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USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA 
DETERMINAÇÃO DE VAZÕES MÁXIMAS EM PROJETOS DE 

HIDROLOGIA 

Eulimar Cunha Tibúrcio1 & Marco Aurélio Holanda de Castro2

RESUMO --- Este trabalho mostra, como objetivo geral, a viabilidade da utilização de Sistema de 
Informação Geográfica em modelos hidrológicos. Objetiva proporcionar elementos para a obtenção 
da vazão máxima de projeto para um período de retorno de 20 anos sobre as bacias do 
Maranguapinho e do rio Coaçu; obtenção do CN médio para as bacias hidrográficas dos seguintes 
rios: Maranguapinho e Coaçu. Para a determinação da vazão máxima de projeto das bacias do 
Maranguapinho e do rio Coaçu, foi adotada, nesta pesquisa, a metodologia do SCS, o modelo 
desenvolvido pelo Departamento de Conservação do Solo norte-americano, o qual se baseia em seu 
hidrograma unitário triangular (HUT) e no parâmetro CN.  

ABSTRACT --- The general objective of this work is to show the viability of the use of 
Geographic Information System: a new technology that has been used not only in Water Resource's 
area, but also in several areas of the human activity. Offers elements for the obtaining of the project 
flow for a time of 20 year-old on the basins of the following rivers: Maranguapinho and Coaçu; 
obtaining of medium CN for the basins of the following rivers: Maranguapinho and Coaçu. For the 
determination of the project flow of the Basins of Maranguapinho and Coaçu rivers, it was adopted, 
in this research, the indirect methodology of SCS, which bases  in the parameter CN.  

 Palavras-chave: Sistema de Informação Geográfica, vazões máximas, projetos de hidrologia. 
 

_______________________ 
1 Professor da Faculdade de Tecnologia CENTEC. Rua Amália Xavier de Oliveira, s/n , Bairro Triângulo, Juazeiro do Norte, CE, 63.040.000, (085) 
99411173, eulimar@lycos.com .
2 Professor da Universidade Federal do Ceará; Depto. de Engenharia Hidráulica e Ambiental; Campus do Pici, Bloco 713, , 60451-970; C. P.  6018; 
Fortaleza; CE; Brasil; (085) 288-9621; marco@ufc.br .

C:\Documents%20and%20Settings\Convidado\Configura��es%20locais\Temp\Rar$DI00.125\marco@ufc.br
mailto:eulimar@lycos.com


XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2

1 - INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos em regiões semi-áridas têm sido objeto de várias pesquisas, as quais, 

freqüentemente, não podem ser aprofundadas pela falta de dados e/ou recursos. 

Atualmente, porém, novas tecnologias têm sido utilizadas não só na área de recursos rídricos, 

mas também em várias áreas da atividade humana, satisfazendo, portanto, os resultados esperados 

das pesquisas. Dentre estas, destaca-se o geoprocessamento, com sua ferramenta computacional 

chamada Sistema de Informação Geográfica (SIG) pelo poder explicativo da análise espacial de 

características geográficas que ela representa. 

O processo de modelagem hidrológica chuva-deflúvio que recorre ao método do Soil 

Conservation Service (SCS) e conseqüentemente a valores de Curve Number (CN) requer dados de 

uso do solo, sendo estes obtidos, freqüentemente, por Sensoriamento Remoto, além de informações 

sobre solo e vegetação. 

Os elementos de uma determinada bacia hidrográfica como, por exemplo, rios, solos, estradas, 

etc., podem ser representados geograficamente por Sistema de Informação Geográfica e 

Sensoriamento Remoto (onde as informações desses elementos são armazenadas em um Banco de 

Dados Geográficos - BDG, mais especificamente em uma tabela de atributos do tema, de modo a 

facilitar uma consulta). O tema é o conjunto de características geográficas que representam cada 

elemento, podendo ser do tipo ponto, linha ou polígono. 

Este trabalho tem como objetivo geral mostrar a viabilidade do uso de Sistema de Informação 

Geográfica em modelos hidrológicos e como objetivo específico a determinação de vazões máximas 

em projetos de hidrologia. 

 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

2.1 Características físicas de uma bacia hidrográfica 

Em linhas gerais, o ciclo hidrológico pode ser visto como um sistema hidrológico fechado, 

uma vez que a quantidade total de água existente em nosso planeta é constante. Entretanto, é 

comum o estudo, pelos hidrologistas, de subsistemas abertos. Dentre as regiões hidrológicas, a 

bacia hidrográfica destaca-se como região de efetiva importância prática devido a simplicidade que 

oferece na aplicação do balanço hídrico. 

Segundo Chow et al. (1998), bacia hidrográfica é uma área definida topograficamente, 

drenada por um curso de água ou um sistema conectado de cursos de água, dispondo de uma 

simples saída para que toda vazão efluente seja descarregada. 
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A bacia hidrográfica é necessariamente contornada por um divisor, assim designado por ser a 

linha de separação que divide as precipitações que caem em bacias vizinhas e que encaminha o 

escoamento superficial resultante para um ou outro sistema fluvial. São 3 os divisores de uma bacia: 

• geológico 

• freático 

• topográfico 

Na prática, o que se faz é limitar a bacia a partir de curvas de nível, tomando pontos de cotas 

mais elevadas para comporem a linha de divisão topográfica, devido às dificuldades de se efetivar o 

traçado limitante com base nas formações rochosas (os estratos não seguem um comportamento 

sistemático e a água precipitada pode escoar antes de infiltrar) e no nível freático (devido às 

alterações ao longo das estações do ano). 

