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Resumo
A sucessiva expansão das áreas urbanizadas e a carência de dados hidrológicos, em especial nas pequenas bacias, têm agravado os problemas relacionados ao controle de cheias e poluição difusa. Por outro lado, modelos
de hidrologia urbana devem ser capazes de lidar com a rápida evolução da morfologia nas áreas urbanizadas.
O presente trabalho tem o objetivo elaborar e avaliar, a partir de medições em campo, um modelo hidrológico distribuído chamado hidrograma unitário geomorfológico (HUG) para uma sub-bacia urbana (0,85 km²) do
Ribeirão das Pedras a partir de dados de um cadastro técnico multifinalitário (CTM). O modelo foi calibrado de
forma satisfatória ao presente estudo de caso, ao mesmo tempo em que os seguintes fatores intervenientes
foram levantados: topologia da rede pluvial, resolução espacial do cadastramento técnico e a variabilidade espacial da chuva.
Palavras-chave: Geomorfologia urbana. Hidrograma unitário geomorfológico. Drenagem urbana.
Abstract
Expansion of urban areas and the lack of hydrologic data, mainly in small basins, have enforced issues related to
flood control and nonpoint source pollution. However, urban hydrology models should be able to handle the rapid
evolving morphology of urbanized areas. This study aims to build and to discuss a hydrological distributed model,
so called geomorphological unit hydrograph (GUH) for an urban sub-basin (0.85 km²) of Ribeirão das Pedras from
the dataset available in an urban databank (UDB) and compare it with flow measures in the field. The model has
been successfully well calibrated to the case study while influencing factors for the model adherence of the field hydrographs are found as: the storm water network topology, the urban databank spatial resolution, and the rainfall
spatial variability.
Keywords: Urban geomorphology. Geomorphological unit hydrograph. Urban drainage.
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1 INTRODUÇÃO
A sucessiva expansão das áreas urbanizadas e
a vulnerabilidade cada vez maior dessas áreas a
inundações causadas por chuvas intensas têm
colocado ênfase crescente sobre os problemas
relacionados à gestão dos recursos hídricos
como controle de inundações e poluição. A rápida evolução morfológica das bacias hidrográficas urbanas faz com que sejam necessárias
informações precisas sobre a morfologia e os
percursos de escoamento no interior da bacia,
assim como o detalhamento do comportamento dos sistemas de drenagem de águas pluviais,
de forma a fornecer uma resolução espacial do
escoamento direto que seja adequada à modelagem hidrológica (BRUNI et al., 2015).
Um modelo hidrológico urbano geralmente requer uma grande quantidade de informação
para representar as características morfológicas
e hidrológicas de uma bacia urbana (SAMPLE et
al., 2001). O conceito de cadastro técnico multifinalitário apareceu pela primeira vez em muitas
cidades europeias, com a atualização dos registros de cadastro urbano pelo Sistema de Informações Geográficas (SIG) para a manutenção da
infraestrutura (RODRIGUEZ et al., 2003). Nesse
contexto, a modelagem hidrológica de bacias urbanas com a utilização de informações derivadas
diretamente do SIG traz ganho de informação e
representatividade espacial e temporal da bacia
para os modelos hidrológicos. Dentre as limitações encontradas na modelagem hidrológica podem-se citar a escassez e a baixa qualidade dos
dados hidrológicos encontradas principalmente
em pequenas bacias (H. AMAGUCHI et al., 2012;
MILLER et al., 2014), o que vem a ser uma fonte
de incerteza relacionada à distribuição da chuva
no espaço e no tempo.
Atualmente, a complexidade do comportamento hidrológico de áreas urbanas tem motivado o
desenvolvimento de uma série de trabalhos que
abordam a aplicação de modelos hidrológicos
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distribuídos em bacias urbanas. O surgimento do cadastro técnico multifinalitário (CTM) se
deu em função da necessidade de fornecer informações territoriais integradas à gestão urbana
de forma a garantir sua eficiência frente à atual
complexidade das relações do homem com o solo
decorrente do avanço da urbanização e da concentração das populações em áreas urbanas. O
CTM é uma base oficial de dados geométricos,
jurídicos e econômicos organizados, referentes a
unidades territoriais e que permite a sua utilização por diferentes usuários, o que caracteriza a
sua multifinalidade (BONILLA, 2012).
Dentre os trabalhos em que o CTM e o SIG foram
empregados para a caracterização dos usos do
solo e modelagem de HUGs em bacias urbanas,
podem-se citar os de Berthier et al. (1999), Sample et al. (2001), Rodriguez et al. (2003) e Amaguchi et al. (2012). Berthier et al. (1999) realizaram
um estudo em que o CTM foi utilizado em conjunto com dados de chuva e vazão registrados
em duas pequenas bacias urbanas localizadas no
Município de Nantes, na França, com o objetivo
de mapear os tipos de uso do solo nas bacias e
distinguir áreas permeáveis e impermeáveis. Os
resultados obtidos mostram que o coeficiente de
deflúvio (que refere-se exclusivamente ao componente superficial do escoamento) em bacias
urbanas varia de um evento de chuva a outro e
que essa variabilidade é mais pronunciada em
eventos de chuva de baixa intensidade. BRUNI et
al. (2015) analisaram a sensibilidade de um modelo hidrológico urbano às resoluções espaciais
e temporais dos dados hidrológicos, obtidos por
meio de um radar meteorológico polarimétrico
duplo banda X. No estudo, as propriedades das
chuvas e da bacia são analisadas por quatro resoluções espaciais da chuva (100, 500, 1000 e
2000 m) e três resoluções temporais (1, 5 e 10
min). A sensibilidade do modelo à resolução espacial da chuva foi analisada em relação aos seguintes parâmetros: extensão da bacia, extensão
da chuva, resolução do escoamento e densidade
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da rede de drenagem. Os resultados encontrados
por BRUNI et al. (2015) mostram que o modelo
demonstra maior sensibilidade à resolução espacial do que à resolução temporal dos eventos
analisados. Dada a importância da resolução
do escoamento para a modelagem hidrológica
constatada por Bruni et al. (2015), em comparação, o CTM promove o aumento da resolução do
escoamento de maneira mais economicamente
viável do que seria obter ganhos na resolução da
chuva em bacias urbanas.
Entre os trabalhos mais recentes desenvolvidos
na área da modelagem hidrológica distribuída,
existe o desenvolvido por Chang et al. (2015),
que abrange tanto o desenvolvimento de modelos hidrológicos distribuídos como a comparação
entre modelos. Chang et al. (2015) apresentam
uma nova abordagem de modelagem hidrológica
distribuída que aplica o Sewer Flow Model (SFM) e
o Overland Flow Model (OFM). O SFM é um modelo
unidimensional (1D) que simula o escoamento na
rede de drenagem. Já o OFM é um modelo bidimensional (2D) que simula a dinâmica de escoamento entre a rede de drenagem e a superfície
para diferentes tipos de cobertura de solo em
bacias urbanas. A abordagem proposta simula o
processo físico de transformação de chuva-vazão desde a cobertura dos edifícios (consideradas planas e com paredes de retenção) até a captação por meio do sistema predial de coleta de
águas pluviais e o subsequente deságue na rede
de drenagem por onde segue até o exutório. A
combinação dos modelos OFM/SFM e SFM/OFM
permite, ainda, a sobrecarga do poço de visita e o
alagamento em sua superfície, nos casos em que
a capacidade hidráulica da rede de drenagem for
superada, e o posterior retorno do escoamento
da superfície para o poço de visita. Para tanto, o
modelo desenvolvido exige uma maior quantidade de informação e processamento de dados que
os demais modelos avaliados. Porém, na comparação feita com outras cinco técnicas de modelagem urbana avaliadas, os resultados que mais
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se aproximaram dos eventos registrados foram
obtidos por meio da abordagem apresentada por
Chang et al. (2015).
Este trabalho aplica a metodologia apresentada
no estudo de Rodriguez et al. (2003) para derivar o hidrograma unitário geomorfológico de
uma pequena bacia urbana a partir do uso de um
cadastro técnico multifinalitário. A informação
disponível no CTM possibilita a descrição explícita das áreas de produção de escoamento e seus
percursos, além de caracterizar toda a morfologia
da bacia. Os resultados encontrados são discutidos de forma a contribuir para a pesquisa sobre
o uso do CTM na modelagem hidrológica distribuída em áreas urbanas, analisando o comportamento do conjunto de parâmetros derivados
diretamente do CTM utilizados na modelagem e
dos parâmetros de modelagem empregados na
calibração do HUG, e avaliando os possíveis fatores que influenciam a aderência entre o HUG e
o HU Médio observado.

