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COMPARAÇÃO ENTRE  CUSTOS  DE OBRAS DE MACRODRENAGEM 

DIMENSIONADAS COM VAZÕES CALCULADAS PELO MÉTODO 

RACIONAL E PELO MÉTODO DO SCS (“SOIL CONSERVATION 

SERVICE”) NA SUB-BACIA DO RIO MORRO ALTO, EM JOINVILLE, SC. 

Fernando Garcia1 & Doalcey Antunes Ramos2 

RESUMO --- Este trabalho foi desenvolvido na bacia hidrográfica do rio Morro Alto, no município 
de Joinville, SC, para uma avaliação de custos de obras de macrodrenagem com vazões 
determinadas pelo método racional e pelo método do SCS (Soil Conservation Service). O método 
racional apresenta limitações de aplicação por ser inadequado para bacias hidrográficas maiores do 
que 3 Km², enquanto o método do SCS é mais adequado para bacias hidrográficas maiores. Optou-
se, então, por realizar um comparativo de custos na bacia hidrográfica do Rio Morro Alto, entre as 
obras hidráulicas de contenção de cheias, dimensionadas com vazões calculadas por ambos os 
métodos. O dimensionamento hidráulico foi realizado para regime permanente e uniforme. Com as 
seções dimensionadas foram gerados os orçamentos relativos aos pontos de estrangulamento 
previamente diagnosticados. Mostra-se que o dimensionamento através das vazões calculadas pelo 
método do SCS gera uma economia final em torno de um milhão e duzentos mil reais, 
representando 15,51% dos custos da obra, enquanto o uso do método racional encarece os pacotes 
de obras em aproximadamente 18,36%, uma diferença justificável para a utilização do método do 
SCS na bacia hidrográfica do rio Morro Alto. 

ABSTRACT --- The present work has the main goal of developing an economic evaluation 
between two methods of calculation of outflow for the watershed of river Morro Alto, located in the 
city of Joinville, SC: the rational method and the SCS method (Soil Conservation Service). The 
rational method is a more spread out method for its easiness, but presents limitations when applied 
to watersheds bigger than 3 Km2. The SCS method is more suitable for bigger watersheds. An 
economic comparison between flood control works designed by using outflows calculated by both 
SCS method and rational formula was carried out. The hydraulic design was carried through using 
the Manning formula. Relative budgets to the presented points of strangulation in the diagnosis of 
the methods had been generated. One reveals that the design using the outflows calculated by SCS 
method generates a final economy in the order of one thousand and two hundred millions of 
brazilian reais representing 15.51%, while the use of the rational method increases the cost in 
approximately 18,36%, a justifiable difference for the use of the SCS method in the calculation of 
the outflows for the river Morro Alto watershed. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar a importância da elaboração de estudos mais 

complexos, na determinação de vazões de dimensionamento de obras de macrodrenagem, o que 

pode gerar economia significativa nos custos que envolvem as obras de macrodrenagem. 

Por outro lado pretende-se demonstrar a eficiência do método do SCS (Soil Conservation 

Service) na determinação das vazões de enchente no dimensionamento das obras de macrodrenagem 

na sub-bacia hidrográfica do rio Morro Alto, em Joinville, SC, gerando economia nas obras a serem 

executadas no local, uma vez que tradicionalmente vinha sendo utilizado o método racional para 

cálculo das vazões de macrodrenagem. 

 

2 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

A bacia do rio Morro Alto se localiza no município de Joinville, sendo uma bacia totalmente 

urbana,  conforme figura 1. 

 
Figura 1 – Delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Morro Alto (Fonte: SEINFRA, 2006). 

 

A bacia hidrográfica do Rio Morro Alto apresenta uma área de  5,24 Km²; uma extensão do 

talvegue principal de  4.840 metros; cota de montante georeferenciada de 45,0 metros; e cota de 

jusante georeferenciada de -0,26 metros. 
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 A bacia está quase que na sua totalidade em zoneamento residencial havendo alguns 

corredores de serviços e a zona de expansão central. Os corredores de serviço e a área de expansão 

central representam juntos aproximadamente 24% da área da bacia hidrográfica do rio Morro Alto. 

