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Resumo – Este trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia para o preenchimento 

de falhas de vazões observadas em estruturas hidráulicas, como calhas e vertedores, utilizando a 

Equação de Manning. O monitoramento de vazões foi realizado em bacias experimentais 

localizadas no município de Santa Maria e Rosário do Sul/RS. As estruturas hidráulicas permitem o 

conhecimento da vazão medindo-se a cota do nível da água na estrutura e, após, inferindo a vazão 

através da equação da curva-chave. Quando ocorrem os extravasamentos, não é possível aplicar 

esse processo. No entanto, como os sensores instalados registram a cota do nível da água, foi 

possível fazer o preenchimento desses dados, utilizando a equação de Manning. Com o 

levantamento das seções transversais e demais dados da equação em mãos, os valores de vazões 

para toda falha por extravasamento puderam ser estimados. 

Palavras-Chave – Calha Parshall, Vertedor Triangular, Equação de Manning. 
 

 

 

 

 

FILLING OUT OF FAILURES OF OBSERVED FLOW DATA USING THE 

MANNING EQUATION 
 

Abstract – This paper aims to present a methodology for filling gaps of observed discharge in 

hydraulic structures such as spillways and gutters, by using the Manning equation. The flow 

monitoring was conducted in experimental basins located in Santa Maria and Rosario do Sul, RS. 

The hydraulic structures allow the knowledge of the flow rate by measuring the elevation of the 

water level in the structure, and after inferring the flow through the rating curve. When the overflow 

occurs it is not possible to apply this process. However, as the sensors recorded the elevation of the 

water level, it was possible to fill these data, using the Manning equation. With the surveying of 

cross sections and other data of the equation, the values of flow rates to each failure by leakage 

could be estimated. 
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1. INTRODUÇÃO 

O dimensionamento de obras de recursos hídricos é baseado em estudos de eventos 

hidrológicos (por meio de diferentes variáveis como chuva, vazão, evaporação, pressão atmosférica, 

etc). Estes estudos, por sua vez, utilizam dados observados em campo para determinar valores 

mínimos, médios e máximos. Por exemplo, segundo Tucci (2009), a vazão máxima é utilizada na 

previsão de enchentes e no projeto de obras hidráulicas, para o controle e atenuação das cheias 

numa determinada área, dimensionamento de obras hidráulicas de drenagem urbana, perímetro de 

irrigação, diques e extravasores de barragens. 

A ausência de dados observados em estudos hidrológicos introduz grandes incertezas nas 

avaliações, fazendo-se necessário um monitoramento. Silveira (1998) salienta que uma das formas 

mais utilizadas para se fazer o monitoramento fluviométrico em pequenas bacias é através de 

estruturas hidráulicas fixas (calhas e vertedores). 

No entanto, o histórico disponível (séries de vazões observadas) geralmente apresenta falhas, 

principalmente em eventos extremos. Em especial, as séries de vazões monitoradas por estruturas 

hidráulicas como calhas e vertedores, que com a ocorrência de chuvas bastante intensas ocorre o 

extravasamento dessas estruturas. Nessa situação, o cálculo da vazão não segue mais a equação 

hidráulica da seção regular da estrutura. 

O preenchimento destes dados que não são quantificados, permitindo completar a série 

histórica observada é necessário para permitir o correto dimensionamento aos projetos de Recursos 

Hídricos com segurança e viabilidade econômica. 

Dentro desse contexto, o presente trabalho propõe como objetivo apresentar uma metodologia 

utilizada para o preenchimento de falhas das séries de vazões observadas com estruturas hidráulicas 

em três bacias experimentais utilizando a Equação de Manning. 

2. ÁREA DE ESTUDO 

O monitoramento de vazões é realizado pelo Grupo de Pesquisa em Gestão de Recursos 

Hídricos (GERHI) da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM em três bacias experimentais. 

Destas, uma é localizada próxima ao campus da UFSM e outras duas no município de Rosário do 

Sul / RS. 

2.1 Bacia Hidrográfica do Campus da UFSM 

Localizada no município de Santa Maria, região central do Estado do RS, à montante do 

campus da UFSM, a bacia possui área de drenagem de 2,29 km², com aproximadamente metade de 

sua área urbanizada. A bacia foi denominada “Urbana UFSM”. A figura 01 ilustra a localização da 

bacia. 

Para a observação da vazão, no exutório da bacia Urbana UFSM encontra-se instalada uma 

calha parshall de fundo plano, com registrador automático de cota, que armazena valores horários, 

desde a data de 31/12/2010 e continua em funcionamento até hoje. Durante o monitoramento, 

ocorrem períodos onde a vazão extravasa a estrutura hidráulica. 
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Figura 01 – Localização da bacia hidrográfica Urbana UFSM 

 

2.2 Bacias Hidrográficas do Município de Rosário do Sul 

No município de Rosário do Sul, localizado na porção sudoeste do RS, foram analisadas duas 

bacias com características semelhantes de solo, regime de precipitação e relevo, porém com usos 

distintos. 

