estados Unidos da América  

FCPC Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura 

FDP Função Densidade de Probabilidade 

HEC Centro de Engenharia Hidrológica 

HMS Sistema de Modelagem Hidrológica 

HUS Hidrograma Unitário Sintético 

IDF Intensidade-Densidade-Frequência  

NRCS Serviço de Conservação de Recursos Naturais 

P Probabilidade 

QB Vazão do pico da Bacia Hidrográfica 

Qobs Vazão observada 



 

QobsR Vazão observada no reservatório 

Qp Vazão do Pico 

QRes Vazão do pico do reservatório 

QResS Vazão do pico simulado do Reservatório 

Qsim Vazão Simulada 

RMSE Raiz do Erro Quadrático Médio 

SCS Soil Conservation Service Curve 

tb  Tempo de Base 

tc   Tempo de Concentração 

tp Tempo de pico 

tR Tempo de Retardo 

TR Tempo de Retorno 

TRobs Tempo de Retorno Observado 

TRcalc Tempo de Retorno Calculado 

UFC Universidade Federal do Ceará 

UFLA Universidade Federal de Lavras 

USACE Corpo dos Engenheiros do Exército dos Estados Unidos 

USDA Departamento Americano da Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

1       INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 21 

1.1    Formulação da problemática e justificativa ................................................................ 23 

1.2    Perguntas da pesquisa ................................................................................................... 25 

1.3    Objetivos ......................................................................................................................... 26 

1.3.1 Objetivo geral .................................................................................................................. 26 

1.3.2 Objetivos específicos ....................................................................................................... 26 

1.4    Escopo ............................................................................................................................. 27 

2       REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..................................................................................... 28 

2.1    Precipitação anual máxima........................................................................................... 28 

2.2    Vazão máxima ................................................................................................................ 29 

2.3    Chuva e vazão de projeto .............................................................................................. 30 

2.4    Conceitos da estimativa da vazão de projeto .............................................................. 31 

2.4.1 Período de retorno e probabilidades .............................................................................. 31 

2.4.2 Determinação do tempo de duração da chuva intensa ................................................. 33 

2.4.3 Métodos estatísticos na determinação de vazão do projeto ou enchentes .................... 34 

2.5    Modelos e simulação hidrológica.................................................................................. 35 

2.6    Programa hidrológico HEC – HMS ............................................................................. 38 

2.6.1 Método do SCS-CN ......................................................................................................... 42 

2.6.2 Hidrograma Unitário Sintético (HUS) .......................................................................... 47 

2.7   Tempo de concentração.................................................................................................. 50 

2.8   Hietograma do projeto ................................................................................................... 52 

2.8.1 Distribuição temporal da chuva ..................................................................................... 53 

2.9   Amortecimento das cheias num reservatório ............................................................... 55 

2.10 Sistema de drenagem urbana ........................................................................................ 57 

3     MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................ 59 

3.1  Área de estudo .................................................................................................................. 59 



 

3.2    Caracterizações da Área de Estudo ............................................................................. 60 

3.3    Características pedológicas e hidrológicas .................................................................. 61 

3.4    Chuvas intensas e estimativa de vazão ........................................................................ 65 

3.4.1 Equação da chuva intensa ............................................................................................. 67 

3.5    Estimativa de hietogramas de projeto ......................................................................... 68 

3.5.1 Método dos Blocos Alternados, Retardado e Avançado ................................................ 69 

3.5.2 Método Empírico ............................................................................................................ 70 

3.5.3 Método Uniforme ............................................................................................................ 71 

3.6    Frequência de distribuição de probabilidades ............................................................ 72 

3.6.1 Distribuição Log-Normal ou Galton .............................................................................. 72 

3.6.2 Distribuição de Gumbel (distribuição de valores extremos tipo I) ............................... 74 

3.6.3 Teste de aderência........................................................................................................... 75 

3.7    Análise estatística do desempenho do modelo ............................................................. 76 

3.7.1 Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) ...................................................................... 76 

3.7.2 Coeficiente de Correlação da amostra ou Coeficiente da Correlação de Pearson (r) . 77 

3.7.3 Coeficiente de Determinação (r2) ................................................................................... 77 

3.7.4 Coeficiente Nash-Sutcliffe.............................................................................................. 78 

3.7.5 Erro Médio (ME) ou Erro Padrão de Estimativa (MBE) ou Viés ................................ 78 

3.7.6 Erro Padrão da Estimativa (EPE) ................................................................................. 79 

3.8    Amortecimento de ondas de cheias no reservatório ................................................... 79 

3.8.1 Características do vertedouro ......................................................................................... 81 

3.9    Análise, tratamento e interpretação dos dados ........................................................... 81 

4       RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................. 85 

4.1    Série das precipitações diárias máximas anuais ......................................................... 85 

4.2    Série das vazões máximas ............................................................................................. 87 

4.3    Amortecimento das cheias ............................................................................................ 89 

4.3    Modelos probabilísticos de análise ............................................................................... 90 



 

4.3.1 Chuva de projeto para açude de Sítios Novos ............................................................... 90 

4.3.2 Vazão de projeto a partir dos hietogramas observados para Açude de Sítios Novos ... 94 

4.3.3 Vazão de projeto a partir dos hietogramas observados para o reservatório do Açude de 

Sítios Novos ..................................................................................................................... 97 

4.4   Hietogramas de projeto .................................................................................................. 98 

4.4.1 Hietograma de projeto a partir do método de Blocos Alternados ................................. 98 

4.4.2 Hietograma de projeto a partir dos métodos de Blocos Retardados ............................. 99 

4.4.3 Hietograma de projeto a partir do método de Blocos Avançados ............................... 101 

4.4.5 Hietograma de projeto a partir do método Uniforme .................................................. 102 

4.4.6 Hietograma de projeto a partir do método Uniforme com tempo de concentração ... 104 

4.4.7 Hietograma de projeto a partir do método Empírico .................................................. 105 

4.5    Vazão de projeto a partir dos diferentes hietogramas sintéticos (projeto) ............ 107 

4.5.1 Hidrograma de projeto do método dos Blocos Alternados .......................................... 107 

4.5.2 Hidrograma de projeto dos métodos de Blocos Retardados ........................................ 110 

4.5.3 Hidrograma de projeto para método de Blocos Avançados ........................................ 113 

4.5.4 Hidrograma de projeto para o método Uniforme ........................................................ 115 

4.5.5 Hidrograma de projeto para o método Uniforme com tempo de concentração ......... 117 

4.5.6 Hidrograma de projeto para o método Empírico ........................................................ 120 

4.6   Comparação entre as vazões de projeto obtidos a partir dos hietogramas sintéticos e 

métodos probabilísticos ............................................................................................... 127 

4.6.1 Avaliação Estatística dos dados das vazões ................................................................. 129 

4.6.2 Determinação do período de retorno a partir das vazões de projeto obtidas pelos   

hietogramas sintéticos ................................................................................................... 140 

4.7   Correção de Viés nas vazões de projeto obtidos pelos hietogramas sintéticos ....... 142 

4.8   Drenagem urbana para as simulações efetuadas ....................................................... 148 

5      CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .................................................................. 149 

5.1   Conclusões sumarizadas .............................................................................................. 149 

5.2   Recomendações ............................................................................................................. 151 



 

REFERÊNCIAS -------------------------------------------------------------------------------------  152 

APÊNDICE A – Apresentação de Cálculos ....................................................................... 162 

APÊNDICE B – Chuva de Projeto ...................................................................................... 163 

APÊNDICE C – Vazão de Projeto ...................................................................................... 164 

APÊNDICE D – Cálculo do período de retorno ................................................................ 165 

APÊNDICE E – Variação de indicadores estatísticos da cheia de projeto ..................... 167 

APÊNDICE F – Hidrogramas   da cheia de projeto em diferentes formas de distribuição 

da chuva ................................................................................................... 169 

ANEXO A – Condições necessárias para simulação da vazão de projeto pelo SCS-CN175 

ANEXO B --------------------------------------------------------------------------------------------- 176 

 



21 

 

1 INTRODUÇÃO 

Sendo água um recurso natural limitado, indispensável à vida dos seres vivos na 

crosta terrestre e de uso comum é necessário garantir a sua sustentabilidade, gestão e segurança. 

Porém, a explosão demográfica acompanhada pela expansão massiva das cidades e a 

pavimentação das rodovias, vias e ciclovias tem registado um fluxo de água maior em alguns 

locais impermeáveis e resultando um fator chamado cheias. Outros fatores que acompanham a 

demografia em algumas artérias é a falta de saneamento básico e em consequência disso notam-

se inundações devido ao excesso da água das chuvas e por vezes a impermeabilização crescente 

das bacias hidrográficas, ocupações inadequadas das regiões ribeirinhas aos cursos de água 

contribuindo de tal maneira na problemática. Entretanto, os impactos principais das enchentes 

são os prejuízos materiais, a perda das vidas humanas bem como a interrupção das atividades 

econômicas e sociais das zonas afetadas pelas enxurradas e a veiculação de doenças de ordem 

hídrica. A situação mais caótica é verificada nas zonas baixas em locais urbanos, habitada 

majoritariamente pela comunidade mais carenciada e pobre. 

Kilgore (1997), salienta que muitos investigadores tem se empenhado no 

desenvolvimento de modelos de chuva-vazão para estimar com acurácia o hidrograma de 

cheias, picos de escoamento e tempo de picos sendo que alguns deles ainda usam equações 

empíricas para determinação da vazão. Contudo, com o desenvolvimento de instrumentos 

computacionais, foram introduzidas muitos modelos de distribuição de parâmetros como 

estimadores que teriam habilidades de incorporar informações acerca da variabilidade espacial 

e temporal do solo, uso da terra, topografia ou um outro parâmetro usada no processo de 

modelagem. 

Prever vazões pelos métodos matemáticos permite que peritos da área convertam 

informações do passado para o presente da série histórica da chuva em previsão da descarga do 

rio (vazão, estágio e área inundada) para um horizonte temporal vindouro para que se possa 

reduzir os impactos da devastação das cheias e permitir uma ação rápida na remoção dos seres 

humanos e seus pertences nas áreas em foco ou críticas (WALEGA; GRZEBINOGA; 

PALUSZKIEWICZ, 2011). 

Aquando da disponibilidade da série histórica da chuva ou vazão na previsão das 

cheias recorre-se a modelos de simulação ou leis probabilísticas para descrever as frequências 

de ocorrência dos eventos extremos da vazão sendo que essa técnica é selecionada com 

coerência para verificar que tipos de medidas a serem tomadas com base na qualidade, 

quantidade e tipo dos dados hidrológicos disponíveis. 
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A simulação hidrológica em algumas bacias hidrográficas para a verificação de 

escoamento superficial é muito complexa por necessitar de processos físicos, espaciais e 

temporais para a computação das variáveis em análise e a posterior os eventos associados ao 

fenômeno. Os modelos hidrológicos são muitos e dependendo da dimensão da bacia 

hidrográfica em estudo/análise e das informações que se precisam obter.  

Cunha et al. (2015), relata que para obtenção do hidrograma da cheia de projeto, 

aplica-se um método para cálculo da precipitação efetiva seguido de uma função de 

transferência, também denominada hidrograma unitário, que permite a distribuição temporal do 

volume total de chuva efetiva. 

Um dos métodos comumente usados na determinação da precipitação efetiva ou 

vazão de projeto é o SCS-CN (Soil Conservation Service – Curve Number, com um novo termo 

NRCS – Natural Resources Conservation Service) que se aplica em uma determinada dimensão 

da bacia hidrográfica baseado no hidrograma unitário (que por sua vez poderá se obter o 

hidrograma sintético na falta de alguns dados hidrológicos). O modelo tem como principal 

parâmetro o CN (Curve Number), que depende da classificação hidrológica do solo, das 

condições antecedentes de umidade e da cobertura do solo (CUNHA et al., 2015). A função de 

transferência usualmente aplicada é o hidrograma unitário sintético desenvolvido para a síntese 

de hidrogramas unitários em bacias sem monitoramento hidrométrico. As variáveis de entrada 

da função são o intervalo de discretização da chuva, o tempo de resposta e a área da bacia. 

O uso de equações matemáticas ou estatísticos que relacionam a chuva/vazão de 

projeto com diversas variáveis tais como o tempo de retorno, tempo de duração e outros ajudam 

na tomada de decisões em projetos hidráulicos. Segundo Melo et al. (2003), a equação de 

chuvas intensas é bastante usada nos projetos hidroagrícolas sendo mais eficiente no ajuste do 

modelo empregado bastando ter uma série histórica de dados de precipitação máxima diária 

anual que possa atender as necessidades do modelo. 

Durante a década de 1960 uma série de matemática determinística foram 

desenvolvidos para o cálculo de hidrogramas de escoamento de bacias urbanas onde os 

engenheiros tentaram usar várias fórmulas de interpolação para estimar uma distribuição 

observada de descargas de inundação por extrapolação de dados de uma tempestade dado 

usando fórmulas empíricas ou ad hoc (PREUL; PAPADAKIS, 1973).  

Um dos procedimentos comuns feitos pelos hidrológicos é o uso de informações de 

intensidade-densidade-frequência (IDF) da chuva para obter uma chuva de projeto de um 

determinado período de retorno na qual é transformado em vazão de projeto por meios de 

hidrograma unitários sintéticos ou observados (BERAN, 1973). Para a previsão de períodos 
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longos tendo a série histórica da chuva de um determinado período com a finalidade de fazer 

uma simulação hidrológica na obtenção dos valores de vazões máximas, necessita-se de uma 

análise probabilística com base nas distribuições de probabilidade ajustados às de séries 

históricas de vazões máximas anuais (FERREIRA; REIS; MANDONÇA, 2015). 

Os hietogramas de projeto podem serem estimados por vários métodos na 

hidrologia com a finalidade de se obter os padrões de precipitações usadas que possam advir as 

chuvas de projeto e consequentemente as vazões de projeto. No presente trabalho, alguns 

hietogramas são estimados por várias formas de chuva num determinado período de retorno 

com a finalidade de se obter a vazão de projeto de cada forma de chuva e posteriormente o 

período de retorno. O período de retorno calculado na vazão de projeto obtido em hietograma 

sintético será comparado com o período de retorno dos hietogramas observados e 

posteriormente determinado o amortecimento das cheias. Essa comparação poderá ser usada 

como uma ferramenta para dimensionamento das obras hidráulicas no Estado do Ceará e servir 

da equação na tomada de decisões. 

1.1 Formulação da Problemática e Justificativa 

Um grande obstáculo ou desafio que engenheiros hidrológicos encontraram em suas 

vidas diárias paira na incerteza do conceito da probabilidade de precipitação, bem como a 

probabilidade de inundação em áreas com precipitação intermitente ou irregular, como no caso 

de climas áridos ou semiáridos no mundo. Em algumas bacias rurais e pequenas bacias urbanas, 

os dados das vazões observadas são parcialmente inexistentes podendo ter apenas dados 

pluviométricos em disposição. Esses dados são usados na estimativa de vazão pelo método 

chuva-vazão e/ou hietograma do projeto na procura de hidrograma de projeto necessário para 

o dimensionamento das estruturas hidráulicas. 

Assim, há uma necessidade de encontrar várias ferramentas para a previsão da 

vazão de projeto e em particular o uso de métodos (hidrograma unitário e racional) para a sua 

previsão. No entanto, quando se tem a série histórica da precipitação ou escoamento, recorre-

se a modelos ou leis de probabilidade que podem prever a vazão de projeto com base na 

descrição das frequências de ocorrência de eventos da chuva extrema (evento extremo). 

Selecionar a técnica mais apropriada para determinar a chuva de projeto dependendo do tipo, 

quantidade e qualidade dos dados hidrológicos disponíveis. 

De antemão sabe-se que o período de retorno de vazão de projeto deve ser associado 

com o mesmo período de retorno da chuva que tenha proporcionado essa determinada vazão. 
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A estimativa da chuva/vazão de projeto continua sendo um problema para muitos 

hidrólogos e engenheiros dos recursos hídricos. No dimensionamento das obras hidráulicas é 

necessário um conhecimento no que diz respeito às características de chuva de projeto para a 

construção de tubos e pontes necessários para a drenagem cruzada das rotas de transporte, 

sistemas de drenagem urbana, construção de diques de mitigação das cheias e outras estruturas 

de mitigação das cheias, vertedouros de represas e muitas outras situações. 

O cálculo e a estimativa de hietograma de projeto, o modo da sua distribuição 

temporal quanto às alturas precipitadas, não está inteiramente relacionada com o fenômeno 

físico, podendo ocorrer os rearranjos das alturas precipitadas de forma a caracterizar a condição 

mais crítica (DAMÉ et al., 2009) usando uma definição específica e baseada em metodologias 

não muito claras em função da indisponibilidade das informações importantes na sua 

caracterização (MAHUNGUANA; BRAVO, 2014).  

Trabalho desenvolvidos por diversos autores tais como: Beijo, Muniz e Castro Neto 

(2005), na procura da estimativa pontual e intervalar da precipitação máxima provável para 

diferentes tempos de retorno usaram métodos estocásticos na estimação de parâmetros da 

distribuição reconhecida aplicando as técnicas de reamostragem “Jacklife”. Damé et al (2009), 

procurando modelos para desagregar precipitações diárias compararam os hidrogramas de 

projeto resultantes dos hietogramas sintéticos (estimado pelas relações de IDF) na localidade 

de Pelotas – RS usando o método das relações. Razi et al (2010), obteve com base na simulação 

hidrológica de HEC-HMS as vazões do rio Johor na Malásia com uma pequena variação do 

erro na estimativa ao longo de 10 anos. Mahunguana e Bravo (2015), usando os modelos 

SWMM 5.0 e IPHS1 avaliaram os efeitos da discretização espacial da bacia, temporal e posição 

do pico de hietograma de projeto em dimensionamento do sistema de macrodrenagem em 

Maputo-Moçambique. 

Com base nesse pressuposto, a obtenção dos hietogramas sintéticos na análise e 

avaliação das estruturas hidráulicas a serem erguidas durante um certo tempo requer um 

determinado cuidado para que se evite gastos desnecessários de valores monetários bem como 

a perda de vidas humanas devido a incapacidade das obras erguidas. 

O tema em pesquisa e análise detêm a sua originalidade com base nas profundas 

pesquisas desenvolvidas pelo autor e consequentemente os resultados obtidos são a chave 

principal do trabalho em curso. 
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1.2 Perguntas da Pesquisa 

 Que métodos usados para o dimensionamento das obras hidráulicas usando os dados 

hidrológicos? 

 Qual eficiência do uso da chuva ou vazão de projeto num determinado período de 

retorno para o dimensionamento das estruturas hidráulicas? 

 Que implicações uma determinada forma da chuva poderá dar numa avaliação da chuva 

de projeto para um determinado efeito? 

 Os hietogramas resultantes da combinação da forma da chuva podem ser usados para o 

dimensionamento hidráulico para caso de estudos como Açude de Sítios Novos? 

 O período de retorno dos hietogramas provenientes da combinação da forma e 

distribuição da chuva com chuvas de projetos com um período de retorno estabelecido 

podem serem equiparados? Qual a sua relevância no dimensionamento hidráulico 

quanto à segurança das estruturas? 
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1.3 Objetivos 

Para a devido efeito do trabalho, seguem-se os objetivos: 

1.3.1 Objetivo geral 

Esboçar equação do período de retorno de uma cheia de projeto a partir dos 

hietogramas sintéticos em diversas formas de distribuição da chuva padronizadas simulados 

pelo modelo SCS-CN (NRCS-CN), comparando com o período de retorno nominal de uma 

chuva de projeto de hietogramas observados como um instrumento para a previsão ou gestão 

de cheias no Açude de Sítios Novos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Desenvolver um modelo matemático para análise dos períodos de retorno calculados 

conforme os hietogramas de projeto (sintético e observados) com base na simulação das 

respectivas vazões de projeto pelo modelo hidrológico HEC-HMS; 

 Analisar e definir as funções de distribuição de probabilidades para a chuva e vazão de 

projeto em tempos de retorno conhecidos bem como a sua análise estatística para a bacia 

hidrográfica e o reservatório hipotético de Sítios Novos; 

 Determinar os hietogramas sintéticos (hietogramas de projetos) com base em chuva de 

projeto com um determinado tempo de retorno conhecido e calcular as diferentes formas 

de chuva usando os hietogramas sintéticos previamente determinados; 

 Corrigir os vieses na estimativa da cheia de projeto decorrendo do uso dos hietogramas 

sintéticos e estudar o comportamento das ondas das cheias (amortecimento das cheias) 

no reservatório e comparando com as vazões efluentes providas do método 

probabilístico. 
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1.4 Escopo 

Os engenheiros modernos em particular os hidrólogos tem um papel preponderante 

na definição de medidas estruturais e não estruturais com base na investigação exaustiva do 

comportamento dos eventos extremos da chuva para que possam garantir a sustentabilidade dos 

recursos hídricos com coesão e erudição na proteção dos ecossistemas e no seu gerenciamento 

bem como a garantia do dimensionamento das obras hidráulicas de modo que as estruturas 

planejadas resistam às precipitações de todas as magnitudes. Ademais, a implementação de 

certas medidas que visam à minimização dos impactos nefastos causados pelas cheias 

necessitam duma simulação hidrológica ou simplesmente uma cheia de projeto. 

Entretanto, a previsão de enchentes é aplicada a uma cheia de projeto pela 

extrapolação dos dados históricos para condições mais críticas, que pode ou não ter ocorrido 

no período de registro de dados (SOUZA, 2006). Na maioria das vezes, as enchentes devem-se 

estimar as respectivas vazões para que delas possam se extrair a sua vazão máxima e estabelecer 

um paradigma de hidrograma de cheia utilizando os dados pluviométricos e modelo chuva-

vazão bem como obtenção de informações necessárias para o cálculo de seções hidráulicas ou 

dimensionamento de reservatórios conforme os hidrogramas afluentes. A variabilidade espacial 

e temporal com que as cheias acontecem faz com que se implementa o uso de modelos 

matemáticos para a sua representação onde pode-se deduzir um melhor entendimento do que 

possa acontecer ou advir numa bacia devido aos picos de escoamento e decifrar os resultados 

para que se trace planos futuros servindo porém de instrumento ideal para o planejamento 

adequado. Para o controle ou a atenuação das cheias, a estimativa de vazões máximas é 

indispensável quando da determinação de custos e da segurança de projetos de engenharia 

(TUCCI, 2004). A determinação da vazão de enchente pode ser feita por dois métodos distintos: 

método de hidrograma unitário e método racional. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Precipitação anual máxima  

As precipitações máximas bem como as suas características devem ser conhecidas 

com maior rigor no sentido da proporção no dimensionamento das estruturas hidráulicas tais 

como vertedores de barragens, sistemas de drenagem, dimensionamento de bocas de lobo, 

galerias pluviais, e outros. Esse conhecimento é de carisma importante para a tomada de 

decisões pelos engenheiros hidráulicos, hidrológicos e outras áreas relacionadas com a gestão 

dos recursos hídricos no controle das cheias, abastecimento de água e usos múltiplos, drenagem 

urbana, modelagem e controle da erosão do solo, e projetos de irrigação.  

A precipitação máxima é entendida como a ocorrência extrema, com uma 

determinada duração, distribuição espacial e temporal crítica para uma área ou bacia 

hidrográfica podendo ter algumas consequências na agricultura, conservação do solo, barragens 

e drenagem (CARVALHO et al., 2014) dependendo das caracteristicas topográficas, 

pedológicas, cobertura vegetal e uso do solo (CORDERO et al., 2009).  

O estudo das precipitações máximas faz-se quando se deseja obter os valores 

máximos diários, visando o estudo da frequência de ocorrência de precipitações intensas, 

inclusive na geração das equações de chuvas intensas sendo necessário conhecer as seguintes 

grandezas: a intensidade, duração e frequência (BORGES; THEBALDI, 2016).  

As precipitações máximas são também chamadas precipitações ou chuvas extremas 

(ou intensas) por apresentarem uma distribuição irregular tanto espacialmente tanto 

temporalmente e uma grande lâmina precipitada superando um determinado valor mínimo 

numa certa ocasião de tempo. A sua caracterização é imprescindível de modo que haja uma 

quantificação adequado dos seus efeitos, além de permitirem a previsão da ocorrência de 

eventos hidrológicos extremos e as possíveis consequências da forma mais real e precisa 

(BORGES; THEBALDI, 2016). 

O uso mais frequente dessas precipitações máximas duma certa frequência é a 

estimativa de vazões máximas para cursos de água com poucas ou nenhuma medição de vazões, 

geralmente pequenas bacias urbanas ou rurais constituindo a macrodrenagem natural 

(BARRETO et al., 2013). 

Os dados de precipitação máxima diária anual (proveniente de série histórica de 

precipitações diárias) são usados na modelagem de equações de chuvas extremas em caso de se 

tratar de eventos extremos e a falta de estações com pluviogramas. A equação de chuvas 
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intensas relaciona a intensidade máxima média de precipitação ao determinado tempo de 

retorno e a uma determinada duração da precipitação (BATISTA, 2013).  

O estudo das precipitações máximas é de um agrado cientifico dado que pode ser 

usado para estimar a vazão de cheia de uma determinada bacia. Não obstante, esse estudo 

poderá ter limitações tais como infiltração, dinâmicas dos recursos hídricos, e por vezes na 

obtenção das relações IDF nas aplicações hidrológicas por causa das incertezas que se podem 

registar ao longo da modelagem no modelo chuva-vazão para obtenção de vazão de projeto. 

Todos estudos de precipitações máximas envolvem uma análise probabilística e 

consequentemente o ajuste das distribuições de probabilidades com base na descrição das 

frequências de ocorrência dos eventos extremos da precipitação dependendo do tipo, 

quantidade e qualidade dos dados hidrológicos disponíveis para o efeito. 

Neste trabalho foram usadas as precipitações máximas diárias anuais no processo 

de modelagem em modelo chuva-vazão com a finalidade de se obter as vazões máximas dado 

que o curso de água em estudo não apresenta dados fluviométricos. 

2.2 Vazão máxima 

No Brasil, é comum encontrar-se um número reduzido de postos hidrométricos em 

bacias médias ou pequenas e, quando existentes, com séries históricas de curta duração e/ou 

com muitas falhas (PAULINO, 2014). 

O dimensionamento das obras hidráulicas para a segurança da obra bem como 

averiguação dos custos na sua construção em algumas localidades a nível mundial, requer o 

conhecimento profundo da vazão máxima. Em casos da falta de postos fluviométricos para 

medir a vazão sempre se recorre ao cálculo e determinação da vazão máxima usando métodos 

tais como: método chuva-vazão (com base na série histórica pluviométrica), método do 

hidrograma unitário e método racional. Trata-se dum método necessário para o 

dimensionamento e com a seguinte finalidade: definir i) a vazão máxima do projeto; ii) 

estabelecer o hidrograma de cheia para determinar a distribuição das vazões ao longo do tempo, 

desde o instante em que se tem o aumento da vazão determinado pelo escoamento superficial 

produzido pela determinada chuva, até o final desse processo de escoamento. 

O entendimento do comportamento das vazões máximas pode permitir uma melhor 

tomada decisão sobre medidas estruturais e não estruturais de controle de inundações dado que 

preconiza uma informação viável e útil para qualquer dimensionamento de infraestruturas 

hídricas. A previsão das vazões máximas podendo ser curto, médio ou longo prazo permite o 

acompanhamento continuo do parâmetro hidrológicos monitorado afirmada por uma rede de 
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captação, transmissão e processamento de dados. A previsão de longo prazo, consiste na 

obtenção de valores de vazões máximas com base em séries históricas e associada a uma análise 

probabilística por meio da qual as distribuições de probabilidades são ajustadas às da série 

histórica de vazões máximas anuais (FERREIRA; REIS; MANDONÇA, 2015). 

As vazões máximas foram geradas a partir das precipitações máximas anuais diárias 

(hietogramas observados) bem como hietogramas de projeto criados para que seja comparado 

o período de retorno das vazões geradas. 

 

2.3 Chuva e vazão de projeto 

Para se efetivar uma obra hidráulica tem que se tomar em conta os riscos e outras 

séries de precauções a analisar para que se evite os prejuízos materiais e/ou perda de vida 

humana. Assim sendo, deve-se objetivar uma obra economicamente viável que suporte uma 

determinada vazão de cheia com a pouca probabilidade de ser igualada ou superada pelo menos 

uma vez dentro do seu tempo de vida útil. Ademais, para a geração de hidrogramas e avaliação 

dos efeitos causados pelas vazões do pico é necessário para um esboço duma obra hidráulica 

calcular uma chuva de projeto utilizando simulações hidrológicas (PAULINO, 2014). 

Define-se chuva de projeto uma sequência de precipitação com o objetivo de gerar 

um hidrograma ou vazão de projeto através dum modelo chuva-vazão que normalmente 

apresenta uma distribuição temporal definida constituindo um hietograma discretizado em 

intervalos de tempo finitos (ENOMOTO, 2004). Esta chuva é constituída artificialmente com 

base nas características fisiográficas da bacia hidrográfica e outros parâmetros usados na 

simulação hidrológica bem como as probabilidades da chuva intensa em determinada região ou 

similaridades. Uma chuva de projeto é considerada como sendo uma chuva hipotética com uma 

duração específica e período de retorno. 

Segundo Paulino (2014), na estimativa da chuva de projeto deve-se considerar um 

hietograma de intensidade constante com uma duração igual ou superior ao tempo de 

concentração da bacia com o principal objetivo de garantir a discretização da chuva por toda 

área drenada.  

Um dos métodos comumente usados para a descrição da chuva de projeto consiste 

na adoção de chuvas padronizadas que derivam em alguns dos casos dos dados pluviométricos 

ou fluviométricos existentes. No caso da inexistência dos dados observados, a chuva ou vazão 

de projeto é obtida a partir das relações IDF (intensidade-duração-frequência) construídas a 

partir dos registros históricos de altura de precipitação vs duração em uma determinada região. 
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A partir de IDF, estabelece-se a precipitação total e a discretização temporal dos volumes 

precipitados condicionando o volume infiltrado e a forma do hidrograma de escoamento 

superficial direto obtido da chuva excedente (PAULINO, 2014). 