2 METODOLOGIA
2.1 Área de Estudo e Monitoramento
O estudo aborda a bacia de um dos afluentes do
Lago “Chico Mendes”, situado no Parque Ecológico Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho, e
que ocupa cerca de 74% de sua área total. O parque, por sua vez, possui uma área de aproximadamente 13,4 hectares situada no limite entre o
Campus Universitário Professor Zeferino Vaz da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
e o bairro Cidade Universitária na porção norte-noroeste do Município de Campinas-SP. A
região de estudo possui cerca de 0,85km² e refere-se às áreas de contribuição do sistema de
drenagem superficial do campus (Fig. 1), levantadas por meio de cartas topográficas na escala 1:10.000 do IGC, e dos mapas cadastrais na
escala 1:5000 com curvas de nível de 5m em 5m
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fornecidos pela CPO-UNICAMP. Sua maior porção é ocupada por algumas áreas residenciais
urbanizadas e pelo Campus Universitário. Essa
porção é composta de vias urbanas asfaltadas,
estacionamentos, amplas áreas arborizadas,

praças, canteiros, um grande conjunto de quarteirões e edificações (faculdades, bibliotecas,
prédios administrativos, ginásio, reitoria, auditório, entre outros) que formam todo o aparelhamento institucional da Unicamp.

Figura 1 – Ocupação Atual da Área de estudo.

Fonte: Adaptado de Google Earth.