As características físicas de uma bacia são elementos de grande importância em seu 

comportamento hidrológico. De fato, existe uma estreita correspondência entre o regime 

hidrológico e estes elementos (área de drenagem, forma da bacia, sistema de drenagem, relevo da 

bacia), sendo, portanto, de grande utilidade prática, o conhecimento destes elementos, pois, ao 

estabelecerem-se relações e comparações entre eles e dados hidrológicos conhecidos, podem-se 

determinar indiretamente os valores hidrológicos em seções ou locais de interesse nos quais faltem 

dados ou em regiões onde, por causa de fatores de ordem física ou econômica, não seja possível a 

instalação de estações hidrométricas. 

 

2.2 Precipitação média sobre uma área 

Os dados hidrológicos obtidos de uma estação de medição só são válidos para uma área 

relativamente pequena em torno dessa estação. Para determinar a precipitação média em uma área 

qualquer, é necessário lançar mão das observações das estações dentro dessa área e nas suas 

vizinhanças. 

A precipitação média numa área é considerada como a altura de água uniforme interceptada 

por essa área num período de tempo. Por isso é que existe na literatura a precipitação média a nível 

anual, mensal ou diário. Segundo Sanchez (1986), apud Carvalho Jr. (1992, p.3), “Isto não deixa de 

ser uma abstração, porquanto a chuva real obedece a distribuições espaciais muito mais complexas, 

variáveis inclusive temporariamente.” 

Os métodos mais conhecidos para a ponderação dos valores pontuais fornecidos pelas 

estações pluviométricas na tentativa de se obter a precipitação média sobre uma área são: método 

aritmético, método de Thiessen e método das isoietas (curvas de igual precipitação). 
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2.2.1 Método aritmético 

O método aritmético consiste simplesmente em se somarem as precipitações observadas num 

certo intervalo de tempo, simultaneamente, em todos os postos e dividir o resultado pelo número 

deles. Portanto, a precipitação média na área ( P ), em milímetros, será: 
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 iP : precipitação de cada posto pluviométrico, [L] 

 n : número de pluviômetros 

“Este método só apresenta uma boa estimativa se os aparelhos forem distribuídos 

uniformemente e a área for plana ou de relevo muito suave. É necessário também que a medida 

efetuada em cada aparelho individualmente varie pouco da média.” (Villela, 1975). 

 

2.2.2 Método de Thiessen 

O método dos polígonos de Thiessen consiste em dar pesos aos totais precipitados em cada 

posto pluviométrico proporcionais às áreas de influência de cada um. O processo gráfico ilustrado 

na Figura 2.1 para obtenção dessas áreas segue o seguinte procedimento: 

a) os postos adjacentes são ligados por linhas retas, formando uma rede triangular; 

b) perpendiculares a essas linhas a partir das distâncias médias entre os postos (mediatrizes) 

são traçadas, localizando-se, assim, os baricentros desses triângulos; 

c) os polígonos definidos pela união dos baricentros dos triângulos delimitam a área de 

influência de cada posto; 

d) na teia de polígonos formada, os que estiverem na extremidade são delimitados pelo 

contorno da bacia hidrográfica.  

A precipitação média ( P ), em milímetros, é calculada pela média ponderada entre a 

precipitação de cada posto e o peso a ele atribuído ( iAp ). Assim: 
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sendo: iAp = área de influência de cada posto, [L²] e ∑
=
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1
= área total da bacia hidrográfica. 
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Embora o método dos polígonos de Thiessen considere a não uniformidade da distribuição 

espacial dos postos, este não leva em consideração a topografia, ou seja, não dá pesos às 

precipitações de acordo com a altitude da estação pluviométrica.  

 

2.2.3 Método das isoietas 

O método das isoietas consiste no uso de curvas de igual precipitação. O traçado das isoietas é 

semelhante ao de curvas de nível em que a altura de chuva substitui a cota do terreno. Traçadas as 

curvas, medem-se as áreas ( iAi ) entre as isoietas sucessivas ( rh e 1+rh ) e a precipitação média, em 

milímetros, é calculada pela ponderação das alturas de chuva entre as isoietas, tendo como pesos as 

áreas delimitadas por elas e pelo contorno topográfico da bacia hidrográfica. Assim: 
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sendo: rh = valor da isoieta de ordem r, [L];  1+rh = valor da isoieta de ordem 1+r , [L] e iAi =

áreas entre isoietas sucessivas, [L²] 

Figura 2.1 – Método de Thiessen 

2.3 Chuvas intensas 

 Uma chuva é considerada intensa desde que, para qualquer duração (5min, 10min, 15min, 

..., 1h, 2h, 3h, ...), sua intensidade supere determinado limite mínimo associado a essa duração. 
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Aplicações da engenharia de recursos hídricos fazem uso da chuva de maior intensidade que 

se pode esperar que ocorra com uma dada freqüência.  