2.4 Conceitos da Estimativa da Vazão de Projeto 

2.4.1 Período de Retorno e Probabilidades 

Período de retorno (intervalo de recorrência ou repetição) trata-se de uma estimativa 

de probabilidades de um evento hidrológico que seja igualado ou superado pelo menos uma vez 

em tempo médio (anos). Este parâmetro é fundamental para a implementação das 

infraestruturas hídricas tais como reservatórios, canais, vertedouros, bueiros, galerias de águas 

pluviais e estabelecendo alguns preceitos para que se efetive a obra.  

Há sempre critérios para a sua determinação no cálculo da vazão ou chuva de 

projeto que se baseiam: fixação do risco (vida útil da obra), econômico (custo das obras), 

experiência do projetista, bom senso (tipo de estrutura, facilidade de reparação e ampliação da 

obra) e prejuízos finais. 

Em outras literaturas, poder-se-ia encontrar alguns detalhes quanto ao uso de 

período de retorno para projetos de obras de segurança hídrica a nível mundial como sendo uma 

lei. Salientando que nos tempos remotos passados, apenas se escolhia um tempo de retorno e 

depois calculava-se uma obra de tamanha envergadura. Nos dias atuais, os projetistas têm 

calculado o dimensionamento da obra hídrica usando vários tempos de retorno. 

Segundo Tomaz (2002), a escolha da chuva ou vazão para os projetos de obras 

hídricas deve ser considerada de acordo com a natureza da obra a ser executada sendo prioritário 

o seguimento dos parâmetros inerentes para se assegurar uma segurança do empreendimento 

bem como a perda de vidas que possam estar ao redor do curso de água ou mesmo a perda de 

materiais. 

Essa prática já vem sendo feita há muito tempo a nível mundial por diversos países. 

No Brasil, o período de retorno usado no dimensionamento de reservatório de detenção 

(piscinão) de Pacaembu foi de 25 anos e tendo sido mesmo estudado o período de retorno de 

50 anos. A China, num intervalo de dois anos (1996 a 1998) perdeu cerca de 56.5 bilhões de 

dólares devido as enchentes que se verificaram. Nos EUA, houve também enchentes de grande 

envergadura num intervalo de 13 meses nos rios Mississipi e Missouri em 1993 tendo dado 

prejuízo na ordem de 16 bilhões de dólares (TOMAZ, 2002). Em Moçambique não há dados 

registados acerca dos prejuízos causados pelas enchentes a cada ano na qual no ano 2000 houve 
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uma grande enxurrada no sul do pais, ano 2005 houve no centro do pais e em 2016 houve uma 

grande enchente no norte do pais onde os prejuízos foram maiores mais de 50 bilhões de dólares 

para a restruturação dos empreendimentos. 

Entretanto, o conhecimento profundo do conhecimento da probabilidade da 

ocorrência do evento extremo na averiguação das obras hídricas bem como a preservação das 

vidas humanas é de tamanha importância para os projetistas, engenheiros de recursos hídricos 

assim como os fazedores das decisões.  

i) Critérios de fixação do risco 

O procedimento de fixação de risco que se assume em caso da falha da obra dentro do 

seu tempo útil ao se escolher o período de retorno de uma chuva ou vazão de projeto é bastante 

recorrida dependendo da gravidade da falha do funcionamento da infraestrutura à projetar assim 

como os recursos disponíveis para se evitar danos maiores. 

 A probabilidade de ocorrência de um evento hidrológico num período de retorno 

estipulado (Tucci, 2004): 
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ii) Critério Econômico de fixação do Risco e usualmente adotado no Brasil 

O critério econômico é usualmente aplicado nos projetos de construção de obras 

hidráulicas e à sua segurança aquando da sua implementação podendo ser calculado o período 

de retorno e o risco máximo permissível dando a conhecer a sua vida útil. Nesse caso, o cálculo 
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de TR pode ser estimado em função dos custos da obra acoplado ao custo da manutenção dado 

que quanto maior for o TR, maior será o custo da obra, uma vez que a chuva de projeto e/ou 

vazão do projeto será demasiadamente maior em todos aspectos da implementação do 

empreendimento. Entretanto, o custo de manutenção será menor porque a segurança será maior 

e necessitando de poucas intervenções técnicas. Há quatro (4) variáveis consideradas no Brasil 

quanto a fixação do período de retorno a contar: vida útil da obra, tipo de estrutura a ser 

empreendida, facilidade de reparação e ampliação e o perigo de perda de vidas. Nesse sentido, 

o pais adotou alguns valores como critérios para a segurança das estruturas hídricas: 

Dimensionamento do extravasor de barragem de terra   TR = 1000 anos 

Dimensionamento do extravasor de barragem de concreto  TR = 500 anos 

Galerias de águas pluviais      TR = 5 – 20 anos 

Pequena barragem de concreto para fim de abastecimento  TR =50 – 100 anos 

Figura 1 - Obtenção do periodo de retorno pelo critério econômico 

 

Fonte: Tucci (2004) 

 

2.4.2 Determinação do tempo de duração da chuva intensa 

Quanto menor for o tempo de duração da chuva menor será o tempo de concentração da bacia 

consequentemente a vazão gerada será menor porque toda bacia hidrográfica não participará 

efetivamente no escoamento direto. Se o tempo de duração estimado for superior que o tempo 

de concentração da bacia, haverá um fraco desempenho na obtenção da vazão máxima porque 

quanto maior for o tempo de duração menor será a intensidade. Nesse caso, o tempo de duração 

da chuva de projeto deve ser igualado ao tempo de concentração da chuva para que a vazão de 

projeto seja tomada em consideração num dado projeto (MELLO; SILVA, 2008). 
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Figura 2 - Comportamento de hidrógrafa durante a variação da precipitação considerada 

 
Fonte: Melo; Silva (2008) 

2.4.3 Métodos estatísticos na determinação de vazão do projeto ou enchentes 

Este método é o mais apropriado na determinação da vazão de projeto num 

determinado recurso hídrico se baseando em seus registros anteriores de vazão ou mesmo 

estimativas se baseando nas precipitações. Este método é eficiente quando o recurso hídrico 

não apresenta nenhuma modificação hidrológica e muito menos a insuficiência dos dados a 

serem usados para garantir a segurança da obra hidráulica a ser erguida. Uma vez que todo o 

planejamento apresenta algumas incertezas, há que se ter em considerações as condições de 

segurança no dimensionamento para se evitar danos de várias proporções causados pelo erro 

acentuado na previsão das quantidades hidrológicas o que colocará o projeto inviável 

economicamente e laboralmente.  

Com a imprevisão do comportamento das vazões ao longo dos anos, os técnicos 

hidrológicos procuram vias matemáticas para responder as incertezas e riscos que se esperam 

ocorrer pela introdução das leis de probabilidades de modo que se estabeleça as possíveis 

variações na determinação das magnitudes de vazões de pico das cheias. Recorre-se ao uso de 

modelos de probabilidades a partir do estudo de uma série de dados observados (precipitação 

ou vazão) na averiguação da relação entre as vazões máximas e as correspondentes frequências 

de ocorrência. 

As funções de distribuição de probabilidade comumente usadas na análise de 

frequência das chuvas ou vazões de projeto são: 

 Distribuição Gama (Pearson tipo III); 

 Distribuição log-Pearson tipo III (transformação logarítmica da distribuição gama); 

 Transformação de potência da distribuição Gama (distribuição Kritskiy-Menkel); 

 Distribuições exponenciais (distribuições de valores extremos) ou distribuições de 

Fisher-Tippett, que são de três tipos concretamente: tipo I – distribuição Gumbel (duplo 
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exponencial); tipo II – distribuição Fréchet e tipo III – distribuição de Weibull ou 

Goodrich; 

 Distribuição gaussiana (distribuição normal de probabilidade); 

 Transformação logarítmica da distribuição normal (distribuição log-normal) ou 

distribuição de Galton. 

Essas determinações probabilísticas para um determinado evento extremo da chuva 

ou vazão de projeto são acompanhadas dum ajuste de cada distribuição de frequência para esses 

dados extremos observados relativos a bacia hidrográfica em estudo (análise) e a posterior o 

cálculo de quantiles correspondentes a valores diversos de período de retorno (probabilidade de 

não excedência). Sendo assim, a probabilidade abordada nesses aspectos pressupõe que uma 

certa estimativa do evento seja igualada ou superada menos uma vez em um período de tempo 

igual ao período de retorno do projeto desenhado. 

A distribuição de probabilidades contém estimativas paramétricas que geralmente 

são acoplados para a possível aceitação dos resultados em causa podendo ser feitas a partir de 

uma amostra extraída ao acaso ou em análise (usando diferentes métodos) em uma inferência 

estatística sobre um determinado estudo. Os modelos podem ser comparados conforme os testes 

de aderência não paramétricos, nos quais podem informar a adequabilidade do ajuste de cada 

modelo à série histórica de dados observados. A utilização de funções de distribuição de 

probabilidade requer o uso de testes para provar a adaptação dos dados ou da série de dados às 

funções. Esses testes de aderência são usados na verificação da distribuição das probabilidades 

se poderá ser aplicado ao conjunto de dados da variável em estudo sendo que procuram medir 

e avaliar os desvios entre a distribuição amostral e a teórica. Os testes comumente usados nessas 

abordagens são: Kolmogorov-Smirnov, Qui-Quadrado e Anderson-Darling. 

2.5 Modelos e Simulação hidrológica 

Simulação é um processo de uso de modelos susceptíveis a dar uma visão geral de 

um evento hidrológico e aproximando a realidade. Existe três fases da simulação a destacar: 

calibração (ajuste do modelo), validação (verificação) e previsão sendo que cada fase tem o seu 

papel bem definido. Os parâmetros são determinados na fase de calibração no âmbito da 

simulação e dependem da disponibilidade dos dados históricos, medições da amostra e 

determinação das características do sistema, a validação faz com que a tal simulação verifique 

e valide o ajuste feito anteriormente na fase de calibração e a previsão é a fase da execução do 

modelo e a quantificação das respostas a diferentes entradas da simulação. O modelo 

hidrológico serve como uma ferramenta de apoio aos profissionais do planejamento dos 
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recursos hídricos (tais como engenheiros hidrólogo e outros) permitindo uma boa percepção e 

compreensão dos acontecimentos hidrológicos e as suas variações dentro da bacia hidrográfica 

e possibilitando o prever do comportamento da bacia sob as diversas condições existentes. 

Geralmente existem uma gama de variedade de modelos desde os mais simplificados como o 

caso do Método Racional até os mais complexos (modelos que consideram a variabilidade 

espacial e temporal do evento chuvoso) representando as características fisiográficas da bacia 

hidrográfica. 

Existem vários métodos para estimativa de parâmetros utilizados na modelagem a 

destacar: 

 Estimativas sem dados históricos: quando não existem dados sobre as variáveis do 

sistema podendo ser estimados com base nas informações das características do sistema; 

 Ajuste por tentativas: é o processo em que existindo valores das variáveis de entrada e 

saída, são obtidos por tentativas os parâmetros que melhor representam os valores 

observados; 

 Ajuste por otimização: utiliza os mesmos dados no âmbito das tentativas, mas 

complementados por métodos matemáticos, otimiza uma função objetivo que retrata a 

diferença entre os dados observados e calculados pelo método (BARBOSA, 2006). 

Um modelo hidrológico tem o objetivo de determinar com eficiência e precisão os 

componentes envolvidos no ciclo hidrológico para a sua efetivação dentro duma bacia 

hidrográfica ou área de interesse e estimar o comportamento com um certo rigor e a magnitude 

do seu recurso hídrico (MARINHO FILHO et al., 2012). A necessidade de se fazer um 

levantamento taxativo de dados para a sua construção constitui uma das maiores limitações 

desses modelos complexos na qual a aquisição dessas ferramentas inerentes não são tarefas 

facilitadas para o pesquisador e criando em alguns casos uma decisão complicada do seu uso e 

um questionamento dos resultados finais que esta proporciona. Sendo assim, a modelação 

hidrológica é usada para responder ou delinear seguintes itens: 

 Fornece dados para projetos de engenharia analisando a consistência e corrigir as falhas 

nas séries históricas fornecidas. Nesse caso, na dificuldade de se encontrar dados 

fluviométricos usa-se os dados pluviométricos na simulação e observa-se o 

comportamento da chuva. 

 Simular vazões em cursos de água de bacias submetidas a intervenções, dado que as 

suas características estão em processos constantes de alterações. 

 Prever fluxos que subsidiem o gerenciamento de barragens e sistemas de alertas das 

enchentes e dimensionar as estruturas hidráulicas necessárias. 
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 Análise do impacto das obras hidráulicas em cursos de água. 

 Avaliar o impacto de intervenções antrópicas em bacias hidrográficas e prever os seus 

efeitos sobre o solo. 

 Estudar, equacionar e reproduzir as diversas fases do ciclo hidrológico, objetivos 

inerentes às atividades de pesquisa (KAISER, 2006). 

Os modelos podem ser classificados de várias formas de acordo com o tipo de 

variáveis usados na modelagem (estocásticos ou determinísticos), o tipo de relações entre as 

variáveis (empíricos ou conceituais), a forma de representação dos dados (discreto ou 

contínuos), a existência ou não de relações espaciais (concentrados ou distribuídos) e a 

existência de dependência temporal (estacionários ou dinâmicos) (MARINHO FILHO et al., 

2012). 

Modelos Determinísticos: as equações utilizadas para descrever as fases do ciclo 

hidrológico não contêm componentes aleatórios produzindo a mesma resposta final numa 

determinada situação inicial, ou seja, os conceitos de probabilidades são negligenciados durante 

a elaboração do modelo. 

Modelo Estocástico ou Probabilístico: as formulações utilizadas na descrição do 

fenômeno contêm variáveis aleatórias que seguem alguma distribuição probabilística, isto é, se 

as variáveis forem levadas em conta e introduz-se o conceito as probabilidades na formulação 

do modelo. 

Modelos Distribuídos: quando as variáveis e parâmetros dependem do espaço e do 

tempo no modelo. Segundo Marinho Filho et al. (2012), estes modelos possuem a capacidade 

de representar a variabilidade espacial das características físicas da bacia hidrográfica e aplicam 

a lei da conservação de massa em escala local utilizando como dado de entrada uma quantidade 

grande de informações que definem as características espaciais da bacia hidrográfica. 

Modelos Concentrados (lumped): são aqueles que não consideram a variabilidade 

espacial das variáveis hidrológicas envolvidas no processo de modelagem, isto é, considera os 

dados de entrada e os parâmetros representativos da bacia como valores médios, válidos para 

toda área de estudo (KAISER, 2006). 

Modelo Contínuo: este modelo foi desenvolvido para simular longos períodos da 

série contemplando tempos de comportamentos hidrológicos diferentes sendo considerado 

algum tipo de acumulação de umidade no solo, ou seja, apresenta uma estrutura mais detalhada 

e desenvolvida para simular com maior exatidão todas fases do ciclo hidrológico. 

Modelo Discreto: é considerado assim quando objetiva a modelagem de períodos 

isolados da série em intervalos discretos buscando representar eventos de cheia ou recessão. 
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Modelos Empíricos (Black-Box): quando os valores calculados são ajustados aos 

dados observados através de funções matemáticas que não levam em considerações os 

processos físicos envolvidos dando a entender um ajuste estatístico. 

Modelo Conceitual e Semiconceitual: utiliza as funções matemáticas empíricas para 

explicar alguns dos subprocessos envolvidos procurando representar da forma mais 

simplificada todos os processos do ciclo hidrológico.  

Modelo Estacionário ou Dinâmico: os modelos são considerados estacionários 

quando descrevem o fenômeno em determinado momento levando com que os parâmetros não 

possam variar com o tempo. Os modelos dinâmicos, os parâmetros variam com o tempo. 

 

2.6 Programa Hidrológico HEC – HMS 

O modelo de Sistema de Modelo Hidrológico (HEC-HMS) é um software aplicado 

em muitos estudos hidrológicos e desenhado e desenvolvido pelo Centro de Engenharia 

Hidrológica (HEC) do Corpo dos Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (U.S. Army 

Corps of Engineers) sendo ferramenta de livre acesso aos usuários para modelar processos de 

chuva-deflúvio em bacias hidrográficas com uma certa dimensão. Por conta da simulação e 

comportamento hidrológico da bacia, o modelo gera hidrogramas e informações quanto ao 

volume da vazão, vazão do pico e tempo de escoamento usados em várias áreas de saber 

hidrológico-hidráulico para o planejamento das estruturas (USACE, 2016). Este modelo é uma 

ferramenta computacional simplificadora com a vantagem da utilização de poucos parametros 

na calibraçao bem como a adoçao de combinacoes de varios métodos para representar os 

processos hidrológicos (MULUNGO, 2012) e apresenta algumas deficiências quanto a 

facilidade de manuseamento pelo usuário e usa métodos matemáticos para calcular as 

simulações que se pretendem sendo um modelo discreto, concentrado, empírico/conceitual e 

determinístico. 

O Sistema de Modelagem Hidrológica (HEC-HMS) é projetado para simular os 

processos hidrológicos completos dos sistemas destacando-se o processo de transformação de 

precipitação em escoamento superficial de bacia hidrográfica dendrítica (rural ou urbana) e 

constituída por quatro (4) componentes (gerenciadores) essenciais a contar: Modelo da Bacia 

(modelo analítico que calcula o escoamento superficial e roteamento de canais), Modelo 

Meteorológico (um componente do sistema hidrológico com recursos interativos ilustrados por 

uma interface de usuário gráfica avançada), Especificações de Controle (um sistema para 

gerenciar e armazenar dados, com especial atenção aos conjuntos de dados de variáveis 
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temporais e grandes variáveis) e Modelo de dados de série temporal (um meio para exibir e 

relatar as saídas do modelo).  

Modelo da Bacia é o modelo necessário na inserção de uma ou mais sub-bacias, 

trechos de rios, reservatórios, junções e diversos canais definindo os processos hidrológicos 

associados a cada subdivisão incorporado. O cálculo de perdas por infiltração, transformação 

em escoamento superficial, propagação da vazão e decomposição do escoamento de base são 

definidos nas sub-bacias e sendo considerados para a efetivação do modelo alguns parâmetros 

como a geometria da bacia hidrográfica (área da bacia e sub-bacia), tempo de concentração, 

fatores de perda por infiltração, interceptação e evaporação (MULUNGO, 2012; SANTOS, 

2016). 

Modelo Meteorológico: é constituída pela definição dos dados referentes à 

meteorologia (precipitação e evapotranspiração) que representam a forma da chuva e as 

estações pluviométricas utilizadas. Modelo de Especificação de Controle: é utilizado na 

especificação do período de evento simulado e o intervalo de cálculo a ser empregado pelo 

modelo na obtenção dos resultados. Modelo de Séries de Dados Temporais: incorpora os 

valores pluviométricos ou fluviométricos conforme a pesquisa que se pretende e também o 

tempo que cada hietograma será disponibilizado (MULUNGO, 2012; HALWATURA; NAJIM, 

2013; SANTOS, 2016). 

O software inclui muitos procedimentos de análise hidrológica tradicionais, como 

infiltração de eventos, hidrogramas de unidades e roteamento hidrológico. O HEC-HMS 

também inclui procedimentos necessários para a simulação contínua, incluindo 

evapotranspiração, derretimento de neve e contabilidade de umidade do solo. Capacidades 

avançadas também são fornecidas para a simulação da vazão de grade usando a transformação 

de escoamento linear quasi-distribuído (ModClark). Ferramentas de análise suplementares são 

fornecidas para otimização do modelo, previsão de vazões, redução da área de profundidade, 

avaliação da incerteza do modelo, erosão e transporte de sedimentos e qualidade da água 

(USACE, 2017).  

No programa HMS, o modelo de chuva-vazão deve ser construído usando os 

conceitos seguintes: 1) elemento hidrológico, como a bacia hidrográfica; 2) processos 

hidrológicos como perda, transformação e vazão (fluxo) da base; 3) as equações para modelar 

os processos hidrológicos (CAMPOS, 2009). 

O modelo permite observar as diferenças na vazão causada por cada sub-bacia em 

detrimento das mudanças no uso e ocupação do solo. A figura 3 mostra o fluxograma do modelo 

HEC-HMS na modelação da chuva-vazão.  
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O HEC-HMS disponibiliza sete métodos de transformação, onze métodos de perda 

por infiltração e cinco métodos de escoamento de base, possibilitando 385 combinações 

diferentes em cada simulação (SANTOS, 2016). 

 

Figura 3 - Fluxograma dos processos na simulação em HEC-HMS 

 

Fonte: Adaptado de Mulungo (2012, p. 33) 

O HEC-HMS é capaz de realizar simulações de eventos (de poucas horas ou dias) 

ou simulação contínua de longo período de modo que englobe períodos de cheia e de estiagem. 

Essa característica só é possível devido a um conjunto de modelos, formulações e equações que 

podem ser escolhidas para representar cada parte da fase terrestre do ciclo hidrológico: i) 

balanço hídrico na interface solo-vegetação; ii) propagação do escoamento superficial; iii) 

propagação do escoamento subterrâneo; iv) propagação do escoamento na calha dos rios e 

reservatórios (RIBEIRO NETO; CIRILO; DANTAS, 2011). A figura 04 representa a simulação 

dos processos hidrológicos no HEC-HMS. 
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Figura 4 - Esquema de representação da vazão na bacia hidrográfica pelo HEC-HMS 

 
Fonte: Ribeiro Neto, Cirilo e Dantas (2011) 

  

 

 

Quadro 1 - Classificação dos métodos em HEC-HMS 

Método de Transformação 
Método de perda por 

infiltração 

Método de Escoamento 

de Base 

1. Hidrograma Unitário de 

Clark 

1. Constante Inicial 
1. Recessão limitada 

2. Hidrograma Unitário de 

Snyder 

2. Curva Número SCS (CN) 
2. Constante Mensal 

3. Hidrograma Unitário de 

SCS 

3. Grade número de curva SCS 
3. Reservatório Linear 

4. ModClark 
4. Green and Ampt 

5. Grade Green e Ampt 

4. Nonlinear 

Boussinesq 

5. Onda Cinemática 6. Déficit Constante 5. Recessão 

6. S-Gráfico do Usuário 
7. Contagem da Umidade do 

Solo (SMA)  
7. Hidrograma Unitário do 

Usuário 

8. Grade SMA 

 
 9. Exponencial  

 10. Grade Déficit Constante  

 11. Smith Parlange  
Fonte: Adaptado de Santos (2016) 
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2.6.1 Método do SCS-CN 

O método SCS foi desenvolvido nos EUA durante uma série de investigações na 

primeira metade do século XX por pesquisadores locais nas experiências de campo efetuadas 

em bacias não monitoradas de pequeno porte (bacias rurais) para se estimar o escoamento 

superficial. Sendo a posterior, expandido a sua funcionalidade para diversos campos da 

engenharia de recursos hídricos e mesmo na apresentação de condições e contornos diferentes 

seguindo um certo paradigma. Dependendo das literaturas, o método é aplicado em áreas que 

variam de 2 km2 a 5000 km2. 

Este método, considerado um triângulo ou simplesmente hidrograma unitária 

triangular, usa o parâmetro Curve Number (CN) que consiste numa aproximação entre um dado 

evento extremo da chuva e as condições pedológicas da bacia hidrográfica no cálculo do 

deflúvio total (Q). Este método usa um hidrograma unitário curvilíneo adimensional especifica 

e é amplamente usado por ser considerado o mais simples, acessível, fácil de entender e útil 

para o monitoramento das bacias hidrográficas não monitoradas com base nos parâmetros e 

características (o tipo/uso de solo, condições de umidades antecedentes e da superfície) que 

compõem a cada bacia hidrográfica. É um modelo de perda de infiltração na qual não conta 

com as perdas a longo prazo tais como evaporação e evapotranspiração. Intercepção, 

armazenamento superficial, infiltração, evaporação e evapotranspiração são as abstrações 

hidrológicas que ocorrem durante a conversão das precipitações para o escoamento superficial. 

Entre essas várias abstrações hidrológicas, a infiltração é a mais importante para a análise das 

chuvas. Evaporação e evapotranspiração são importantes para avaliações de rendimentos 

sazonais de longo e/ou curto prazo ou anuais. A intercepção e o armazenamento superficial 

geralmente são de importância secundária. Uma vez que o método CN é um modelo de perda 

de infiltração que não explica a evaporação e a evapotranspiração, seu uso mostrou-se 

restringido às perdas na modelagem das chuvas para obtenção da vazão requerida (KANNAN 

et al., 2007). 

O método SCS-CN requer dois parâmetros para determinar as perdas de chuva, isto 

é, o número da curva (CN) que especifica a capacidade de armazenamento do solo S para três 

classes de condições de humidade antecedentes e a abstração inicial, que é expressa em 

porcentagem de S. Por outro lado, o hidrograma da unidade é sinteticamente determinado, 

geralmente assumindo uma forma simples (por exemplo, triangular), cuja geometria é expressa 

usando dois ou três parâmetros (por exemplo, tempo da base, tempo do pico, vazão do pico). 
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A maior limitação que este método apresenta é a falta da consideração da 

intensidade da chuva, não abordando os efeitos da escala espacial e sensível as mudanças nos 

valores dos seus parâmetros sendo ambíguo ao considerar o efeito das condições de umidade 

antecedentes (SOULIS; VALIANTZAS, 2012). 

Apesar de seu uso generalizado, não há uma metodologia delineada para estimar os 

valores dos parâmetros CN a partir dos dados de escoamento da precipitação medidos. Esse 

método seria importante para dois objetivos principais: (a) permitiria a determinação dos 

valores dos parâmetros CN a partir dos dados pluviométricos ou fluviométricos medidos nas 

bacias hidrográficas locais ou similares nas proximidades quando os dados históricos são 

disponíveis e (b) facilitaria estudos visando a extensão do método SCS-CN descrito para 

diferentes condições de solo, uso do solo e clima. No entanto, a principal dificuldade é que os 

valores de CN calculados a partir de dados da chuva ou vazão variam significativamente do 

tipo da chuva em qualquer bacia hidrográfica (SOULIS; VALIANTZAS, 2012). 

O SCS descreve quatro grupos hidrológicos de solos que se distinguem entre elas 

bem como três condições de umidade antecedente do solo tais como: 

 

Quadro 2 - Diferentes grupos e tipos de solos bem como as condições de umidade 

antecedentes 

Tipos de Solos Descrição 

Grupo A Solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a uns 8% não 

havendo rocha nem camadas argilosas, e nem mesmo densificadas até a 

profundidade de 1,5 m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1%. 

Grupo B Solos franco arenosos (franco) menos profundos que os do Grupo A e com 

menor teor de argila total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras 

roxas, esse limite pode subir a 20% graças à maior porosidade. Os dois 

teores de húmus podem subir, respectivamente, 1,2 a 1,5%. Não pode 

haver pedras e nem camadas argilosas até 1,5 m, mas é, quase sempre, 

presente camada mais densificada que a camada superior. 

Grupo C Solos barrentos (franco siltoso ou franco argiloso arenoso) com teor total 

de argila de 20 a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis ou 

contendo pedras até profundidades de 1,2 m. No caso de terras roxas, esses 

dois limites máximos podem ser de 40% e 1,5 m. Nota-se a cerca de 60 

cm de profundidade, camada mais densificada que no Grupo B, mas ainda 

longe das condições de impermeabilidade. 



44 

 

Grupo D Solos argilosos (30 a 40% de argila total) e ainda com camada densificada 

a uns 50 cm de profundidade. Ou solos arenosos como B, mas com camada 

argilosa quase impermeável, ou horizonte de seixos rolados. 

Umidades Antecedentes 

Solos Secos As chuvas, nos últimos 5 dias, não ultrapassam 15 mm 

Situação média 

na época das 

cheias 

As chuvas, nos últimos 5 dias, totalizaram de 15 a 40 mm 

Solos Úmidos 

(próximo da 

saturação) 

As chuvas, nos últimos 5 dias, foram superiores a 40 mm, e as condições 

meteorológicas foram desfavoráveis a altas taxas de evaporação. 

Fonte: Adaptado de Portela (2006) 

Com base no quadro 1, o CN será determinado tomando como base o tipo e uso de solo 

quanto ao grupo hidrológico pertencente tal que: 

Tabela 1 - Valores de CN de acordo com o tipo do solo (situação média na época das cheias)

 
Fonte: USACE (2017) 
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 Sendo que a tabela 01 foi ajustada desconsiderando a área impermeável e se obtendo a 

tabela 2. 

 

Tabela 2 - Valores de CN em detrimento do tipo e uso de solo desconsiderando a área 

impermeável 

 
        Fonte: Adaptado de USACE (2017) 

 

O método SCS assume que para uma determinada bacia hidrográfica ao longo da 

duração de um evento da chuva, são iguais o quociente do volume instantâneo de escoamento 

direto (Q) pelo volume total da chuva (P) e o quociente do volume de infiltração (F) acumulado 

até aquele instante, pelo volume máximo potencial de retenção (S) (CUNHA et al., 2015). 