A figura 2 demonstra o zoneamento existente na bacia hidrográfica do rio Morro Alto, seguido do 

quadro 1 que apresenta a especificação de cada zoneamento utilizado na figura 2. 

 
Figura 2 – Zoneamento da Bacia Hidrográfica do Rio Morro Alto (Fonte: SEINFRA, 2006). 

 

Quadro 1 - Especificação dos zoneamentos de uso e ocupação do solo (Fonte: IPPUJ, 2006) 

Zoneamento da Bacia Descrição do zoneamento 
ZR-1 Zona Residencial Unifamiliar em Área de Uso e Ocupação Restrita 
ZR-2 Zona Residencial Unifamiliar em Área de Uso Restrito 
ZR-3 Zona Residencial Multifamiliar em Área de Uso e Ocupação Restrita 
ZR-4 Zona Residencial Multifamiliar em Área de Uso Restrito 
ZR-5 Zona Residencial Multifamiliar Prioritária 
ZR-6 Zona Residencial Multifamiliar Diversificada 
ZCE Zona Central Expandida 

ZCD-1 Corredor Diversificado de expansão da Área Central 
ZCD-2 Corredor Diversificado de Centro de Bairros 
ZCD-3 Corredor Diversificado Principal 
ZCD-4 Corredor Diversificado Secundário 
ZCD-5 Corredor Diversificado de Acesso Turístico 
ZCD-6 Corredor Diversificado de Eixo Industrial 
SE-5 Setor Especial de Áreas Verdes 
SE-6 Setor Especial de Interesse Público 
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3 – METODOLOGIA PARA CÁLCULO DAS VAZÕES DE PROJETO 

Foram utilizados dois métodos de determinação de vazão: o método racional e o método do 

SCS (Soil Conservation Service). A metodologia de cálculo foi a mesma adotada para os dois 

métodos, sendo a sub-bacia hidrográfica do Rio Morro alto dividida em 12 sub-bacias, com as 

vazões calculadas nas seções de saída de cada sub-bacia. 

3.1 – Método Racional 

 O método racional determina a vazão de pico a partir da intensidade da chuva, da área da 

bacia contribuinte e de um coeficiente que calcula a chuva excedente. A vazão de projeto, Qp , é 

estimada pela fórmula racional:  

dp AiCQ ⋅⋅=  (1) 

  Onde  C é o coeficiente de escoamento superficial direto (adimensional); i é intensidade da 

chuva e Ad é a área da bacia contribuinte.   

 O método racional fornece resultados satisfatórios desde que obedecendo às suas condições 

de utilização, que estão sujeitas ao emprego do método para “bacias pequenas”, que é um termo 

muito relativo sob o ponto de vista de drenagem urbana.  Em termos práticos, classificam-se como 

bacias pequenas aquelas menores do que 3,0 Km², ou que tenham tempo de concentração menor 

que uma hora (PORTO,1995). 

 Na aplicação do método racional foi utilizado um valor de C (coeficiente de escoamento 

superficial direto) igual a 0,60 para a bacia do rio Morro Alto, adotado para toda a bacia estudada 

devido a uma boa homogeneidade entre sua ocupação e área permeável (GARCIA, 2006).  

3.2 – Equação de Chuvas 

  A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Joinville - SEINFRA - realizou 

um estudo em 2006 relativo às várias equações de chuvas já desenvolvidas para a região de 

Joinville. Até recentemente, vinha sendo utilizada para Joinville uma equação de chuvas intensas 

desenvolvida por Pfastetter (1982) para a cidade de São Francisco Sul. Recentemente foram 

comparadas várias equações de chuvas desenvolvidas por diversos autores a partir de dados de 

estações pluviométricas do perímetro urbano, obtendo-se uma nova equação de chuvas intensas 

para a cidade de Joinville. A equação escolhida foi a equação de Back (2002) a partir de dados 

pluviométricos coletados entre 1938 e 1998 na Estação 2648014 (RVPSC), localizada na estação 

ferroviária na zona urbana do município de Joinville. As relações precipitação-freqüencia (relações 

PF) do ajuste de Back foram obtidas através do uso analítico da distribuição de Gumbel, enquanto 

as equações de Pfastetter foram obtidas a partir de estimativa do período de retorno, com ajuste 

gráfico em papel de probabilidade (GARCIA, 2006). 
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As equações (2) e (3) representam as equações das chuvas utilizadas nos cálculos das vazões 

para Joinville: 

( ) 6859,0

2290,0

8,8
7,641

+
⋅=

t
T

i       para t � 120 min. 
(2) 

( ) 8025,0

2270,0

3,23
9,1201

+
⋅=

t
T

i      para 120 < t � 1440 min. 
(3) 

 

 Onde i é a intensidade da chuva em mm/h; T é o período de retorno em anos; e t é a duração 

da chuva, em minutos, considerada igual ao tempo de concentração da bacia contribuinte. 