Uma das bacias é caracterizada pela pecuária extensiva coberta por pastagem nativa do bioma 

pampa, chamada de bacia “Campo Rosário”. A área de contribuição da bacia tem 21 hectares (0,21 

km²). Já a outra bacia é caracterizada pela silvicultura de eucalipto para celulose, pertencente à 

multinacional Stora Enso, chamada de bacia “Florestada Rosário”. Sua área de contribuição é de 85 

hectares (0,85 km²), sendo aproximadamente metade da área coberta por eucaliptos e a outra 

metade ocupada por Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal (campo nativo 

abandonado). A localização das bacias pode ser observada na Figura 02. 

Para a observação da vazão, no exutório de cada bacia encontra-se instalado um vertedor 

triangular de 90º, com registrador automático de cota, que armazenam valores horários, desde a data 

de 26/09/2008 e continuam em funcionamento até hoje. 

Durante o monitoramento, também ocorrem períodos onde a vazão extravasa a estrutura 

hidráulica, fato registrado nas duas bacias de Rosário do Sul. 
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Figura 02 – Localização das bacias hidrográficas no município de Rosário do Sul 

3. METODOLOGIA 

As estruturas hidráulicas permitem o conhecimento da vazão através da curva-chave, onde 

medindo a cota do nível da água na estrutura, pode-se inferir a vazão através da equação da curva-

chave. 

Quando ocorrem os extravasamentos, não é possível quantificar a vazão com a curva-chave 

da estrutura hidráulica. No entanto, na hipótese de se ter conhecimento dos níveis máximos durante 

a passagem da cheia, e de que as informações geométricas do canal são conhecidas, entende-se ser 

possível fazer o preenchimento desses dados, com o uso da equação de Manning. 

Como os sensores instalados registram a cota do nível da água foi possível aplicar a hipótese e 

fazer o preenchimento dos dados de vazão. 

A equação de Manning (Equação 1) determina a vazão em função do formato geométrico da 

seção estudada, da rugosidade do canal e da declividade da linha d’água. 

  
            

 
 

    (1) 

Em que: 

Q = vazão em m³/s; A = área da seção molhada em m²; Rh = raio hidráulico da seção 

molhada, sendo Rh = área molhada/perímetro molhado; I = declividade da linha d’água em m/m e  

n = coeficiente de rugosidade de Manning. 

 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

A equação foi utilizada considerando a seção composta de três parcelas – Q3 seção margem 

esquerda, Q2 seção central (calha ou vertedor) e Q1seção margem direita. A vazão da seção 

composta é o somatório das vazões de cada seção. A figura 03 mostra a seção da bacia Urbana 

UFSM, como um exemplo dos levantamentos topográficos. As seções Q1 e Q3 representam as 

margens direita e esquerda, respectivamente. 

 

 
Figura 03 – Levantamento topográfico da seção da bacia Urbana UFSM 

 

Para a aplicação da equação, foi realizado um levantamento topográfico das seções dos 

exutórios das três bacias a serem preenchidos os dados, com a utilização de uma estação total. 

Com a seção definida, foi possível determinar a área e perímetro molhado para cada cota 

através do software AutoCAD. Dessa forma, criou-se uma tabela de apoio, com dados de 

centímetro em centímetro, acima do nível a partir do qual não é mais válida a equação da curva-

chave.  

O coeficiente de rugosidade “n”de Manning foi adotado a partir de bibliografias em função da 

cobertura do canal. As Figuras 04 e 05 mostram as estruturas hidráulicas das referidas bacias. Os 

valores para “n” adotados em cada seção estão apresentados na Tabela 01: 

 

 
Figura 04 – Calha Parshall instalada no exutório da bacia Urbana UFSM 

 

 
Figura 05 - Vertedor triangular da bacia Florestada Rosário. Vertedor triangular da bacia Campo Rosário 
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Tabela 01 – Valores de “n” de Manning de acordo com Porto(2006) 

Bacia Margem Esquerda Centro Margem direita 

Urbana UFSM 
0,070 0,015 0,125 

Margens espraiadas, pouca vegetação, 
condições regulares 

Concreto 
Margens espraiadas, muita vegetação, 

condições regulares 

Florestada 

Rosário 

0,100 0,015 0,125 

Margens espraiadas, muita vegetação, 

condições boas 
Concreto 

Margens espraiadas, muita vegetação, 

condições regulares 

Campo Rosário 
0,070 0,015 0,100 

Margens espraiadas, pouca vegetação, 

condições regulares 
Concreto 

Margens espraiadas, muita vegetação, 

condições boas 

 

Para a declividade da linha d’água, adotou-se dois critérios. Para o cálculo nas margens da 

seção composta, seções Q3 e Q1, a declividade foi considerada igual a declividade do terreno 

longitudinalmente. Sabe-se que esta afirmativa não corresponde à realidade, no entanto, como a 

declividade da linha d’água é de difícil determinação e exige que a medida seja realizada em dias 

que ocorra extravasamento na seção, adotou-se a afirmativa para fins de simplificação. Portanto, a 

declividade do fundo do leito nas margens esquerda e direita das seções foram determinadas 

também por levantamento topográfico. 