Como dada pela equação 6: 

F Q

S P
         (6) 
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Quando a perda inicial (Ia) for diferente de zero, o volume de chuva disponível para 

escoar superficialmente (P – Ia), daí a equação 6 resume-se da seguinte forma: 

; a

a

F Q
I S

S P I
 


       (7) 

Conforme a perda da precipitação teremos a seguinte equação de continuidade: 

aP I F Q          (8) 

Combinando a equação 7 e 8, teremos a equação de escoamento superficial do 

método SCS-CN tal que: 
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      (9) 

A equação 9, pode ser descrita sob a forma da precipitação excedente (Pe): 

 
2

0.2
, 0.2

0.8
e a

P S
Q P I S

P S


  


     (9a) 

A retenção potencial máxima (S), também denominada índice de armazenamento 

ou perdas máximas potenciais, é uma medida da resposta hidrológica potencial da bacia e não 

é uma propriedade física identificável para uma determinada precipitação (CUNHA et al., 

2015). A quantidade da sua retenção é de 20% que corresponde as perdas iniciais sendo validade 

a condição P > 0.2S. A determinação do valor da retenção potencial máxima relacionada com 

o número de curva (CN), dependente da ocupação e tipo de solo e da umidade antecedente é 

dada pela equação 10: 

25400
254S

CN
         (10) 

O método SCS – CN requer sempre as seguintes informações para o seu bom 

funcionamento na geração do escoamento superficial direto: 

 Área total da drenagem da bacia hidrográfica ou sub-bacia; 

 Fator da vazão definida por curve number (CN); 

 Tempo de concentração;  

 Dados históricos da precipitação. 

 

O método SCS – CN é mais sofisticado por considerar os seguintes aspectos: 

 Tempo de distribuição da chuva; 
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 Perdas iniciais da precipitação devido a intercepção e armazenamento 

superficial; 

 Taxas de infiltração. 

O método SCS CN começa com uma quantidade de chuva uniformemente imposta 

na bacia hidrográfica ao longo de uma distribuição de tempo especificada. A precipitação de 

massa é convertida em escorrência em massa, usando um escoamento secundário que se baseia 

no tipo de solo, na cobertura vegetal, na quantidade de áreas impermeáveis, na intercepção e no 

armazenamento superficial. O escoamento é então transformado em um hidrograma usando a 

teoria hidrográfica da unidade e os procedimentos de roteamento que dependem do tempo de 

viagem do escoamento através dos segmentos da bacia hidrográfica (COUNTY, 2013). 

2.6.2 Hidrograma Unitário Sintético (HUS) 

Este hidrograma é usado quando não se dispõe de registros fluviométricos na 

determinação de hidrogramas unitários referentes as áreas de interesse para implementação de 

um projeto. O hidrograma de enchente pode ser obtido através do hidrograma unitário 

observado, equações de convolução ou mesmo a partir da inexistência de dados históricos da 

bacia hidrográfica disponível (PAULINO, 2014). Para casos em que se requer uma vazão de 

projeto, os HUS são amplamente aplicados pela falta de dados registrados usando outros meios 

para adquirir os hidrogramas necessários. Os HUS são estabelecidos a partir de características 

fisiográficas das bacias hidrográficas, mensuráveis com base nos dados topográficas da bacia 

(PORTELA; MARQUES; CARVALHO, 2000) onde se estimam os principais fatores 

influentes e as suas causas (PEDRO; FILHO; MARCELLINI, 1999). 

Existem vários métodos de HUS que apresentam as suas especificações no uso. 

Apenas se distinguem os mencionados abaixo: 

 Fórmulas empíricas que relacionam características do hidrograma com as 

características hidrográficas da bacia, ou seja, relação das características 

fisiográficas com propriedades geométricas dos hidrogramas unitários, como os 

respectivos tempos de base, vazões do pico e tempo de pico (HUS de Snyder, 1938 

e Gray, 1961); 

 Hidrogramas unitários adimensionais (HUS do Soil Conservation Service, 1972); e 

 Modelos de armazenamento de água na bacia (HUS de Clark, 1945) (PAÇO, 2008). 

Os diferentes hidrogramas unitários sintéticos são por várias formas sugeridas 

durações máximas para as precipitações efetivas unitárias à sua definição. 
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O modelo que será usado nesse trabalho e aprofundado é o SCS (hidrograma 

unitário adimensional) por conta da sua maior aplicabilidade e fácil manuseamento na análise 

das enchentes no açude de Sítios Novos no estado do Ceará – Brasil. 

 

2.6.1.1 Hidrograma Sintético do SCS 

O modelo chuva-vazão proposto pelo Serviços de Conservação dos Solos (SCS) 

atualmente designado Serviço de Conservação dos Recursos Naturais (NRCS) foi criado e 

desenvolvido em 1950 pelo Departamento Americano da Agricultura (USDA) a partir das 

observações dos dados pluviométricos de diversas bacias hidrográficas não monitoradas para 

estimar o escoamento superficial, sendo bastante útil no dimensionamento de bacias de 

contenção e terraços de infiltração dado que necessitam de volume total escoado. O HUS é um 

hidrograma curvilíneo adimensional que pela sua forma é considerado um triângulo possuindo 

o nome de Hidrograma Unitário Triangular (conforme o método didático pela aproximação), 

conforme a figura 05.  

        Figura 5 - HUS do SCS e o devido hidrograma unitário triangular. 

 
        Fonte: Portela (2006) 
 

Segundo Plínio (2010), o HUS curvilíneo apresenta uma maior precisão e melhores 

resultados comparando com o triangular porque apresenta um menor tempo de base, tb, (8/3 tp, 

em vez de 5 tp), tem 37.5% do volume da cheia no ramo ascendente. 

Acompanhado com a Figura 05 encontra-se a tabela 03 onde as vazões e os 

respectivos tempos de ocorrência são indicados como frações da vazão do pico do hidrograma 

(Qp) e do tempo relativo à ocorrência desta vazão (tp). Assim, se conhecendo os valores de tR e 

Qp, pode-se determinar as outras variáveis utilizando a tabela 03. 
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Tabela 3 - Hidrograma Unitário Curvilíneo Adimensional 

t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp t/tp Q/Qp 

0,00 0,000 0,70 0,820 1,40 0,780 2,20 0,207 3,60 0,021 

0,10 0,030 0,80 0,930 1,50 0,680 2,40 0,147 3,80 0,015 

0,20 0,100 0,90 0,990 1,60 0,560 2,60 0,107 4,00 0,011 

0,30 0,190 1,00 1,000 1,70 0,460 2,80 0,077 4,50 0,005 

0,40 0,310 1,10 0,990 1,80 0,390 3,00 0,055 5,00 0,000 

0,50 0,470 1,20 0,930 1,90 0,330 3,20 0,040   

0,60 0,660 1,30 0,860 2,00 0,280 3,40 0,029   

Fonte: Costa; Siqueira; Menezes Filho (2007);  Portela (2006) 

A duração do tempo de retardamento (descida) num hidrograma triangular, td é de 

5/3 de tp. 

A vazão do pico no hidrograma unitário ou vazão do projeto Qp (m
3/s), é definida 

pela equação seguinte: 

. . e
p

p

c A P
Q

t
         (11) 

Onde: A – área da bacia hidrográfica (km2); Pe – precipitação efetiva acumulada 

(mm); tp – tempo do pico do hidrograma unitário (horas) e c – constante dado pela equação 12 

4.8

P
c           (12) 

Para uma precipitação efetiva unitária de 1 mm, a equação 11 será dada da forma 

seguinte: 

2.0836
p

p

A
Q

t
        (13) 

O valor de 2.08 é usado pelo SCS como uma média geral correspondendo nas 

unidades inglesas do fator de pico (PF) igual a 484 para regiões planas com poços de água e 

declividade menores ou iguais a 2% poder-se-ia usar o valor 300 correspondendo as unidades 

de SI que habitualmente se usam nas medições e colocando o valor de 1.29 dando a conhecer 

um valor inferior do pico (TOMAZ, 2010). 

O tempo de pico do hidrograma é o tempo contado do início da precipitação: 

2
p R

D
t t           (14) 
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Onde: D – duração da precipitação (horas) e tR – tempo de retardo (horas). 

O tempo de retardo (tempo de lag) onde é sugerida a adopção de 60% do tempo de 

concentração da bacia hidrográfica conforme a seguinte equação: 

0,6*R ct t          (15) 

O tempo de concentração conforme o modelo de precipitação do SCS é dado pela 

equação: 

0.7

0.8

0.77

0.8 0.5 0.385

1000
9

100
0.0195

0.3048 1900
c

m

L
LCN

t x
xS S

 
       

 
     (16) 

Onde: tc – tempo de concentração (min); L – comprimento do talvegue (m); Sm – declive médio 

da bacia hidrográfica (%) e CN – curve number (número de escoamento da bacia). 

O valor da duração da chuva unitária (D) pode ser dado pela equação seguinte: 

0.133 cD t          (17) 

2.7 Tempo de Concentração 

Trata-se de tempo de concentração a todo o tempo necessário para que a água 

precipitada no ponto mais distante de toda a área da bacia contribua significativamente para o 

escoamento superficial até seção principal sendo que o escoamento permanece constante na 

medida em que a precipitação for constante, isto é, refere-se ao tempo necessário para que uma 

gota da chuva mais distante leve para atingir o trecho considerado na bacia ou o ponto de 

inflexão do Hidrograma. Ademais, a forma da bacia, declividade média, cobertura do solo, 

comprimento do curso principal e afluente, distância horizontal entre o ponto mais afastado da 

bacia e sua saída e as condições do solo em que a bacia estiver se encontrado no início da chuva 

tem influenciado bastante o tempo de concentração. 

Para calcular o tempo de concentração (tempo da resposta) em bacias hidrográficas 

pode-se utilizar métodos empíricos e/ou semi-empíricos conforme os dados existentes. 

Entretanto, os métodos empíricos baseiam-se em uma relação entre as características 

fisiográficas ou geomorfológicos, intensidade da chuva e da sua ocupação, os quais oferecem 

resultados fiáveis e confiáveis enquanto que os métodos semi-empíricos incluem parâmetros 

relacionados ao uso e ocupação do solo da bacia, apresentando maleabilidade em sua aplicação, 

viabilizando dessa forma, a previsão do comportamento hidrológico (ARAÚJO et al., 2011). 

Essas fórmulas têm origem experimental e que precisam de ser aplicados em condições 
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apropriadas que se aproximam a realidade das características fisiográficas os quais foram 

determinadas e do tipo de escoamento que a cada fórmula está representando. 

O tempo de concentração não é uma constante para uma dada área variando, porém 

com o estado de recobrimento vegetal e a altura e distribuição da chuva sobre a bacia 

hidrográfica para períodos de retorno inferiores a 10 anos. Para períodos de retorno superior 

que 10 anos, não se considera a contribuição da vegetação desprezando-a (TOMAZ, 2010). 

A tabela 4 simplifica algumas fórmulas empíricas do cálculo de tempo de 

concentração. 

Tabela 4 – Fórmulas para se estimar o Tc numa bacia hidrográfica 

Nome Fórmula Unidades 

Kirpich 0.77

0.385
3.989c

L
t

S
  

A – Área de drenagem 

(km2) 

ΔH – Diferença de 

elevação (m). 

L – Comprimento do 

talvegue principal 

S – Declividade de 

talvegue (m/km) 

Califórnia culverts practice 0.385
3

57c

L
t

H

 
  

 
 

Dooge 0.41

0.17
21.88c

A
t

S
  

Carter 0.6

0.3
5.862c

L
t

S
  

 

Tabela 5 – Fórmulas empíricas para determinar o tc 

Nome Fórmulas Unidades 

Federation Aviation 

Agency  
0.5

0.33
22.73 1.1c

L
t C

S
   

C – Coeficiente de 

escoamento 

superficial do método 

racional 

CN – Número de 

curva 

L’’ – comprimento de 

curso d’água (km) 

V – Velocidade de 

escoamento no trecho 

(m/s) 

n – rugosidade de 

Manning 

i – intensidade da 

precipitação efetiva 

(mm/h) 

Vem Te Chow 0.6

0.3
5.862c

L
t

S
 ou

0.64

52.64c

o

L
t

S

 
  

 
 

 

Johnstone 0.5

20.17c

L
t

S

 
  

 
 

Brandy-Williams 
0.1 0.2

14.6c

L
t

A S
  

SCS 0.7

0.8 0.51000
3.42 9ct L i

CN

 
  

 
 

Método Cinemático – 

SCS 

1000

60
c

L
t

V
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McCuen 0.5552

0.7164 0.2070

135
c

L
t

i S
  

Si – declividade 

equivalente constante 

(m/m) 

H – Altura média da 

bacia (m) 

So – declividade 

média do talvegue 

(km-1) 

Picking 0.333
2

5.3c

i

L
t

S

 
  

 
 

Giandotti 4 1.5

0.8
c

A L
t

H


  

Watt & Chow 0.79

0.5
7.68c

L
t

S

 
  

 
 

Método Cinemático 0.60

0.4 0.3

447( )
c

nL
t

i S
  

Ventura 
0.127c

A
t

i
  

Pasini 30.107 ''
60c

AL
t

i

 
   
 

 

Fonte: Adaptado Oliveira (2012); Tomaz (2010) 

 

2.8 Hietograma do Projeto 

Define-se hietograma de projeto a uma determinada sequência de dados de 

precipitação capazes de gerarem uma cheia de projeto a ser projetada a longo prazo para o 

dimensionamento hidrológico sofrendo, porém menos influências diretas de alterações 

antrópicas que se registrem no decorrer do tempo. Dependendo dos hietogramas de projeto a 

serem calculados, seguem-se algumas características que delimitam e determinam tais como 

volume total, intensidade média, duração total, máxima duração total para uma duração 

especifica, pico instantâneo, assimetria e outros que não podem serem caracterizados por um 

único período de recorrência para serem usados na determinação do hidrograma do projeto. 

Segundo Mahunguana e Bravo (2015), uma das características típicas do 

hietograma de projeto é o ponto fixo dentro da duração que no ato de dimensionamento a 

escolha da posição desse pico do hietograma de projeto está baseada em metodologias não 

sucintas e concisas podendo ser de 50% da duração no posicionamento logo no início, 25% ou 

75 % na parte final em caso da falta de informações para a sua caracterização. A maior ênfase 

problemática é da posição do pico do hietograma de projeto que influencia o valor do pico, 

tempo de pico, volume e distribuição temporal do hietograma de projeto resultante que pode 

ser usado no dimensionamento das obras hidráulicas influenciando dessa forma o custo da 

construção, medidas de controle das enchentes, planejamento e gestão dos recursos hídricos. 
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A colocação do pico do hietograma de projeto a 75% da duração aumenta em 20% 

a vazão de pico e em 8% o custo da macrodrenagem, e que a colocação deste a 25% da duração 

diminui em 24% a vazão de pico e em pouco mais de 15% o referido custo, quando comparados 

com os resultados obtidos usando hietograma com pico a 50% da duração (hietogramas de 

projeto gerados pelo método de blocos alternados) (MAHUNGUANA; BRAVO, 2015). 

Para se dimensionar uma infraestrutura hidráulica é sempre necessárias durações 

críticas da ordem de 1 a 24 h em particular para bacias sem o tempo de concentração 

compreendida nesse intervalo de tempo. Para tempos menores ou de curta duração a descrição 

pode ser feita pela intensidade média da precipitação (i), ou seja, pelo quociente entre a 

precipitação P e a respetiva duração (PORTELA, 2006). 

Alguns métodos para a estimativa do hietograma baseados nas relações IDF são o 

método de Chicago, o método proposto por Pilgrim e Cordery, método de hietograma triangular 

e por fim o método de Bureau of Reclamation ou blocos alternados (DAMÉ et al., 2009). Esses 

métodos desenvolvidos a anos atrás ainda são utilizados nos dias atuais por fornecerem dados 

praticamente realísticos quando ajustados perfeitamente. Porém, ainda não foram explorados 

outros métodos na qual o presente trabalho ira debruçar na integra.  

De acordo com Portela (2006), as precipitações que tenham durações superiores 

que o tempo de concentração da bacia hidrográfica não conduzem inevitavelmente a vazões de 

pico de cheias inferiores aos que resultariam para a duração crítica planejada, resultando dessa 

forma hietogramas de projeto não uniformes. 

Os hietogramas de projeto devem obedecer uma discretização temporal adequado 

recorrendo as características pluviométricas e as curvas IDF referentes ao período de retorno 

adotado como critério do delineamento do projeto (PORTELA, 2006). 

 Segundo Mahunguana e Bravo (2015), o intervalo de tempo do hietograma de 

projeto deve ser menor ou igual a um terço do tempo de pico ( 1

3
pt t  ) ou um quinto do tempo 

de concentração ( 1

5
ct t  ) podendo influenciar significativamente as características do 

hidrograma de projeto dado que o aumento do intervalo de tempo subestimava a vazão do pico 

e consequentemente o volume do hidrograma. 

2.8.1 Distribuição temporal da chuva 

O hietograma de projeto é composto com a distribuição temporal do tempo, 

podendo ser representado da forma continua ou discretizado em intervalos de tempos constantes 

onde se mostram intensidades médias em cada intervalo e formando um gráfico de barras. 
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A obtenção de um hietograma de projeto a partir da IDF é inerente a disponibilidade 

da distribuição temporal da chuva num certo intervalo de tempo sendo a característica 

pluviométrica importante, e é perdido quando os dados de chuva são sintetizados na forma 

duma equação IDF. 

Tavares (2005) alega que devido a complexidade dos fenômenos físicos envolvidos 

na obtenção dos hietogramas de projeto, há, no entanto, algumas tendências à observar: 

 A distribuição temporal dos volumes precipitados condicionará o volume 

infiltrado e a forma do hidrograma de escoamento superficial direto originado 

pela chuva excedente;  

 A distribuição temporal da chuva e o tempo de resposta da bacia hidrográfica 

vão determinar os valores de vazão máximo do hidrograma e o instante de 

ocorrência;  

 Para chuvas de curta duração, menores do que meia hora, o hietograma é 

caracterizado por grandes intensidades no início da precipitação;  

 Para chuvas de duração intermédia, menores do que 10 h, o hietograma é 

representado por intensidades maiores na primeira metade da duração; e 

 Para chuvas de grande duração, acima de 10 h, o hietograma apresenta 

intensidades uniformes. 

No Brasil, são usados na maior parte do tempo, métodos desenvolvidos para uma 

realidade estrangeira impossibilitando dessa feita o uso adequado da realidade nacional. 

Experiências feitas nas cidades de Santa Maria e Rio Grande do Sul, foram feitas análises da 

distribuição temporal real das chuvas e denotou-se que o padrão real da distribuição temporal 

era praticamente diferente daquele que seria obtido através do método de Blocos Alternados e 

recomendando o desenrolar de padrões de distribuição temporal específicos para cada região 

em estudo (PAULINO, 2014). 

Dos métodos comumente usados na discretização temporal das chuvas máximas a 

nível internacional são destacados o método do hietograma triangular, o método de blocos 

alternados e o método de Chicago apesar da existência de vários métodos. Assim, nesse trabalho 

vai-se enfatizar a exploração de outros métodos da discretização temporal para além do método 

de blocos alternados tais como método empíricos, uniforme, uniforme com o tempo de 

concentração, retardado e avançado. Salientado que os métodos em causa serão detalhados nos 

capítulos subsequentes (capitulo 3 e 4). 
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2.9 Amortecimento das Cheias num Reservatório 

A necessidade de se compreender taxativamente o comportamento das vazões das 

bacias hidrográficas no seio dos engenheiros hidrológicos ou hidráulicos impera no 

aprovisionamento de controle e minimização dos impactos nefastos de enchentes e 

consequentemente a mitigação das cheias pelo uso de ferramentas necessárias para o efeito. A 

disponibilidade de um reservatório de amortecimento de cheias (muito aplicado em todo o 

mundo na concepção de projetos de drenagem) pode-se considerar um dos pontos fulcrais na 

correção estrutural nas drenagens urbanas de vazões permitindo uma redistribuição temporal 

das vazões no abatimento dos picos de cheia e retardo. 

Segundo Moraes et al. (2016), os reservatórios de amortecimento de cheias são 

bacias de retenção, com lâmina de água perene, que suportam quantidade significativa de água 

atendendo variadas funções. Quando houver cheias, o seu nível de água se eleva 

temporariamente para além dos seus níveis normais em que fora projetado, perdendo 

gradualmente volume em longos períodos pós-evento de tormenta, controlado por dispositivos 

de saída denominado vertedores. Os reservatórios desempenham um papel fundamental no 

amortecimento do pico de cheia mitigando os efeitos adversos a jusante de qualquer estrutura 

hidráulica construída. A ruptura de uma barragem por galgamento (overtopping) resulta da 

insuficiência da capacidade do vertedouro (SOUZA et al., 2017) na qual causa o corte em 

profundidade do coroamento e a erosão do material do talude a jusante. 

A construção de um reservatório de amortecimento das cheias a jusante permitirá 

evitar as perturbações físicas tais como o controlo de processos erosivos, degradação de terrenos 

e danos habitacionais, alargamentos, recarga de aquíferos e a redução da carga de 

contaminantes. 

A restrição da vazão a jusante devido ao amortecimento de cheia de um reservatório 

em detrimento da variação do Hidrograma por conta de ingresso de uma vazão maior que a da 

saída ocorrendo um aumento significativo do volume do reservatório. O pico da vazão é 

diminuído por conta do aumento imperativo de tempo de escoamento do mesmo volume de 

água que poderia passar pelo vertedouro (barramento). 

No dimensionamento dos reservatórios de amortecimento de cheia há que se tomar 

em conta o tipo de vertedouros a serem implementados para que se possa permitir os cálculos 

necessários para à sua construção e tomando como base as seguintes informações essenciais: 

(i) Hidrograma afluente, (ii) cota curva-volume e (iii) equações de descarga que constituem a 

saída da vazão a partir dos órgãos da barragem. A eficiência do amortecimento das cheias pelo 
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reservatório depende do seu volume armazenado tendo em conta a posição horizontal de água 

na bacia hidrográfica e cabendo o preenchimento do volume ser a peça fundamental na 

definição da aptidão e prontidão do amortecimento da cheia pelo reservatório. 

Entretanto, a retenção da vazão afluente por parte do reservatório em parte em uma 

simulação hidrológica ou fato real implica a verificação da menoridade da vazão de saída 

quanto à vazão de entrada em fases posteriores (defasadamente). 

Requer-se um conhecimento adequado do volume da respectiva onda de cheia em 

caso da definição exata do vertedor para o amortecimento da onda de cheia em um determinado 

reservatório com uma vazão de pico conhecida. De acordo com Portela (2006), o 

amortecimento das ondas da cheia tem como o principal objetivo em diminuir a vazão de pico 

máximo efluente através da disponibilidade de vertedores ao longo do empreendimento. 

Ademais, a diminuição se verificará se uma parte do volume afluente for armazenado no 

reservatório e tendo um reservatório de contenção de cheias à jusante num diferimento de tempo 

de um modo mais gradual e equitativa como aflui. A figura 6 apresenta um exemplo 

característico de Hidrograma de vazão afluente e efluente do amortecimento de ondas de cheia. 

 
Figura 6 - Hidrograma de onda de cheia afluente e efluente com vertedor sem comporta 

 

A tabela 6 demonstra algumas características do escoamento bem como o 

empreendimento denotando as suas vantagens e desvantagens. 
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Tabela 6 - Resumo das medidas estruturais de controle das cheias 
Medidas Vantagens Desvantagens Aplicação 

Medidas Extensivas 

Cobertura 

Vegetal 

Redução do pico de 

cheia 

Impraticável para grandes 

áreas  

Pequenas bacias 

Controle de 

Perda 

Reduz o assoreamento Impraticável para grandes 

áreas 

Pequenas bacias 

Medidas Intensivas 

Diques e polders Alto grau de proteção de 

uma área 

Danos significativos caso 

falhe 

Grandes rios 

Melhorias do Canal 

Corte de 

Meandro 

Amplia a área protegida e 

acelera o escoamento 

Impacto negativo em rio 

com fundo aluvionar 

Área de 

inundação 

estreita 

Redução da 

rugosidade por 

desobstrução  

Aumento da vazão com 

pouco investimento 

Efeito localizado Pequenos rios 

Reservatórios 

Todos 

reservatórios  

Controle a jusante Localização difícil Bacias 

intermediárias 

Reservatórios 

com comportas 

Mais eficiente com o 

mesmo volume 

Vulnerável a erros 

antropogênicos 

Projetos de usos 

múltiplos  

Reservatórios 

para cheias 

Operação com o mínimo 

de perdas 

Custo não compartilhado Restrito ao 

controle das 

cheias 

Mudança de Canal 

Caminho da 

cheia 

Amortecimento do 

volume 

Depende da topografia Grandes bacias 

Desvio Reduz a vazão do canal 

principal 

Depende da topografia Bacias médias e 

grandes 

Fonte: Tucci (2004) 

 

2.10 Sistema de Drenagem Urbana 

Há anos atrás achava-se que a urbanização era um tremendo inimigo da 

sustentabilidade das bacias hidrológicas e que era os fatores preponderantes na verificação das 

enchentes em quase todo o mundo. Essa teoria já está caindo em desuso embora apresenta uma 

certa razão empírica cientifica. Segundo Martins (2012), a ocupação desordenada das várzeas 

proporcionou a eliminação das encostas naturais e áreas de armazenamento dando uma 

dificuldade no processo de escoamento superficial direto. Isso foi uma prova inequívoca que 

administrar espaços e volumes no atendimento da alocação habitacional era uma das opções 
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viáveis. A drenagem urbana é vista como sendo o melhor instrumento para o estudo das cheias 

e as suas possíveis causa e consequências, isto é, tem a base fundamental em escoar a água 

precipitada com uma certa celeridade para jusante e aumentando a magnitude da vazão máxima, 

sua frequência e o nível das inundações. Os sistemas de drenagem tradicionais que merecem 

um bom planejamento e projeção são classificados em microdrenagem e macrodrenagem. 

Como definido a microdrenagem (sistema inicial de drenagem ou coletor de águas pluviais) 

corresponde a um conjunto de sistema de condutos ou canais nos loteamentos associado ao 

sistema viário, ou seja, é composto pelos pavimentos das ruas, sarjetas, bocas de lobo, canais 

de pequenas dimensões, etc. Quando bem mantido e gerido, o sistema pode responder 

eficazmente as inconveniências das inundações ou alagamentos urbanos tendo apenas pouco 

tempo de retorno, esboçado para 2 a 10 anos. Portanto, o sistema de macrodrenagem projetado 

para o escoamento de vazões num tempo de retorno projetado entre 25 a 100 anos é composto 

por canais de maior dimensão e em bacias hidrográficas de pelo menos 5 km2.  

Tucci (2004) alega que com o decorrer do tempo na qual as populações vêm se 

esforçando na impermeabilidade do solo e consequentemente a aceleração do escoamento das 

aguas em condutos e/ou canais no sistema de drenagem, há um aumento significativo das 

inundações perigando as populações que habitam em locais sensíveis. Em lugares onde a 

superfície for permeável (a urbanização não se alastrou da forma galopante), o escoamento se 

nota por meio de ravinamento natural e permitindo uma infiltração natural e diminuição do 

escoamento da vazão. 

No Brasil, os sistemas de drenagem vêm tomando bases e discussões sendo que a 

Lei Federal nº 11.445 de janeiro, 2007 tem dado uma definição clarificada sobre a drenagem e 

o manejo de águas pluviais urbanas como o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

de transporte, detenção e retenção, tratamento e disposição das águas pluviais (TOMINAGA, 

2013).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Esse capítulo irá tratar e detalhar a criação dos hietogramas de projetos com 

diferentes métodos usados na discretização temporal das chuvas para o seu uso na modelação 

em HEC-HMS bem como a metodologia do trabalho de pesquisa. Além disso, vai ser exposta 

a localização geográfica da área de estudo e as características principais da bacia hidrográfica 

(açude de Sítios Novos) necessárias para a modelagem e a posterior o tratamento estatístico dos 

dados da vazão e chuva de projeto. 

3.1 Área de estudo 

O açude Sítios Novos foi construído com base no financiamento junto dos parceiros 

internacionais e o governo do Estado do Ceará no âmbito do Projeto de Desenvolvimento 

Urbano e Gestão de Recursos Hídricos (PROURB) em 1999 com a finalidade de abastecimento 

de água e projetos de irrigação abrangendo uma população total de 380.803 habitantes 

(COGERH, 2008). Com base nessa concepção, foi construída uma agrovila para 55 famílias, 

um projeto de irrigação que emprega os próprios moradores com a intuição da auto 

sustentabilidade no âmbito de serviço social da Secretaria dos Recursos Hídricos e por fim um 

plano de abastecimento de água para o Complexo Industrial do Porto de Pecém (CIPP), distritos 

de Sítios Novos, Catuana, Siupé, Umarituba, todos municípios de Caucaia e a sede do município 

de São Gonçalo do Amarante por via de canais e adutoras (COGERH; FCPC, 2013). Como 

forma de aproveitamento do empreendimento hídrico erguido, os moradores construíram 

pisciculturas para a criação de peixes e outros animais aquáticos para o consumo e/ou venda 

bem como a produção agrícola de diversas culturas em reduzidas áreas. 

     

Figura 7 – Bacia hidrográfica do açude de Sítios Novos delimitado 

 
     Fonte: COGERH; FCPC (2013) 
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3.2 Caracterizações da Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do Açude do Sítios Novos localizada nas regiões litorâneas 

oeste do Estado do Ceará, concretamente no municipio de Caucaia, a 50 km de Fortaleza 

(capital do estado de Ceará). O açude de Sítios Novos situa-se nas coordenadas geográficas 

UTM 504.706 E e 9.583.427 N, barrando o rio São Gonçalo (localizado no norte de Palmácia, 

percorrendo 61 km até o local do seu barramento), com uma área de drenagem na ordem dos 

442 km2  de extensão (FIGUEIREDO; CAMPOS, 2007; COGERH, 2008). A capacidade do 

reservatório é de 126 milhões de metros cúbicos (m3) e tem a área de espelho d’água de 2,010 

hectares. A bacia hidrográfica engloba os municípios de Caucaia, Maranguape, Palmácia e 

Pentecoste (COGERH, 2008).  