3.3 – Tempo de Concentração da Bacia 

 A estimativa do tempo de concentração da bacia tem sido amplamente estudada, existindo 

diversas fórmulas para sua obtenção, uma vez que cada uma delas refere-se a características 

próprias das bacias hidrográficas (PORTO, 1995). 

 Silveira (2005) realizou um estudo com diversas fórmulas de tempo de concentração para 

bacias rurais e urbanas, definindo-se assim que a melhor fórmula para determinação do tempo de 

concentração em bacias urbanas é a equação de Carter, considerada a mais adequada para bacias 

urbanizadas com área inferior à 11 Km², por apresentar um erro médio de aproximadamente 1%. 

Para a bacia hidrográfica do rio Morro Alto foi utilizada a equação de Carter para a determinação 

do tempo de concentração, uma vez que a bacia se enquadra dentro dos parâmetros de validade da 

referida equação. A equação (4) apresenta a fórmula de Carter: 
3,06,00977,0 −××= ILtc  (4) 

 Onde tc é o tempo de concentração da bacia contribuinte (em h); L é o comprimento do 

talvegue principal (em Km); e I é a declividade do trecho(em m/m). 

3.4 – Método do SCS (Soil Conservation Service) 

 O método do SCS (Soil Conservation Service) foi desenvolvido pelo Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos com o intuito de facilitar os cálculos de vazões onde não se 

dispõem de dados hidrológicos suficientes para a confiabilidade de demais métodos. O método do 

SCS utiliza determina a vazão de projeto através da construção do Hidrograma Unitário Sintético e 

da determinação da altura de chuva excedente. Distingue-se dos demais métodos por usar como 

parâmetro de cálculo o tipo de solo da região e sua condição de ocupação, além da condição de 

umidade (PORTO, 1995). Este método foi adaptado para os solos do Estado de São Paulo, sendo, 

entretanto possível sua utilização nos demais estados do país (PORTO, 1995).A equação (5) 
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apresenta a fórmula do SCS para cálculo da altura de chuva excessiva, ou seja, aquela que gerou o 

escoamento superficial: 

( )
SP
SP

H EXC 8,0
2,0 2

+
−=  

(5) 

Onde Hexc é a precipitação excedente (em mm); P é a precipitação sobre a bacia (em mm) e S 

é a retenção superficial do solo (em mm). Para que haja escoamento superficial é necessário que a 

relação P > 0,2S  seja satisfeita. 

Para facilitar a solução da equação (5), faz-se a seguinte mudança de variável: 

4.25
10

1000
S

CN
+

=
 

(6) 

Onde CN é chamado de “número de curva” e varia entre 0 e 100; e S é a retenção potencial 

do solo em milímetros (em mm). 

O método SCS, além de levar em consideração o tipo de solo da região estudada e a sua 

ocupação perante a urbanização, leva também em consideração o grau de saturação do solo, que 

permitirá saber a capacidade de absorção do mesmo, havendo assim uma diminuição do escoamento 

superficial (PORTO, 1995). 

No método do SCS deve-se realizar uma média ponderada para a obtenção do CN, 

analogamente ao método racional, onde se faz uma média ponderada para a obtenção do coeficiente 

de escoamento superficial C. Para este cálculo utiliza-se a equação (7) (PORTO, 1995): 

� ×= ii CNA
A

CN
1

 
(7) 

Onde CN é o número de curva; A é a área total; iA  a área de ocupação “ i ”; e iCN  o número 

de curva na ocupação “ i ”. 