A área de estudo possui semelhanças com a
analisada por Chang et al. (2015). As extensões
das áreas estudadas são próximas – 0,85km² e
2,77km² (CHANG et al., 2015) – e ambas abrangem parte de um campus universitário e de uma
área residencial. Não por acaso, alguns dos estudos mais completos de modelagem hidrológica
são propostos por universidades e realizados no
66

entorno de seu campus por meio dos dados disponibilizados pela instituição.
No presente estudo, é utilizado um medidor de
vazão por efeito Doppler. O equipamento foi
instalado no último poço de visita de jusante
da galeria pluvial da Faculdade de Educação
Física (FEF) da Unicamp, adotado como o exuRevista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 63-79 | Ed. Esp. Set. 2020
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tório da área de drenagem e situado ao norte
(Fig. 1). Os dados de vazão coletados são utilizados em conjunto com os dados de chuva obtidos
do posto pluviométrico Cepagri, referentes às
datas em que os eventos de escoamento foram

registrados para a derivação dos hidrogramas
unitários observados.
Um resumo com as principais informações a respeito de cada um dos eventos de chuva estudados é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Eventos de Chuva Registrados.

nº

(1)

1
2
3
4
5
6
7

Data do Evento
(dd/mm/aaaa)
07/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
25/11/2014
26/11/2014
26/11/2014
19/12/2014

Início
(h:min)
20:40
12:40
18:10
21:30
07:10
13:50
22:30

Eventos selecionados
Duração
P total(2)
(mm)
(min)
30
9,65
50
8,13
120
6,10
40
6,86
20
3,05
50
8,64
30
3,56

i(3)
(mm/h)
19,30
9,75
3,05
10,29
9,14
10,36
7,11

Pe(4)
(mm)
1,287
0,909
0,763
1,419
0,752
2,919
0,371

C(5)
0,13
0,11
0,13
0,21
0,25
0,34
0,10

Notas: (1) número de identificação do evento; (2) precipitação total; (3) intensidade da chuva; (4) precipitação efetiva; (5) coeficiente de deflúvio

Nos eventos observados na sub-bacia da Rede
FEF houve uma variação do coeficiente de deflúvio entre os valores de 0,10 – 0,34. No caso dos
eventos de números 2 a 6, o coeficiente de deflúvio varia gradativamente de 0,11 a 0,34, possibilitando a observação da influência da chuva
antecedente nos eventos medidos, já que se trata de 5 eventos ocorridos em um período de três
dias seguidos, muitos deles no mesmo dia e com
poucas horas de intervalo. É visível a influência
da chuva antecedente por meio da variação do
coeficiente de deflúvio nos Eventos 4, 5 e 6. Já no
Evento 3, a atuação da chuva antecedente não é
tão evidente devido à baixa intensidade da chuva registrada. É observada uma grande variação
na duração (de 20 a 120 minutos) e uma baixa
intensidade (de 3 a 19mm/h) nos eventos registrados. Considerando como eventos de baixa intensidade os que registraram chuva abaixo de 10
mm/h (Eventos 2, 3, 5 e 7) e de alta intensidade
os registros acima desse valor (Eventos 1, 4, e 6),
não é possível corroborar os resultados obtidos
por Rodriguez et al. (2003) e Berthier et al. (1999),
uma vez que a variação do coeficiente de deflúvio é observada de forma pronunciada em ambos
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 63-79 | Ed. Esp. Set. 2020

os eventos. As vazões e as chuvas medidas (totais
e efetivas) em cada um dos eventos para a seção
em estudo são apresentados na Fig. 2.

2.2 Cadastro Técnico Multifinalitário
No presente estudo, é elaborado um Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) do campus da
Unicamp conforme base cadastral, cujas cartas
e planilhas estão listadas na Tabela 2. A base
cadastral foi fornecida pela Coordenadoria de
Projetos e Obras da Unicamp (CPO-Unicamp) e
refere-se ao Plano Diretor da Cidade Universitária "Zeferino Vaz". Os dados do CTM constituem
a base da representação da bacia no modelo hidrológico. O CTM do campus é filtrado manualmente para o domínio da bacia em escala de
lotes que incluem suas respectivas construções,
viários e redes de águas pluviais. O sistema viário participa do elemento hidrológico junto com
os lotes. O escoamento dentro das parcelas cadastrais é parametrizado devido à deficiência da
informação a respeito das tubulações e calhas de
drenagem existentes dentro delas.
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Figura 2 – Vazões e chuvas medidas nos eventos.
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O desenvolvimento do CTM se dá em duas etapas fundamentais:
i. Elaboração de uma planta planialtimétrica onde a bacia em estudo é subdividida em
elementos hidrológicos urbanos (EHU) compostos por uma parcela cadastral e sua porção
adjacente de rua. O termo EHU foi retira-

do do trabalho desenvolvido por Rodriguez
et al. (2008);
ii. Produção de uma planta vetorial dos percursos de escoamento ao longo do sistema viário
e dentro da rede de águas pluviais. Rodriguez et
al., 2003, denomina “Runoff Branching Structure”
(RBS) as estruturas de drenagem ao longo dos
percursos de escoamento.