      Figura 8 – Localização geográfica da bacia hidrográfica de açude de Sítios Novos  

 
       Fonte: COGERH (2008) 

 

As características técnicas da barragem Sítios Novos são descritas na tabela 7. 
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Tabela 7 - Característica Fisiográficas da Bacia 
Características Descrição 

Bacia Metropolitana 

BARRAGEM 

Tipo  Terra zoneada 

Bacia Hidráulica (ha) 2010 

Vazão regularizada (m3/s) 1.1 

Extensão pelo Coroamento (m) 1818 

Largura do Coroamento (m) 6.5 

Cota do Coroamento (m) 49.2 

Altura Máxima (m) 21.5 

SANGRADOURO 

Tipo  Canal escavado em rocha, seção retangular 

Largura (m) 70.0 

Lâmina Máxima (m) 2.2 

Cota da Soleira (m) 45.0 

TOMADA D’ÁGUA 

Tipo  Galeria com torre de controle a montante 

Diâmetro (mm) 1000 

Comprimento (m) 137 

Fonte: Adaptado de COGERH; FCPC (2013) 

 

3.3 Características pedológicas e hidrológicas 

A bacia apresenta uma cobertura vegetal típica de mangue e caatinga arbustiva 

densa na qual os seus solos são classificados como planossolos e planossolos solódicos (solos 

predominantes na região nordeste que resultam de problemas de sodicidade ocupando cerca de 

13.000 km2 do Ceará) devido a sua forma de composição numa mata ciliar ao longo do rio São 

Gonçalo próximo do açude em estudo.  
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Figura 9 - Uso e tipo de solo no Açude Sítios Novos 

  

Fonte: Autor 

A zona apresenta altos índices pluviométricos cerca de 950 mm/ano com uma 

determinada concentração nos meses de janeiro a maio e podendo se verificar um período quase 

seco nos restantes meses do ano e uma altitude média de 30m. Porém as condições climáticas 

da região variam de 26 a 30 ºC de temperatura e uma evapotranspiração de 959,5 mm/ano 

(COGERH; FCPC, 2013).  

Os açudes Itapebussu e Amanari se encontram a montante do açude Sítios Novos 

contribuindo da forma categórica com uma vazão regularizada de 0,1 e 0,2 m3/s, 

respectivamente, aumentando dessa forma a vazão do atual sistema de Sítios Novos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Figura 10 – Delimitação da bacia hidrográfica 

 

                           Fonte: COGERH; FCPC (2013) 

Quanto ao uso e aproveitamento de terra, a população do distrito de Sítios Novos 

tem se empenhado no desenvolvimento da agricultura familiar ou de sequeiro para o seu 

sustento assim como comercialização em pequena escala dos seus produtos. As principais 

culturas que se verificam nos arredores do açude são a banana, feijão, milho, mamão, goiaba, 

manga e caju. Ademais, outras atividades são desenvolvidas no seio da comunidade 

circunvizinha tais como a pecuária e pesca artesanal. 

Na bacia hidrográfica de Sítios Novos foram identificados os seguintes uso em 

suma: 

a. Quatro barramentos ao longo do rio São Gonçalo, sendo o primeiro no distrito 

de Itapebussu; 

b. Tem se notado a forte presença de fossas rudimentares ao longo dos trechos 

próximos de montante que dão um contributo eficiente do volume de açude pelos riachos 

existentes; 

c. Existência de áreas desmatadas para plantações de culturas de subsistência 

entorno do açude concretamente no Assentamento Lagoa da Serra (COGERH, 2008). 
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Figura 11 - Características fisiográficas da bacia hidrográfica de Açude de Sítios Novos 

 

 

 
 

   Fonte: Autor  

 

Segundo COGERH (2008), o açude teve apenas a sangria nos anos de 2003 e 2004 

por 182 e 200 dias, respectivamente por ser um período em que se registra muita chuva e em 

particular na segunda quinzena de janeiro. A 13 m se encontra a profundidade média próxima 

ao barramento e o tempo de residência médio na bacia hidrográfica é de 1.85 anos. Durante o 

período seco que se verifica na maior parte do tempo, a vazão liberada é de 1,7 m3/s onde o 

volume armazenado não é menor que 60% da capacidade total de armazenamento tendo em 

conta as chuvas anuais e níveis de água na bacia. 
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Figura 12 - Características hidrológicas da bacia hidrográfica 

  

Fonte: Autor  

 

3.4 Chuvas intensas e estimativa de vazão  

As chuvas extremas (intensas) são comumente usados na previsão das vazões em 

projetos hídricas de carisma hidráulica para diversos fins com uma certa duração, distribuição 

temporal e espacial bem traçada. As chuvas intensas ou máximas são utilizadas para obter a 

vazão (como método indireto) quando se tem ausência de postos fluviométricos no recurso 

hídrico que se pretende analisar para além de serem dados disponíveis em alguns postos 

meteorológicos no Brasil. Com essa perspectiva, foram usados nesse trabalho dados 

pluviométricos duma série histórica de 30 anos (1970 – 1999), registrados no posto 

pluviométrico da estação meteorológica do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), no campus do Pici – Fortaleza. Os dados foram organizados em séries 

anuais e tirados as chuvas intensas para cada ano em intervalos de 5 minutos com uma duração 

de 24 horas começando das 09:00 do dia e terminando na mesma hora do dia seguinte.  

Devido à inexistência do posto pluviométrico em torno da bacia hidrográfica de 

Açude Sítios Novos, era importante escolher uma região mais próxima da bacia hidrográfica 

que apresentava uma similaridade das características fisiográficas e climáticas, onde o posto 
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pluviométrico de Pici desempenhava um papel preponderante para o nosso estudo de caso. Os 

dados foram organizados, analisados, tabulados (288 classes) e testados em vários trabalhos 

acadêmicos desenvolvidos por Lima (2005), Pessoa & Campos (2015) e Silva et al. (2013). 

Assim, foram escolhidos os valores de precipitação máxima diária anual a partir do conjunto 

de dados da chuva na série histórica sendo a posterior usados no processo de modelagem no 

modelo de chuva-vazão.  

Além disso, as séries históricas temporais da chuva são definidas pela sua variação 

média/padrão na qual os valores simplesmente não podem ser usados para se estimar a chuva 

de projeto sem antes da sua verificação e adequação na realidade dos fatos e muito menos ser 

esperadas uma função de distribuição de probabilidade específica ou período de retorno viável. 

Esta técnica não pode ser usada para um conjunto de dados, pois pode produzir resultados 

enganosos, desde que as características reais da distribuição sejam ignoradas e assumir que uma 

determinada distribuição está sendo seguida. Com este contexto, é necessário sempre a 

verificação do ajuste da distribuição de probabilidade antes que uma chuva de projeto seja 

delineada, no sentido de se evitar erros grosseiros e prejudiciais ao projeto (RAES, 2013). 

Em casos específicos no estado do Ceará, a distribuição irregular da chuva causada 

pelo clima predominante na região (clima semiárido) desencadeou, em geral, a incerteza na 

estimativa da vazão em um determinado curso de água, o que confere a deficiência e dificuldade 

para o gerenciamento de água e ferramentas de planejamento. 

Figura 13 - Estação Meteorológica do campus do Pici 

 

 

Fonte: Menezes (2012) 

 



67 

 

3.4.1 Equação da Chuva Intensa 

As equações da chuva intensa são importantes no dimensionamento hidrológico 

pelo equacionamento do fenômeno precipitação por estabelecem uma relação entre a 

intensidade, duração e a frequência (IDF) de uma determinada chuva com um período de 

retorno desejado com a finalidade de se obter as curvas características necessárias. Essas curvas 

denominadas IDF são ajustadas a equações matemáticas dando a entender com maior exatidão 

uma determinada precipitação no tempo. Para a determinação dessas curvas deve-se ter em 

conta a disponibilidade de séries de dados pluviográficos de boa qualidade e extensão por mais 

de 20 anos e sem apresentação das falhas. 

No Brasil, os dados pluviográficos são escassos do que os pluviométricos sem 

contar com a sua dificuldade na medição e pessoas para fazerem a leitura dos pluviogramas em 

tempo útil. Porém existem equipamentos modernos com data loggers espalhados por alguns 

cantos do pais, mas que estão num período inferior a 15 anos de extensão e dificultando dessa 

forma a elaboração das equações de chuva e/ou atualização das já existentes (SILVA, 2011). 

As equações da chuva dependem estritamente do local e da cidade com diferentes 

características climáticas. Essas equações são obtidas por análise da regressão linear com ajuste 

de potência para a colocação dos parâmetros locais como dado na equação 19: 

 

. m

n

K T
i

t b



          (19) 

Onde: i – intensidade em mm/h ou mm/min; 

T – Período de retorno em anos; 

t – duração da chuva em minutos; 

K, m, n, b – parâmetros de acordo com cada local. 

As equações de chuvas não são eternas e recomendando revisões em equações com 

mais de 20 anos de idade e pelo menos uma vez a cada década (ZUFFO, 2004). A cidade de 

Fortaleza – CE tem três equações da chuva sendo a primeira criada em 1978 pela empresa de 

consultoria Aqua Plan, a outra foi criada em 1983 pelos professores da UFC nomeadamente 

C.E. Matos Neto e N.S. Fraga. A contribuição teve ainda um revês (última recentemente e a 

mais usada) precisamente pelos professores da UFC concretamente F. O. Enéas da Silva, J. N. 

B. Campos e F. F. R. Palácio Júnior (Engenheiro civil – SEHAB) em 2011 (SILVA, PALÁCIO 

JÚNIOR; CAMPOS, 2013).  

 

 



68 

 

Quadro 3 – Equação da chuva intensa de Fortaleza e seus parâmetros  
Equação da Chuva Parâmetros Criadores Instituições/ano 

 

 

 

 

. m

n

K T
i

t b



 

 

k = 528,076; m = 0,148; 

b = 6 e n = 0,62  

Consultoria Aqua Plan AUMEF - 1978 

k = 506,99; m = 0,181;    

b = 8 e n = 0,61 

C. E. Matos Neto & N. 

S. Fraga 

UFC - 1983 

k = 2345,29; m = 0,173;          

b = 28,31 e n = 0,904 

F. Osny Enéas da 

Silva; J. Nilson 

Campos e F. F. Palácio 

Júnior 

UFC - 2011 

Fonte: Adaptado de Silva, Palácio Júnior, Campos (2013) 

Nesse caso, a equação da chuva usada nesse trabalho é a última equação (2011) para determinar 

alguns hietogramas de projeto que serão detalhados na seção 3.5 

3.5 Estimativa de Hietogramas de Projeto 

Quando não se dispõe de dados da vazão em bacias (rurais ou urbanas) para se 

estimar o hidrograma de projeto é necessário se usar o método de precipitação de projeto, uma 

vez que os dados da precipitação se encontra em maior escala. Para um determinado projeto 

hidrológico, geralmente se utiliza a distribuição temporal da chuva numa escala única e 

característica, na qual se exige a entrada da chuva deve ser sob a forma de hietograma para um 

projeto hidrológico e não apenas como um volume total precipitado. Os hietogramas de projeto 

devem basearem-se na análise observada de eventos extremos da chuva sendo que a sequência 

da chuva em uma chuva típica poderia ser determinada (DANIIL; MICHAS; LAZARIDIS, 

2005). Assim, os hietogramas de projeto representam a distribuição temporal da intensidade da 

chuva associado com o período de retorno sendo que a escolha desta terá uma influência 

significativa na forma e valor do pico de hidrograma. A distribuição temporal da chuva de 

projeto é definida pelo hietograma de projeto que por sua vez pode ser desenvolvida por vários 

métodos para a distribuição temporal da chuva tais como método de Huff, método do 

hietograma triangular e método de blocos alternados usados nos projetos de sistemas 

hidrológicos (JOOS, 2015). A análise de algumas referências bibliográficas referente ao 

hietograma de projeto faz alusão ao uso da forma retangular proposto pelo método racional. 

Após a introdução do método racional foram exploradas novas fórmulas tais como método 

variacional, método de hietograma triangular (forma complexa de hietograma), hietograma 

Sifalda, hietograma Desbordes, método de hietograma de Chicago, método de melhor 



69 

 

estimador linear não-enviesado (MELNE), e outros métodos desenvolvidos com o objetivo de 

prover a melhor estimação da vazão de cheia. Uma variada forma de hietograma de projeto 

sempre tem criado transtornos sob o ponto de vista dos cientistas ou pesquisadores hidrológicos 

aquando de se saber adotar nas suas pesquisas ou implementação dos projetos, qual seria o ideal 

para se obter uma vazão do pico correto num tempo determinado (ALFIERI; LAIO; CLAPS, 

2007). Nesse caso, para se procurar no presente trabalho as melhores tentativas de se encontrar 

as vias da indicação de vazão do pico no açude de Sítios Novos foram utilizadas na 

determinação dos hietogramas de projeto, os métodos de Blocos Alternados, Avançados, 

Recuados, Uniforme e Empírico modelados pelo modelo de SCS-CN. 

3.5.1 Método dos Blocos Alternados, Retardado e Avançado 

O método de Blocos Alternados determina a distribuição temporal e é um método 

simples de desenvolver um hietograma de projeto a partir de uma curva intensidade-duração-

frequência (IDF) e propondo a distribuição de totais de chuva em intervalos e tempo contidos 

na duração total do evento da chuva. O hietograma de projeto produzido por este método 

especifica a profundidade de precipitação que ocorre em intervalos de tempo sucessivos de 

duração Δt sobre uma duração total td = nΔt. Depois de selecionar o período de retorno do 

projeto, a intensidade é lida a partir da curva IDF para cada uma das durações Δt, 2Δt, 3Δt, ..., 

e a profundidade de precipitação correspondente encontrada como produto da intensidade e 

duração (JOOS, 2015). Após a definição da duração total da chuva e do correspondente período 

de retorno, são determinados conforme as relações IDF as intensidades médias das durações 

diversas até a duração total.  Essas intensidades médias são transformadas em alturas de chuva 

e representam valores acumulados até o último intervalo de duração e atendendo que os 

incrementos entre um valor acumulado e outro são calculados e rearranjados de modo que o 

maior valor se localize no centro da duração total da chuva, e os demais sejam dispostos em 

ordem decrescente, sempre um à direita e outro à esquerda do bloco central alternadamente. Os 

procedimentos para a obtenção dos hietogramas de projeto a partir do método de Blocos 

Alternados são descritos a seguir: 

 Define-se a duração total da chuva, normalmente relacionada com o tempo de 

concentração da bacia hidrográfica e o intervalo da discretização; 

 Define-se o tempo de retorno a ser utilizado; 

 Através da relação IDF, obtêm-se a intensidade da chuva para cada duração;  



70 

 

 As intensidades são transformadas em alturas de chuva e acumuladas até o último 

intervalo de tempo, isto é, multiplica-se cada valor da intensidade pela respectiva 

duração; 

 Calculam-se os incrementos dos totais acumulados por intervalo, ou seja, a 

diferença entre a altura da lâmina sucessivas resulta no incremento de chuva em 

cada intervalo; 

 Os incrementos ou blocos obtidos são rearranjados numa sequência tal que no 

centro da duração da chuva, se situe o bloco maior, e em seguida os demais blocos 

são dispostos em ordem decrescente, um à direita e o outro à esquerda do bloco 

maior alternadamente. 

Para blocos avançados assim como os blocos retardados ou recuados seguem o 

mesmo procedimento dos blocos alternados, mas diferenciados na disposição dos blocos 

quanto ao rearranjamento. Os Blocos Avançados, os incrementos obtidos são rearranjados da 

esquerda para direita sendo que o maior se localiza na esquerda e os demais seguem numa 

ordem decrescente segundo uma determinada sequência. Os Blocos Retardados ou Recuados, 

os incrementos obtidos são rearranjados no sentido inverso dos blocos avançados. Estes se 

dispõem da ordem crescente sendo sempre o menor se encontrar na esquerda e o maior na direita 

(no final). 

Figura 14 – Ilustrações dos hietogramas sintéticos 

 

3.5.2 Método Empírico 

Pode-se considerar o método empírico como mera racional dado que os hietogramas 

de projeto são constituídos pela chuva máxima anual diária da série histórica usada no estudo 

de caso. Os procedimentos para a obtenção do hietograma de projeto a partir do método 

Empírico são feitos da seguinte forma: 

 Seleciona-se a duração total da chuva e o tempo da discretização (desagregação 

da chuva); 

 Escolhe-se a chuva máxima anual diária de toda série histórica a ser estudada 

para uma determinada bacia hidrográfica; 
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 Define-se uma chuva de projeto com um tempo de retorno qualquer; 

 Multiplica-se a chuva de projeto pré-definido com a chuva máxima anual diária 

escolhida anteriormente e modelar. 

3.5.3 Método Uniforme 

A distribuição da chuva uniforme é composta por dois tipos (tipo 1 e 2) na qual 

racionalmente presume-se que a chuva seja duma forma distribuída em torno do período 

planejado para o projeto. Para se obter os hietogramas de projeto utilizou-se a equação da chuva 

de Fortaleza (tipo 2) e a discretização temporal da chuva. Para o método uniforme do tipo 1 

(24h) vai se fazer algumas suposições empíricas contando como parte as chuvas de projetos 

determinados em cada período de retorno. 

Os hietogramas de projeto para o método uniforme (tipo 1), são construídos da 

seguinte forma: 

 Deve-se indicar o total de hietogramas a serem construídos num período de 24h 

com a discretização temporal da chuva; 

 Cada chuva de projeto já definido com um período de retorno deve-se dividir com 

o número total de hietograma de projeto; 

 A distribuição da chuva deve ser igual para todos os hietogramas do projeto 

calculado em torno do valor total definido. 

Os hietogramas de projeto para o método uniforme (tipo 2) que é construído a partir 

das suposições de que a chuva esteja distribuída em prol do tempo de concentração definido na 

bacia hidrográfica tal que: 

 Calcula-se o valor de hietograma de projeto a ser preenchido no tempo de 

concentração determinado; 

 Determina-se a intensidade da chuva de diversos tempos de retorno usando a 

equação da chuva de Fortaleza e calcular a precipitação efetiva; 

 Após o cálculo da precipitação efetiva, multiplica-se com o fator de correção 

usado na determinação dos hietogramas de projeto nos Blocos Alternados; 

 O tempo de concentração é dividida pelo tempo de discretização para que a chuva 

seja distribuída nesse contexto; 

 Uma vez que a chuva total distribuída deve ser igual a chuva de projeto planejada, 

subtrai-se a chuva de projeto com o valor da precipitação efetiva obtida com a 

finalidade de se distribuir os outros valores em outros hietogramas de projetos 

(contornos na distribuição da chuva). 
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3.6 Frequência de Distribuição de Probabilidades 

Os dados fluviométricos observados geralmente não estão disponíveis em muitas 

bacias hidrográficas brasileiras e podendo ser geradas com base em modelos chuva-vazão 

disponível na simulação de eventos extremos da chuva. Isso requer uma estimativa 

probabilisticamente baseada na precipitação, geralmente referida como chuva de projeto, a ser 

feita no local de interesse (SMITHERS; SCHULZE, 2002). As vazões de cheia ou chuva de 

projeto apresentam um comportamento aleatório, que necessitam a definição da distribuição de 

probabilidades na sua análise de frequência com o objetivo de produzir alguns resultados 

artificiais que se aproximam da realidade com poucas margens de erros na verificação do 

comportamento hidrológico da região em estudo. Os métodos de previsões de enchentes futuros 

ou vazões, acoplados a um período de retorno, que se baseiam em registros das séries históricas 

são denominados métodos probabilísticos pois que consistem na definição dos eventos 

extremos e as correspondentes frequências de ocorrência partindo de uma série de dados 

observados. A prática geral consiste em determinar o evento extremo da chuva de projeto 

usando uma abordagem probabilística que envolve ajustar uma distribuição de frequência para 

os dados extremos da precipitação observados relativos à bacia hidrográfica alvo e, em seguida, 

calcular os quantiles correspondentes a vários valores de período de retorno (probabilidade de 

não excedência). A abordagem probabilística pressupõe que a estimativa tem a possibilidade de 

ser superada pelo menos uma vez em um período de tempo (geralmente em anos) igual ao 

período de retorno (CHIMENE; CAMPOS, 2017). 

Para estudos de precipitações no açude de Sítios Novos, os modelos de distribuição 

de probabilidades para modelar os eventos extremos foram usadas as distribuições Log-Normal 

e Gumbel para vazão e chuva de projeto respectivamente. 

3.6.1 Distribuição Log-Normal ou Galton 

O termo “distribuição log normal” foi usado pela primeira vez em 1945 pelo 

Gaddum mas que já havia sido começado os estudos dessa distribuição em 1875 pelo Galton. 

Em campo hidrológico, o uso dos logaritmos foi introduzido por Hazen em 1914 em vazões 

com a distribuição normal (COSTA, 2014). Esta distribuição está fortemente relacionada com 

a distribuição normal sendo útil para modelar dados mais ou menos simétricos ou com 

assimetria para direita dependendo dos parâmetros. 

Uma variável aleatória X (chuva) tem uma distribuição log-normal a dois 

parâmetros (LN2) se a variável Y = ln (X) tem uma distribuição normal N(µY, σY). A tabela 8 
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resume as propriedades matemáticas ou relações associadas com a distribuição log normal a 

dois parâmetros: 

Tabela 8 – Sumário das características da distribuição log-normal a dois parâmetros 

Características Fórmula 

Função de densidade de probabilidade 2
ln1

21
( )

2

Y

Y

x

x

Y

f x e
x





 

 
  

                  (20) 

Função de distribuição  

0

( ) ( )

x

x xF x f s ds                                   (21) 

Variação 0 x   (Contínuo) 

Parâmetros  
Y  (Parâmetro de escala); Y (Parâmetro da 

forma) 

Média 2

2
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Y
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Moda 2
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px e                                             (23) 
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Variância  
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x e e                                 (25) 

Terceiro momento central 

 
2

2 23
33 2 3 2

Y
Y

Y Y

x e e e



 



                   (26) 

Coeficiente de Assimetria 2

1Y

xvC e


                                         (27) 

Coeficiente de Curtoses 33
x x xx v vC C C                                       (28) 

Fonte: Koutsoyiannis (2008) 

 

Além disso a distribuição log normal pode apresentar um outro parâmetro a que se deduz 

empiricamente da variável aleatória X, dando a entender um limite inferior. Dessa forma a 

variável Y = ln (X - a) ou X = eY + a é distribuída conforme os parâmetros ln( )Y e ln( )Y sendo 

que a função de densidade de probabilidade da variável é definida da seguinte maneira: 

2
ln( )1

21
( )

( ) 2

Y

Y

x a

x

Y

f x e
x a





 

    
  

   


             (29) 

O uso da distribuição log normal na hidrologia, tanto com dois ou três parâmetros, é justificado 

por ser positiva a variável log normal e um coeficiente de assimetria não fixo e sempre positivo 

podendo se adequar perfeitamente na modelação de vazões e alturas de chuva máximas 

mensais, trimestrais ou anuais (KOUTSOYIANNIS, 2008; COSTA, 2014). 
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3.6.2 Distribuição de Gumbel (distribuição de valores extremos tipo I) 

Em 1928 Fisher e Tippett demonstraram que a distribuição dos valores extremos é independente 

da distribuição original e se comporta como função limite. A distribuição de Gumbel, também 

conhecida como distribuição de valores extremos Fisher-Tippett tipo I e dupla exponencial, é 

uma distribuição que possui apenas dois parâmetros (de posição e escala) sendo um caso 

particular da distribuição GEV na qual o parâmetro de forma é nulo. Em 1945 Gumbel, sugeriu 

que essa distribuição de valores extremos seria apropriada para análise de frequência de 

variáveis hidrológicas, tendo inúmeras aplicações na determinação de relações IDF de 

precipitações intensas e estudos de chuvas/vazões de projetos desde que a série histórica fosse 

anual.  As características básicas estão descritas na tabela 9: 

Tabela 9 - Resumo da distribuição de Gumbel 

Características Fórmulas 

Função de densidade de probabilidades 
1

( )

x
x

e

xf x e









 
 
 

 
  

 
                      (30) 

Função de Distribuição 

( )

x

e

xF x e





 
 
 

 
 
 
                                    (31) 

Variação x     (Contínua) 

Parâmetros   (Parâmetro de posição); 0   (Parâmetro 

de escala) 

Média 0.5772x E                            (32) 

Variância 2
2 2 21.645

6
x


                                 (33) 

Moda 
px                                                       (34) 

Mediana  0.5 ln ln 0.5 0.3665x             (35) 

Terceiro momento central 3 32.404x                                             (36) 

Quarto momento central 4 414.6x                                               (37) 

Coeficiente de Assimetria  1.1396
xsC                                              (38) 

Coeficiente de Curtoses 5.4
xkC                                                     (39) 

Fonte: Koutsoyiannis (2008) 

Para se obter a função de quantis da distribuição Gumbel usa-se a seguinte fórmula: 
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1
( ) ln ln 1x TR

TR
 

  
     

  
                   (40) 

Onde: x(TR)  - quantil para determinado tempo de retorno TR 

3.6.3 Teste de Aderência 

Os testes de aderência são comumente usados para avaliar o ajuste das distribuições de 

probabilidades associados a outros parâmetros estatísticos, ou seja, são testes que servem para 

testar a adequabilidade de um modelo probabilístico a um conjunto de dados observados. Esses 

testes (não paramétricos) são utilizados quando não se conhece a distribuição de probabilidades 

que descreve uma determinada população, mas que se deseja testar a hipótese de uma 

determinada distribuição empírica para verificar a aderência da distribuição de probabilidade 

para uma série de dados históricos em pertencer ou equivaler a uma determinada distribuição 

teórica ou não. 

Os testes de aderência auxiliam na tomada de decisões quanto à adequação ou inadequação de 

um modelo distributivo a uma dada amostra disponível. Há que se realçar que os testes de 

aderência quanto a análise de frequência tem demonstrado algumas limitações críticas em 

particular quanto ao número de amostra à analisar. Existem vários testes de aderência citados e 

detalhados por Naghettini e Pinto (2007) onde enfatizo a cada leitor se inteirar do assunto em 

epígrafe. Nesse momento, o presente trabalho teve apenas a concentração num único teste de 

aderência que é Anderson-Darling com o nível de significância de 5%. O motivo da escolha do 

teste de Anderson-Darling foi por causa da sua sensibilidade e eficiência que os demais testes 

frequentemente usados e apresentada pela equação 41: 

         1 2
2

2 1 . i ii LN P X x LN P X x
AD

N

     
  


    (41) 

Onde: N – tamanho da amostra; i – ordem dos dados da série histórica colocadas em forma 

crescente; P1(X < xi) – probabilidade de não excedência; P2(X > xi) – probabilidade de 

excedência 

O teste de Anderson-Darling (AD) é usado para medir o quão bem os dados seguem 

uma determinada distribuição definida e comparar o ajuste de várias distribuições para 

determinar qual melhor entre eles devendo ser o menor valor de AD e posteriormente o valor 

de p (p-value) correspondente para testar se os dados vêm da distribuição escolhida. Se o valor 

de p for menor que um alfa escolhido (geralmente 0,05 ou 0,10), rejeite a hipótese nula de que 

os dados que vêm de distribuição. 
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3.7 Análise Estatística do desempenho do Modelo 

Para se avaliar um modelo quanto ao desempenho é necessário estabelecer 

parâmetros com uma certa especificidade e critérios na observação dos dados a serem emitidos 

como o resultado final. Nesse sentido, os parâmetros ou indicadores que foram usados para 

avaliar o modelo HEC-HMS são: Erro Padrão de Estimativa (MBE ou Viés), Coeficiente de 

Determinação (r2), Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe (COE), Raiz Quadrada do Erro 

Quadrado Médio (RMSE). Segundo Weber (1982) citado por Santos (2016), o uso isolado 

desses indicadores pode ser inadequado de avaliar o desempenho de um modelo seja qual for. 

A maior percepção disso é o surgimento dos erros e a posterior redução dos mesmo durante 

uma determinada simulação dado que segundo Hallak e Pereira Filho (2011), os erros são 

calculados em função das variações na área de abrangência do domínio com o objetivo de se 

avaliar a sensibilidade das respostas do modelo para determinadas áreas do domínio numérico. 

 

3.7.1 Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) 

 Trata-se de uma medida usada comumente na análise e avaliação da eficiência de 

um suposto modelo a ser usado na simulação, ou seja, usa-se mais para indicar a acurácia dos 

resultados numéricos obtidos numa simulação qualquer. Como definição entende-se como uma 

medida frequentemente usada da diferença entre os valores previstos por um modelo ou 

estimador e os valores observados na realidade (desvio padrão dos resíduos) a partir do 

ambiente a ser modelados para uma determinada pesquisa ou avaliação. Essas diferenças 

notadas são denominadas resíduos quando os cálculos são realizados sobre a amostra de dados 

que foram usadas para estimação e chamadas erros de predição quando computados fora da 

amostra sendo que o RMSE (sigla em inglês) serve para agregá-las em uma única medida de 

poder preditivo e é meramente sensível a outliers (HYNDMAN; KOEHLER, 2006).  

Valores elevados de RMSE indicam grandes erros na previsão enquanto que os valores 

próximos a zero indicam uma simulação adequada e propícia (SANTOS, 2016).  A fórmula 

empregada para a estimação do modelo tem demonstrado uma elevada discrepância entre os 

valores simulados e observados dando a entender a existência de erros e à sensibilidade.  

 
2

1

N

i i

i

Y X

RMSE
n








         (42) 

Onde: Yi é o valor estimado iésimo, Xi – é o iésimo valor observado e n – é o número de dados 

analisados. 
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3.7.2 Coeficiente de Correlação da amostra ou Coeficiente da Correlação de Pearson (r) 

A correlação indica a força e direção de uma relação linear entre duas variáveis, ou 

seja, mede o grau de correlação entre duas variáveis e descreve a interdependência entre as 

variáveis (X e Y). Uma série de coeficientes diferentes são usados para diferentes situações. O 

mais conhecido é o coeficiente de correlação produto-momento Pearson (também chamado 

coeficiente de correlação de Pearson ou o coeficiente de correlação da amostra), que é obtido 

dividindo a covariância das duas variáveis pelo produto de seus desvios-padrão. Se tivermos 

uma série n observações e n valores de modelo, o coeficiente de correlação produto-momento 

Pearson pode ser usado para estimar a correlação entre modelo e observações. 














n
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      (43) 

A interpretação do coeficiente (r) é +1 no caso existe uma correlação linear 

crescente e perfeita entre as duas variáveis e -1 em caso de uma relação linear decrescente, e os 

valores os dois indica o grau de relação linear entre o modelo e as observações. Quando o r = 

0, então significa que não existe uma correlação linear entre as variáveis.  