A precipitação deve ser calculada utilizando-se a distribuição de Huff, que analisou 261 

chuvas num período de 11 anos. Huff faz uma distribuição percentual do tempo total de duração da 

chuva, com a precipitação acumulada. Esse tempo é dividido em quatro quartis. Huff aconselha que 

para chuvas de duração menor que 12 horas se utilize as precipitações do primeiro ou segundo 

quartil, que correspondem a 90% total da precipitação, e a utilização do quarto quartil para chuvas 

de duração maior que 24 horas (DEBO e REESE, 2000). 

4 – DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM 

A principal função da macrodrenagem é dar condição de escoamento às águas drenadas pela 

bacia hidrográfica, através do sistema de microdrenagem. A macrodrenagem tem se mostrado cada 

vez mais importante devido ao aumento da urbanização da bacia de drenagem, onde a 
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microdrenagem faz com que as águas precipitadas na bacia cheguem mais rapidamente aos canais e 

afluentes, aumentando assim as vazões dos mesmos (MARTINS, 1995). 

 As principais obras de macrodrenagem são: as ampliações de seções; retificações de canais; 

implantação de galerias; construção de canais artificiais; dispositivos complementares de vazão; 

revestimento e capeamento da seção existente por um material que forneça menor rugosidade; entre 

outros (MARTINS, 1995). 

 No dimensionamento hidráulico deve-se observar principalmente a vazão de projeto, que é a 

vazão calculada para o período de retorno e intensidade de chuva determinados no projeto e tipo de 

obra. A capacidade de vazão do dispositivo de controle, deve ser maior ou igual a vazão de projeto 

( PR QQ ≥ ); onde RQ  é a vazão real da seção, a capacidade hidráulica do dispositivo, e PQ  é a vazão 

de projeto, obtida pelos métodos de determinação de vazão (MARTINS, 1995). 

 Para obras de macrodrenagem utilizam-se períodos de retorno maiores que os períodos de 

retorno utilizados nos projetos de microdrenagem. Para o período de retorno de projeto das obras de 

macrodrenagem, usualmente são adotados valores na faixa de 10 a 100 anos. Estes períodos de 

retorno são utilizados na determinação da intensidade da chuva que gerará a vazão de projeto a ser 

usada no dimensionamento das seções das interferências (MARTINS, 1995). 

As obras de macrodrenagem foram dimensionadas considerando escoamento em regime 

permanente e uniforme, regime este que apresenta as seguintes características próprias principais: 

velocidade média constante e constância nos parâmetros hidráulicos como área molhada, perímetro 

molhado, altura do nível d’água. Para que tais condições sejam verdadeiras, o canal deve apresentar 

uma extensão suficientemente longa e seção prismática constante, para que se atinja a condição de 

canal com escoamento permanente e uniforme (PORTO, 2006). A equação básica é, portanto, a 

equação de Manning: 

0
3

21
IAR

n
Q h ⋅⋅⋅=  

(8) 

Onde n é o coeficiente de Manning; Q é a vazão ( sm3
); 0I  é a declividade normal do 

trecho ( mm ); A é área molhada da seção ( 2m ); e hR o raio hidráulico ( m ). 

5 – CÁLCULO DAS VAZÕES DE ENCHENTE NA SUB-BACIA DO RIO MORRO ALTO 

Foi realizado um estudo dos pontos de estrangulamento existentes no rio Morro Alto. Para 

cada ponto estrangulado, foram realizadas três alternativas de solução para o problema ali existente. 

Neste trabalho são apresentadas apenas as soluções mais econômicas, cabendo ressaltar que houve 

um pequeno conjunto de obras em que a solução mais viável não seria a de menor valor. As obras 

de macrodrenagem propostas são: galerias em concreto armado pré-moldadas; revestimentos de 
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paredes e capeamento de fundo com argamassa e concreto; e pontes de concreto armado. Essas 

soluções foram selecionadas devido a sua facilidade de implantação e manutenção, além de 

apresentar um maior custo-benefício do que as soluções de menor valor, embora apresentassem um 

valor de execução maior que outra solução. 

Foram realizados estudos em 29 pontos de estrangulamento dos quais 22 se apresentaram 

insuficientes para as vazões determinadas pelo método racional, enquanto que para as vazões do 

método do SCS apenas 19 pontos se mostraram insuficientes. Esses pontos são identificados na 

figura 3 e 4 respectivamente. 