 Trabalhos práticos de engenharia requerem não apenas informações isoladas acerca de 

características da chuva, mas também que se estabeleça uma relação analítica entre as grandezas 

características de uma precipitação, quais sejam, a intensidade, a duração e a freqüência 

(relacionada à expectativa de precipitação de determinada altura em um dado tempo). 

 A representação geral de uma equação de chuvas intensas, em milímetros por hora ou 

milímetros por minuto, tem a forma: 

( )b
d

r

ct
TBi

+
⋅= (4) 

 rT : período de retorno, [T]  

 t : duração da precipitação, [T] 

 B , d , c , b : parâmetros a determinar 

 A equação de chuva de cada localidade é obtida a partir dos registros pluviográficos, 

estabelecendo-se para cada duração de chuva, as máximas intensidades. 

 As equações de chuvas intensas para algumas cidades do Brasil são apresentadas por 

Aquiles Arce Laura em sua Dissertação de Mestrado (Estudo do Uso de Séries Parciais e Anuais na 

Análise de Freqüência de Chuvas Intensas aplicando Modelos de Distribuição de Probabilidade – 

UFC – 1995). 

 As equações de chuvas intensas para cada duração e período de retorno podem ser 

estabelecidas por intermédio de outros métodos, como o método de Otto Pfafstetter e o método de 

Taborga Torrico, caso não sejam conhecidas as equações de determinadas localidades. Neste 

trabalho utilizou-se o método de Taborga Torrico. 

 

2.3.1 Método de Taborga Torrico 

Os dados sobre precipitações intensas são obtidos dos registros pluviográficos, mas, como as 

informações pluviográficas são escassas, Taborga Torrico propôs um método, através do qual é 

possível determinar os valores de precipitações intensas numa bacia hidrográfica para durações 

menores que 24 horas, sendo suficientes dados diários de pluviômetros. 

 O método se baseia no estabelecimento de zonas geográficas chamadas de “isozonas”, nas 

quais a relação entre as alturas de chuva de 1 hora e 24 horas é constante para um dado período de 

retorno. 

Uma vez determinada a média das chuvas máximas diárias sobre uma bacia hidrográfica para 

o período de retorno desejado, você pode aplicar a metodologia de Taborga – Torrico para 
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determinar a precipitação para uma duração igual ao tempo de concentração dessa bacia. Para isso, 

siga os seguintes passos:  

a) transformar a precipitação máxima diária em precipitação máxima de uma chuva de duração 

igual a 24 horas; 

P24horas = 1,1 Pmax. diária (5) 

b) determinar a isozona à qual pertence a bacia de seu interesse. Essa determinação é possível 

com a utilização do ArcView GIS, onde faz-se a intersecção do mapa de isozonas do Estado do 

Ceará (Figura 2.2 a seguir) com o tema que representa  o divisor topográfico dessa bacia; 

Figura 2.2 – Isozonas do Ceará 
Fonte: Tibúrcio(2002) 

c) constatada a isozona, a qual a bacia pertence, extrair da tabela de isozonas (Tabela 2.1 a 

seguir) o valor da percentagem (denotada por R) associada ao período de retorno desejado para a 

referida isozona e calcular a precipitação máxima para 1 hora de duração; 

P1 hora = R. P24 horas (6) 
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Tabela 2.1 – Isozonas de igual relação 
T E M P O D E R E C O R R Ê N C I A E M A N O S

6 min1 HORA / 24 HORAS CHUVA 24 h 
CHUVAZ O N A

5 10 15 20 25 30 50 100 1000 10000 5-50 100 
C 40,1 39,7 39,5 39,3 39,2 39,1 39,0 38,4 37,2 36,2 9,6 9,0 
D 42,0 41,6 41,4 41,2 41,1 41,0 40,7 40,3 39,0 37,8 11,2 10,0
E 44,0 43,6 43,3 43,2 43,0 42,9 42,6 42,2 40,9 39,6 12,6 11,2
F 46,0 45,5 45,3 45,1 44,9 44,8 44,5 44,1 42,7 41,3 13,9 12,4
G 47,9 47,4 47,2 47,0 46,8 46,7 46,4 45,9 44,5 43,1 15,4 13,7
H 49,9 49,4 49,1 48,9 48,8 48,6 48,3 47,0 46,3 44,8 16,7 14,9

d) calcular a precipitação máxima para a duração de 6 minutos; 

P6 min = R. P24 horas (7) 

e) A seguir, delimitam-se, em um papel com escala semilogarítmica, as alturas de chuva para 

24 horas, 1 hora e 6 minutos de duração (0,1 h); traçam-se as retas das precipitações de 6 minutos 

para 1 hora e 1 hora para 24 horas para o período de retorno desejado e, finalmente, lê-se, nas retas, 

a altura correspondente ao tempo de concentração. Este passo é facilmente realizado numa planilha 

eletrônica de cálculos.  