A classificação de coeficiente de correlação é colocada da seguinte maneira quanto 

à avaliação quantitativa: r < 0.1 (muito baixo), 0.1 < r < 0.3 (baixo), 0.3 < r < 0.5 (moderado), 

0.5 < r < 0.7 (alto), 0.7 < r < 0.9 (muito alto) e por último r > 0.9 (quase perfeita). 

 

3.7.3 Coeficiente de Determinação (r2) 

Refere-se ao quadrado do coeficiente de correlação de Pearson (r) descrevendo a 

quantidade de variância entre as duas variáveis descritas pelo ajuste linear. O coeficiente de 

determinação represente a proporção da variação da variável dependente que é explicada pela 

variação da variável independente. A variação do valor desse coeficiente também obedece ao 

coeficiente de Pearson que é 0 e 1. 
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     (44) 

O quadrado do coeficiente de correlação de Pearson (r2), conhecido como coeficiente de 

determinação, descreve a quantidade de variância entre as duas variáveis descrita pelo ajuste 

linear. 
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3.7.4 Coeficiente Nash-Sutcliffe 

O coeficiente de eficiência do modelo Nash-Sutcliffe (COE) é comumente usado 

para avaliar o poder preditivo dos modelos de descarga hidrológica. No entanto, ele também 

pode ser usado para descrever quantitativamente a precisão das saídas do modelo para outras 

coisas além da descarga (como cargas de nutrientes, temperatura, concentrações etc.). Este 

critério estatistico permite avaliar o ajuste de modelos hidrológicos por uso da equação 45: 
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         (45) 

Onde: Em – é o evento observado; Es – é o evento simulado pelo modelo; 
__

sE - é a média do 

evento observado no período de simulação e n – é o número de eventos. 

O coeficiente (COE) pode variar entre negativo infinito a 1, sendo o valor 1 indicativo de um 

perfeito ajuste quando o valor de COE resultar maior que 0,75, o desempenho do modelo 

é considerado bom. Para valores de COE entre 0,36 e 0,75, o desempenho é considerado 

aceitável, enquanto valores de COE inferiores a 0,36 fazem com que o modelo seja julgado 

como inaceitável (BALTOKOSKI, et al., 2010). 

3.7.5 Erro Médio (ME) ou Erro Padrão de Estimativa (MBE) ou Viés 

Usa-se o erro médio ou viés (BIAS em Inglês) para quantificar erros de equilíbrio 

de um modelo por apresentar alguma tendência (erro sistemático) em superestimar ou 

subestimar os valores observados (nesse caso a precipitação ou vazão) expressando o desvio 

médio dos valores simulados/estimados em relação aos valores observados. Quanto mais 

próximo de zero, a magnitude da estimativa do erro sistemático se torna menor e perfeita. Seu 

valor é calculado com base no somatório médio das diferenças dos valores estimados e 

observados admitindo valores positivos e negativos, tendo o zero como valor ideal, indicando 

uma simulação exata do modelo. Os valores positivos indicam que o modelo superestimou os 

valores observados e valores negativos quer dizer que o modelo subestimou os valores da 

observação (SANTOS, 2016). O MBE Corresponde a precisão do cálculo da média amostral e 

estimando a variabilidade média com a seguinte fórmula: 

 
1

1 N

i obs

i

Viés PME MBE BIA P
N

S


           

 (46) 
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Onde: Pi – é o i-ésimo valor simulado, Pobs – é o valor observado em uma variável e N – é o 

número de dados analisados 

A equação 46 é definido como sendo a média dos erros individuais ou viés sendo o 

primeiro momento da distribuição das diferenças e tornando ineficiente na definição da acurácia 

da simulação e inibindo um fraco uso estatisticamente nas análises. Embora forneça uma ideia 

da tendência ou erro sistemático é bastante afetado aquando do somatório dos erros sistemáticos 

que se cancelam levando a subestimação do erro das simulações (HALLAK; PEREIRA FILHO, 

2011). 

O Viés foi estabelecido como sendo o erro observado nas estimativas da cheia de 

projeto adquirida por uma chuva de projeto com hietogramas sintéticos e uma outra cheia de 

projeto obtida de hietogramas observadas numa escala horária. 

3.7.6 Erro Padrão da Estimativa (EPE) 

Todas estatísticas produzem certos erros que necessitam serem debatidos 

proporcionados pelos parâmetros de estimativas. Quanto menor for o valor de EPE melhor é o 

método de estimativa por determinada forma pesquisado apresentando a fórmula seguinte: 
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         (47) 

Onde: Oi – é o i-ésimo valor da variável observada, em m.s-3; Pi – é o i-ésimo valor 

estimado/simulado pelo modelo proposto e em estudo, em m.s-3. 

3.8 Amortecimento de ondas de cheias no reservatório 

No amortecimento das cheias em um reservatório determinado deve-se fazer uma 

análise da propagação das enchentes (flood routing) no sentido de se fazer um controle do 

impacto urbanístico tomando como a base da bacia de detenção existente na área de estudo e a 

sua superfície livre. Esses analises da propagação dependem exclusivamente da extensão do 

reservatório dado que existem vários métodos de armazenamento usados em muitos estudos, 

mas que não entrarão nesse trabalho.  As propagações de ondas das cheias são determinadas 

por fórmulas ou expressões matemáticas (equações de Saint-Venant) sendo que apresentam 

algumas exatidões nos rios. Sendo assim, o método de Puls (denominado método de Puls 

modificado) apresenta alguma versatilidade e eficácia pra reservatórios pequenos e médios e 

pela sua acessibilidade e disponibilidade assumindo uma superfície livre horizontal e uma 

invariabilidade da relação de armazenamento-vazão e desprezando a declividade descritos para 
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vertedores e descarregadores de fundo (HERNANDEZ, 2007; JOOS, 2015; MORAES et al., 

2016; PESSOA; CAMPOS; SOUZA, 2010; PORTELA, 2006). 

Este método caracteriza-se pelo estabelecimento da relação entre o volume 

armazenado e a vazão efluente (dado que esta não depende da vazão afluente) assumindo a 

forma do reservatório. A sua concepção é por meio da equação de continuidade concentrada 

(acoplada com a equação da quantidade de movimento), sem contribuição lateral e resolvida 

por meio de diferenças finitas (CAMPOS, 2009; PARANÁ, 2002; SOUZA et al., 2017). 

A equação de continuidade pode ser dada da seguinte maneira: 

1 1 1

2 2

t t t t t tS S I I Q Q

t

    
 


       (48) 

Onde: St+1 e St – são volumes estocados ou armazenados em instantes diferentes de tempo 

It+1 e It – corresponde a vazão de afluente ou de entrada (m3/s) 

Qt+1 e Qt – é a vazão efluente ou de saída (m3/s) 

Pegando a equação 48 e reorganizando com base nos parâmetros conhecidos e desconhecidos, 

se obtém a equação 49. 
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       (49) 

As variáveis do lado direito da equação 49 são conhecidas na antemão e as variáveis do lado 

esquerdo, devem ser definidos com a finalidade de se obter o hidrograma necessário. Os termos 

Qt+1 e St+1 são dependentes entre si possibilitando o seu cálculo a partir da relação cota-volume 

do reservatório e através da relação entre a cota e a vazão atendendo a equação do vertedor 

(CAMPOS, 2009). Os dados ou variáveis conhecidas (função de armazenamento) que 

estabelecem a relação da vazão de saída e armazenamento no reservatório, Q = f (S) pode ser 

utilizados no programa HEC-HMS que dispõe de ferramentas necessárias para se calcular as 

variáveis desconhecidas (Q = f1 (Q + 2S/ Δt)) (PARANÁ, 2002). As etapas seguintes de 

desenvolvimento do método podem ser descritas: 

 Determinação das condições iniciais e definição dos valores de St1 e Qt1; 

 Calcular o termo (Qt2 + 2St2/Δt) em cada intervalo de tempo, sendo que os termos It2 e 

It1 são conhecidos e utilizando a função Q = f1 (Q + 2S/ Δt) para determinar o Qt+1; 

 Com base no valor de Qt2 utilizando a equação definida anteriormente determina-se o 

St2 conforme a função Qt2 = f (St2); 

 Repetir o segundo e terceiro passo para todos intervalos de tempo. 

Ademais, o hidrograma de entrada tem sido determinado pelo método do hidrograma unitário 

do SCS e facilitando os passos subsequentes de cálculos. 
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Os passos repetidos sequencialmente irão gerar um hidrograma efluente. 

3.8.1 Características do Vertedouro 

O vertedouro do Açude de Sítios Novos é formado por um canal de aproximação escavado em 

rocha, cordão de fixação e canal de restituição (também sob a rocha), localizado entre a 

barragem principal e auxiliar apresenta as características seguintes: 

 Largura do sangradouro: 70, 0 m 

 Cota da soleira: 45,2 m 

 Revanche: 4,05 m 

Tendo em conta a equação utilizada na determinação da curva de vazões no tipo de soleira 

espessa a seguinte fórmula: 

3

2. .Q C L H           (50) 

Na qual: Q – vazão (m3/s); L – comprimento da crista do vertedouro; C – coeficiente que 

depende a geometria do vertedouro (nível de água que atinge a jusante) implícito que se 

considera 1,4 (m1/2.s-1) e H – carga específica (m). 

 

3.9 Análise, tratamento e interpretação dos dados 

Foram utilizados dados de precipitação máxima diária anual de 1970 (janeiro) a 

1999 (dezembro), num total de 30 anos num intervalo de tempo de 5 minutos registradas no 

posto pluviométrico da estação meteorológica do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal do Ceará com o início às 09:00h do dia para a mesma hora do dia seguinte quanto ao 

seu término. Devido a inexistência dum posto na bacia hidrográfica procurou-se uma região 

que tenha as mesmas características fisiográficas e climatológicas com a região de estudo onde 

os dados extraídos na estação meteorológica do Pici perfilavam uma aproximação exata. Essas 

precipitações máximas foram calculadas para cada mês em cada ano e depois selecionados as 

máximas em cada série anual e colocadas em uma distribuição acumulada. 

Estudos similares foram desenvolvidos por Lima (2005), Pessoa & Campos (2015) 

e Silva et al (2013) no que tange ao tratamento dos dados em questão e usados em várias áreas 

do saber.  

Os dados da precipitação máxima anual foram tabulados em 288 classes 

(correspondente a um dia, ou seja, ao total da precipitação observada no período de 24h) e 

posteriormente usados na modelagem pelo SCS-CN para se obter chuvas/vazões de projeto. 
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Mas antes de serem modelados foram determinadas as funções de distribuição de 

probabilidades para se averiguar o ajustamento dos modelos susceptíveis aos estudos 

desenvolvidos. Além do mais, os dados das precipitações máximas diárias anuais (hietogramas 

observados) geraram as respectivas vazões máximas a partir do modelo de SCS-CN para que 

fossem a posterior calculados as chuvas e vazões de projetos com diferentes tempos de retorno. 

As resoluções estatísticas aplicadas nesse trabalho foram calculadas pelo Minitab (software 

estatístico) e selecionada os melhores ajustes de funções e por fim à escolha segundo os critérios 

e requisitos da aceitabilidade dos resultados numa análise amostral estatístico.  

Os resultados da chuva de projeto de diferentes períodos de retorno (50, 100, 200, 

500 e 1000 anos) foram usados na obtenção dos hietogramas das seguintes formas de 

distribuição da chuva no decurso da bacia hidrográfica: 

Distribuição de chuva Empírica: escolheu-se a chuva maior da série histórica e 

multiplicou-se com a chuva de projeto de diferentes tempos de retorno gerando hietogramas 

(sintéticos) diferentes. 

Blocos Alternados, Retardados e Avançados: foram obtidos usando a equação da 

chuva de Fortaleza e a IDF. Os hietogramas sintéticos foram calculados pelo programa 

balternados desenvolvido pela UFC no DEHA e depois comparados o valor total com o valor 

da chuva de projeto de diversos tempos de retorno. Após esse momento, calculou-se o fator de 

correção e determinou-se os hietogramas de projeto nesses tempos de retorno estipulados. Os 

hietogramas de projeto foram usados na modelagem pelo SCS-CN para se obter as vazões de 

projeto. 

Uniforme: Os hietogramas de projeto para a distribuição uniforme do tipo I, foram 

calculados com base na chuva de projeto de diferentes tempos de retorno dividindo os blocos 

totais da distribuição da chuva. Para o tipo 2, considera-se que a chuva é homogênea e 

distribuída uniformemente no tempo de concentração da bacia hidrográfica (Açude de Sítios 

Novos) em 95 blocos num total de 288 blocos. A precipitação efetiva determinada a partir da 

equação da chuva de Fortaleza e intensidade da chuva, usou-se o fator da correção para cada 

tempo de retorno usado sendo que a duração da chuva será dada como o tempo de concentração 

previamente calculado. O tempo de concentração foi calculado pela fórmula de Kirpich que deu 

um valor de 475 minutos. Uma vez que a precipitação obtida foi inferior que a chuva de projeto 

de um determinado tempo de retorno, deve-se distribuir o restante da chuva uniformemente nos 

blocos restantes (condições de contorno) para se perfazer o total planejado para o estudo. 
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Figura 15 - Ilustrações da distribuição uniforme tipo II 

 

 

Todos hietogramas sintéticos obtidos foram modelados pelo programa HEC – HMS 

e tendo gerado uma vazão de projeto. Essa vazão de projeto determinada para cada distribuição 

da chuva foi calculada o seu período de retorno e depois comparado com o período de retorno 

posteriormente determinado. 

O programa HEC-HMS dispõe de ferramentas para a introdução das variáveis 

inerentes no amortecimento das cheias. Essas variáveis ou parâmetros usados na modelagem 

correspondente ao dimensionamento do vertedouro e a sua forma e juntamente com a relação 

cota-vazão-volume tiveram um papel preponderante para se determinar o Hidrograma afluente 

conforme o método de Puls modificado. 

 

Tabela 10 - Relação cota-volume no reservatório Sítios Novos 

Cota (m) Volume (m3). 103 Vazão (m3.s-1) Cota (m) Volume.103 (m3) Vazão (m3.s-1) 

45.2 126,000 0 53,0 361,991,9 2134,85 

46.0 144,340 70,12 54,0 406,452.2 2558,29 

47.0 167,550 236,67 55,0 454,411.6 3006,53 

48.0 192,670 459,16 56,0 506,002.6 3478,26 

49.0 219,580 725,94 57,0 561,357.7 3972,36 

50.0 248,280 1030,6 58,0 620,609.5 4487,88 

51.0 283,038.3 1368,9 59,0 683,890.6 5023,94 

52.0 320,898.1 1736,76 60,0 751,333.4 5579,8 

Fonte: COGERH; FCPC (2013) 
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Figura 16 - Esquema da metodologia do trabalho 

 

 
Fonte: Autor  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse capitulo vai se abordar os resultados obtidos na pesquisa quanto a 

modelagem pelo HEC – HMS dos dados da chuva para a bacia hidrográfica do Açude de Sítios 

Novos e o cálculo de chuva/vazão de projeto usando métodos probabilísticos de análises e breve 

discussão sobre os resultados obtidos no desenrolar das atividades. Para que essas simulações 

possam ocorrer é necessário tomar em conta as características fisiográficas da bacia 

particularmente o valor de Curve Number (CN), tempo de retardo (lag time) e os hietogramas 

a serem usados. O valor de CN usado foi de 78, tempo de retardo calculado foi de 285 e o tempo 

de concentração usado no esboço de hietograma de projeto foi de 475 minutos calculado usando 

a fórmula de Kirpich. Além disso, foi adotada método Hidrograma Unitário SCS para a 

transformação da precipitação excedente em vazão e para a perda por infiltração ou cálculo do 

balanço hídrico no solo o método SCS-CN. Considerou-se que a taxa de impermeabilidade é 

quase nula (0%) para que se efetivasse a simulação. Quanto ao amortecimento das cheias, foi 

usado o método de Puls modificado disponível no programa HEC-HMS.  

4.1 Série das Precipitações Diárias Máximas Anuais   

Para se desenvolver o estudo de caso foi escolhido o valor mais alto de cada ano 

registrado numa série histórica de 30 anos na estação meteorológica do Centro de Ciências 

Agrária da Universidade Federal do Ceará, no Campus do Pici, Fortaleza – CE em intervalos 

bem definidos a serem aplicados no Açude de Sítios Novos com as mesmas características 

fisiográficas e pedológica. Essa aplicabilidade visa estabelecer um aprofundar dos 

conhecimentos quanto a gestão de enchentes num determinado período de retorno e 

possibilitando o delineamento das rédeas para o futuro. A tabela 11 mostra as precipitações 

máximas anuais da série histórica em estudo e a figura 17 mostra o histograma do 

comportamento dessa chuva na região. 
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Tabela 11 - Série de precipitações máximas diárias anuais observadas na estação 

pluviométrica do Campus do Pici 

Ano Chuva Máxima (mm) Ano Chuva Máxima (mm) 

1970 52,9 1985 102,8 

1971 145,0 1986 97,0 

1972 57,4 1987 87,9 

1973 95,6 1988 98,5 

1974 123,4 1989 75,9 

1975 63,6 1990 57,5 

1976 79,5 1991 104,4 

1977 85,4 1992 76,9 

1978 110,0 1993 99,6 

1979 53,4 1994 83,0 

1980 91,9 1995 171,2 

1981 95,3 1996 84,3 

1982 63,4 1997 160,9 

1983 81,9 1998 81,9 

1984 100,6 1999 80,5 

Fonte: Autor  

A tabela 11 (por sinal representando a informação pluviométrica) tem uma grande 

variabilidade da chuva no decurso da série histórica em análise quanto a chuva máxima diária 

anual. O estudo de frequência da ocorrência das chuvas intensas é de carisma importância dado 

que se usa a mesma para diversos fins no esboço de projetos hidrológicos-hidráulicos onde os 

valores máximos diários têm um papel preponderante. As chuvas intensas apresentam uma 

distribuição irregular tanto espacialmente bem como temporalmente (BORGES;THEBALDI, 

2016). Contudo, a série de máximos anuais escolhidos pode acarretar alguns erros no 

dimensionamento das estruturas hídricas porque ignora categoricamente os outros eventos 

extremos do mesmo ano que podem ser superiores que alguns anos em estudo. Na tabela 11, a 

maior chuva máxima foi registrada em 1995 com 171,2 mm/dia.  
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Essas chuvas máximas foram usadas para estudos posteriores e desenvolvimento da 

nossa pesquisa pois que foi com base nos hietogramas observados dessas chuvas se obteve a 

simulação dos restantes dados a usar.  

Figura 17 - Histograma de precipitações máximas diárias anuais na estação pluviométrica de 

Centro de Ciências Agrárias da UFC 

 

Fonte: Autor  

A figura 17 mostra a variação da chuva máxima diária anual demonstrado na tabela 

11 onde a chuva máxima menor se verificou no ano de 1970. Essa distribuição irregular das 

chuvas deve-se a fatores exógenos climáticos e também ao clima semi-árido predominante no 

Ceará. Ademais, o foco do estudo de eventos extremos de precipitação diária máxima anual 

está derivado da melhor prática da gestão de riscos das enchentes e outros fenômenos naturais 

causadas pela água em algumas circunstâncias temporais ou espaciais no mundo. 

 

4.2 Série das Vazões Máximas 

 A série das vazões diárias máximas anuais foram geradas a partir dos dados da 

precipitação máxima diária anual usando o modelo chuva-deflúvio (HEC–HMS). Uma vez que 

há indisponibilidade dos dados fluviométricos na bacia hidrográfica de Açude de Sítios Novos, 

houve a necessidade da geração das vazões usando métodos de estimação aceites no ramo da 

ciência hidrológica. O comportamento das vazões máximas permite a tomada de decisões sobre 

medidas estruturais e não estruturais e distribui informações vitais para o dimensionamento das 

estruturas hídricas a curto e/ou longo prazo. Da modelagem feita se obteve os resultados 

seguintes: 
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Tabela 12 - Série das Vazões Máximas para a bacia hidrográfica 
Ano Vazão Máxima 

(m3.s-1) 

Ano Vazão Máxima 

(m3.s-1) 

Ano Vazão Máxima 

(m3.s-1) 

1970 224,1 1980 589,4 1990 288,6 

1971 1463,8 1981 622,4 1991 862,4 

1972 224,2 1982 668,1 1992 380,5 

1973 487,6 1983 578,9 1993 672,3 

1974 1085,6 1984 642,6 1994 636,2 

1975 240,9 1985 720,6 1995 1896,1 

1976 498,3 1986 755,8 1996 567,2 

1977 625,5 1987 666,7 1997 1832,0 

1978 999,1 1988 812,1 1998 614,9 

1979 246,3 1989 427,7 1999 365,5 

Fonte: Autor  

A estimativa de vazão obtida a partir dos métodos determinísticos do modelo SCS 

foi gerado por eventos de precipitação diária máxima anual sendo por sua vez diretamente 

proporcional aos valores gerados em termos da grandeza.  

Figura 18 - Série das vazões máximas obtidas a partir de hietogramas observados 

 
Fonte: Autor  

A obtenção das vazões máximas foi por via de meio empírico e determinístico dado 

que foi gerado pelo programa HEC-HMS com certas especificações do local de estudo. A vazão 

mínima foi de 224,1m3/s.ano pertencente ao ano 1970 bem como a precipitação diária máxima 

anual que foi inferior a todas outras. A vazão máxima registrada foi de 1896,1 m3/s.ano 

correspondente a precipitação máxima registrada na série histórica em estudo e o ano de 1995.  
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4.3 Amortecimento das cheias 

A tabela 13 bem como a figura 19 mostram a série histórica das vazões máximas 

registradas no reservatório modelados nas mesmas condições previamente estabelecidas 

atendendo o modelo modificado de Puls e a introdução de vertedor.  

Tabela 13 - Série das Vazões Máximas no reservatório 
Ano Vazão Máxima 

(m3.s-1) 

Ano Vazão Máxima 

(m3.s-1) 

Ano Vazão Máxima 

(m3.s-1) 

1970 10,9 1980 54,6 1990 14,7 

1971 153,1 1981 59,8 1991 74,9 

1972 14,6 1982 60,5 1992 34,3 

1973 59,6 1983 39,5 1993 66,6 

1974 109,5 1984 66,6 1994 42,3 

1975 18,5 1985 53,5 1995 213,1 

1976 37,6 1986 62,7 1996 39,2 

1977 45,5 1987 49,1 1997 189,1 

1978 85,1 1988 65,3 1998 40,9 

1979 11,6 1989 33,1 1999 37,7 

Fonte: Autor  

Figura 19 - Série das vazões máximas (m3.s-1) obtidas a partir de hietogramas observados para 

o reservatório 

 
Fonte: Autor  
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4.3 Modelos Probabilísticos de análise 

Os métodos probabilísticos são comumente usados em hidrologia na estimação da 

chuva ou vazão de projeto na ausência dos dados ou mesmo na calibração dos modelos de 

chuva-vazão em estudo. Esses modelos matemáticos estatísticos são denotados como os 

métodos de análise de frequência dos eventos extremos e procurando buscar a magnitude da 

sua frequência de ocorrência num determinado lugar. Atendendo que as previsões dos eventos 

extremos por diversos métodos levam a incertezas e falhas recorre-se aos moldes matemáticos 

por uso das leis de probabilidades no sentido da redução dos riscos a ocorrerem nos cálculos. 

O método probabilístico depende exclusivamente da existência de dados históricos anteriores 

para que seja verificada a sua frequência de ocorrência. 

Atendendo que os eventos extremos têm um comportamento aleatório quanto a 

análise da frequência, a definição da distribuição da probabilidade é necessária para se estimar 

a sua probabilidade de ocorrência num determinado tempo de retorno e precaver-se de 

enchentes indesejáveis. 

Recomenda-se a aplicação dos métodos probabilísticos na disposição das séries 

históricas das chuvas ou vazões para se evitar incorrer por erros grosseiros no planejamento das 

infraestruturas hídricas e não estruturais podendo ser o mais apropriado. Deve-se admitir que a 

eficácia na aplicação desse método baseia-se na suposição de que as características do regime 

do curso d’água tenham sido estáveis no decurso do tempo de estudo. 

Nesse sentido do caso de estudo do açude de Sítios Novos foram determinados a 

chuva de projeto bem como a vazão do projeto usando os modelos probabilísticos. 

 

4.3.1 Chuva de projeto para açude de Sítios Novos 

 Com os dados disponibilizados na tabela 11, a chuva de projeto foi determinada 

usando métodos probabilísticos para diversos tempos de retorno. Nesse sentido, foram 

calculadas algumas distribuições de probabilidades e descrever as variáveis (parâmetros 

necessários). Foram analisadas as seguintes funções de distribuição de probabilidades com o 

intervalo de confiança de 95%: Normal, Lognormal, Lognormal com 3 parâmetros, 

Exponencial, Exponencial com 2 parâmetros, Weibull, Weibull com 3 parâmetros, Smallest 

Extreme Value, Gumbel, Gama e Gama com 3 parâmetros conforme as figuras 19,20 e 21. 
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Figura 20 – Função de distribuição das probabilidades da chuva máxima  

 
Fonte: Autor  

 

 

Figura 21 – Função de distribuição das probabilidades da chuva máxima 

 
Fonte: Autor  
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Figura 22 – Função de distribuição das probabilidades da chuva máxima 

 
Fonte: Autor  

Perante as figuras 20, 21 e 22, torna-se complicado escolher a função de distribuição 

de probabilidades susceptível a um melhor ajuste favorável a série histórica em estudo. Assim 

sendo, introduz-se outros parâmetros que ajudam no julgamento da decisão dessa escolha. A 

distribuição de probabilidades contém estimativas paramétricas que geralmente são acoplados 

para a possível aceitação dos resultados em causa podendo ser feitas a partir de uma amostra 

extraída ao acaso ou em análise (usando diferentes métodos) em uma inferência estatística sobre 

um determinado estudo. Os modelos podem ser comparados conforme os testes de aderência 

não paramétricos, nos quais podem informar a adequabilidade do ajuste de cada modelo à série 

histórica de dados observados. A utilização de funções de distribuição de probabilidade requer 

o uso de testes para provar a adaptação dos dados ou da série de dados às funções (CHIMENE; 

CAMPOS, 2017). 

A tabela 14 indica os valores da estimativas dos parametros de Anderson-Darling e 

consequentemente o valor p como critérios da escolha da melhor FDP. 
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Tabela 14 – Valores da estimativa da probabilidade e teste de aderência 

                              Parâmetros Teste de Aderência 

FDP Forma Escala Posição Limite AD2 p-valor 

Normal  28,67358 92,05333  0,982 0,012 

Lognormal  0,29386 4,47954  0,466 0,236 

LN – 3 

Parâmetros 

 4,13957 0,40271 24,00668 0,488 --------- 

Exponencial  92,05333   7,299 < 0,003 

Exp – 2 

parâmetros 

 40,50340  51,54989 1,569 0,015 

Weibull 3,31844 102,30383   1,093 < 0,010 

Weibull - 3 

parâmetros  

1,43089 44,99096  50,99298 0,657 0,091 

Gumbel  21,45799 79,49223  0,454 > 0,250 

Gumbel 

(mínimo) 

 34,09119 107,51517  2,258 < 0,010 

Gama 11,83777 7,77624   0,554 0,173 

Fonte: Autor  

Foram escolhidas apenas quatro (4) funções de distribuição de probabilidade em 

que mostravam o melhor ajuste e o valor de p maior que o nível de significância de 5% (0.05). 

Com base nessa concepção foi verificada a FDP que apresentava o maior valor de p e 

consequentemente o valor baixo de teste de aderência (Anderson-Darling). Segundo Chimene 

e Campos (2017), o teste de Anderson-Darling é usado para medir o quão bem os dados seguem 

uma distribuição definida e comparar o ajuste das várias distribuições qual melhor entre eles 

devendo ser o menor valor de AD e um certo valor p maior. Dessa forma, foi escolhida a 

distribuição Gumbel para as chuvas de projeto destacadas. 

A chuva de projeto para diversos tempos de retorno fora projetada usando a 

distribuição Gumbel e seus parâmetros definidos na tabela 14. A tabela 15 demonstra a chuva 

de projeto definida e os seus tempos de retorno. 
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Tabela 15 – Chuva de projeto e respectivos períodos de retorno para Açude de Sítios Novos 

Período 

de 

retorno 

(anos) 

Chuva 

de 

projeto 

(mm) 

Período 

de 

retorno 

(anos) 

Chuva 

de 

projeto 

(mm) 

Período 

de 

retorno 

(anos) 

Chuva 

de 

projeto 

(mm) 

Período 

de 

retorno 

(anos) 

Chuva 

de 

projeto 

(mm) 

5 111,68 20 143,23 50 163,22 500 212,82 

10 127,78 25 148,13 100 178,20 1000 227,71 

15 135,78 30 154,41 200 193,13 10000 277,13 

Fonte: Autor  

A partir da FDP analisada e escolhida foi necessário a obtenção da chuva de projeto 

(precipitação máxima diária) da tabela 15 usando os métodos probabilísticos de análise. Essa 

chuva de projeto será usada na determinação de hietogramas de projeto posteriormente. 

 

4.3.2 Vazão de Projeto a partir dos hietogramas observados para Açude de Sítios Novos 

Analogamente dos procedimentos tomados para a determinação da chuva de projeto 

serão usados por aqui. As FDPs a escolher para a determinação da vazão de projeto serão 

demonstrados nas figuras 23, 24 e 25 usando as mesmas distribuições da chuva de projeto. 