 
Figura 3 – Pontos de Insuficiência para o Método Racional (Fonte: SEINFRA, 2006) 
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Figura 4 – Pontos de Insuficiência para o Método do SCS (Fonte: SEINFRA, 2006) 

 

5.1 – Cálculo da Vazão pelo Método Racional 

A bacia hidrográfica do Rio Morro Alto foi dividida em 12 sub-bacias. Estas sub-bacias 

foram fechadas na sua delimitação nos principais dispositivos de drenagem. Os trechos entre ao 

pontos de saída foram denominados de propagação. Foram calculadas as vazões para os pontos 

iniciais e finais das propagações. O ponto inicial é a vazão que chega à sub-bacia, enquanto que no 

ponto final, a sub-bacia passa a contribuir para a vazão do rio. A figura 5 mostra as ordens das 

propagações que foram utilizadas nos cálculos de vazões. A nomenclatura segue uma numeração 

crescente de montante para jusante pelo leito principal do rio. Como na bacia do rio Morro Alto há 

um afluente, o mesmo continuará a seqüência da nomenclatura pelo afluente de montante a jusante. 

O quadro 2 mostra os valores das vazões calculadas pelo método racional. 
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Figura 5 – Esquema de propagações para o Método Racional (Fonte: SEINFRA, 2006) 

 

Quadro 2 – Vazões calculadas pelo Método Racional (Fonte: SEINFRA, 2006) 

Vazão Propagações 
Q inicial Q final 

Propagação 1 14,10 m³/s 19,00 m³/s 
Propagação 2 19,00 m³/s 21,92 m³/s 
Propagação 3 21,92 m³/s 26,96 m³/s 
Propagação 4 13,20 m³/s 23,76 m³/s 
Propagação 5 50,68 m³/s 56,95 m³/s 
Propagação 6 56,95 m³/s 62,83 m³/s 
Propagação 7 62,83 m³/s 64,27 m³/s 
Propagação 8 64,27 m³/s 63,46 m³/s 

 

5.2 – Cálculo da Vazão pelo Método do SCS (Soil Conservation Service) 

Para o cálculo da vazão de enchente pelo método do SCS foi utilizado um programa 

computacional denominado HEC-HMS desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos 

Estados Unidos. Este programa exige como dados de entrada os valores do coeficiente CN (número 

de curva), as precipitações acumuladas, as áreas impermeáveis das sub-bacias, a geometria da seção 

crítica, o comprimento entre sub-bacias e propagações e o coeficiente de rugosidade do trecho. 
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O HEC-HMS cria junções e propagações onde a partir destes elementos são calculadas as 

vazões que chegam ao final de cada trecho de uma sub-bacia. A figura 6 mostra como é 

representada a bacia hidrográfica no HEC-HMS.  A figura 7 demonstra as sub-bacias que compõe a 

bacia do rio Morro Alto e a figura 8 apresenta os pontos que representam as propagações e junções 

do programa computacional HEC-HMS, na bacia do rio Morro Alto. 

 
Figura 6 – Esquema das Sub-bacias, junções e propagações no HEC-HMS (Fonte: SEINFRA, 2006) 

 

 
Figura 7 – Sub-bacias para lançamento no programa HEC-HMS (Fonte: SEINFRA, 2006) 
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Figura 8 – Junções e propagações para a simulação no HEC-HMS (Fonte: SEINFRA, 2006) 

  

A figura 8 demonstra como é a saída de dados do programa computacional HEC-HMS, onde 

cada ponto representado pela letra J e um número são as junções, que são pontos de fechamento da 

delimitação da sub-bacia no leito do rio. Para o programa são nesses pontos que são conectadas as 

contribuições da sub-bacia, ou seja, a partir deste ponto é que a sub-bacia contribui para o sistema. 

As propagações representadas pela letra P e um número, representam o caminho percorrido pelo rio 

até a próxima junção onde haverá mais um acréscimo de vazão decorrente de uma outra sub-bacia. 

Todo o esquema de funcionamento é apresentado pela figura 6. 

5.3 – Comparação entre as vazões calculadas pelo método racional e pelo método do SCS  

O dimensionamento hidráulico foi realizado com o auxílio de uma planilha eletrônica, cujos 

dados de entrada se referem à geometria da seção de projeto, como altura, largura, talude e a 

declividade do trecho. Essa planilha foi desenvolvida pela equipe técnica da unidade de drenagem. 