A relação 6 minutos/24 horas (Tabela 2.1) é válida somente para tempos de duração entre 6 

minutos e 1 hora. 

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Descrição da área de estudo 

Este trabalho propõe duas áreas de estudo localizadas no Estado do Ceará: a bacia do rio 

Maranguapinho, que tem uma área de 183,112 km² e perímetro de 89,121 km e está localizada nos 

municípios de Maranguape, Maracanaú e Fortaleza e a bacia do rio Coaçu, que drena uma área de 

195,741 km² e tem perímetro de 69,685 km e está localizada nos municípios de Fortaleza, Aquiraz, 

Euzébio, Pacatuba e Itaitinga. 

 

3.2 Software e base de dados 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram necessários os seguintes dados: 

a) arquivo digital de curvas de isoprecipitação (isoietas) para o Estado do Ceará obtidas através 

de um projeto conjunto entre o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DERT) e a 

Universidade Federal do Ceará; 

b) arquivo digital de isozonas do Estado do Ceará obtidas através do Departamento de 

Engenharia Hidráulica e Ambiental (DEHA) da Universidade Federal do Ceará. 
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c) software de geoprocessamento – ArcView GIS; 

d) uma extensão cujo nome descritivo no diálogo de extensões é Hidrologia que permite o 

cálculo da precipitação numa área usando o método das isoietas e a determinação do Curve Number 

para a bacia de interesse – eulimar.avx (ESRI, 2007); 

 

3.3 Metodologia utilizada no estudo da cheia de projeto 

A inexistência de série de dados fluviográficos de boa qualidade e de razoável extensão, torna 

inexorável a utilização de métodos indiretos na determinação da cheia de projeto das bacias do 

Maranguapinho e do rio Coaçu. 

Adotou-se, no presente estudo, a metodologia indireta do SCS, a qual se baseia em seu 

Hidrograma Unitário Triangular (HUT) e no parâmetro CN. Esse parâmetro CN representa o 

complexo solo-vegetação e seu relacionamento com a potencialidade da bacia na determinação de 

vazões máximas. 

 

3.3.1 Zoneamento da permeabilidade 

Nesta etapa, foi determinada, para as bacias em estudo, a permeabilidade, que é o fator de 

marcante influência na geração dos escoamentos superficiais. Foi utilizado o conceito de tipos de 

solos desenvolvido pelo SOIL CONSERVATION SERVICE, dos Estados Unidos, que apresenta a 

vantagem de ser compatível com o ponto de vista hidrológico, além de ser amplamente empregado 

em diversas metodologias e estudos hidrológicos no Nordeste e no País. 

Nesta classificação são estabelecidos quatro tipos de Solos, os quais serão utilizados para a 

escolha do coeficiente de escoamento (CN). 

 

3.3.2 Determinação do CN do complexo solo/vegetação 

No ArcView GIS, um script de nome eulimar.avx (ESRI, 2007) que utiliza o recurso da 

intersecção de características geográficas de um tema representando uso do solo com as 

características de um tema representando os tipos de solos conforme a classificação SCS numa 

mesma visualização torna possível a determinação do CN para as bacias em estudo. 

Para as bacias do rio Maranguapinho e  do rio Coaçu, o valor do CN obtido por este script é 

de 89 e 76, respectivamente.  

Com um valor CN de 89, anos de pluviometria elevada podem gerar problemas nas áreas 

urbanizadas da bacia do rio Maranguapinho, pois quanto maior CN, menor o índice de 

armazenamento de água na bacia, maior a altura de lâmina escoada e, conseqüentemente, maior a 

vazão de pico. 
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3.3.3 Estudo de chuvas intensas 

O dimensionamento de estruturas hidráulicas requer a determinação da chuva de maior 

intensidade (chuva de projeto) que se pode esperar que ocorra com uma dada freqüência. 

A determinação da intensidade de chuva para as bacias do Maranguapinho e do rio Coaçu foi 

feita com o emprego de curvas de isoprecipitação (isoietas) para o Estado do Ceará. Tal estudo usou 

dados de precipitações diárias de 129 postos pluviométricos no Estado do Ceará, ajustando a função 

de distribuição Pearson Tipo III. É importante salientar que cada um dos postos teve no mínimo 15 

(quinze) anos de dados diários completos e que todos passaram no teste qui-quadrado usando um 

nível de significância α = 0,05. As isoietas para as bacias do Maranguapinho e do rio Coaçu, para 

um período de retorno de 20 anos e duração de 01 (um) dia, estão apresentadas nas Figuras 3.1 e 

3.2, a seguir.  

Figura 3.1 – Isoietas da bacia do Maranguapinho (Período de retorno de 20 anos e duração de 1dia) 
Fonte: Tibúrcio(2002) 
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Figura 3.2 – Isoietas da bacia do rio Coaçu (Período de retorno de 20 anos e duração de um dia) 
Fonte: Tibúrcio(2002) 

 
Essas isoietas mostram que para um período de retorno de 20 anos, as precipitações máximas 

diárias para a bacia do Maranguapinho variam de 130mm a 175 mm e para a bacia do rio Coaçu, 

variam de 125mm a 165mm. 