Figura 23 – Função de distribuição de probabilidade para a vazão de projeto 

 
Fonte: Autor  
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Figura 24 – Distribuição de probabilidades para vazão máxima 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 25 – Distribuição de probabilidades para vazão máxima 

 
Fonte: Autor  

A melhor escolha das funções de distribuição de probabilidades para a vazão máxima depende 

também da estimativa dos parâmetros conforme a tabela 16. 
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Tabela 16 – Estimativa de parâmetros de probabilidades e teste de aderência  

 Parâmetros Teste de Aderência 

FDP Forma Escala Posição Limite AD2 p-valor 

Normal  417,68067 689,84667  1,747 < 0,005 

Lognormal  0,55953 6,38363  0,580 0,120 

LN – 3 

Parâmetros 

 0,61513 6,26996 53,79869 0,628 -------- 

Exponencial  689,84667   3,461 < 0,003 

Exp – 2 

parâmetros 

 481,80630  208,03979 0,971 0,086 

Weibull 1,81867 781,45766   0,988 0,011 

Weibull - 3 

parâmetros  

1,23376 532,41972  192,51714 0,698 0,074 

Gumbel  273,66591 518,53350  0,640 0,089 

Gumbel 

(mínimo) 

 528,77380 922,02239  3,183 < 0,010 

Gama 3,42917 201,16989   0,693 0,078 

Gama – 3 

parâmetros 

1,63407 316,91389   0,666 -------- 

Fonte: Autor  

Foram escolhidas apenas quatro (4) FDP com o melhor ajuste dentre todas que estão 

na tabela 16 conforme o procedimento feito no esboço da chuva de projeto. Foi denotado que 

o Lognormal perfazia a acertada escolha da vazão de projeto para o delineamento. Essas vazões 

de projeto indicados na tabela 17 foram comparados com as vazões de projeto obtidos a partir 

de hietogramas de projeto que serão detalhados posteriormente. 

 

Tabela 17 – Vazão de projeto e respectivos tempos de retorno esboçados para o Açude de 

Sítios Novos 
Período 

de 

retorno 

(anos) 

Vazão 

de 

projeto 

(m3.s-1) 

Período 

de 

retorno 

(anos) 

Vazão 

de 

projeto 

(m3.s-1) 

Período 

de 

retorno 

(anos) 

Vazão 

de 

projeto 

(m3.s-1) 

Período 

de 

retorno 

(anos) 

Vazão 

de 

projeto 

(m3.s-1) 

5 948,18 20 1486,20 50 1868,26 500 2963,27 

10 1212,81 25 1576,86 100 2176,10 1000 3336,60 

15 1352,05 30 1695,94 200 2502,10 10000 4743,50 

Fonte: Autor  
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4.3.3 Vazão de Projeto a partir dos hietogramas observados para o reservatório do Açude de 

Sítios Novos 

Assim como o procedimento feito no âmbito da bacia hidrográfica também foi 

analisado o procedimento estatístico das vazões do reservatório com a finalidade de se obter a 

melhor FDP conforme ilustrado na figura 25. 

Figura 26 – Distribuição de probabilidades para vazão máxima 

 

Conforme os resultados obtidos na figura 26, mostrou-se claramente que a 

Lognormal é a mais adequada FDP a ser considerado conveniente dado que apresente o melhor 

ajuste. 

Tabela 18 - Estimativa de parâmetros de probabilidades e teste de aderência para o 

reservatório 

 Parâmetros Teste de Aderência 

FDP Forma Escala Posição Limite AD2 p-valor 

Gumbel  42,56843 29,73394  0,760 0,044 

LN  3,86657 0,73446  0,657 0,078 

Weibull - 3 

parâmetros 

1,21375 57,54739  7,62501 0,735 0,059 

Gama 2,13859 28,73394   0,721 0,068 

Fonte: Autor 

A tabela 18 apresenta os parâmetros das melhores FDPs encontradas na vazão do reservatório 

na série histórica de 30 anos e sendo que a Lognormal teve o melhor ajuste com o AD2 menor 
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e p-valor maior que as restantes FDPs. Perante esse cenário, irá se utilizar a Lognormal afim de 

se estimar as vazões de projeto com períodos de retorno diferentes (mesmo procedimento feito 

na bacia hidrográfica). 

A tabela 19 vai apresentar o resultado das vazões de projetos obtidos pelos métodos 

probabilísticos determinados. 

Tabela 19 - Métodos probabilísticos para vazão de projeto no reservatório 

TR (anos) 1000 500 200 100 50 

QRes (m3.s-1) 462,3 395,6 316,8 263,8 215,9 

Fonte: Autor 

4.4 Hietogramas de projeto 

Os hietogramas de projeto diversos foram calculados com o uso de um tempo 

especifico (24 horas para o nosso estudo) para diferentes formas de chuva criados num período 

de retorno de 50, 100, 200, 500 e 1000 e com a discretização temporal dos dados pluviométricos 

num intervalo de tempo de 5 minutos perfazendo um conjunto de 288 blocos. 

4.4.1 Hietograma de projeto a partir do método de Blocos Alternados 

Esses hietogramas foram gerados a partir das equações IDF para o período de 

retorno conhecido dando as figuras 27 e 28. 

Figura 27 – Hietograma de projeto para os períodos de retorno de 1000 e 500 anos 

respectivamente 

Fonte: Autor  
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Figura 28 – Hietogramas de projeto para tempos de retorno de 200, 100 e 50 anos 

respectivamente 

  

 

Fonte: Autor 

 

4.4.2 Hietograma de projeto a partir dos métodos de Blocos Retardados 

Analogamente que os blocos retardados foram gerados a partir do deslocamento 

dos blocos que constituem os blocos alternados conforme as figuras 29 e 30 com os respectivos 

tempos de retorno e a discretização temporal descrita anteriormente. 
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Figura 29 – Hietograma de projeto associado ao tempo de retorno de 1000, 500, 200 e 100 

anos respectivamente para Blocos Retardados 

  

  

Fonte: Autor 
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Figura 30 – Hietograma de projeto baseado no período de retorno de 50 anos para Blocos 

Retardados 

 
                              Fonte: Autor 

4.4.3 Hietograma de projeto a partir do método de Blocos Avançados 

Os blocos avançados são provenientes a partir dos blocos alternados onde os seus 

blocos são disponibilizados da forma diferente como explanado na seção 3 (metodologia do 

trabalho). As figuras 31 e 32 ilustram a forma como os hietogramas foram colocados. 

Figura 31 – Hietograma de projeto relacionado com o tempo de retorno de 1000 e 500 anos 

respectivamente no método de Blocos Avançados 

  
Fonte: Autor 
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Figura 32 – Hietograma de projeto relacionado com o período de retorno de 200, 100 e 50 

anos respectivamente em Blocos Avançados 

  

 

Fonte: Autor 

4.4.5 Hietograma de projeto a partir do método Uniforme 

Hietograma de projeto calculado no método uniforme considera que a distribuição 

da chuva (temporalmente) é equitativa sobre toda bacia hidrográfica conforme as figuras 33 e 

34. 
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Figura 33 – Hietograma de projeto com períodos de retorno de 1000, 500, 200 e 100 anos 

respectivamente para distribuição de chuva uniforme. 

  

  

Fonte: Autor 
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Figura 34 – Hietograma de projeto associado a tempo de retorno de 50 anos para o método 

uniforme 

 
Fonte: Autor 

 

4.4.6 Hietograma de projeto a partir do método Uniforme com tempo de concentração  

O hietograma de projeto calculado pelo método uniforme com tempo de 

concentração assume que a chuva é distribuída ao longo do tempo de concentração da bacia e 

o remanescente foi distribuída em restantes blocos da forma igualitária. As figuras 35 e 36 

ilustram os hietogramas de projeto nesse método. 

Figura 35 – Hietograma de projeto associado a tempo de retorno de 1000 e 500 anos 

respectivamente para o método uniforme com o tempo de retorno 

  

Fonte: Autor 
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Figura 36 – Hietograma de projeto associado a tempo de retorno de 200, 100 e 50 anos 

respectivamente para o método uniforme com tempo de concentração 

 

 

 

Fonte: Autor 

4.4.7 Hietograma de projeto a partir do método Empírico 

Considerou-se a precipitação máxima diária anual de toda série histórica em estudo 

para se construir os hietogramas de projeto desse método com diferentes tempos de retorno 

conforme ilustrado nas figuras 37 e 38. 



106 

 

Figura 37 – hietograma de projeto associado a tempo de retorno de 1000, 500, 200 e 100 anos 

para o método empírico 

 
 

 

 
 

Fonte: Autor 

Figura 38 – Hietograma de projeto relacionado com 50 anos de período de retorno para 

método empírico 
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Fonte: Autor 

 

4.5 Vazão de projeto a partir dos diferentes hietogramas sintéticos (projeto) 

a) Para Bacia Hidrográfica 

A vazão de projeto foi simulada com o programa HEC-HMS com o CN invariável 

partindo dos hietogramas sintéticos com certo período de retorno (50, 100, 200, 500 e 1000 

anos) na geração numa vazão do pico usando as mesmas características anteriormente 

colocadas. Os hidrogramas simulados pelo HEC-HMS a partir de um evento de precipitação, 

apresentam uma relativa precisão, e uma das vantagens em se utilizar este modelo está na 

possibilidade de se adotar diferentes combinações de métodos para representar os processos 

hidrológicos, como interceptação, infiltração e escoamento direto (SANTOS, 2016). As vazões 

de pico, tempo de base bem como o tempo de pico é diferente para cada forma de chuva embora 

se esteja a usar mesmas características da bacia hidrográfica. 

 

4.5.1 Hidrograma de projeto do método dos Blocos Alternados 

Para a elaboração dos hidrograma de cheia e a respectiva vazão do pico no açude 

de Sítios Novos foi gerado pelo programa HEC-HMS, método SCS-CN para o cálculo da 

precipitação excedente e hidrograma unitário sintético adimensional desenvolvido pelo SCS. A 

simulação feita resultou nas figuras 39 e 40 para o método dos Blocos Alternados 

 



108 

 

Figura 39 – Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para Blocos Alternados 

com 1000, 500 e 200 anos respectivamente de tempo de retorno 

 

 

 
Fonte: Autor 
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Figura 40 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para Blocos Alternados 

com 100 e 50 anos respectivamente de tempo de retorno 

 

 

Fonte: Autor 

A determinação da vazão do pico e o respectivo Hidrograma é feita por uma 

representação de um evento específico sob as condições adversas e realísticas da bacia 

hidrográfica no sentido de se obter uma simulação real com uma determinada precisão. Nesse 

caso, nota-se que os hidrogramas e o tempo de pico são praticamente semelhantes para o mesmo 

padrão da chuva distribuída com tempos de retorno diferentes e apresentando apenas diferentes 

valores da perda da precipitação (não muito significativo sob o ponto de vista). A tabela 20 

mostra os valores de vazão do pico, tempo de pico e a chuva de projeto usada. 
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Tabela 20 – Vazão de pico, tempo de pico obtidos na simulação e respectiva chuva de projeto 

para o método Blocos Alternados 

Tr (anos) Chuva de projeto 

(mm) 

Vazão de pico (m3.s-1) Tempo de pico 

1000 227,71 2606,6 02:05 

500 212,82 2379,9 02:05 

200 193,13 2080,1 02:10 

100 178,20 1855,7 02:10 

50 163,22 1633,3 02:10 
Fonte: Autor 

De acordo com a observação dos resultados da tabela 20 constata-se que a vazão do 

pico é maior quanto maior for o valor da precipitação e com um tempo de pico absolutamente 

equivalente. A medida que o período de retorno vai variando significativamente, embora a 

forma dos hidrogramas seja similar por conta de mantimento das mesmas características dos 

parâmetros físicos da bacia hidrográfica, a vazão de pico também varia diretamente como o 

período de retorno e inversamente ao tempo de pico. O tempo de pico foi registado na calada 

de madrugada do dia seguinte, o que significa que o tempo da resposta da bacia hidrográfica 

para uma determinada cheia é relativamente rápida. 

4.5.2 Hidrograma de projeto dos métodos de Blocos Retardados 

Os hidrogramas da cheia de projeto para Açude de Sítios Novos foram obtidos pelo 

método de SCS-CN e o método de Hidrograma Unitário Sintético (SCS). A vazão do pico e o 

tempo de pico são indicados na tabela 21 e as figuras 41 e 42 ilustram os hidrogramas. 

Figura 41 – Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos no método de Blocos 

Retardados com 1000 e 500 anos de tempo de retorno respectivamente 
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Fonte: Autor 

 

Figura 42 – Hidrograma simulado no método de Blocos Retardados com tempo de retorno de 

200, 100 e 50 anos respectivamente 
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Fonte: Autor 

Acompanhados aos hidrogramas de cheias de projetos apresentados nas figuras 41 

e 42 para o método de Blocos Retardados tendo o valor constante da perda de precipitação, 

temos a tabela 21 indicado o tempo de pico e vazão de pico admoestado pela simulação dos 

dados pelo programa HEC-HMS. 

Tabela 21 – Vazão de pico, tempo de pico e respectivo período de retorno e chuva de projeto 

para o método de Blocos Retardados 

TR (anos) CP (mm) Qp (m3.s-1) Tempo de pico 

1000 227,71 2746,9 13:05 

500 212,82 2521,2 13:05 

200 193,13 2223,4 13:05 

100 178,20 1998,6 13:05 

50 163,22 1774,1 13:05 
Fonte: Autor 

O tempo de pico não se alterou em todos períodos de retorno usados e mantendo 

constante em todo o processo, isto é, para a chuva de projeto dos períodos de retorno estudado 

se mantem num tempo de pico de 13h05 min no total para o dia subsequente. Em contrapartida, 

o tempo de pico deveria ser linearmente proporcional ao tempo de retorno ou vazão de pico 

dado que se assume que o tempo de resposta da bacia seja o mesmo.  
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4.5.3 Hidrograma de projeto para método de Blocos Avançados 

Analogamente os conceitos dos outros métodos serão feitos aqui e abordados com 

ênfase na colocação dos hidrogramas de cheia, vazão do pico e tempo de pico. 

Figura 43 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para Blocos Avançados 

com 1000, 500 e 200 anos respectivamente de tempo de retorno 

 

 

 

Fonte: Autor 
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Figura 44 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para Blocos Avançados 

com 100 e 50 anos respectivamente de tempo de retorno 

 

 

Fonte: Autor 

Uma vez que a intensidade da chuva vai se diminuindo progressivamente, as vazões 

do pico assim como o tempo de pico vão se verificar logo no prior e a perda de precipitação 

também tem estado elevado por conta da insaturação do solo aquando do escoamento 

superficial direto. A tabela 22 demonstra o tempo de pico e vazão de pico na simulação dos 

hietogramas sintéticos pelo método de Blocos Avançados consoante os tempos de retorno que 

os define. 
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Tabela 22 – Vazão de pico, tempo de pico com os respectivos tempos de retorno e chuva de 

projeto para o método dos Blocos Avançados 

TR (anos)  CP (mm) Qp (m3.s-1) Tempo de pico 

1000  227,71 2012,1 15:10 

500  212,82 1827,2 15:15 

200  193,13 1586,2 15:15 

100  178,20 1406,5 15:20 

50  163,22 1229,6 15:20 
Fonte: Autor 

O tempo de pico foi inferior quanto maior for o período de retorno. Assim sendo, a 

chuva de projeto milenar, o tempo de pico foi de 15h10 min no total, para a chuva de 500 e 200 

anos de tempo de retorno, teve como o tempo de pico 15h15 min. Para a chuva de 100 e 50 

anos de período de retorno, o tempo de pico foi de 15h20 min. O tempo de pico foi rápido 

aquando do maior tempo de retorno e particularmente iguais para tempos de retorno de 500 e 

200 bem como tempos de retorno de 100 e 50 respectivamente possibilitando as formas de 

hidrogramas numa ação rápida dado que a precipitação efetiva foi se observando e tendo uma 

contribuição significativa no escoamento direto.  

4.5.4 Hidrograma de projeto para o método Uniforme 

  Os hidrogramas de projeto nessa seção seguem também o mesmo paradigma dos 

outros subcapítulos que retratam o assunto em epígrafe. A chuva foi considerada distribuída 

uniformemente na bacia hidrográfica de Sítios Novos com determinados períodos de retorno 

duma chuva sintética. Os resultados são colocados nas figuras 45 e 46 bem como na tabela 23. 

Figura 45 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para método Uniforme 

com 1000, 500 e 200 anos respectivamente de tempo de retorno 
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 Fonte: Autor 

 

Figura 46 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para método Uniforme 

com 100 e 50 anos respectivamente de tempo de retorno 
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Fonte: Autor 

Tabela 23 - Vazão de pico, tempo de pico com os respectivos tempos de retorno e chuva de 

projeto para o método Uniforme  

TR (anos)               CP (mm)        Qp (m3.s-1) Tempo de pico 

1000  227,71 1043,5 09:40 

500  212,82 963,5 09:40 

200  193,13 858,7 09:45 

100  178,20 778,5 09:50 

50  163,22 698,2 09:50 
Fonte: Autor 

O tempo de pico foi verificada depois da duração da chuva (24 horas). Assim sendo, 

a chuva de projeto milenar e também de tempo de retorno de 500 anos, o tempo de pico foi de 

09h40 min no total, para a chuva de 200 anos de tempo de retorno, teve como o tempo de pico 

09h45 min. Para a chuva de 100 e 50 anos de período de retorno, o tempo de pico foi de 09h50 

min. Uma vez que a distribuição da chuva foi regular, o hidrograma foi quase o mesmo em 

todos períodos de retorno dos hietogramas sintéticos criados para a bacia hidrográfica de Sítios 

Novos e a vazão de projeto é relativamente proporcional a chuva de projeto.  

4.5.5 Hidrograma de projeto para o método Uniforme com tempo de concentração  

O método uniforme com o tempo de concentração considera que a chuva era 

distribuída em torno do tempo de concentração sobre a bacia hidrográfica de Sítios Novos e o 

remanescente era distribuída da forma uniforme para restantes blocos. As figuras 47 e 48 

mostram os hidrogramas do método. 
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Figura 47 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para método Uniforme 

com tc em 1000 e 500 anos respectivamente de tempo de retorno 

 

 
Fonte: Autor 
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Figura 48 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para método Uniforme 

com tc em 200, 100 e 50 anos respectivamente de tempo de retorno 

 

 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 24 - Vazão de pico, tempo de pico com os respectivos tempos de retorno e chuva de 

projeto para o método Uniforme com tc 

TR (anos)                CP (mm)       Qp (m3.s-1) Tempo de pico 

1000  227,71 2075,6 03:15 

500  212,82 2031,2 03:15 

200  193,13 1785,1 03:15 

100  178,20 1608,7 03:20 

50  163,22 1421,6 03:20 
Fonte: Autor 

O tempo de pico para esse método é bem menor nos tempos de retorno maiores. 

Apesar dos períodos de retorno de 1000, 500 e 200 anos terem o mesmo tempo de pico, isso 

demonstra que o hidrograma teve o mesmo tempo sendo 03h15 min respectivamente. O tempo 

de pico para tempos de retorno de 100 e 50 anos teve 03h20 min. A diferença nos tempos da 

resposta da bacia pode-se dever a vários fatores do uso e ocupação da bacia hidrográfica e 

também do volume escoado nesses períodos de análise. 

4.5.6 Hidrograma de projeto para o método Empírico 

Os hidrogramas de projeto deste método foram criados com base nos hietogramas 

de projeto relativos a esse método e simulados pelo HEC-HMS. A vazão do pico e o tempo de 

pico são demonstrados nas figuras 49 e 50 bem como na tabela 25. 

Figura 49 – Hidrograma de projeto simulado para método Empírico para períodos de retorno 

de 1000, 500 e 200 anos respectivamente 
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Fonte: Autor 

 

Figura 50 - Hidrograma simulado a partir dos hietogramas sintéticos para método Empírico 

com 100 e 50 anos respectivamente de tempo de retorno 
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Fonte: Autor 

Tabela 25 - Vazão de pico, tempo de pico com os respectivos tempos de retorno e chuva de 

projeto para o método Empírico 

TR (anos)       CP (mm)   Qp (m3.s-1) Tempo de pico 

1000  227,71 2797,1 03:40 

500  212,82 2557,2 03:40 

200  193,13 2242,3 03:40 

100  178,20 2006,1 03:40 

50  163,22 1771,6 03:40 
Fonte: Autor 

Aparentemente o tempo de pico é o mesmo para toda chuva de projeto em períodos 

de retorno referenciados na tabela 25. Entretanto, o tempo de pico para o período de retorno 

milenar, 500, 200, 100 e 50 anos foi quase o mesmo na propagação do hidrograma. 

 

b) Para o Reservatório após o amortecimento 

As vazões do pico no reservatório registradas para diferentes formas da chuva 

podem ser encontrados nas tabelas abaixo: 

Tabela 26 - Vazão efluente e respectivos períodos de retorno para o método de Blocos 

Retardados 

TR (anos) QResS (m3.s-1) 

1000 359,1 

500 315,5 

200 264,6 

100 226,4 

50 190,3 
Fonte: Autor 
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Figura 51 - Hidrograma da vazão do pico no reservatório após o amortecimento das cheias 

 
Fonte: Autor 

 

Tabela 27 - Vazão efluente e respectivos períodos de retornos para o método de Blocos 

Alternados no amortecimento da cheia 

TR (anos) QResS (m3.s-1) 

1000 330,4 

500 292,5 

200 243,3 

100 211,8 

50 179,7 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 52 – Hidrograma da vazão do pico no reservatório nos Blocos Alternados 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 28 - Vazão de pico (efluente) e respectivo período de retorno no método de Blocos 

Avançados 

TR (anos) QResS (m3.s-1) 

1000 301,7 

500 268,4 

200 224,5 

100 193,2 

50 163,4 

Fonte: Autor 

 

Figura 53 – Hidrograma da vazão do pico nos Blocos Avançados após o amortecimento da 

cheia no reservatório 

 
Fonte: Autor 

 

Tabela 29 – Vazão efluente no método de Blocos Uniforme em diferentes tempos de retorno 

TR (anos) QResS (m3.s-1) 

1000 329,3 

500 294,0 

200 248,1 

100 213,8 

50 181,3 
Fonte: Autor 
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Figura 54 – Hidrograma das vazões afluentes e efluentes no método de Blocos Uniformes 

 
 

Tabela 30 – Vazão de pico (efluente) e respectivo período de retorno para o método de 

Uniforme com tc 

TR (anos) QResS (m3.s-1) 

1000 343,6 

500 316,3 

200 263,1 

100 226,0 

50 188,8 
Fonte: Autor 

 

Figura 55 – Vazão afluente e efluente no método Uniforme com tc em diferentes períodos de 

retorno 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 31 – Vazão de pico, tempo de pico e respectivo período de retorno e chuva de projeto 

para o método Empírico 

TR (anos) QResS (m3.s-1) 

1000 349,0 

500 309,5 

200 258,9 

100 221,2 

50 185,7 
Fonte: Autor 

Figura 56 – Hidrograma afluente e efluente no reservatório no método Empírico  

 
Fonte: Autor 

O amortecimento dos picos das cheias foram analisadas com base no método de 

Puls disponivel no programa de HEC-HMS para as seis (6) formas de distribuição da chuva 

utilizados em modelagem nesse trabalho. Entretanto, todos métodos avaliados mostraram-se 

quase equivalentes no processo de amortecimento tendo os seus valores de vazões de pico se 

aproximando conforme ilustrado na figura 57. 

Figura 57 - Vazões de amortecimento das cheias em diversas formas de distribuição da chuva 

no reservatório 

 
                             Fonte: Autor 
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Os blocos retardados mostraram um certo avanço em detrimentos das outras formas 

de chuva tendo tido valores superiores das vazões de amortecimento das cheias num período de 

24h no reservatório em causa estudado. Esses valores foram devido a compostura da forma de 

distribuição na qual a chuva se concentrava em um único ponto. Os blocos avançados 

mostraram um percurso inverso tendo demonstrado valores inferiores que as demais formas de 

chuva e sendo propiciado pela sua forma de distribuição da chuva.  

 

4.6 Comparação entre as vazões de projeto obtidos a partir dos hietogramas sintéticos e 

métodos probabilísticos 

a) Bacia Hidrográfica 

As vazões de projeto para a bacia hidrográfica de Sítios Novos foram calculadas de 

duas formas diferentes no sentido de se verificar a coerência dos dados e aferir com que base 

da segurança poder-se-ia adotar em casos de construção de obras hídricas. Primeiro foram 

determinadas as vazões de projeto usando os métodos probabilísticos e por fim, foram 

calculadas as vazões usando o modelo de chuva-vazão por meio de construção de hietogramas 

sintéticos. A tabela 32 mostra as vazões estimadas na série histórica. 

Tabela 32 – Vazões de projeto estimados por dois modelos diferentes 

  Período de Retorno (anos) 

  1000 500 200 100 50 

F
o
rm

a
s 

d
e 

C
h

u
v
a
 e

 V
a
zõ

es
 

d
e 

p
ro

je
to

 

S
in

té
ti

co
s 

Empírico 2797,1 2557,2 2242,3 2006,1 1771,6 

Uniforme 24h 1043,5 963,5 858,7 778,5 698,2 

Uniforme com tc 2075,6 2031,2 1785,1 1608,7 1421,6 

Blocos Alternados 2606,6 2379,9 2080,1 1855,7 1633,3 

Blocos Avançados 2012,1 1827,2 1586,2 1406,5 1229,6 

Blocos Retardados 2746,9 2521,2 2223,4 1998,6 1774,1 

V
a
zõ

es
 d

e 

P
ro

je
to

 

p
ro

b
a
b

il
ís

ti
co

s --------------------- 3336,60 2963,27 2502,1 2176,1 1868,26 

Fonte: Autor 

As vazões de projetos sintéticos diferem entre si devido ao fato da forma da 

distribuição da chuva disponibilizados. As vazões sintéticas geradas pelo HEC-HMS usando os 

hietogramas do método empírico foram as mais superiores em relação as demais vazões de 

projeto geradas com as mesmas características por outros métodos. Ademais, as vazões 

sintéticas obtidas no método de distribuição da chuva uniforme (tipo I) teve a menor vazão de 

todas vazões dimensionadas para a bacia hidrográfica de Sítios Novos. As vazões de projeto 
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para método de Blocos Retardados foram quase similares com as vazões de projetos do método 

Empírico diferenciando por 0.982, 0985, 0.991, 0.996 e 1,001 nos períodos de retorno de 1000, 

500, 200, 100 e 50 anos respectivamente. O período de retorno de 50 anos ou abaixo, nota-se 

que as vazões de projeto sintéticos obtidas pelo método de Blocos Retardados mostraram-se 

superiores que as demais vazões de projeto das restantes formas de distribuição da chuva para 

bacia hidrográfica do Açude de Sítios Novos.  

Entretanto, todas vazões de projeto sintéticos gerados nos períodos de retorno de 

1000, 500, 200, 100 e 50 anos para diferentes formas de distribuição da chuva para a bacia 

hidrográfica em estudo pelo método SCS-CN foram inferiores para as vazões de projeto gerados 

pelo método probabilístico de análise. 

Figura 58 – Comparação das vazões de projeto delineados para a bacia hidrográfica do Açude 

de Sítios Novos num determinado tempo de retorno 

 
Fonte: Autor 

A figura 58, demonstra a variação ao longo do período de retorno das vazões de 

projeto na qual os hietogramas construídos pelo Bloco Uniforme para 24 h tinha vazões 

relativamente baixas em relação a todos outros métodos usados e o método Empírico vs método 

dos Blocos Retardados mostraram valores aparentemente mais próximos em períodos de 

retorno avaliados no caso de estudo. Todas formas de distribuição da chuva estudadas 

apresentaram valores menores das vazões de projeto simulados em relação as vazões de projeto 

estimados pelo método probabilístico. 

b) Amortecimento das cheias no reservatório 

As vazões máximas efluentes apresentadas na tabela 33 que consignam os 

diferentes tempos de retorno e formas de distribuição de chuva diferentes ao longo do 

reservatório implantado na bacia hidrográfica de Sítios Novos demonstram uma oscilação dos 

seus resultados e consequentemente uma diferença no que tange aos métodos aplicados para o 
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efeito. O método probabilístico mostrou ainda resultados superiores das vazões máximas 

comparativamente com os outros métodos em análise. A diferenciação ronda nos intervalos de 

22% a 11%, o que se pode dizer que quanto menos anos (tempos de retorno), melhor será a 

definição do projeto se tornando viável e exequível. 

Tabela 33 - Vazões de projeto efluente estimados por dois modelos diferentes no reservatório 

  Período de Retorno (anos) 

  1000 500 200 100 50 

F
o
rm

a
s 

d
e 

C
h

u
v
a
 e

 V
a
zõ

es
 

d
e 

p
ro

je
to

 

S
in

té
ti

co
s 

Empírico 349,0 309,5 258,9 221,2 185,7 

Uniforme com tc 343,6 316,3 263,1 226,0 188,8 

Uniforme 24h 329,3 294,0 248,1 213,8 181,3 

Blocos Alternados 330,4 292,5 243,3 211,8 179,7 

Blocos Avançados 301,7 268,4 224,5 193,2 163,4 

Blocos Retardados 359,1 315,5 264,6 226,4 190,3 

V
a
zõ

es
 d

e 

P
ro

je
to

 

p
ro

b
a
b

il
ís

ti
co

s --------------------- 462,3 395,6 316,8 263,8 215,9 

Fonte: Autor 

4.6.1 Avaliação Estatística dos dados das vazões  

Uma vez que todas medições ou modelos apresentam erros e imprecisões nas suas 

abordagens de análise de dados, as estimativas e as previsões a que conduzem estão sujeitas a 

incertezas. Em hidrologia, há que se ter cuidados com as incertezas aleatórias (não podendo ser 

previstas com uma precisão absoluta) no sentido de se evitar danos maiores desnecessários no 

planejamento das estruturas hídricas que se pretendem desenhar.  