Para a declividade na seção central, seção Q2, a equação de Manning foi ajustada à curva-

chave para dados conhecidos (dados que não extravasam), empregando a função solver da planilha 

Excel, de forma que o erro quadrado das duas equações fosse o menor possível, variando a 

declividade da linha d’água. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o levantamento topográfico obteve-se as declividades de fundo para estimativa das 

declividades das seções Q1 e Q3, referentes às margens para as três bacias. E com o ajuste da 

equação de Manning para a seção central, com vazões conhecidas, estimou-se a declividade da linha 

dágua. A tabela 02 apresenta as declividades utilizadas para o cálculo das vazões extrapoladas. 

 

Tabela 02 – Valores de declividade em m/m calculados para cada seção 

Bacia Margem Esquerda Centro Margem direita 

Urbana UFSM 0,0176 0,0174 0,0188 

Florestada Rosário *0,0041 0,0041 *0,0041 

Campo Rosário *0,0065 0,0065 *0,0065 

*Como a declividade da seção nas bacias hidrográficas de Rosário do Sul é muito baixa, 

próximas de zero, não foi possível definir a declividade com o levantamento topográfico. Nesse 

caso, adotou-se a mesma declividade da seção central. 

 

Para cada uma das seções, foram calculados a área molhada e o raio hidráulico, de um em um 

centímetro. Com esses dados, as declividades da tabela 02 e valores de “n”de manning da tabela 01, 

foram calculadas as vazões e construídas as curvas-chave para cada bacia. Lembrando que a vazão 

final é a soma das vazões de cada seção. As figuras 06, 07 e 08 mostram as curvas chaves 

construídas para cada bacia. 
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Figura 06 – Curva-chave construída para valores acima da cota máxima da calha da bacia Urbana UFSM (válida para 

Cota > 73 cm), através da equação de Manning 

Figura 07 – Curva-chave construída para valores acima da cota máxima da calha da bacia Florestada Rosário (válida 

para Cota > 36 cm), através da equação de Manning 

 

 
Figura 08 – Curva-chave construída para valores acima da cota máxima da calha da bacia Campo Rosário (válida para 

Cota > 36 cm), através da equação de Manning 

 

As séries com falhas foram então preenchidas com as estimativas dos valores de vazões para 

toda falha por extravasamento da estrutura hidráulica. A figura 09 mostra um exemplo de 

preenchimento realizado para a bacia Urbana UFSM, onde a série em verde mostra os valores de 

vazão que seriam calculados pela curva-chave da calha Parshall (valores com falhas), enquanto a 

série em vermelho mostra a correção dos valores de vazão da série em verde. 

Salienta-se que a metodologia adotada trata-se apenas de uma estimativa preliminar de vazões 

máximas, pois para a sua aplicação foram adotados alguns parâmetros e simplificações que ainda 

devem ser verificados e calibrados. 

A declividade da linha d’água, estimada inicialmente como igual à declividade de fundo, deve 

ser corrigida através de medições em dias de chuvas intensas, nos momentos em que as vazões 

extravasam as estruturas. 

Além disso, também se faz necessário uma calibração e verificação da validade dos valores 

adotados para os coeficientes de Manning. 

Ainda, medições de vazão nos períodos extremos também são importantes para validar o 

modelo, de forma a mostrar se a metodologia está conseguindo quantificar com veracidade as 

vazões que escoam nas referidas bacias em eventos de chuvas intensas. 
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Figura 09 – Preenchimento de falhas para a estimativa de vazões para a bacia Urbana UFSM 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O preenchimento de falhas das vazões observadas permite a obtenção de uma série de vazões 

completas, permitindo a construção da curva de permanência das bacias, e, portanto, do 

conhecimento de sua disponibilidade hídrica em eventos extremos de máximos. 

No entanto, seu conhecimento serve apenas para uma estimativa preliminar, pois as medições 

em dias de chuvas intensas nos momentos em que as vazões extravasam as estruturas para a 

calibração e verificação da validade da metodologia ainda não foram realizadas. 

Mesmo após validação da metodologia e redução de suas limitações, recomenda-se cautela 

em sua utilização, uma vez que esta é uma equação matemática que busca descrever um fenômeno 

aleatório (vazão). 
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