A partir das planilhas chega-se à capacidade hidráulica de cada dispositivo de drenagem, 

permitindo assim uma comparação de vazão de projeto com vazão atual. O quadro 3 e quadro 4 

comparam em cada trecho de seção de verificação a capacidade hidráulica do dispositivo com a 

vazão de projeto. 
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Quadro 3 – Comparativo de vazão atual e vazão de projeto, pelo método racional (Fonte: SEINFRA,2006) 

P
o
n
t
o 

Descrição 
Capacidade 
Hidráulica 

(m³/s) 

Vazão 
de 

Projeto 
(m³/s) 

1 Galeria existente na lateral da Rua XV de Novembro (pedra) 10,73 19,00 
2 Travessia da Rua XV de Novembro (tubulação) 5,36 19,00 
3 Canal fundos Panificadora Blupão (pedra) 7,86 19,00 
4 Ponte Rua Baggestonss (pedra) 12,87 19,00 
5 Ponte Rua Luiz Delfino (pedra) 23,27 19,00 

5.1 Galeria Pós-Ponte Rua Luiz Delfino 36,37 19,00 
6 Ponte Rua Max Colin (pedra) 9,43 21,92 
7 Canal entre Ruas Luiz Delfino e Bento Gonçalves (pedra) 6,36 21,92 

8 Galeria entre Ruas Bento Gonçalves e Marquês de Olinda 
(pedra) 19,89 21,92 

9 Galeria Rua Marquês de Olinda 39,02 26,96 
10 Ponte Rua Karl Kumlehn  (pedra) 47,74 50,68 
11 Ponte Rua Alceu Koentopp (pedra) 53,48 50,68 
12 Ponte Rua Padre Anchieta (pedra) 38,87 50,68 
13 Ponte Rua Criciúma (pedra) 30,84 56,95 
14 Ponte Rua Dos Atletas (pedra) 26,35 56,95 
15 Ponte Rua Orleans (pedra) 17,32 56,95 
16 Ponte Rua Presidente Castelo Branco (pedra) 47,67 56,95 
17 Ponte Rua Presidente Costa e Silva (pedra) 46,89 56,95 
18 Ponte Rua Araquarí (pedra) 12,88 56,95 
19 Ponte Rua Timbó (pedra) 16,17 62,83 
20 Ponte Rua Jaraguá (pedra) 20,23 62,83 
21 Ponte Ruas Timbó e Conselheiro Arp (pedra) 27,79 62,83 
22 Ponte Rua Frederico Hubner (pedra) 48,87 62,83 
23 Galeria entre Ruas Frederico Hubner e Blumenau (pedra) 38,37 62,83 
24 Galerias Rua Blumenau (mistas) 33,10 64,27 

25 Galeria entre Ruas Quintino Bocaiúva e Doutor João Colin 
(pedra) 65,14 64,27 

26 Ponte Rua Doutor João Colin (pedra) 66,29 64,27 
27 Ponte Rua Orestes Guimarães (pedra) 65,36 64,27 
28 Ponte Avenida José Vieira (pedra) 63,08 63,46 
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Quadro 4 - Comparativo de vazão atual e vazão de projeto, pelo método SCS (Fonte: SEINFRA, 2006) 

P
o
n
t
o 

Descrição 
Capacidade 
Hidráulica 

(m³/s) 

Vazão 
de 

Projeto 
(m³/s) 

1 Galeria existente na lateral da Rua XV de Novembro (pedra) 10,73 15,69 
2 Travessia da Rua XV de Novembro (tubulação) 5,36 15,69 
3 Canal fundos Panificadora Blupão (pedra) 7,86 15,69 
4 Ponte Rua Baggestonss (pedra) 12,87 15,69 
5 Ponte Rua Luiz Delfino (pedra) 23,27 15,69 

5.1 Galeria Pós-Ponte Rua Luiz Delfino 36,37 15,69 
6 Ponte Rua Max Colin (pedra) 9,43 18,47 
7 Canal entre Ruas Luiz Delfino e Bento Gonçalves (pedra) 6,36 18,47 