Tabela 2 – Informações disponíveis na base cadastral.
Cartas
Uso e ocupação do solo
Sistema viário e estacionamento
Implantação geral de prédios e quadras
Rede de águas pluviais
Delimitação e numeração de quadras
Meio ambiente e área de preservação permanente - APP
Curvas de nível (topografia)

2.3 Elementos Hidrológicos
A delimitação dos elementos hidrológicos urbanos
(EHU) e a definição dos percursos de escoamento a
jusante constituem a base da abordagem de modelagem hidrológica proposta por Rodriguez et al.,
(2003). Segundo Rodriguez et al., (2003), uma bacia urbana pode ser inteiramente representada por
um conjunto de EHUs conectados às estruturas de
ramificação do escoamento (RBS).
A área de um EHU é denominada Ei. A fração
impermeável de uma Ei é denominada ci, sendo
estimada a partir das áreas construídas e de viários urbanos adjacentes. O centro de gravidade
gi da parte impermeável do EHU é definido como
o centro de gravidade da maior construção dentro do lote (se o lote possuir alguma construção)
ou como o centro de gravidade do lote em si (se
o lote estiver vazio). A distância de escoamento,
que é a distância média percorrida pelo fluxo do
escoamento, é denominada di e expressa a partir
da projeção ortogonal do centro de gravidade (gi)
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 63-79 | Ed. Esp. Set. 2020

Planilhas
Identificação de cada trecho de rede de águas pluviais
e poço de visita
Dimensão e tipo (material) da tampa e poços de visita
Cotas de elevação de topo e fundo dos poços de visita
Cotas de elevação de terreno
Comprimento de cada trecho da rede de águas pluviais
Diâmetro e cada trecho da rede de águas pluviais
Cotas de elevação da geratriz inferior de entrada e saída de cada
trecho da rede de águas pluviais

do EHU até o eixo do segmento de rua adjacente.
A declividade (si) é obtida por meio de uma interpolação linear dos pontos de elevação do CTM
ao longo da distância de escoamento (di). Em seguida, o escoamento difuso de transferência sobre as superfícies impermeáveis e o escoamento
concentrado por meio das calhas e tubulações
dentro das parcelas cadastrais serão representados por um tempo de percurso (ti,0).
As informações extraídas do CTM são parametrizadas de acordo com a discretização da bacia
em elementos hidrológicos (Fig. 3). Observa-se
a representação dos EHU, tendo sido delimitados com base nas quadras e na topografia e sua
constituição arquitetônica. Os EHU E15 (1,45ha),
E17 (1,28ha) e E19 (0,17ha) estão localizados na
região mais a montante da bacia, de onde o escoamento superficial segue para o E31 (6,42ha)
que envolve toda a área correspondente à chamada Praça da Paz no Campus Universitário. O
escoamento superficial continua para o E36
(2,51ha) correspondente à quadra onde se en69
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contra o Centro de Convivência Infantil e em direção ao E37 (4,05ha) no Instituto de Biologia,
seguindo pelo E50 (3,22ha), que abrange parte
da Praça do Ciclo Básico adjacente à Rua Sérgio
Buarque de Holanda e pelo E35 (5,93ha), onde se

encontra o Arquivo Central. Finalmente alcança
o E49 (5,89ha), na área mais a jusante da bacia,
onde estão localizados o Restaurante Universitário e a Faculdade de Educação Física, próximo ao
exutório (Lago Chico Mendes).

Figura 3 – Discretização da área em estudo em elementos hidrológicos urbanos.

2.4 Estruturas de Ramificação do Escoamento

coamento na rua. Os segmentos de RBS são ca-

Neste estudo, é identificada a geometria linear
dos percursos de escoamento ao longo do sistema viário da rede de águas pluviais, que constitui as estruturas de ramificação de escoamento
(RBS), sob condições de escoamento permanente
uniforme. São admitidas a sobrecarga e o consequente alagamento nos poços de visita. O fluxo
proveniente do EHU apenas contribui para o es-

racterizados pelo seu comprimento, declividade
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e diâmetro. Dessa forma, o perfil exato de cada
trecho de escoamento é conhecido. É adotada a
hipótese de que o escoamento ao longo do sistema viário urbano irá se concentrar ao longo das
sarjetas até encontrar um nó de entrada (poços
de visita) da rede de drenagem.
Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 225 / pp 63-79 | Ed. Esp. Set. 2020
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Na Fig. 4 ilustra-se a conexão das áreas de produção do escoamento superficial ao longo do sistema de drenagem, assim como a localização dos
poços de visita e dos trechos da rede de drenagem
até o exutório da bacia. Na Tabela 3, tem-se os
quantitativos sobre a morfologia da bacia hidrográfica estudada. O EHU E84 é o elemento que
possui a maior extensão de área (54ha) dentre os
EHU delimitados. Essa área é relativa a um bairro
residencial em que inexistem informações no CTM
sobre a rede de drenagem e até mesmo a respeito
das áreas construídas existentes, o que impossibilitou uma maior discretização dessa região. A
fração impermeável global estimada na sub-bacia
urbana do Ribeirão das Pedras é de 62% (Tabela
3), valor superior ao das bacias urbanas de Rezé
e Les Gohards analisadas no trabalho de Rodri-