 Determina-se, então, para a área das bacias em estudo, a média das máximas chuvas diárias 

com o método das isoietas empregando o script eulimar.avx. que trabalha como um aplicativo para 

ArcView GIS. 

Os valores de precipitação média pelo método das isoietas em ambas as bacias para vários 

períodos de retorno são mostrados na Tabela 3.1, a seguir. 

Tabela 3.1 – Média das máximas chuvas diárias para vários Tr
Precipitações médias (mm) Tr (ANOS) 

Bacia do Maranguapinho Bacia do rio Coaçu 
2 85,6 91,4 
10 111,2 119,0 
20 146,4 151,5 
50 169,9 172,4 
100 187,9 187,8 

1.000 239,8 219,5 
10.000 320,5 290,4 
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Uma vez determinada a média das chuvas máximas diárias sobre as bacias do Maranguapinho 

e do rio Coaçu para o período de retorno desejado (veja-se a Tabela 3.1), é necessário determinar a 

precipitação para uma duração igual ao tempo de concentração de bacia que está sendo estudada. 

Para isso aplica-se a metodologia de Taborga – Torrico.  

O primeiro passo é a transformação da precipitação máxima diária em precipitação máxima 

de uma chuva de duração igual a 24 horas (P24horas = 1,1 Pmax. diária). Veja-se esse resultado na 

Tabela 3.2, a seguir, para vários períodos de retorno. 

Tabela 3.2 – Chuvas virtuais de 24 horas de duração (P24horas)
Bacia do Maranguapinho Bacia do Rio Coaçu Tr ANOS) 

Pmax. diária (mm) P24horas (mm) Pmax. diária (mm) P24horas (mm)
2 85,6 94,16 91,4 100,54

10 111,2 123,42 119,0 130,90

20 146,4 161,04 151,5 166,65 

50 169,9 186,89 172,4 189,64

100 187,9 206,69 187,8 206,58 

1.000 239,8 263,78 219,5 241,45 

10.000 320,5 352,55 290,4 319,44 

A etapa seguinte é determinar a isozona à qual pertencem as bacias em estudo. Essa 

determinação é possível com a utilização do ArcView GIS, onde faz-se a intersecção do mapa de 

isozonas do Estado do Ceará (veja a Figura 2.2) com os temas que representam  os divisores 

topográficos das bacias em estudo. Ambas as bacias pertencem a isozona C. 

Em seguida, extrair da Tabela 2.1 o valor das percentagens (denotadas por R) associadas aos 

vários períodos de retorno para a isozona C.  

Calcular a precipitação máxima para 1 hora de duração (P1 hora = R. P24 horas), conforme 

resultado apresentado na Tabela 3.3, a seguir. 

Tabela 3.3 – Alturas de precipitação para 1 hora de duração (P1hora)
Bacia do Maranguapinho Bacia do Rio Coaçu Tr

ANOS) P24horas(mm) R P1 hora(mm) P24horas(mm) R P1 hora(mm)

2 94,16 0,405* 38,13 100,54 0,405* 40,72 

10 123,42 0,397 49,00 130,90 0,397 51,97 

20 161,04 0,393 63,29 166,65 0,393 65,49 

50 186,89 0,390 72,89 189,64 0,390 73,96 

100 206,69 0,384 79,37 206,58 0,384 79,33 

1.000 263,78 0,372 98,13 241,45 0,372 89,82 

10.000 352,55 0,362 127,62 319,44 0,362 115,64 

* Valor obtido por interpolação logarítmica 
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Calcular a precipitação máxima para a duração de 6 minutos (P6 min = R. P24 horas), conforme 

resultado apresentado na Tabela 3.4, a seguir. 

Tabela 3.4 – Alturas de precipitação para 6 minutos de duração (0,1 h) 
Bacia do Maranguapinho Bacia do Rio Coaçu 

Tr(ANOS)
P24horas(mm) R P6 min 

(mm) 
P24horas 
(mm) R P6 min 

(mm) 
10 123,42 0,096 11,85 130,90 0,096 12,57 

20 161,04 0,096 15,46 166,65 0,096 16,00 

50 186,89 0,096 17,94 189,64 0,096 18,21 

100 206,69 0,090 18,60 206,58 0,090 18,59 

A relação 6 minutos/24 horas (Tabela 2.1) é válida somente para tempos de duração entre 6 

minutos e 1 hora. 

Calcular o tempo de concentração (tc), em minutos, de cada uma dessas bacias (Rio 

Maranguapinho e rio Coaçu), utilizando a fórmula proposta pelo California Highways and Public 

Roads: 

385,03
57 











∆
=

H
L

t t
c (8)

Onde: 

ct : tempo de concentração, [T] 

tL : comprimento do talvegue, [L] 
 H∆ : máximo desnível ao longo de tL , [L] 

Vejam-se, na Tabela 3.5, a seguir, os valores de tc para ambas as bacias de drenagem. 