Segundo Naghettini e Portela (2011), as verificações das incertezas podem ser 

caracterizadas por uma ou mais variáveis mensuráveis da forma normalizada e sistemática, 

decorrem da insuficiência, monitorização e/ou conhecimento aplicado no processo físico em 

que se inserem e a posterior se assegurar a sua caracterização para tomada de decisões. Em 

detrimento da discrepância dos valores de vazões de projeto obtidos por dois métodos diferentes 

de análise há que se tirar ilações e pretender uma análise exploratória dos dados usando uma 

avaliação estatística conforme as tabelas 34 a 45.  
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Tabela 34 – Coeficiente de correlação e determinação relativa as simulações das vazões de 

projeto para a bacia hidrográfica de Sítios Novos 

Métodos r r2 

Empírica 0,934 0,872 

Uniforme 24h 0,932 0,868 

Uniforme com tc 0,868 0,754 

Blocos Alternativos 0,934 0,871 

Blocos Retardados 0,933 0,870 

Blocos Avançados 0,935 0,874 

Fonte: Autor 

Tabela 35 - Coeficiente de correlação e determinação das simulações no amortecimento das 

vazões de cheia no reservatório 

Métodos r r2 

Empírica 0,938 0,880 

Uniforme 24h 0,998 0,996 

Uniforme com tc 1,0 1,0 

Blocos Alternativos 0,99997 0,99995 

Blocos Retardados 0,99999 0,99998 

Blocos Avançados 0,9999 0,9997 

Fonte: Autor 

 

O coeficiente de correlação é tido como quase perfeita e muito alto para os dados 

que estão em estudo o que implica uma relação entre as variáveis e uma explicação coesa do 

modelo quanto aos dados observados. Os dados seguem uma correlação quantitativa entre si 

descrevendo um ajuste linear dando a perceber um coeficiente de determinação com a mesma 

proporção de seguimento tal como o coeficiente de Pearson. Os valores do coeficiente de 

Pearson variam de 0,868 a 0,935 em diversas formas da chuva colocadas na tabela 34 e valores 

de coeficiente de determinação que variam de 0,874 a 0,754 para a bacia hidrográfica e na 

ordem dos 0.938 a 1 o coeficiente de correlação e 0,880 a 1,0 (tabela 35) para o coeficiente de 

determinação no reservatório após o amortecimento das vazões de cheias. Esses valores 

teoricamente se têm mostrado eficazes na aplicabilidade das formas da distribuição da chuva 

temporalmente no nosso caso de estudo.  

O método uniforme com tempo de concentração apresentou valores baixos, mas 

aceitável estatisticamente no nosso caso de estudo enquanto o método dos blocos Avançados 

teve valores altos n bacia hidrográfica e tendo apresentado valores bons no método uniforme 
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com tempo de concentração e método empírico (mostrando valor baixo em relação aos outros 

métodos) no reservatório do amortecimento das cheias.  

Tabela 36 – Avaliação estatística do coeficiente de Nash-Sutcliffe para vazões de projeto da 

bacia hidrográfica do Açude de Sítios Novos 
Forma da distribuição da chuva Coeficiente de Nash-Sutcliffe 

1000 500 200 100 50 

Empírica 0,51 -0,06 -13,96 0,81 0,98 

Blocos Retardados 0,41 -0,26 -16,21 0,80 0,98 

Blocos Alternados 0,09 -1,19 -38,47 0,34 0,89 

Uniforme com tc -1,70 -4,60 -112,93 -1,08 0,59 

Blocos Avançados -1,98 -7,31 -184,91 -2,83 0,17 

Uniforme 24h -7,93 -24,76 -597,53 -11,64 -1,79 
Fonte: Autor 

Tabela 37 - Avaliação estatística do coeficiente de Nash-Sutcliffe no amortecimento das 

cheias em reservatório  
Forma da distribuição da chuva Coeficiente de Nash-Sutcliffe 

1000 500 200 100 50 

Empírica 0,26 -0,77 -15,91 0,60 0,93 

Blocos Retardados 0,38 -0,53 -12,74 0,69 0,95 

Blocos Alternados -0,01 -1,54 -26,25 0,40 0,90 

Uniforme 24h -0,02 -1,46 -22,81 0,44 0,91 

Blocos Avançados -0,49 -2,86 -41,97 -0,11 0,79 

Uniforme com tc 0,18 -0,50 -13,55 0,68 0,94 
Fonte: Autor 

Os valores de Nash-Sutcliffe variam de acordo com o tempo de retorno e a forma 

de distribuição da chuva. Para valores inferiores que zero (COE < 0) indica a 

inadequadebilidade da simulação o que na tabela 36 é notado pela forma de chuva uniforme 

24h na bacia hidrográfica cujo valores foram praticamente inferiores. Por outras palavras, o 

método não pode ser usado para a bacia hidrográfica de Sítios Novos por ser ineficiente. Para 

o reservatório após o amortecimento das cheias (tabela 37) notou-se valores inferiores a zero 

na simulação sendo que a forma de chuva de Blocos Avançados tenha tido mais valores partindo 

do tempo de retorno 100 anos para diante.  

Para o período de retorno de 500 anos e 200 anos, todas formas de distribuição da 

chuva foram bem inferiores mostrando alguma ineficiência na estimação dos valores nos 

períodos em causa tanto na bacia hidrográfica bem como no amortecimento das cheias pelo 

reservatório. Os valores aproximados de 1, são considerados como indicadores mais hábil para 

o processo da simulação ou o uso dos métodos em local do estudo. Entretanto, o coeficiente de 

Nash-Sutcliffe tem mostrado um desempenho muito bom para tempo de retorno de 50 anos em 

métodos Empírico, Blocos Retardados e Blocos Alternados com valores maiores que 0,75, bem 



132 

 

como para o período de retorno de 100 anos somente para método Empírico e Blocos 

Retardados na bacia hidrográfica.  

Enquanto que para o amortecimento das cheias no reservatório, todos métodos 

foram eficazes com valores maiores que 0,79 no tempo de retorno de 50 anos. Entretanto, no 

tempo de retorno de 100 anos, considera-se a simulação aceitável dado que os valores estão 

entre 0,36 a 0,75 para todas formas de chuva com exceção do método de Blocos Avançados. 

Os outros tempos de retorno se mostram demasiadamente inaceitáveis por apresentarem valores 

negativos ou menores que 0.36 com o método de Bloco Retardados apresentado um valor de 

0,38 no período de retorno de 1000 anos.   

Tabela 38 – Determinação da raiz do erro quadrático médio (RMSE) para as vazões de projeto 

na bacia hidrográfica Açude de Sítios Novos 
Forma da distribuição da chuva RMSE (m3.s-1) 

1000 500 200 100 50 

Empírica 17,06 18,16 18,37 17 13,68 

Blocos Retardados 18,65 19,77 19,71 17,75 13,32 

Blocos Alternados 23,08 26,09 29,84 32,04 33,23 

Uniforme com tc 39,88 41,68 50,70 56,74 63,17 

Blocos Avançados 41,88 50,81 64,76 76,96 90,33 

Uniforme 24h 72,51 89,43 116,21 139,76 165,48 
Fonte: Autor 

Tabela 39 - Determinação da raiz do erro quadrático médio (RMSE) para o amortecimento 

das vazões de projeto no reservatório 

Forma da distribuição da chuva RMSE (m3.s-1) 

1000 500 200 100 50 

Empírica 3,58 3,85 4,09 4,26 4,27 

Blocos Retardados 3,26 3,58 3,69 3,74 3,62 

Blocos Alternados 4,17 4,61 5,20 5,20 5,21 

Uniforme com tc 3,75 3,55 3,80 3,78 3,83 

Blocos Avançados 5,08 5,69 6,53 7,06 7,42 

Uniforme 24h 4,21 4,54 4,86 5,00 4,89 
Fonte: Autor 

Para se evitar a viciação dos resultados e também a avaliação estatística dum 

indicador apenas determinou-se cálculos estatísticos no sentido de dar mais ênfase ao caso de 

estudo aqui propalado. As formas de distribuição da chuva aqui colocadas e em particular o 

método Empírico, Blocos Retardados e Blocos Alternados (por sinal mais usado no Brasil) 

mostram que a medida que o período de retorno vai se aumentando, os valores dos erros também 

seguem a mesma tendência e consequentemente a previsão se torna ineficaz pela presença de 

uma diferença de erros embora aceitável na modelagem (bacia hidrográfica).  

Os restantes métodos mostraram um resultado inverso e apresentam números bem 

altos dos erros que possam colocar em risco a aplicação dos mesmos no planejamento das obras 
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hídricas. Para o amortecimento das cheias, a raiz do erro quadrático médio (RMSE) tem 

apresentado uma tendência em subestimar as precipitações simuladas embora o erro seja de 

baixa dimensão. Contudo, o resultado do método dos Blocos Avançados mostrou valores 

maiores que os demais métodos em períodos de retorno em análise. 

Tabela 40 – Erro percentual das vazões de projeto na bacia hidrográfica Açude de Sítios Novos 
Forma da distribuição da chuva Erro Percentual (%) 

1000 500 200 100 50 

Empírica 16,17 13,70 10,38 7,81 5,18 

Blocos Retardados 17,67 14,92 11,14 8,16 5,04 

Blocos Alternados 21,88 19,69 16,87 14,72 12,58 

Uniforme com tc 37,79 31,45 28,66 26,07 23,91 

Blocos Avançados 39,70 38,34 36,61 35,37 34,19 

Uniforme 24h 68,73 67,49 65,68 64,22 62,63 
Fonte: Autor 

Tabela 41 - Erro percentual das vazões de projeto no amortecimento das cheias pelo reservatório 

Forma da distribuição da chuva Erro Percentual (%) 

1000 500 200 100 50 

Empírica 24,51 21,76 18,28 16,15 13,99 

Blocos Retardados 22,32 20,25 16,48 14,18 11,86 

Blocos Alternados 28,53 26,06 23,20 19,71 16,77 

Uniforme com tc 25,68 20,05 16,95 14,33 12,55 

Blocos Avançados 34,74 32,15 29,14 26,76 24,32 

Uniforme 24h 28,77 25,68 21,69 14,18 16,03 
Fonte: Autor 

Os erros percentuais surgem da verificação entre as vazões de projeto obtidos pelos 

hietogramas sintéticos e métodos probabilísticos partindo dos hietogramas observados. Esses 

erros se tem mostrados progressivamente aquando do aumento do período de retorno sendo 

mais altos mais que 50% na forma da distribuição da chuva Uniforme 24h na bacia hidrográfica 

enquanto que no amortecimento das cheias os erros são notabilizados na ordem dos 35% no 

método de Blocos Avançados.  

Os erros percentuais são menores quanto mais pequeno for o período de retorno na 

forma de distribuição da chuva Empírica e Blocos Retardados (este chegando a ter um valor 

inferior que todos) num valor de 5% na bacia hidrográfica. Incoerentemente no amortecimento 

das cheias tem se verificado uma oposição dos valores e sendo mais que 11% dos erros 

apresentados e sendo que o método dos Blocos Retardados tem menos erros que aos demais 

métodos em períodos de retorno em estudo.  
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Tabela 42 – Avaliação estatística dos vieses nas vazões de projeto para bacia hidrográfica de 

Açude de Sítios Novos 
Forma da distribuição da chuva Viés 

1000 500 200 100 50 

Empírica -0,54 -0,81 -1,30 -1,70 -1,93 

Blocos Retardados -0,59 -0,88 -1,39 -1,78 -1,88 

Blocos Alternados -0,73 -1,17 -2,11 -3,20 -4,70 

Uniforme com tc -1,26 -1,86 -3,59 -5,67 -8,93 

Blocos Avançados -1,32 -2,27 -4,58 -7,70 -12,77 

Uniforme 24h -2,29 -4,00 -8,22 -13,98 -23,40 
Fonte: Autor 

Tabela 43 - Avaliação estatística dos vieses nas vazões de projeto no amortecimento das cheias 

pelo reservatório  

Forma da distribuição da chuva Viés 

1000 500 200 100 50 

Empírica -0,113 -0,172 -0,290 -0,426 -0,604 

Blocos Retardados -0,103 -0,160 -0,261 -0,374 -0,512 

Blocos Alternados -0,132 -0,206 -0,368 -0,520 -0,724 

Uniforme com tc -0,119 -0,159 -0,269 -0,378 -0,542 

Blocos Avançados -0,161 -0,254 -0,462 -0,706 -1,050 

Uniforme 24h -0,133 -0,203 -0,344 -0,500 -0,692 
Fonte: Autor 

O indicador Viés por sinal muito usado na quantificação dos erros num modelo ou 

método de estimação prevendo as tendências em superestimar ou subestimar os valores 

observados. Todos valores obtidos nas tabelas 42 e 43 são negativos o que poderá implicar a 

subestimação dos valores simulados em relação aos valores observados. Esses valores vão 

aumentando com o aumento progressivo dos períodos de retorno mostrando que os valores 

maiores são constatados no método Uniforme 24h e os inferiores relativos a todas formas pode-

se registrar no método Empírico na bacia hidrográfica. Quanto ao amortecimento das cheias, os 

vieses vão aumentando à medida em que o período de retorno também vai se diminuindo 

chegando a ter valores bem baixos no método dos Blocos Avançados (-1.05). Uma vez que 

todos valores foram inferiores a zero, isto quer dizer que há subestimação das vazões 

provenientes dos hietogramas sintéticos em detrimento das vazões vindo dos hietogramas 

observados. 
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Tabela 44 – Erro padrão da estimativa nas vazões de projeto na bacia hidrográfica de Açude 

de Sítios Novos 
Forma da distribuição da chuva EPE  

1000 500 200 100 50 

Empírica 0,54 0,81 1,31 1,72 1,97 

Blocos Retardados 0,59 0,89 1,40 1,79 1,92 

Blocos Alternados 0,73 1,17 2,12 3,24 4,80 

Uniforme com tc 1,26 1,87 3,60 5,73 9,12 

Blocos Avançados 1,33 2,28 4,60 7,77 13,03 

Uniforme 24h 2,30 4,01 8,26 14,12 23,88 
Fonte: Autor 

 

Tabela 45 - Erro padrão da estimativa nas vazões de projeto no amortecimento das cheias 

Forma da distribuição da chuva EPE  

1000 500 200 100 50 

Empírica 0,11 0,17 0,29 0,43 0,62 

Blocos Retardados 0,10 0,16 0,26 0,38 0,52 

Blocos Alternados 0,13 0,21 0,37 0,53 0,74 

Uniforme com tc 0,12 0,16 0,27 0,38 0,52 

Blocos Avançados 0,16 0,25 0,46 0,71 1,07 

Uniforme 24h 0,13 0,20 0,35 0,51 0,71 
Fonte: Autor 

Os erros padrão da estimativa foram calculados para cada tempo de retorno em cada 

forma de distribuição da chuva como sendo um indicador de auxilio em qualificar e classificar 

matematicamente a aceitação ou rejeição dos parâmetros a serem usados na comparação dos 

valores de chuva de projeto. Os valores vão se diminuindo a medida em que o período de retorno 

também diminui tanto na bacia hidrográfica bem como no reservatório após no amortecimento 

das cheias. Na forma Uniforme 24h tem tido valores elevados em relação as restantes formas 

de distribuição da chuva ao longo da bacia hidrográfica. O método dos Blocos Avançados tem 

ainda demonstrado que tem valores maiores que os demais métodos em diferentes formas de 

distribuição da chuva.  

As tabelas 34 a 45 apresentam a avaliação estatística das vazões de projeto obtidas 

pelos dois métodos diferentes de análise concretamente probabilístico e hidrograma sintético 

com o uso do HEC-HMS para o Açude de Sítios Novos. Essa averiguação urge na necessidade 

de se observar os dados das diferentes simulações de vazões de projeto em diferentes períodos 

de retorno. Os indicadores estatísticos aqui colocados demonstram o quanto o método da 

obtenção de vazões de projeto pelo HEC-HMS apresenta uma discrepância em relação ao outro 

método de análise. Como constatado nas tabelas 32 e 33 que as vazões de projeto foram todas 

diferentes, o tratamento estatístico é necessário para se observar o comportamento dos modelos 

de obtenção bem como uma relatividade das variáveis em que compõe os meios da aquisição e 
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parâmetros do que se pretende avaliar (nesse caso vazões de projeto) a sensibilidade do modelo. 

Os resultados obtidos entre as vazões de projeto simulados gerados pelo programa HEC-HMS 

mostraram uma correlação forte com valores entre 0,87 a 0,94 aproximadamente em diferentes 

formas de distribuição da chuva sendo o menor valor observado na forma uniforme com tempo 

de concentração (tipo 2) e maior em Blocos Avançados na bacia hidrográfica e uma forte 

correlação correspondente a 0,94 a 1,0 em todas formas de distribuição da chuva no 

amortecimento das cheias no reservatório. 

Ademais, o coeficiente de determinação mostrou-se satisfatório dando os valores 

entre 0,75 a 0,87 e 0,88 a 1,0 para diferentes formas de distribuição da chuva criadas na 

obtenção de vazões de projeto no programa HEC-HMS pelos hietogramas sintéticos na bacia 

hidrográfica e reservatório respectivamente. Os coeficientes de correlação e determinação 

mostraram um resultado aceitável não coabitando a rejeição ou o julgamento de nenhum dos 

resultados propostos nas formas diversas de distribuição da chuva. A adoção do coeficiente de 

determinação bem como o coeficiente de correlação como os únicos critérios da definição da 

qualidade de métodos não é adequada porque o método não estabelece o tipo e a magnitude das 

diferenças entre um valor estimado por modelos de estimativas e o valor observado 

(ALENCAR et al., 2011).  

Assim, foram explorados outros coeficientes estatísticos para ajudar em auxiliar na 

interpretação dos resultados na avaliação das vazões de projeto em períodos de retorno 

diferentes. Apesar de que os coeficientes de correlação e determinação tenham sido analisados 

e tendo mostrado uma eficiência e exatidão na obtenção dos dados simulados pelo HEC-HMS 

aparece outros critérios de avaliação estatística tais como Viés, RMSE, COE, EP e EPE que 

foram usados na comparação dos resultados com a vazão de projeto obtido pelo modelo 

probabilístico (considerado a nossa vazão referência teoricamente). As vazões de projeto 

obtidos por meio de hietogramas sintéticos pelo HEC-HMS foram todos diferenciados com as 

vazões de projeto provenientes dos modelos probabilísticos nos períodos de retorno de 1000, 

500, 200, 100 e 50 anos. Essa diferenciação é tratada estatisticamente no sentido da observância 

da veracidade da simulação e geração dessas vazões partindo do pressuposto da mesma chuva 

de projeto do período de retorno em estudo.  

Com base nos critérios de avaliação RMSE, COE, EP e EPE, os resultados das 

comparações das vazões de projeto em ordem crescente podem ser ranqueados, na bacia 

hidrográfica, na seguinte ordem crescente da forma de distribuição da chuva: Uniforme 24h, 

Blocos Avançados, Uniforme com tempo de concentração, Blocos Alternados, Blocos 

Retardados e Empírico. No amortecimento das cheias observou-se uma diferenciação sendo 
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que a ordem crescente das formas de distribuição da chuva foram: Blocos Avançados, Blocos 

Alternados, Uniforme 24h, Empírica, Uniforme com tempo de concentração e Blocos 

Retardados. Contudo, nenhuma das vazões foram equiparadas as vazões de modelos 

probabilísticos por serem menores valores conforme a estatística apresentada nas tabelas 36 a 

45. Os valores de RMSE variaram de acordo com o período de retorno em particular para Blocos 

Alternados, Uniforme (tipo 1 e 2) e Blocos Avançados na qual vai aumentando dos seus valores 

a medida que o tempo de retorno vai se aumentando.  

Para Blocos Retardados e Empírico, os valores tem tido uma irregularidade na sua 

apresentação e bem maior para período de retorno de 500 e 200 anos conforme as tabelas 38 e 

39. Esses valores nas todas seis (6) formas de distribuição da chuva estudadas vêm, porém, 

fecundando a ideia da discrepância dos valores das vazões de projeto entre os sintéticos e 

probabilísticos. Atendendo aos valores elevados de erros de magnitude (RMSE) na bacia 

hidrográfica bem como valores com certa magnitude no amortecimento das cheias pelo 

reservatório, pode-se afirmar que há uma tendência em subestimar as vazões de projetos obtidos 

pelo HEC-HMS em relação as vazões de projeto por modelo probabilístico. 

Os resultados obtidos nos critérios de avaliação de COE e Viés mostraram também 

que as vazões de projeto simulados pelo HEC-HMS subestimaram as vazões de projeto obtidos 

pelo método probabilístico. Os valores de COE variam ao longo do período de retorno na 

simulação hidrológica tanto na bacia hidrográfica assim como no reservatório em todas formas 

de distribuição de chuva em estudo e estando nos parâmetros determinados por outros autores 

na qual enfatizavam valores menores que 1. Esse coeficiente é considerado aceitável para 

valores maiores ou igual a 0,36 para um determinado modelo ou estimativa e sendo que para o 

nosso caso, todas vazões de projeto simulados subestimaram as outras vazões de projeto 

estimados pelo modelo probabilístico em períodos de retorno maiores que 100 anos. 

Entretanto, os métodos Blocos Alternados, Blocos Retardados e Empírico 

apresentaram bons resultados no período de retorno abaixo de 100 anos onde o valor de COE 

foi superior a 0,75 considerado adequado e bom segundo Santos (2016). Os restantes métodos 

preditivos foram abaixo de 0,36 em todos tempos de retorno e também para T = 100 anos nos 

métodos Blocos Alternados não foi além do descrito. No reservatório, todos métodos 

apresentaram bons resultados e classificados como bons ou aceitáveis com o tempo de retorno 

igual ou abaixo de 100 anos excetuando o método de Blocos Avançados. Os restantes tempos 

de retorno mostraram-se ineficientes na modelagem e aplicação dos métodos para o local em 

estudo. 
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Os Vieses avaliados mostram que os valores das vazões de projeto estimados se 

superestimavam aos valores de vazões de projeto simulados, tendo em conta que todas formas 

da distribuição da chuva tinham valores inferiores. Todos valores dos Vieses tem as mesmas 

tendências de variação com os demais indicativos estatísticos discutidos no trabalho onde há 

tempo de retorno baixos, os valores também tendem a reduzirem-se em todas formas da 

distribuição da chuva ao longo da bacia hidrográfica de Açude de Sítios Novos e também no 

reservatório.  

A tabela 44, tem mostrado que o método Empírico é que apresenta o menor valor 

de todos e seguido pelo método Blocos Retardados na distribuição da chuva ao longo da bacia 

hidrográfica enquanto que no reservatório todos métodos reduziram conforme o aumento do 

seu tempo de retorno tendo se observado uma equiparação dos seus valores no tempo de retorno 

de 1000 anos. Ademais, quanto menor for o período de retorno mais, o método de Blocos 

Retardados se tem mostrado eficiente e com poucos erros/baixo valor de viés conforme indica 

a figura 59 na bacia hidrográfica. Entretanto, os vieses encontrados nessas vazões de projeto 

foram negativos o que quer dizer que as vazões de projeto obtidos pelos hietogramas sintéticos 

por HEC-HMS subestimaram as vazões de projeto estimados pelo modelo probabilístico. 

Assim, mais um outro critério que confirma as vazões de projeto obtidos por HEC-HMS 

subestimando as vazões de projeto obtidos pelos modelos probabilísticos.  

Figura 59 – Variação de vieses na simulação das cheias de projeto ao longo da bacia 

hidrográfica de Sítios Novos 

 
Fonte: Autor 
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Figura 60 - Vieses das vazões de pico no amortecimento das cheias 

 
Fonte: Autor 

A figura 59 demonstra que quanto menor o período de retorno, mais distanciamento 

se encontravam as vazões de projeto em comparação e consequentemente aumento de vieses. 

O método Uniforme 24h obteve vazões de projeto simulados bem abaixo das vazões de projeto 

estimados pelo método probabilístico o que implica valores maiores do viés comparativamente 

com os outros métodos. Em contrapartida, aumentando o período de retorno no amortecimento 

das cheias tem implicado uma proximidade dos valores da série das vazões e consequentemente 

a diminuição de vieses. O método dos Blocos Avançados se mostrou distante dos demais no 

período de retorno mais baixo e se aproximando das demais quanto mais o tempo de retorno se 

aumentasse (vide figura 59). 

Embora, algumas formas de distribuição de chuva (uniforme 24h (bacia 

hidrográfica) e Blocos Avançados (reservatório)) tiveram coeficiente de correlação e 

determinação bons, não foi suficiente para se afirmar que esses métodos eram eficientes dado 

que os outros critérios de avaliação tais como RMSE, COE, EPE e EP mostraram que esses 

métodos fora de subestimar as vazões de projeto provenientes dos hietogramas sintéticos,  não 

se era condigna dizer que eram adequados à sua aplicação para caso da bacia hidrográfica em 

estudo durante o tempo de retorno em causa.  

Os valores do RMSE se tem mostrado grandes em particular para o método 

Uniforme 24h variando de 165,48 a 72,51. Os valores vão diminuindo progressivamente ao 

longo dos períodos de retorno para métodos como Uniforme (tipo 1 e 2), Blocos Avançados e 

Blocos Alternados conforme a tabela 38. Esses valores do ponto de vista critico são 

demasiadamente elevados para aplicar nas obras hidráulicas no decurso de tempos de retorno. 
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O método Empírico apresentou valores inferiores, mas que não se distam muito do método de 

Blocos Retardados por causa da forma da sua distribuição ao longo da bacia hidrográfica.  

Os valores de EPE vai se reduzindo à medida que há aumento do período de retorno 

em todas formas da distribuição da chuva tendo o maior valor (23,88) no período de retorno de 

50 anos no método Uniforme 24h e o menor valor (0,54) corresponde ao método Empírico em 

período de retorno de 1000 anos. Não obstante, a variação dos erros de estimativa mostra certas 

características de análise matemático que demonstra uma diferença grande dos valores em causa 

(vazões de projeto) e não recomendados para o uso. Enquanto os erros percentuais (EP) tem as 

mesmas características que RMSE e Vieses detalhados no presente trabalho. Os valores 

decrescem com o aumento do tempo de retorno significando uma redução dos erros 

implicitamente, mas sem conferir a exatidão do método em estudo.  

Os métodos Empírico e Blocos Retardados apesar de terem valores baixos, o que 

quer dizer que não estivam distante da aproximação dos valores das vazões de projeto estimados 

pelo modelo probabilístico na bacia hidrográfica e reservatório respectivamente, elas 

subestimaram bastante assim como os restantes métodos analisados.  

 

4.6.2 Determinação do período de retorno a partir das vazões de projeto obtidas pelos 

hietogramas sintéticos 

As vazões de projeto obtidos a partir da simulação pelo método SCS-CN 

proveniente dos hietogramas de projeto criados com base nas chuvas de projeto obtidos nos 

tempos de retorno de 1000, 500, 200, 100 e 50 anos conforme explanados no capítulo 3. Essas 

vazões de projeto que se suponha se igualar a outras vazões de projeto calculados por outros 

meios com base nesses hietogramas observados, mas com o mesmo período de retorno 

analisado foram usados para se determinar o tempo de retorno e comparar com o tempo de 

retorno proveniente da chuva de projeto que as constituiu. Esses períodos de retorno foram 

calculados usando as fórmulas das equações 1 a 4 com o software Minitab 17.0 conforme o 

apêndice IV. Segundo Beran (1973), as vazões de projeto convencionais estão associadas com 

o mesmo período de retorno tal qual a chuva de projeto geradora disso onde consideram 

negligenciáveis todos fatores adversos que possam influenciar esse período de retorno tendo 

em conta algumas suposições tomadas pelos engenheiros hidrólogo ou área similar. A tabela 

46 mostra os períodos de retorno obtidos a partir das vazões de projeto obtidos pelo método 

SCS-CN com base nos hietogramas de projeto criados para cada tipo de forma da distribuição 

da chuva na bacia hidrográfica do Açude de Sítios Novos. 



141 

 

Tabela 46 – Tempos de retorno das vazões de projeto obtidas a partir dos hietogramas de 

projeto para diferentes formas de distribuição da chuva 

Forma da distribuição da chuva Período de retorno (anos) 

1000 500 200 100 50 

Empírica 362 219 109 69 40 

Blocos Retardados 329 209 111 68 41 

Blocos Alternados 248 155 62 33 13 

Uniforme com tc 81 73 42 28 18 

Blocos Avançados 70 46 26 17 11 

Uniforme 24h 7 6 4 3.5 3 
Fonte: Autor 

Atendendo a invariabilidade das condições da criação dos hietogramas de projeto 

para cada forma de distribuição da chuva e consequentemente a geração da vazão de projeto 

pelo método de SCS-CN com as mesmas condições previamente colocadas, o tempo de retorno 

obtido em cada forma de distribuição da chuva foi bem diferente e claramente bem distante do 

que o tempo de retorno da chuva de projeto planejada dando a entender a relação dos períodos 

de retorno oferecido na tabela 47. 