guez et al. (2003), ambas com 38%. A maior parte
dos EHU delimitados no presente trabalho possui
áreas entre 0,17 e 5,00ha, enquanto Rodriguez et
al. (2003) empregaram áreas entre 0,08 a 0,45ha.
Essa diferença se deve às diferenças de quantidade e qualidade da informação presente nos CTMs
utilizados nos trabalhos. O grande número de EHU
e as reduzidas áreas destes mostram que Rodriguez et al. (2003) utilizaram um CTM mais completo que o elaborado no presente trabalho. Logo,
a disponibilidade de dados cadastrais configura
um fator determinante na modelagem hidrológica
distribuída em bacias urbanas. Quanto maior for
a disponibilidade de dados, maior será o grau de
detalhamento do CTM empregado e distribuição
do modelo.

Figura 4 – Mapa da distribuição da impermeabilidade nos EHU e rede de drenagem.
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Tabela 3 – Quantitativos sobre a morfologia da
sub-bacia estudada.
Sub-Bacia Urbana do Ribeirão das Pedras
Área Superficial da bacia em estudo (ha)
Fração impermeável global (%)
Número ne de EHU's
Área média dos EHU's (ha) e desvio padrão (ha)
Fração impermeável c, média estimada dos EHU's e
desvio padrão

84.97
62
10
8,50 – 16,15
0,44 – 0,23

A taxa de impermeabilidade dos EHU foi estimada com base na relação entre as áreas construídas acrescidas das áreas pertencentes ao viário
urbano existentes dentro de cada lote e a área
total de cada EHU. A rede de drenagem da área
em estudo é composta em sua maior parte por
segmentos de rede com declividades entre 1% e
2% e diâmetros de 1,00m e 1,20m e um total de
21 poços de visita.

2.5 Hidrograma Unitário Instantâneo
Geomorfológico
A metodologia do HUIG representa a transformação de chuva em vazão baseada na geomorfologia da bacia, assumindo que a resposta
hidrológica segue o comportamento de um reservatório linear e que uma distribuição de frequência governa as transições do escoamento
entre as sub-bacias. O objetivo da aplicação do
método é a derivação do hidrograma de escoamento superficial direto, na qual entende-se
que o volume precipitado efetivo será igual ao
volume escoado. Em um instante t > 0, VB(t), que
é o volume de água armazenado na bacia, QB(t)
que é a vazão de saída no exutório, e IB(t), que é
a chuva efetiva sobre a bacia, estão relacionados por meio da equação da continuidade (RIGHETTO, 1998):

𝑑𝑑𝑉𝑉𝐵𝐵 (𝑡𝑡)
= −𝑄𝑄𝐵𝐵 (𝑡𝑡) + 𝐼𝐼𝐵𝐵 (𝑡𝑡) (1)
𝑑𝑑𝑡𝑡

72

Essa equação pode ser expressa a partir de uma
distribuição de frequências, supondo-se que
a chuva é composta por um grande número de
partículas com propriedades iguais. Considerando, primeiramente, a bacia vazia VB(0) = 0, e que
a chuva efetiva unitária instantânea ocorrida no
tempo t = 0, I0 incide uniformemente sobre toda
a bacia pode-se interpretar que essa chuva é formada por um grande número de partículas np,
cada uma com volume v0, de forma que I0 = np.v0
(RIGHETTO, 1998).
Admite-se que uma partícula não sofre interferências das demais em seu percurso sobre a bacia, portanto o tempo que uma partícula i leva
para percorrer o trajeto desde o ponto onde se
precipitou até o exutório da bacia independe da
chuva. Adota-se que em um primeiro momento
as partículas precipitadas encontram-se em uma
das encostas ei, em seguida ocorre a transição
das partículas para algum canal de ordem i, de
onde seguem até a transição para outro canal
de ordem j (j > i), seguindo assim até o exutório
da bacia. O conjunto dos percursos possíveis de
uma partícula é determinado pelo conjunto S: {s1,
s2, s3, s4, ...}. Assume-se x como o estado em que
a partícula se encontra e Tx como o tempo total
de percurso nesse estado, sendo Tx uma variável
aleatória e definida por uma função densidade
probabilidade fx (RIGHETTO, 1998).
Definindo-se a função densidade probabilidade
do tempo de percurso de uma partícula fB(t) como
sendo o hidrograma unitário hu(t) e considerando
uma chuva efetiva unitária instantânea ocorrida
no tempo t = 0, isto é, I0 = 1, pode-se obter o hu(t)
da bacia com base na análise de frequência dos
tempos de percurso das partículas de água sobre
a bacia e das distribuições de probabilidades dos
percursos si, ps . Os valores de ps são obtidos por
meio dos valores de probabilidade das transições
definidas e P[Ts < t] = P[Tx1 + Tx2 +...+ Txk < t ] = Fs(t)
é determinada com base nas k funções de probabilidades independentes, fxi, i =1, 2,..., k. Cabe
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salientar que a função densidade de probabilidade de Ts, fs(t) é exponencial e na modelagem da
rede pluvial deste estudo o HUG foi obtido deterministicamente (hidraulicamente) adotando-se
uma duração unitária igual à duração da chuva
determinada pelo HU observado.