Tabela 3.5 -  Tempos de concentração 

Bacia do Maranguapinho Bacia do rio Coaçu 

Área 
(Km²) Lt (Km) ∆Η tc (min) tc

(horas) 
Área 
(Km²) Lt (Km) ∆Η tc (min) tc

(horas)

183,112 29,440 130,41 434,61 7,2436 195,741 24,670 52,97 501,28 8,3546

A seguir, as alturas de chuva para 24 h, 1 h e  6 min (0,1 h) de duração para um período de 

retorno de 20 anos são delimitadas num gráfico elaborado na planilha de cálculos Excel escolhendo-

se dispersão com pontos conectados por linhas como tipo de gráfico. Os valores do eixo X 

correspondem ao tempo de duração, em horas, cuja escala é logarítmica com mínimo em 0,1 e 

máximo em 100. Os valores do eixo Y correspondem a altura da chuva, em milímetros. Depois, é só 
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obter a equação da reta que relaciona a altura máxima de chuva em milímetros com o tempo de 

concentração em horas 

A precipitação máxima para uma duração de chuva igual ao tempo de concentração da bacia 

do Maranguapinho é mostrada na Figura 3.3 abaixo. 

Figura 3.3 – Curvas  Altura× Duração× Freqüência 
Fonte: Tibúrcio(2002) 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Cálculo das Vazões 

Como na maioria dos casos não se dispõe de registros suficientes para a determinação de 

hidrogramas unitários relativos às seções de interesse em projeto, parte-se, então, para o emprego de 

Hidrograma Unitário Sintético. 

Neste trabalho será utilizado o hidrograma unitário  sintético desenvolvido pelo SCS. 

O método do Hidrógrafo Unitário Triangular (HUT) desenvolvido pelo Departamento de 

Conservação do Solo dos Estados Unidos (SCS) pode ser aplicado para obtenção das relações 

chuva/deflúvio em bacias com áreas até 2.500 km². Se a bacia tiver área maior que 2.500 km², ela 

pode ser decomposta em sub-bacias com áreas até 2.500 km². 

Tendo em vista o caráter empírico de um HUT e sua aplicação regional, espera-se que a 

adoção deste método em regiões distintas deve ser feita com cautela e após levantamentos de 

parâmetros empíricos regionais. 
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Os fluviogramas das enchentes calculados com este método e testados com os dados reais 

mostram para o Brasil uma aproximação geralmente bem sucedida (Taborga Torrico, 1974). 

O cálculo do HUT consiste dos seguintes passos: 

� Tempo de Concentração (tc)

Já calculado para ambas as bacias propostas (Tabela 3.5). 

� Cálculo do tempo de pico (tp), em horas. 

tp = 0,5t + 0,6tc (9) 

Na prática, estabelece-se uma duração de chuva t compreendida entre 1/4 e 1/5 do tempo de 

concentração tc (Wilken, 1978). Neste trabalho, considere-se: 

 t = 
5
1 tc, [T] 

� Cálculo do tempo de base (tb), em horas. 

tb = 2,67tp (10) 

� Cálculo da descarga de pico no HUT, q(tp), em m³/s. 

Para uma precipitação de 1 mm sobre uma área A, em km², tp em horas, a equação da vazão 

fica: 

 q( pt ) =
pt

A208,0 (11) 

� Cálculo do excesso de precipitação 

Conhecidos q(tp), tp e tb, calculam-se as ordenadas q(ti) para qualquer tempo ti por simples 

proporção entre triângulos. Para ti, tomam-se , ti = nt (neste trabalho, a duração da chuva 

unitária, t, foi estabelecida em um quinto do tempo de concentração, t = 5
1 tc). Veja os 

valores q(ti) na Tabela 4.1, mostrada a seguir. 

Tabela 4.1 – Chuvas efetivas parciais 
Bacia do Maranguapinho Bacia do rio Coaçu 

Excesso de 
Precipitação 

Excesso de 
Precipitação ti

∑
iepP

iepP
q(ti) ti

∑
iepP

iepP
q(ti)

1,4 46,1 46,1 2,1 1,7 30,0 30,0 2,0 
2,8 65,7 19,6 4,3 3,4 46,3 16,3 4,0 
4,2 77,5 11,7 6,4 5,1 56,5 10,2 6,0 
5,6 85,9 8,4 7,1 6,8 64,0 7,5 6,3 

7,2436 93,4 7,6 5,6 8,3546 69,4 5,4 5,2 
8,4 97,8 4,4 4,5 10,2 74,8 5,3 3,9 
9,8 102,4 4,6 3,2 11,9 78,9 4,2 2,7 
11,2 106,3 4,0 2,0 13,6 82,6 3,6 1,5 
12,6 109,8 3,5 0,7 15,3 85,8 3,2 0,3 
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A chuva efetiva ( eP ), em milímetros, foi calculada através da fórmula do SCS: 

 eP = ( )
)2,203/320.20(

8,50/080.5 2

−+
+−

CNh
CNh (12) 

Onde h , [L], é a altura da chuva retirada de um gráfico Altura×Duração×Freqüência (como o 

mostrado na Figuras 3.3) correspondente a cada tempo (ti) estabelecido na Tabela 4.1. (Só 

lembrando: os valores CN para as bacias do Maranguapinho e do rio Coaçu são 89 e 76, 

respectivamente). Veja, a seguir, na Tabela 4.2, os valores de h e eP para cada ti.