8 Galeria entre Ruas Bento Gonçalves e Marquês de Olinda 
(pedra) 19,89 18,47 

9 Galeria Rua Marquês de Olinda 39,02 23,43 
10 Ponte Rua Karl Kumlehn  (pedra) 47,74 41,74 
11 Ponte Rua Alceu Koentopp (pedra) 53,48 41,74 
12 Ponte Rua Padre Anchieta (pedra) 38,87 41,74 
13 Ponte Rua Criciúma (pedra) 30,84 49,94 
14 Ponte Rua Dos Atletas (pedra) 26,35 49,94 
15 Ponte Rua Orleans (pedra) 17,32 49,94 
16 Ponte Rua Presidente Castelo Branco (pedra) 47,67 49,94 
17 Ponte Rua Presidente Costa e Silva (pedra) 46,89 49,94 
18 Ponte Rua Araquarí (pedra) 12,88 49,94 
19 Ponte Rua Timbó (pedra) 16,17 57,59 
20 Ponte Rua Jaraguá (pedra) 20,23 57,59 
21 Ponte Ruas Timbó e Conselheiro Arp (pedra) 27,79 57,59 
22 Ponte Rua Frederico Hubner (pedra) 48,87 57,59 
23 Galeria entre Ruas Frederico Hubner e Blumenau (pedra) 38,37 57,59 
24 Galerias Rua Blumenau (mistas) 33,10 61,01 

25 Galeria entre Ruas Quintino Bocaiúva e Doutor João Colin 
(pedra) 65,14 61,01 

26 Ponte Rua Doutor João Colin (pedra) 66,29 61,01 
27 Ponte Rua Orestes Guimarães (pedra) 65,36 61,01 
28 Ponte Avenida José Vieira (pedra) 63,08 59,51 

 

Os quadros 3 e 4 mostram 21 pontos de estrangulamento no método racional enquanto que 

pelo método do SCS  houve 19 pontos de estrangulamento, mostrando assim uma maior eficácia do 

método SCS para a bacia estudada. 

O gráfico representado pela figura 9 demonstra um comparativo entre as vazões do método 

Racional e do SCS nos pontos de obra. 
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Figura 9 – Gráfico comparativo de vazões entre o método Racional x Método do SCS (Fonte: GARCIA. 2006) 

 

O gráfico representado pela figura 10 apresenta as diferenças de vazões entre os métodos 

Racional e SCS. A comparação apresenta uma particularidade: a diminuição da diferença entre os 

valores das vazões calculadas pelos dois métodos quando se aproxima da foz do rio Morro Alto. 
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Figura 10 – Diferença de vazão entre método Racional e SCS (Fonte: GARCIA. 2006) 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 16 

O gráfico representado pela figura 11 apresenta uma relação entre área drenante e vazão 

com um resultado muito parecido como o do gráfico representado pela figura 10 onde com o 

aumento de área drenante os resultados pelos dois métodos tendem a diminuir suas diferenças. 

O gráfico da figura 10 apresentou o último ponto um aumento na diferença de vazão devido 

ao programa computacional HEC-HMS realizar os cálculos com o dispositivo de controle e a 

declividade do trecho fazendo que neste trecho se forme uma espécie de reservatório de contenção 

fazendo com que a vazão pelo método do SCS haja uma diminuição na sua vazão. 
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Figura 11 – Vazão X Área Drenante para os métodos: Racional e SCS (Fonte: GARCIA. 2006) 

7 – COMPARAÇÃO ENTRE CUSTOS 

Os orçamentos foram realizados para que se obtenha a maior proximidade entre o custo da 

obra com o valor cobrado no mercado. Para isso neste trabalho foi utilizada a base de dados da 

Central de Custos de Obras Públicas (CCOP) da prefeitura municipal de Joinville (IPPUJ, 2005). 

Para que se obtenha a maior confiabilidade possível a CCOP realiza 5 operações de 

aferimento de preços e custos: 

a)  Coleta da Amostra de Preços de Materiais e Equipamentos; 

b)  Coleta da Amostra de Preços para Serviços Empreitados; 

c)  Pesquisa de Custos de Mão-de-Obra; 

d)  Regiões de Preços Pesquisados; 

e)  Pesquisa e Cadastramento de Novos Materiais e Equipamentos. 
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Com esses quesitos consegue-se obter uma fonte de dados confiáveis para que a composição 

de serviços e seus respectivos preços se aproximem ao máximo da realidade (IPPUJ, 2005). 