considerando uma contribuição lateral e da resistência (RIGHETTO, 1998):

A propagação do escoamento no viário urbano e na rede de águas pluviais é modelada por
meio do SWMM5, que é a edição atual do Storm
Water Management Model (Modelo de Gestão
de Águas Pluviais - SWMM) da U.S. EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos).
O SWMM emprega as equações de Saint-Venant
tanto para a análise e simulação do escoamento
em canais como para o escoamento sobre superfícies. Essas equações podem ser expressas para
o escoamento ao longo de um único conduto da
seguinte forma:

𝑞𝑞 =

𝜕𝜕𝐴𝐴 𝜕𝜕𝑄𝑄
+
= 0
𝜕𝜕𝑡𝑡 𝜕𝜕𝑥𝑥

Continuidade (2)

𝜕𝜕𝑄𝑄 𝜕𝜕(𝑄𝑄 2 ⁄𝐴𝐴)
𝜕𝜕𝐻𝐻
+
+ 𝑔𝑔𝐴𝐴 ∙
+ 𝑔𝑔𝐴𝐴𝑆𝑆𝑓𝑓 + 𝑔𝑔𝐴𝐴𝐻𝐻𝐿𝐿 = 0
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝜕𝜕𝑥𝑥
𝜕𝜕𝑥𝑥



Movimento (3)

em que x é a distância (m) ao longo do conduto, t
é o tempo (s), A é a área da seção transversal (m²),
Q é a vazão (m³.s-1), H é a carga hidráulica no conduto (m), Sf é a declividade da linha de energia
(m.m-1), HL é a perda de energia local por unidade
de comprimento do conduto (m.m-1) tanto para
trechos forçados como para trechos livres, e g é a
aceleração da gravidade (m.s-2).
De modo geral, nas áreas de produção de escoamento representadas pelos EHU em que as condições hidráulicas permitem que a equação do
movimento seja simplificada por Sf=S0, é aplicado o modelo de ondas cinemáticas, que é composto pelas equações da continuidade, desta vez
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𝜕𝜕ℎ 𝜕𝜕𝑞𝑞
+
= 𝑞𝑞' 
𝜕𝜕𝑡𝑡 𝜕𝜕𝑥𝑥
#𝑆𝑆% (⁄)
∙ℎ 
𝑛𝑛

Continuidade (4)

Resistência (5)

em que h é o raio hidráulico (m), q é a vazão específica (m.s-1), qL a contribuição lateral de vazão
por unidade de comprimento do canal (m³.s-1.m),
n o número de Manning (m-1/3.s) e S0 a declividade
longitudinal do canal (m.m-1).
Já a propagação do escoamento no viário urbano e
na rede de águas pluviais é modelada por meio do
modelo de ondas dinâmicas. Esse modelo resolve
as Eq. 2 e 3 de Saint Venant em suas formas completas sem desprezar nenhum termo, propiciando
uma maior precisão na descrição do escoamento.
A modelagem empregada é equivalente a uma
das técnicas de modelagem hidrológica urbana
avaliadas no trabalho de Chang et al. (2015) porque considera a sobrecarga e o consequente alagamento nos poços de visita, porém não permite
a vazão de retorno do alagamento para a rede de
drenagem. Já para a aplicação da técnica com a
qual Chang et al. (2015) obtiveram os melhores
resultados – a aplicação mista dos modelos acoplados SFM/OFM e OFM/SFM – seria necessária
uma quantidade maior de dados que a disponível
para a realização desse trabalho. Com base em
Barbassa (1991), Collodel (2009) e Neves et al.
(2009), adota-se o coeficiente de 0,013 para o
número de Manning da rede de drenagem por se
tratar de um valor médio dentro da faixa de valores (0,011 - 0,015) indicados para tubulações de
concreto, enquanto Chang et al. (2015) adotaram um valor distante (0,015) em função da disponibilidade de informações sobre a situação da
rede de drenagem modelada.
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Os HUs referentes aos eventos de chuva registrados são sobrepostos (Fig. 5) para que sejam analisadas as características gerais, as semelhanças
e as discrepâncias existentes. Primeiramente
nota-se que a maioria dos eventos possui um
tempo de base de cerca de 120 minutos e que a
intensidade de pico média observada é de 0,80
m³s-1.mm. A sobreposição evidencia a semelhança entre os HUs referentes aos Eventos 1, 4, 6, 7
e a discrepância dos demais HUs (Eventos 2, 3 e
5). A defasagem dos HUs dos Eventos 2, 3 e 5 é
demonstrada principalmente na comparação
dos tempos de início, pico e recessão. Em adição,
o Evento 2 apresenta um pico destoante dos demais. O Evento 3 semelhante ao Evento 5 possui
o tempo de início mais atrasado devido à variabilidade dos tempos de concentração (17 e 42,5
minutos) em decorrência das intensidades (3,05
e 9,14mm/h) presentes nos eventos registrados.
A partir do grupo de HUs semelhantes é obtido
um HU médio para fim de calibração do HUG.