Tabela 47 – Relação do período de retorno das diferentes formas de distribuição da chuva 

com o período de retorno de planejamento 

Forma da distribuição da chuva Cociente entre TRobs e TRcalc  

1000 500 200 100 50 

Empírica 2,8 2,4 1,8 1,4 1,3 

Blocos Retardados 3,0 2,4 1,8 1,5 1,2 

Blocos Alternados 4,0 3,2 3,2 3,0 3,8 

Uniforme com tc 12,3 6,8 4,8 3,6 2,8 

Blocos Avançados 14,3 10,9 7,7 5,9 4,5 

Uniforme 24h 142,9 83,3 50,0 28,6 16,7 
Fonte: Autor 

A relação racional feita na tabela 47 demonstra que para o período de retorno de 

1000 anos, encontra-se valores baixos relativamente na ordem dos 2,8 a 142,9 vezes dando a 

entender que o período de retorno do método Empírico é quase três vezes menor que o período 

de retorno propalado e analogamente o método Uniforme 24h é praticamente 143 vezes inferior 

ao período de retorno planejado ou delineado. Para o período de retorno de 500 anos desenhado, 

a variação foi de 2,4 a 83,3 vezes nas formas de distribuição da chuva pelo método Empírico e 

Uniforme 24h respectivamente. Varia de 1,8 a 50 vezes o período de retorno desde o método 

Empírico ao método uniforme 24h comparativamente com o tempo de retorno estabelecido para 

a chuva de projeto num período de retorno de 200 anos. Para o tempo de retorno de 100 anos, 

a variação é de 1,4 a 28,6 vezes conforme estabelecido na tabela 47. A variação do tempo de 

retorno de 50 anos é composta da seguinte maneira: 1,3 a 16,7 vezes em relação ao período 

proposto. 
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A medida que aumentava a vazão de projeto e, por conseguinte, o período de retorno 

aumenta, notou-se que existia um distanciamento comparativamente aos períodos de retorno 

entre os hietogramas observados e sintéticos. 

4.7 Correção de Viés nas vazões de projeto obtidos pelos hietogramas sintéticos 

Conforme a variabilidade das vazões de projeto simulados a partir dos hietogramas 

de projeto pelo método de SCS-CN com as mesmas características previamente esboçadas e 

comparativamente com as vazões de projeto estimados a partir dos modelos probabilísticos a 

partir dos hietogramas observados que se subestimaram perante a esses, há uma necessidade de 

se colocar um método para a correção dos erros que se notabilizaram na tabela 44. O 

procedimento da correção dos vieses é sugerido para ajustar em particular as situações 

climatéricas onde existem métodos viáveis para a sua correção numa determinada região a 

contar: Baixa escala dinâmica e baixa escala estatística.  

O modelo de correção de tendência (viés) ao longo do período histórico é assumido 

como sendo o mesmo em simulações futuras e, portanto, pode ser usado para obter as projeções 

futuras. A correção de viés mostrou ser um método simples e eficaz que pode ser aplicado 

rapidamente em grandes áreas, em vários modelos ou como etapa pré ou pós-processamento 

para métodos de baixa escala mais sofisticados (JOHNSON; SHARMA, 2015). 

Para o nosso estudo trabalhamos com o modelo de baixa escala dinâmica onde se 

precisa encontrar os valores susceptíveis concisos e mais coerentes na forma mais fácil e que 

vá de acordo com o conteúdo que se pretende tratar. Entretanto, o planejamento hidrológico é 

geralmente ditado, por vezes, pela frequência e magnitude de anomalias nos valores da vazão 

simulada afetando assim os sistemas de recursos hídricos no seu todo em períodos de retorno 

desejados. Essas anomalias se têm verificado em pequenos ou grandes sistemas dos recursos 

hídricos que tem sofrido o estresse hidrológico e a falta de água durante um certo período dando, 

porém, há importância das suas abordagens e acertos no estudo de caso.  

 Para se efetivar uma correção perfeita do viés para as vazões de projeto obtidos 

pela simulação através de HEC-HMS, há que se corrigir os hietogramas de projeto bastando 

apenas multiplicar por um certo fator de correção e por fim modelar com as mesmas 

características noutrora estabelecidas. O fator de correção dos vieses foi estabelecido como a 

razão entre as vazões de projeto estimados pelo modelo probabilístico (assume-se como sendo 

a observada no caso em estudo) com as vazões de projeto simulados pelo método SCS-CN. Os 

hietogramas de projeto criados seguiram os mesmos procedimentos colocados no capitulo 3. 

Ademais, esses fatores de correção irão implicar alguma mudança da chuva de projeto com a 
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finalidade de se atingir as vazões de projeto requeridas para a bacia hidrográfica do Açude de 

Sítios Novos. A tabela 48 demonstra os fatores de correção e as vazões de projeto gerados nos 

períodos de retorno em análise para cada forma de distribuição da chuva na bacia hidrográfica. 

Tabela 48 – Fator de correção de vieses nas diversas formas de distribuição da chuva 

Forma da distribuição da chuva Fator de Correção de Viés 

1000 500 200 100 50 

Empírica 1,19288 1,15879 1,11586 1,08474 1,05456 

Blocos Retardados 1,21468 1,17534 1,12535 1,08881 1,053075 

Blocos Alternados 1,28006 1,24512 1,20288 1,17266 1,14386 

Uniforme com tc 1,60754 1,45888 1,40166 1,35271 1,31420 

Blocos Avançados 1,65827 1,62176 1,57742 1,54717 1,51941 

Uniforme 24h 3,19751 3,07553 2,91382 2,79525 2,67582 
Fonte: Autor 

Os valores dos fatores de correção dos vieses constatados na tabela 48 para os 

períodos de retorno supracitados, foram adquiridos pelo quociente dos valores de vazões de 

projeto estimados pelo modelo probabilístico com os valores de vazões de projeto simulados 

pelo HEC-HMS nas mesmas condições. Os valores da tabela 48 foram multiplicados nos 

hietogramas sintéticos previamente desenvolvidas com a finalidade de se simular e obter-se 

novas vazões de projeto. Essa construção dos hietogramas de projeto foi simulada pelo HEC-

HMS com as mesmas condições previamente colocadas na geração das vazões de projeto 

resultando os valores que estão nas tabelas 49 a 55 bem como os períodos de retorno calculados, 

seus respectivos erros percentuais e a correção da chuva de projeto. 

Tabela 49 – Vazões de projeto obtidos pelo método Empírico com a simulação dos hietogramas 

sintéticos em períodos de retorno em estudo 

TRobs CP corrigida (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 271,63 3515,7 1375,33 3336,60 5,37 

500 246,62 3110,8 660,94 2963,30 4,98 

200 215,51 2617,1 253,04 2502,10 4,60 

100 193,30 2245,1 116,2 2176,10 3,17 

50 172,13 1910,6 55,13 1868,30 2,27 
Fonte: Autor 

 

Tabela 50 – Vazões de projeto simulados a partir dos hietogramas sintéticos no método de 

Blocos Retardados em períodos de retorno em estudo 

TRobs CP corrigida (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 276,56 3489,5 1313,37 3336,60 4,58 

500 250,14 3087,4 632,51 2963,30 4,19 

200 217,34 2589,7 239,35 2502,10 3,50 

100 194,03 2237,0 114,18 2176,10 2,80 

50 171,88 1903,8 54,29 1868,30 1,90 
Fonte: Autor 
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Tabela 51 – Vazões de projeto simulados a partir dos hietogramas sintéticos no método de 

Blocos Alternados em períodos de retorno analisados 

TRobs CP corrigida (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 291,48 3597,0 1585,0 3336,60 7,80 

500 264,99 3184,3 756,60 2963,30 7,46 

200 232,31 2679,3 286,78 2502,10 7,08 

100 208,97 2321,1 136,78 2176,10 6,66 

50 186,70 1984,1 65,19 1868,30 6,20 
Fonte: Autor 

Tabela 52 – Vazões de projeto simulados a partir dos hietogramas sintéticos no método 

Uniforme com tc em períodos de retorno em estudo 

TRobs CP corrigida (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 317,85 3723,7 1970,84 3336,60 11,60 

500 284,08 3199,1 778,21 2963,30 7,96 

200 247,69 2709,0 304,32 2502,10 8,27 

100 220,55 2346,3 144,32 2176,10 7,82 

50 196,26 2022,6 71,12 1868,30 8,26 

Fonte: Autor 

 

Tabela 53 - Vazões de projeto simulados a partir dos hietogramas sintéticos no método Blocos 

Avançados em períodos de retorno em estudo 

TRobs CP corrigida (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 377,60 3949,3 2877,7 3336,60 18,36 

500 345,15 3521,8 1390,24 2963,30 18,85 

200 304,65 2993,6 529,66 2502,10 19,64 

100 275,71 2620,0 254,52 2176,10 20,40 

50 248,0 2267,2 121,86 1868,30 21,35 
Fonte: Autor 

Tabela 54 - Vazões de projeto simulados a partir dos hietogramas sintéticos no método 

Uniforme 24h em períodos de retorno em estudo 

TRobs CP corrigida (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 728,10 3662,7 1775,57 3336,60 9,77 

500 654,55 3282,1 905,8 2963,30 10,76 

200 562,75 2804,8 367,92 2502,10 12,10 

100 498,12 2468,7 186,64 2176,10 13,45 

50 436,75 2146,5 93,72 1868,30 14,89 

Após a aplicação dos fatores de correção dos vieses para cada forma de distribuição 

da chuva verificou-se que todas vazões de projeto obtidos por esses hietogramas de projeto se 

superestimaram a outras vazões de projeto comparativamente. O método de Blocos Avançados 

apresentou maiores erros e consequentemente maior vazão de projeto devido à sua distribuição 

em torno da bacia hidrográfica. Os erros percentuais nos métodos uniforme 24h e Blocos 

Avançados vão se reduzindo a medida que o tempo de retorno vai se aumentando gradualmente 

enquanto que os restantes métodos os erros vão aumentando quanto maior for o período de 

retorno com algumas exceções no método uniforme com tempo de concentração na qual vai 
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variando os erros progressivamente. Para se atingir os objetivos traçados nessa perspectiva teve-

se que se fazer o uso do método de baixa escala dinâmica que consistia em uso de métodos de 

tentativas com a finalidade de se encontrar os resultados exatos ou mais próximos possíveis 

conforme a tabela 55. Na tabela 55 estão indicados os coeficientes ou fatores de correção dos 

vieses para todas formas da distribuição da chuva bem como as respectivas vazões de projeto e 

os erros percentuais. 

Tabela 55 – Fator de correção dos vieses corrigidos em diferentes formas da distribuição da 

chuva em períodos de retorno estipulados 

Forma da distribuição da chuva Fator de Correção de Viés Corrigidos 

1000 500 200 100 50 

Empírica 1,14544 1,12143 1,09385 1,06038 1,03798 

Blocos Retardados 1,17048 1,1370 1,09538 1,06610 1,03860 

Blocos Alternados 1,20669 1,17812 1,14325 1,11911 1,09650 

Uniforme com tc 1,46450 1,36920 1,31410 1,27480 1,23670 

Blocos Avançados 1,45356 1,42053 1,37976 1,35118 1,32426 

Uniforme 24h 2,920961 2,787045 2,613525 2,481622 2,349528 

Todos fatores de correção colocados na tabela 55 foram usados para reconstruírem 

os hietogramas de projeto das formas de distribuição da chuva diferentes e com os períodos de 

retorno previamente estipulados. Esses fatores de correção multiplicaram os valores dos 288 

blocos que constituíam os hietogramas de projeto e por fim modelados pelo HEC-HMS para 

gerar as vazões de projeto posteriormente comparados com as outras vazões de projeto 

estimados. As tabelas 56 a 61 mostram as comparações das vazões de projeto simulados e 

estimados para a bacia hidrográfica do Açude de Sítios Novos. 

 

Tabela 56 – Fator de correção dos vieses corrigidos para método Empírico e as respectivas 

chuvas de projeto e tempo de retorno calculado 

TRobs CP corrigida final (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 260,83 3336,6 1000 3336,60 0,00 

500 238,67 2963,3 500 2963,30 0,00 

200 211,26 2502,1 200 2502,10 0,00 

100 188,96 2176,1 100 2176,10 0,00 

50 169,42 1868,3 50 1868,30 0,00 
Fonte: Autor 

Tabela 57 – Fator de correção dos vieses corrigidos para método de Blocos Retardados e as 

respectivas vazões de projeto e tempo de retorno calculado 

TRobs CP corrigida final (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 266,53 3336,6 1000 3336,60 0,00 

500 241,98 2963,3 500 2963,30 0,00 

200 211,55 2502,1 200 2502,10 0,00 

100 189,98 2176,1 100 2176,10 0,00 

50 169,52 1868,3 50 1868,30 0,00 

Fonte: Autor 
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Tabela 58 - Fator de correção dos vieses para método Blocos Alternados e as respectivas chuvas 

de projeto e tempo de retorno calculado 

TRobs CP corrigida final (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 274,78 3336,6 1000 3336,60 0,00 

500 250,73 2963,3 500 2963,30 0,00 

200 220,80 2502,1 200 2502,10 0,00 

100 199,43 2176,1 100 2176,10 0,00 

50 178,97 1868,3 50 1868,30 0,00 
Fonte: Autor 

Tabela 59 - Fator de correção dos vieses corrigidos para método Uniforme com tc e as 

respectivas chuvas de projeto e tempo de retorno calculado 

TRobs CP corrigida final (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 289,57 3337,6 1001,8 3336,60 0,03 

500 266,61 2963,2 500 2963,30 0,00 

200 232,21 2502,8 199,88 2502,10 -0,01 

100 207,85 2176,3 100,04 2176,10 0,01 

50 184,69 1868,6 50,05 1868,30 0,02 

Fonte: Autor 

Tabela 60 - Fator de correção dos vieses corrigidos para método Blocos Avançados e as 

respectivas chuvas de projeto e tempo de retorno calculado 

TRobs CP corrigida final (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 330,99 3336,6 1000 3336,60 0,00 

500 302,32 2963,3 500 2963,30 0,00 

200 266,47 2502,1 200 2502,10 0,00 

100 240,78 2176,1 100 2176,10 0,00 

50 216,15 1868,3 50 1868,30 0,00 
Fonte: Autor 

 

Tabela 61 - Fator de correção dos vieses corrigidos para método Uniforme 24h e as respectivas 

chuvas de projeto e tempo de retorno calculado 

TRobs CP corrigida final (mm) Qsim(m3.s-1) TRcalc(anos) Qobs(m3.s-1) EP (%) 

1000 665,13 3337,3 1001,3 3336,60 0,02 

500 593,15 2963,6 500,25 2963,30 0,01 

200 504,75 2503,2 200,44 2502,10 0,04 

100 442,23 2175,1 99,80 2176,10 -0,05 

50 383,49 1867,0 49,85 1868,30 -0,07 

Fonte: Autor 

A correção dos vieses para os seis (6) métodos de distribuição da chuva estudadas 

mostrou-se diferente para cada forma e apresentando os erros na forma da distribuição da chuva 

uniforme (tipo 1 e 2). Os erros apresentados que variam de 0,01 a 0,07 por centos são ínfimos 

para um planejamento estrutural das obras hidráulicas teoricamente, mas que poderia ser muito 

desvantajoso a aplicação desses dois métodos na prática. Uma vez que a distribuição da chuva 

é tida uniforme dentro da bacia hidrográfica, é praticamente inoperante a uniformização da 

chuva sob ela.  
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A chuva de projeto que deu origem as vazões de projetos equivalentes como os 

projetados, é diferencial sob todas formas da distribuição da chuva dando a entender que quanto 

maior for a chuva, maior será a vazão tanto na prática bem como na modelagem. A maior chuva 

de projeto observada foi de 665,13 mm para o método uniforme 24h e a menor foi de 260,83 

mm no método Empírico devido a magnitude do fator da correção do viés para cada forma de 

distribuição da chuva sendo o maior na forma de distribuição da chuva Uniforme 24h.  

A série das vazões (simuladas e probabilísticas) no reservatório foram observadas 

após a correção dos vieses no sentido de se observar a variância do mesmo e possivelmente 

uma extração da informação do desempenho do reservatório para o amortecimento das cheias. 

A tabela 62 e a figura 61 apresentam o comportamento das vazões de pico durante os tempos 

de retorno em estudo. 

Tabela 62 - Comportamento das vazões de pico (m3.s-1) no amortecimento das cheias na 

correção dos vieses 

TR Emp BAvan BRetar BAlter Untc Un24h QobsR 

50 199,4 205,2 276,1 215,8 274,2 737,3 215,9 

100 247,4 256,4 331,6 266,2 338,3 884,9 263,8 

200 299,1 312,2 393,2 319,8 410,6 1043,5 316,8 

500 375,9 395,2 484,6 399,6 519,5 1264,1 395,6 

1000 441,6 467,0 558,9 467,9 628,2 1443,8 462,3 
Fonte: Autor 

A tabela 62 evidencia as series de vazões no amortecimento das cheias tendo tido 

valores superestimados para o método Uniforme tipo 1 e 2, Blocos Retardados e ligeiramente 

Blocos Alternados. Porém, o método uniforme tipo 1 demonstrou um distanciamento elevado 

na estimação das vazões de pico no reservatório.  

Figura 61 - Variação das vazões de pico no amortecimento das cheias 

 
Fonte: Autor 
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A figura 61 representa uma variabilidade da série de vazões simuladas após a 

correção dos vieses e notabilizando-se uma discrepância dos valores do método uniforme tipo 

1 e um acoplamento dos restantes métodos em relação ao método probabilístico. Cerca de 40% 

da eficiência do reservatório na redução da vazão de pico se pode observar no método uniforme 

tipo 1 e evitando as cheias em áreas ribeirinhas ou circunvizinhas da bacia hidrográfica. Os 

outros métodos quase se equiparam não se distanciarem os seus valores de vazões de pico no 

amortecimento, mas que se pode tirar a ilação de que todos se superestimaram à vazão de 

referência (obtido pelo método probabilístico). 

4.8 Drenagem Urbana para as simulações efetuadas  

Uma vez que todos os projetos têm tido uma finalidade de delineamento e esboço 

de sistemas microdrenagem e macrodrenagem com a base nas vazões de projeto com certos 

períodos de retorno. Os projetos que devem ser traçados têm que obedecer ao critério de 

segurança que o empreendimento possa aguentar e conjuntamente se houver algum conflito de 

interesse para que o período de retorno seja colocado no prior.  A colocação do período de 

retorno entre 50 a 100 anos dependem exclusivamente das condições adversas para que o 

projeto seja efetivo e com maior segurança. Para bacias hidrográficas com uma área de extensão 

de pelo menos 4 km2 ou 400 hectares, aplica-se a macrodrenagem como o caso de Açude de 

Sítios Novos. Segundo Tucci (2012), a urbanização é característica da impermeabilização dos 

solos acelerando o escoamento das aguas pluviais em condutos, canais, ruas, rios e galerias que 

prejudicam estritamente o sistema de drenagem urbana. Entretanto, as populações têm reagido 

da forma de solicitar uma canalização as áreas próximas em suas residências ou ruas e 

recobrimentos dos canais com o fim de evitar alagamentos. Uma vez que o sistema de drenagem 

urbana é compreendido por dois fatores para a sua efetivação: estruturais e não estruturais. Os 

fatores estruturais consistem em se colocar empreendimentos que se possam suportar as 

condições hidrológicas quanto às suas variações bem como condições hidráulicas que se 

possam advir no processo. Os fatores não estruturais envolvem o delineamento de diretrizes 

governamentais locais (planos diretores) no sentido de controle das inundações e evitar danos 

materiais avultados.  

A bacia hidrográfica de Sítios Novos é quase inabitável por possuir locais cobertas 

de vegetação típica do Nordeste e nas proximidades do Açude tem basicamente agrovilas que 

vivem poucos membros da família. Essas famílias sobrevivem das suas atividades agrícolas e 

sobretudo o uso dos recursos hídricos da bacia.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Nesse capitulo vai se tecer algumas conclusões bem como as recomendações dos 

estudos desenvolvidos nesse trabalho. As pesquisas desenvolvidas podem ter tido os pontos 

fulcrais inerentes da discussão e análises por outras vias cientificas. 

5.1 Conclusões sumarizadas 

Perante os objetivos, problemas de pesquisas propostos nesse trabalho bem como 

os resultados obtidos pode-se concluir o seguinte: 

 As precipitações máximas diárias anuais (variando dos 52,9 a 171,2 mm) obtidas na 

série histórica da bacia hidrográfica do Açude de Sítios Novos originaram as vazões 

máximas (na ordem dos 224,1 a 1896,1 m3.s-1) por meio da simulação pelo método 

de SCS-CN onde foram diretamente proporcionais.  

 As funções de distribuição de probabilidades analisadas para a chuva e vazão de 

projeto foram de Gumbel e Lognormal (tanto na bacia hidrográfica bem como no 

reservatório) respectivamente para o nível de significância de 5% sendo que o teste 

de aderência aplicado foi de Anderson-Darling e o valor de p (p-value) para o 

melhor ajuste. Os parâmetros estocásticos analisados são comumente usados como 

a base da aceitação do melhor ajuste de probabilidades em que se podem usar para 

os dados da bacia hidrográfica do açude de Sítios Novos. 

 A chuva de projeto de tempos de retorno de 50, 100, 200, 500 e 1000 anos foi usado 

para determinar as diversas formas de distribuição da chuva (hietogramas de 

projeto) da maneira padronizada como uma precipitação diária e modelados a 

posterior com a finalidade de se obter vazões de projeto dos respectivos tempos de 

retorno pelo método de SCS-CN.  

 A padronização do perfil das chuvas de projeto para diversas formas de distribuição 

da chuva na bacia hidrográfica do açude de Sítios Novos mostrou resultados 

diferentes quanto a geração das vazões de projeto usando mesmas características 

fisiográficas da bacia pelo método de SCS-CN. 

 As vazões de projeto das diferentes formas de distribuição da chuva ao longo da 

bacia hidrográfica conforme modelados foram completamente diferentes e 

consequentemente se subestimaram perante as cheias de projeto criados com base 

nos métodos probabilísticos. Os critérios estatísticos usados na comparação das 

vazões de projeto obtidos nos dois métodos estudados demonstraram a discrepância 

da diferença das várias formas de distribuição da chuva embora os coeficientes de 



150 

 

correlação e determinação apresentaram bons resultados. A forma da distribuição 

da chuva Uniforme 24h mostrou os valores mais baixos nessa abordagem e a 

distribuição da chuva Empírico mostrou valores altos em relação a todos métodos 

em estudo na bacia hidrográfica. Porém, o resultado é um pouco contraditório no 

amortecimento das cheias na qual a distribuição da chuva Blocos Avançados 

mostrou valores baixos e Blocos Retardados valores maiores em relação as outras 

formas de distribuição da chuva.  

 Os tempos de retorno calculados a partir das vazões de projeto provenientes dos 

hietogramas sintéticos foram inferiores em relação ao tempo de retorno proposto 

(teórico). Os valores variam dos 362 a 7 anos para um tempo de retorno proposto 

para 1000 anos, 219 a 6 anos para um período de retorno nominal de 500 anos, 109 

a 4 anos para período de retorno de 200 anos, 69 a 3.5 anos para tempo de retorno 

de 100 ano e por fim 41 a 3 anos para um período de retorno proposto de 50 anos 

para as diversas formas de distribuição da chuva. O maior valor foi verificado no 

método Empírico e o menor foi verificado no método Uniforme 24h com a exceção 

do tempo de retorno último que pertence ao método dos Blocos Retardados.  

 Os vieses das vazões de pico mostraram um comportamento típico dado que na 

bacia hidrográfica e no reservatório quanto maior o tempo de retorno, mais 

distanciamento se tornavam as vazões de pico perante as vazões de referência. No 

amortecimento das cheias, claramente, observou-se que quando maior o tempo de 

retorno, mais se aproximavam as vazões de pico perante à vazão de pico de 

referência. Após a correção dos vieses, obtidos por meio dos métodos de tentativas, 

as chuvas de projetos foram diferentes para cada forma de distribuição da chuva 

para gerarem as vazões de projeto requeridos na pesquisa. Notou-se que a 

padronização das chuvas ao longo da bacia hidrográfica pecava na sua distribuição 

e consequentemente as vazões do pico sofriam bastante influência.  

 A igualdade das vazões de projeto só foi possível de se observar após a introdução 

do fator de correção nos hietogramas de projeto para cada forma da distribuição da 

chuva e modelação pelo método SCS-CN com as mesmas características tendo 

apresentado erros em duas formas de distribuição da chuva diferentes (uniforme tipo 

1 e 2). O cálculo do tempo de retorno apresentou alguns erros apenas no método 

uniforme (tipo 1 e 2) devido a sua disposição e forma de distribuição ao longo da 

bacia hidrográfica. 
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 No amortecimento das ondas de cheia usando o método de Puls, observou-se que 

após a correção de vieses o método de Blocos Alternados quase se igualou as vazões 

de pico de referência (método probabilístico) e seguido por método dos Blocos 

Avançados. O método uniforme 24h apresentou altos valores das vazões de pico, 

isto é, houve superestimação. 

 O equacionar do período de retorno na bacia depende exclusivamente da 

comparação dos valores das vazões de projeto obtidos pelos hietogramas sintéticos 

com valores das vazões de projeto obtidos pelos hietogramas observados e com a 

sua igualdade e equidade. 

 

5.2 Recomendações 

Feito o trabalho de pesquisa há que se dar as seguintes recomendações: 

Como todas previsões hidrológicas ocorrem certas incertezas e imprecisões, há que 

se ter em conta que o solo tem sofrido sempre mudanças antrópicas e pedológicas no decorrer 

do tempo e todas vazões terão uma consequência a respeito disso numa modelagem hidrológica. 

Com isso, deve-se pesquisar continuamente as diversas formas e composição dos solos em 

bacias hidrográficas que não possuem estação fluviométrica. 

As simulações hidrológicas dependem exclusivamente das características físicas da 

bacia hidrográfica na qual a aplicabilidade de diferentes formas da chuva de projeto 

padronizadas na geração das vazões de projeto necessite mais de parâmetros no sentido da 

verificação dos mesmos comparativamente com as vazões de projeto obtidas por outras formas 

matemáticas de análise. 

O Uso do HEC-HMS na modelação hidrológica poderia se variar os parâmetros do 

uso de solo (CN) e ampliar-se os conceitos de drenagem urbana sustentável após a exploração 

do amortecimento das cheias e o volume da bacia hidrográfica para se verificar como a 

definição da equação do período de retorno se tornará após o efeito. 
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APÊNDICE A – Apresentação de Cálculos 

1 - Determinação do tempo de concentração 

Dados Fórmula Resolução 

L = 51.43 km 1.155

0.385
57c

L
t

H



 

1.155

0.385

(51.43)
57 475min

(552)
ct    

H = 552 m 

 

2 - Indicação da probabilidade de não ocorrência e o tempo de retorno 

Período de retorno (anos) Fórmula Probabilidade de não ocorrência 

1000 1
1

R

P
T

   
0.999 

500 0.998 

200 0.995 

100 0.99 

50 0.98 
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APÊNDICE B – Chuva de Projeto 

Figura II-1: Escolha da FDP para a chuva de projeto 

 

Figura II-2: Cálculo da chuva de projeto com período de retorno definidos 
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APÊNDICE C – Vazão de Projeto 

Figura III-1: Determinação da vazão de projeto usando as FDP 

 

Figura III-2: Cálculo da vazão de projeto com período de retorno definido 
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APÊNDICE D – Cálculo do período de retorno 

Figura IV-1: Cálculo do período de retorno a partir das vazões de projeto obtidos da simulação dos hietogramas sintéticos 
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APÊNDICE E – Variação de indicadores estatísticos da cheia de projeto 
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Figura V – I:  Formas de distribuição da chuva com os indicadores estatísticos de avaliação  
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APÊNDICE F – Hidrogramas   da cheia de projeto em diferentes formas de distribuição da chuva 
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Figura VI – 1: Hidrograma da Vazão do pico de projeto com tempo de retorno de 1000 anos em diferentes métodos usados 
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ANEXO A – Condições necessárias para simulação da vazão de projeto pelo SCS-CN 

Figura I-1: Meios para aplicabilidade do método SCS em bacias hidrográficas e a sua extensão  

 

 
Figura I – 2: Vista da região de Sítios Novos 

 

 
Figura I – 3: distanciamento da área de estudo e a estação meteorológica 
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ANEXO B 

Tabela I – Chuva e vazão máxima no período seco com o CN 60 

Ano Chuva Máxima 

(mm) 

Vazão 

Máxima 

(m3.s-1) 

Ano Chuva Máxima 

(mm) 

Vazão Máxima 

(m3.s-1) 

1970 52.9 30.7 1985 102.8 265.6 

1971 145.0 775.1 1986 97.0 296.8 

1972 57.4 53.9 1987 87.9 243.4 

1973 95.6 201.9 1988 98.5 326.8 

1974 123.4 551.1 1989 75.9 134.6 

1975 63.6 50.2 1990 57.5 55.1 

1976 79.5 166.4 1991 104.4 360.9 

1977 85.4 208.3 1992 76.9 134.3 

1978 110.0 439.8 1993 99.6 276.0 

1979 53.4 36.7 1994 83.0 210.4 

1980 91.9 257.1 1995 171.2 1108.0 

1981 95.3 234.3 1996 84.3 181.2 

1982 63.4 243.8 1997 160.9 1032.9 

1983 81.9 186.8 1998 81.9 198.0 

1984 100.6 265.9 1999 80.5 135.1 
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Tabela II – Chuva e vazão máxima no período úmido com o CN 90 

Ano Chuva Máxima 

(mm) 

Vazão 

Máxima 

(m3.s-1) 

Ano Chuva Máxima 

(mm) 

Vazão Máxima 

(m3.s-1) 

1970 52.9 504.7 1985 102.8 1132.3 

1971 145.0 1959.8 1986 97.0 1158.0 

1972 57.4 384.8 1987 87.9 1011.7 

1973 95.6 810.5 1988 98.5 1227.1 

1974 123.4 1457.7 1989 75.9 692.2 

1975 63.6 454.6 1990 57.5 574.1 

1976 79.5 819.7 1991 104.4 1312.0 

1977 85.4 1052.2 1992 76.9 627.9 

1978 110.0 1483.2 1993 99.6 1044.2 

1979 53.4 534.5 1994 83.0 1023.2 

1980 91.9 832.5 1995 171.2 2452.6 

1981 95.3 1025.2 1996 84.3 906.1 

1982 63.4 1065.3 1997 160.9 2366.8 

1983 81.9 944.5 1998 81.9 1045.5 

1984 100.6 999.6 1999 80.5 536.3 

 

 

 

 

 

 