Foi utilizado como apoio para a elaboração dos orçamentos o programa computacional 

“Volare 8.5”, que traz em seu banco de dados as composições dos serviços e o custo unitário básico 

destes serviços utilizados e necessários para a execução das obras estudadas (SEINFRA, 2006). 

O custo das obras previstas dimensionadas com vazões calculadas pelo método racional 

referente a 21 pontos de estrangulamento, gera o valor global de obras na ordem de R$ 

7.756.107,26, referente apenas à para a execução das obras, não levando em conta os gastos devido 

ao licenciamento ambiental, limpeza do rio e desapropriação e indenização de imóveis atingidos 

pelas mesmas. 

O método SCS apresentou 19 pontos de estrangulamento. O total das obras para o método 

SCS foi finalizado em R$ 6.552.869,07, desconsiderando-se neste valor os custos com limpeza do 

rio, licenciamento ambiental e desapropriações e indenizações. 

Todas as obras foram calculadas com o BDI (Benefício e Despesas Indiretas) já inclusos 

numa taxa de 35% e leis sócias com uma incidência de 126,68% sobre a mão-de-obra nos serviços a 

serem executados. Estes dados são valores padrões para os orçamentos realizados pela Prefeitura 

Municipal de Joinville tendo pequenas variações no BDI, IPPUJ (2005). O gráfico da figura 12 

demonstra um comparativo do valor global das obras entre os dois métodos, enquanto que o gráfico 

da figura 13 mostra um comparativo entre obras. 
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Figura 12 – Comparativo entre os métodos Racional e SCS (Fonte: GARCIA, 2006). 
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Figura 13 – Comparativo entre obras para os métodos Racional e SCS (Fonte: GARCIA, 2006).. 

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O dimensionamento através do método SCS mostra-se economicamente mais viável em 

relação ao método racional, não havendo, para a bacia estudada, nenhuma possibilidade do método 

racional apresentar-se mais viável. As diferenças entre as vazões calculadas pelos dois métodos se 

acentuam à medida que se avança de montante para jusante até o meio da bacia hidrográfica, 

havendo uma diminuição desta diferença conforme se propaga para jusante. 

Com o método SCS consegue-se uma economia de aproximadamente 15,51% nos custos das 

obras, gerando uma economia de R$ 1.203.238,19, quantia expressiva que representa 18,36% das 

obras dimensionadas pelo método do SCS. 

Observou-se que para a atual situação da bacia do rio Morro Alto o ponto de maior 

importância é o trecho 14 que corresponde à ponte da Rua do Atletas, onde um simples capeamento 

resolveria o problema do trecho quando usado o método do SCS, enquanto em se usando o método 

racional é necessária a demolição da ponte existente e construção de uma nova ponte. A diferença 

representa um acréscimo de 1322,88%, ou seja, um acréscimo de aproximadamente 13 vezes do 

valor da obra dimensionada pelo método do SCS. 

A maior economia gerada é na obra do trecho 24, que corresponde às galerias que 

atravessam a rua Blumenau, constituindo-se em uma galeria passando sob o Laboratório 

Catarinense e um by-pass pelas ruas Blumenau e Quintino Bocaiúva. Neste trecho obtém-se uma 
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economia de R$ 599.492,68, correspondente a aproximadamente 10% do total das obras 

dimensionadas pelo método do SCS. 

Em 8 pontos da bacia do rio Morro Alto não há diferença significativa por apresentarem a  

mesma solução e valor de obra, independentemente do método utilizado. Nos 8 pontos as obras são 

de capeamento e revestimento de seção, que geram um aumento de capacidade hidráulica 

significativo, por se tratar de alteração do coeficiente de Manning. 

Há um aumento de 3 pontos de obra quando utilizado o método racional, com conseqüente 

acréscimo de custo de R$ 277.405,51,  representando 4,23% do total previsto nas obras quando 

dimensionadas pelo método do SCS.  Os resultados mostram a adequabilidade do método do SCS 

sobre o método racional para obras de macrodrenagem. 
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