2.6 Calibração
O HUG é calibrado de forma manual (ajuste visual) com base no HU Médio dos HUs observados.
A calibração é executada por meio da fixação
do número de Manning, sendo um valor para as
áreas impermeáveis e outro valor para as áreas
permeáveis. De modo a buscar a melhor aderência entre o HUG modelado e o HU Médio, emprega-se o coeficiente de eficiência, desenvolvido
por Nash e Sutcliffe em 1970 para avaliar a qualidade da calibração, expresso como:

𝑁𝑁𝐴𝐴𝑆𝑆𝐻𝐻 = 1 −

∑(𝑄𝑄𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡 − 𝑄𝑄𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 )2
(6)
∑(𝑄𝑄𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 − 𝑄𝑄2𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 )2

em que Qest é a vazão do HUG modelado no intervalo de tempo t; Qobs é a vazão do HU observado
no intervalo de tempo t; e Qobs é a média das vazões do HU observado.

Figura 5 – HUs Observados.
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O HUG foi obtido para uma chuva unitária de 5
minutos da sub-bacia da Rede FEF. A duração
unitária (ΔD) é obtida em função do tempo de
concentração, conforme disposto na Eq. 7 (NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE,
2007). O tempo de concentração é determinado
por meio de cada hidrograma de enchente como
1,7 vez o tempo de ascensão até o pico, de acordo com levantamentos empíricos do NRCS.

∆𝐷𝐷 = 0,133 ∗ 𝑡𝑡𝑐𝑐 (7)

Com o objetivo de delimitar um intervalo de valores
coerente para a execução da análise de sensibilidade dos coeficientes n de Manning, foi empregada a
rugosidade relativa Rh/e , onde Rh é o raio hidráulico
da seção que, no presente estudo, é igual à lâmina d’água y sobre a superfície, e e é a rugosidade
absoluta equivalente, um parâmetro de base física
relacionado com o tamanho da rugosidade nas superfícies impermeáveis e a altura da vegetação nas
superfícies permeáveis. Assume-se que y=0,10m e
que, portanto, só são coerentes valores do número
de Manning, n, em que Rh>e . Utiliza-se uma equação que põe o coeficiente C da fórmula de Chézy
em função de e (Eq. 8) para a delimitação do intervalo de valores do coeficiente n de Manning que
atendem à condição Rh>e (PORTO, 2006).

3/5

𝑅𝑅
8𝑔𝑔
14,84𝑅𝑅ℎ
𝐶𝐶 = # = '8𝑔𝑔 ∙ 2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ,
2= ℎ
𝑓𝑓
𝜀𝜀
𝑛𝑛

 (8)

em que g é a aceleração da gravidade, f é o fator
de atrito, Rh é o raio hidráulico, e é a rugosidade
absoluta equivalente e n é o número de Manning.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A melhor aderência foi obtida por meio dos parâmetros n, número de Manning para áreas impermeáveis e permeáveis com base no coeficiente
de eficiência de Nash-Sutcliffe. A análise de sensibilidade dos parâmetros de modelagem (Fig. 6)
mostra que a melhor aderência entre o HUG e o
HU Médio foi encontrada no par de valores de n
0,033 e 0,038 (impermeável e permeável), onde o
coeficiente de NASH é de 0,68. No entanto, adotase como referência o par de valores de n 0,027 e
0,028 com uma aderência de 0,63 do coeficiente
de NASH, por apresentar coerência com as rugosidades esperadas e ainda uma boa aproximação do
ajuste máximo encontrado (N=0,68). Os valores
adotados para áreas impermeáveis e permeáveis
ficaram abaixo dos valores de 0,050 para áreas
construídas e 0,080 para áreas verdes e parques
empregados por Chang et al. (2015).

