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1. INTRODUÇÃO 

Os custos econômicos e perdas potenciais de vidas humanas resultantes de falhas em sistemas 

de drenagem podem ser enormes, aumentando a necessidade do aperfeiçoamento dos métodos de 

dimensionamento, sendo a estimativa do hidrograma de projeto parte essencial dos mesmos. As 

melhores estimativas do hidrograma de projeto estão limitadas na disponibilidade de dados 

confiáveis (Smithers et al., 1997) porém, na maioria das vezes, não existem dados de vazão nos 

locais de interesse, principalmente em bacias de pequena escala (Quader e Guo, 2006; Smithers et 

al., 1997). Contudo, maior disponibilidade existe nos dados de precipitação. Neste caso, é 

necessário estimar o hidrograma de projeto com base nos dados de precipitação, sendo o método de 

precipitação de projeto um dos mais usados. Neste método, o hietograma de projeto é calculado 

usando uma duração específica, em conjunto com uma IDF de um período de retorno que se assume 

conhecido (Andams e Howard, 1986).  

O hietograma de projeto é caracterizado por um pico fixo dentro da duração, e durante o 

dimensionamento a escolha da posição deste é ainda baseada em metodologias não muito claras, 

sendo muitas das vezes posicionado no centro (50%) da duração do hietograma ou outras posições, 

em função da falta de maiores informações para sua caracterização. O intervalo de tempo do 

hietograma de projeto recomendado pela literatura é    
 

 
   ou    

 

 
  , sendo    e    o tempo 

de pico e tempo de concentração (Tucci, 2005), porém, a variação do intervalo de tempo dentro 

destes intervalos pode influenciar as características do hidrograma de projeto. Por outro lado, a 

bacia pode ser representada de forma concentrada ou discretizada em sub-bacias, e isso também 
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influencia as características do hidrograma de projeto. No presente trabalho são explorados de 

forma quantitativa os efeitos da discretização espacial da bacia, da posição do pico e discretização 

temporal do hietograma de projeto, nas principais características do hidrograma de projeto 

resultante. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área investigada corresponde a uma bacia urbana com área total de aproximadamente 2,91 

km
2
, localizada em Moçambique na cidade de Maputo entre as latitudes 25°55’20’’S e 25°56’55’’S 

e longitudes 32°34’20’’E e 32°35’25’’E. A rede de drenagem da bacia é formada por um canal 

principal trapezoidal aberto, com aproximadamente 2218m de comprimento e 0,37% de declividade 

média, ligando-se a um canal secundário com 740m e 1,16% de declividade média na sua região 

central, e a um outro com 1500m e 1,01% de declividade média, a cerca de 200m do seu exutório. 

Para avaliar os referidos efeitos, a bacia foi discretizada em 1, 5, 7 e 12 sub-bacias. O 

intervalo de tempo do hietograma de projeto foi discretizado em 1, 2, 3, 4 e 5 minutos, sendo 

calculados em cada sub-bacia e intervalo de tempo, hietogramas com pico no início, 25%, 50%, 

75% e final do evento de precipitação com duração de 90 minutos. Os hietogramas de projeto de 

cada sub-bacia foram transformados em vazão no programa IPHS1 utilizando o método do CN para 

estimativa da precipitação efetiva e o método do hidrograma unitário sintético triangular para a 

transformação da precipitação efetiva em vazão, ambos do Soil Conservation Service (SCS). Os 

hidrogramas gerados em cada sub-bacia foram utilizados como dados de entrada para propagação 

hidrodinâmica no sistema de macrodrenagem representado no modelo EPA SWMM 5.0, sendo 

obtidos os hidrogramas de projeto resultantes no exutório da bacia. 

Duas variáveis do hidrograma de projeto: vazão de pico e volume parcial foram analisadas no 

exutório da bacia. O volume parcial representa o volume do hidrograma de projeto acima de um 

determinado valor de vazão de corte, neste trabalho, adotado igual a 50m
3
/s. O uso desta variável 

tentou refletir as mudanças na distribuição temporal da região de maiores vazões do hidrograma de 

projeto, região que tipicamente mais influencia o dimensionamento de estruturas de amortecimento, 

como as bacias de detenção off-line.  