Tabela 4.2 – Alturas de chuva (hi) e Chuvas efetivas (
ieP )

Bacia do Maranguapinho Bacia do rio Coaçu 

ti hi ieP ti hi ieP

1,4 73,8 46,1 1,7 82,4 30,0 
2,8 95,2 65,7 3,4 104,4 46,3 
4,2 107,7 77,5 5,1 117,4 56,5 
5,6 116,6 85,9 6,8 126,5 64,0 

7,2436 124,5 93,4 8,3546 133,1 69,4 
8,4 129,1 97,8 10,2 139,4 74,8 
9,8 133,9 102,4 11,9 144,3 78,9 
11,2 138,0 106,3 13,6 148,6 82,6 
12,6 141,6 109,8 15,3 152,3 85,8 

As chuvas efetivas parciais,
iepP , (valores mostrados na Tabela 4.1) para os tempos ti foram 

calculadas por simples diferença: 
1−

−
ii ee PP

Veja o hidrograma unitário calculado para ambas as bacias nas Figuras 4.1 e 4.2, a seguir. 

Figura 4.1 – Hidrograma Unitário do SCS (Bacia do Maranguapinho) 
Fonte: Tibúrcio(2002) 
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Figura 4.2 – Hidrograma Unitário do SCS (Bacia do Rio Coaçu) 
Fonte: Tibúrcio(2002) 
 
� Cálculo dos valores Qi do hidrograma 

Conhecidas as chuvas efetivas parciais,
iepP , procede-se à construção das Tabelas 4.3 e 4.4 

para obtenção dos valores de Qi pelo método do Hidrógrafo Unitário:  

Qi =
iepP q(t1)+ 

1−iepP q(t2)+ 
2−iepP q(t3)+ ... + 

1epP q(ti) (13) 

Observe, na linha sombreada das Tabelas 4.3 e 4.4, a seguir, o valor da vazão correspondente à 

chuva de duração igual ao tempo de concentração.  
 

Tabela 4.1 – Valores de Qi e ti para o hidrograma 
Bacia do Maranguapinho 

1epP
2epP

3epP
4epP

5epP
6epP

7epP
8epP

9epP
ti q(ti)

46,1 19,6 11,7 8,4 7,6 4,4 4,6 4,0 3,5 
Qi

0 0 0 0
1,4 2,1 96,8 0        96,8 
2,8 4,3 198,2 41,2 0       239,4
4,2 6,4 295,0 84,3 24,6 0      403,9
5,6 7,1 327,3 125,4 50,3 17,6 0     520,7

7,2436 5,6 258,2 139,2 74,9 36,1 16,0 0 524,3
8,4 4,5 207,5 109,8 83,1 53,8 32,7 9,2 0   496,0
9,8 3,2 147,5 88,2 65,5 59,6 48,6 18,9 9,7 0  438,1
11,2 2,0 92,2 62,7 52,7 47,0 54,0 28,2 19,8 8,4 0 364,9
12,6 0,7 32,3 39,2 37,4 37,8 42,6 31,2 29,4 17,2 7,4 274,5

Tabela 4.2 – Valores de vazão Qi e tempo ti para o hidrograma 
Bacia do Rio Coaçu 
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1epP
2epP

3epP
4epP

5epP
6epP

7epP
8epP

9epP
ti q(ti)

30,0 16,3 10,2 7,5 5,4 5,3 4,2 3,6 3,2 
Qi

0 0 0 0
1,7 2,0 60,0 0        60,0 
3,4 4,0 120,0 32,6 0       152,6
5,1 6,0 180,0 65,2 20,4 0      265,6
6,8 6,3 189,0 97,8 40,8 15,0 0     342,6

8,3546 5,2 156,0 102,7 61,2 30,0 10,8 0 360,7
10,2 3,9 117,0 84,8 64,3 45,0 21,6 10,6 0   343,2
11,9 2,7 81,0 63,6 53,0 47,3 32,4 21,2 8,4 0  306,9
13,6 1,5 45,0 44,0 39,8 39,0 34,0 31,8 16,8 7,2 0 257,6
15,3 0,3 9,0 24,5 27,5 29,3 28,1 33,4 25,2 14,4 6,4 197,7

Com os valores de Qi e ti das referidas tabelas, constrói-se os hidrogramas tipo mostrados, a seguir, 

nas Figuras 4.3 e 4.4, respectivamente. 

Figura 4.3 – Hidrograma de projeto para 20 anos 
Fonte: Tibúrcio(2002) 
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Figura 4.4 – Hidrograma de projeto para 20 anos 
Fonte: Tibúrcio(2002) 

 

5 – CONCLUSÕES 

Em face da utilização do geoprocessamento através do ArcView GIS, sua ferramenta 

computacional adotada nesta pesquisa, e dos resultados obtidos, conclui-se portanto, que  a aliança 

entre Sistema de Informação Geográfica e estudos hidrológicos é viável.  