Figura 6 – Análise de Sensibilidade.
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É apresentada a comparação gráfica entre o
HUG calibrado por meio do número de Manning
nas áreas permeáveis e impermeáveis, conforme
observado na Fig. 7. Analisando primeiramente
os volumes dos hidrogramas, observa-se que o
volume do HU Médio (1292,26 m³) é maior que o
volume do HUG (804 m³). No entanto, o volume
do HUG apresenta boa aproximação do volume
da bacia estudada, considerando uma precipitação unitária (849,8 m³), o que valida o HUG modelado. A diferença do volume dos hidrogramas
sugere que a área da bacia da FEF considerada no
trabalho pode estar subestimada em relação à
área de drenagem real, a qual pode possuir ligações de boca de lobo fora dos divisores topográficos no setor pertencente ao bairro onde o CTM
não possui detalhamento.
Essas incertezas existentes na delimitação da
área de drenagem se devem ao fato de que o
CTM apresenta carência de informações sobre
o maior EHU presente na sub-bacia da Rede FEF,
o EX (54 ha). Esse elemento hidrológico possui
uma grande área impermeável (80,6%). Boa parte dessa área é relativa a determinada porção de
um bairro residencial em que inexistem informações sobre a rede de drenagem e até mesmo
a respeito das áreas construídas existentes na
área. Essa deficiência de informação fez com que
a modelagem hidrológica executada desconhecesse grande parte dos percursos de escoamento
existentes no EHU EX, subdimensionando o tempo de concentração no EHU.
Observa-se que o tempo de início do HUG mostra uma defasagem de cerca de 10 minutos em
relação ao HU Médio. O tempo de base dos dois
hidrogramas mostra uma melhor aderência. O
pico dos dois hidrogramas apresentou valores
distantes. O HUG apresenta uma velocidade de
escoamento superficial direto maior do que a observada no HU Médio, o que faz com que o tempo
de pico e o de início da recessão do volume es-
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coado no HUG ocorram antes do que o observado no HU Médio. Nota-se assim a influência das
diferenças existentes nas velocidades de escoamento superficial direto e suas variáveis relacionadas a diferentes chuvas, na aderência entre os
dois hidrogramas.
As defasagens observadas entre o HUG e o HU
Médio se deram, em parte, à baixa resolução do
escoamento superficial direto que tem relação
direta com o grau de detalhamento do CTM empregado na modelagem hidrológica. A variabilidade das intensidades registradas incide na distribuição do volume escoado ao longo do tempo,
afeta diretamente a forma do HU Médio e indiretamente a forma do HUG por meio da calibração.
O HUG calibrado é comparado graficamente
com os HUs observados no restante dos eventos
medidos (3 eventos), os quais não foram empregados na derivação do HU Médio. Empregase o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe
para avaliar a aderência entre eles. A avaliação
da aderência entre os hidrogramas por meio do
coeficiente de NASH é apresentada na Tabela 4.
O HUG mostra uma aderência insatisfatória
(N<0) em relação aos HUs referentes aos Eventos
2, 3 e 5. Isso ocorre por se tratar dos eventos de
maior duração (exceto o Evento 5) e menor intensidade registrados. Nessas condições, a influência da variabilidade espacial da chuva é de fácil
identificação. Adicionalmente, a aderência entre
os hidrogramas sofre a influência da diferença
entre as intensidades de chuva registradas pelo
pluviógrafo da CEPAGRI, o qual está localizado a
1,2 km de distância da área em estudo, e as de
fato ocorridas na área em estudo. A variabilidade
de intensidades influencia diretamente a aderência exibida entre o HUG e os HU observados,
devido à influência da não-uniformidade temporal e espacial da chuva nos tempos (velocidades)
de escoamento.
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Figura 7 – HUG Calibrado X HU Médio

A variabilidade de intensidades e durações presente nos eventos registrados influenciou diretamente a aderência exibida entre o HUG modelado e os HU observados. Uma forte evidência da
influência da intensidade no tempo de concentração é que eventos com pequena intensidade
de chuva tendem a apresentar um tempo de pico
maior que um evento de grande intensidade.
O HU é um método linear que assume o tempo

de escoamento direto invariável em uma bacia,
enquanto o comportamento real observado nos
HUs dos eventos registrados indica que isso não
ocorre, pois cheias de diferentes intensidades
têm tempo de deslocamento variável. Isso se
deve à não-uniformidade temporal e espacial
da chuva e às características não-lineares do escoamento. Os HUs dos eventos registrados são
apresentados na Fig. 8.

Tabela 4 – Avaliação da aderência entre o HUG e os HUs Observados por meio do coeficiente de NASH.
Evento
2
3
5

Data do Evento
(dd/mm/aaaa)
24/11/2014
24/11/2014
26/11/2014

Início
(h:min)
12:40
18:10
07:10
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Duração
(min)
50
120
20

P total
(mm)
8,13
6,10
3,05

NASH
-0,16
-0,64
-0,09
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Figura 8 – HUs dos eventos registrados.

4 CONCLUSÕES
Os resultados obtidos demonstram o uso do cadastro técnico multifinalitário (CTM) para a ob78

tenção de um modelo hidrológico distribuído de
pequenas bacias urbanas. O emprego do CTM
contribui para a representação da área de estudo
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em um nível de detalhamento necessário para a
elaboração de um modelo hidrológico distribuído.

CHANG, T. J., WANG, C. H., CHEN, A. S. A novel approach to model dy-

A comparação do HUG calibrado com o HU Médio
demonstra uma diferença nos volumes escoados
que evidencia especificamente a incerteza quanto
ao traçado subterrâneo das redes de drenagem. As
defasagens observadas entre o HUG e o HU Médio,
por outro lado, ocorrem devido às diferenças de
velocidades de escoamento superficial no terreno,
que são devidas a: i) intensidades das chuvas e ii)
baixa resolução dos elementos hidrológicos.
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Estudos futuros poderão ser desenvolvidos a respeito do grau de detalhamento do CTM necessário
à obtenção de uma resolução do escoamento adequada a uma modelagem hidrológica distribuída.
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