Na discretização espacial, as análises consistiram em determinar as alterações percentuais dos 

valores das variáveis nas discretizações de 5, 7 e 12 sub-bacias, em relação aos valores 

correspondentes da bacia concentrada (discretização em 1 sub-bacia). No intervalo de tempo, as 

análises consistiram em determinar as alterações percentuais dos valores das variáveis nos 

intervalos de 2, 3, 4 e 5 minutos, em relação aos valores correspondentes do intervalo de 1 minuto. 

Na posição do pico da chuva, as análises consistiram em determinar as alterações percentuais dos 

valores das variáveis das posições do pico no início, 25%, 75% e final, em relação aos valores 

correspondentes da posição do pico no 50% da duração do hietograma de projeto. 



 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A figura 1 apresenta os resultados dos efeitos da discretização espacial da bacia (a,d), da 

discretização temporal do hietograma de projeto (b,e) e da posição do pico da chuva (c,f), na vazão 

de pico e volume parcial do hidrograma de projeto no exutório da bacia. Observa-se na figura 1a) 

que a vazão de pico tende a aumentar na medida que o número de sub-bacias aumenta, e o aumento 

é maior quando o pico da chuva está localizado entre 25% e final do evento, chegando atingir um 

máximo de 72%, contra 44% atingidos quando o pico da chuva se encontra no início do evento. O 

volume parcial da figura 1d) também tende a aumentar com o aumento do número de sub-bacias, e 

na discretização em 12 sub-bacias o volume máximo foi de 120000m
3
, contra 0m

3
 observados na 

discretização 1 sub-bacia. Esse resultado ilustra a influência que o efeito da discretização pode 

exercer sobre o dimensionamento, principalmente de infraestruturas de amortecimento como bacias 

de detenção off-line. 

 
Figura 1. Efeitos da discretização espacial da bacia (a,d), do intervalo de tempo da chuva (b,e) e da posição 

do pico da chuva (c,f) na vazão de pico e volume parcial do hidrograma de projeto. 

Nas figuras 1b) e 1e) observa-se que a vazão de pico e o volume parcial tendem a diminuir 

quando o intervalo de tempo é aumentado de 1 para 2,3,5,e 5 minutos, e a diminuição é maior 



 

quando o pico da chuva se encontra entre 25% e final do evento, onde são atingidos valores 

máximos de 8% e 9%, contra 2% e 0% observados quando o pico da chuva se encontra no início do 

evento. Na figura 1c) observa-se que em todas as discretizações espaciais da bacia (1,5,7 e 12 sub-

bacias), a média percentual da vazão de pico diminui quando o pico da chuva se encontra entre o 

início e 25% do evento, e aumenta quando o pico se encontra entre 75% e final do evento, quando 

comparada com a média da vazão de pico obtida considerando o pico do evento aos 50% da 

duração. Porém na figura 1f) observa-se ainda uma diminuição quando o pico da chuva se encontra 

no final do evento. Na figura 1c), nas posições do início e 25% do evento foram observadas 

diminuições máximas de 37% e 17%, e nas posições de 75% e final do evento foram observados 

aumentos de 10% e 8%, respetivamente. Na figura 1f) a diminuição máxima foi de 100% e o 

aumento máximo foi de 30%. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos ilustram que as características do hidrograma de projeto (vazão de pico 

e volume parcial) são influenciadas pela discretização espacial da bacia, discretização temporal e 

intervalo de tempo do hietograma de projeto. Esses resultados revelam-se de extrema importância 

visto que essa influência pode ser transferida ao dimensionamento hidráulico das obras, podendo 

influenciar no seu custo e desempenho. 

No estudo de caso considerado, o efeito da discretização espacial da bacia foi o mais intenso, 

revelando a sua importância no dimensionamento. Este efeito é causado pela diminuição dos 

valores e amplitude dos tempos de concentração das sub-bacias, à medida que o número de sub-

bacias é aumentado. Quando o número de sub-bacias é reduzido (discretização em 7, 5 e 1 sub-

bacias), os valores e a amplitude dos tempos de concentração das sub-bacias aumentam, causando a 

atenuação dos picos dos hidrogramas. O efeito do intervalo de tempo no hidrograma de projeto foi o 

menos intenso, e é causado pela perda da representatividade, principalmente no seu pico. O pico da 

chuva no início do evento é que representou a situação menos crítica do hidrograma de projeto, e 

isso é devido provavelmente, ao fato de no início da chuva o solo ainda possuir maior capacidade de 

infiltração, atenuando os picos dos hidrogramas de projeto.  
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