As vantagens da utilização do Sistema ArcView GIS neste trabalho foram várias. Pode-se 

considerar que este é o software principal para quem quer trabalhar com informações relacionadas 

com a identificação, registro e apresentação dos fenômenos geográficos. Dentre estas vantagens, 

citam-se, sem obedecer nenhuma ordem de importância, as seguintes: 

 Flexibilidade no que se refere à interatividade com outros softwares como Word, Excel, pois 

pode-se acessar esses aplicativos a partir da barra de botões da janela de visualização, criando, 

nessa barra, botões que funcionarão como link para esses aplicativos que, apesar de não terem a 

mesma bandeira de trabalho do ArcView GIS, são de fundamental importância para a organização e 

manipulação de dados de um trabalho de pesquisa. 

 Permite realizar análises complexas de informação espacial que envolve conceitos 

topológicos (vizinhança, pertinência), métricos (distância) e direcionais (“ao norte de“, “ao sul de”). 

 Permite integrar desenhos CAD em seu projeto sem ter que, primeiramente, converter esses 

arquivos (.DWG e .DXF). 
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Suporta vários formatos de imagem como BMP, JPEG, TIFF (.tif, .tff ou .tiff), IMAGINE 

(.img), ERDAS (.lan e .gis), BSQ, BIL e BIP, dentre outros. 

 Suporta link para vários formatos de imagem como GIF (Graphics Interchange Format), 

MacPaint, Microsoft DIB (Device-Independent Bitmap), dentre outros. 

 Permite integrar dados de diversas fontes a um projeto como, por exemplo, dados de um 

mapa impresso através do uso de uma mesa digitalizadora. 

 Aliando essas vantagens ao suporte técnico do Instituto de Pesquisa de Sistemas Ambientais 

(Environmental Systems Research Institute – ESRI), Instituto que mantém o desenvolvimento desse 

software e ao fato de que a tecnologia de geoprocessamento está sempre se inovando, resta acreditar 

que um caminho que leva a horizonte de pesquisa mais confiável, tratando-se de estudos 

hidrológicos, está sendo trilhado. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
CARVALHO JÚNIOR, V. N. de. (1992). Determinação dos Polígonos de Thiessen Utilizando o 
Método do Percurso Incremental das Fronteiras. Dissertação de Mestrado. UFC. 122p. 
 
CHOW, V. T.; MAIDMENT, D.R.; MAYS, L.W. (1998). Applied Hydrology. McGraw-Hill. 572 p. 
 
ESRI - ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE 
Disponível em: <http://arcscripts.esri.com>
Acesso em: 14/03/2007. 
 
SANCHEZ, Júlio E. (1986), Fundamentos de Hidrologia, Instituto de Pesquisas Hidráulicas – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

TIBÚRCIO, E. C. (2002). Uso de Sistema de Informações Geográficas para Determinação de 
Vazões Máximas em Projetos de Hidrologia. Dissertação de Mestrado. UFC. 229p. 
 
TORRICO, José. J. T. (1974), Práticas Hidrológicas. Rio de Janeiro, TRANSCON. 120 p. 
 
VILLELA, Swami Marcondes. (1975. Hidrologia Aplicada. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 
237p. 

 
WILKEN, Paulo S. (1978). Engenharia de Drenagem Superficial. CETESB. São Paulo. p. 1-271. 

http://arcscripts.esri.com/

	3.1 Descrição da área de estudo
	3.2 Software e base de dados
	Tr (ANOS)
	2
	10
	20
	50
	100
	1.000
	10.000
	Tr ANOS)
	Tr ANOS)
	2
	85,6
	94,16
	91,4
	100,54
	10
	111,2
	123,42
	119,0
	130,90
	20
	146,4
	161,04
	151,5
	166,65
	50
	169,9
	186,89
	172,4
	189,64
	100
	187,9
	206,69
	187,8
	206,58
	1.000
	239,8
	263,78
	219,5
	241,45
	10.000
	320,5
	352,55
	290,4
	319,44
	Tr ANOS)
	Tr ANOS)
	2
	94,16
	0,405*
	38,13
	100,54
	0,405*
	40,72
	10
	123,42
	0,397
	49,00
	130,90
	0,397
	51,97
	20
	161,04
	0,393
	63,29
	166,65
	0,393
	65,49
	50
	186,89
	0,390
	72,89
	189,64
	0,390
	73,96
	100
	206,69
	0,384
	79,37
	206,58
	0,384
	79,33
	1.000
	263,78
	0,372
	98,13
	241,45
	0,372
	89,82
	10.000
	352,55
	0,362
	127,62
	319,44
	0,362
	115,64
	Tr(ANOS)
	Tr(ANOS)
	10
	123,42
	0,096
	11,85
	130,90
	0,096
	12,57
	20
	161,04
	0,096
	15,46
	166,65
	0,096
	16,00
	50
	186,89
	0,096
	17,94
	189,64
	0,096
	18,21
	100
	206,69
	0,090
	18,60
	206,58
	0,090
	18,59
	4.1 Cálculo das Vazões
	BIBLIOGRAFIA



