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OBJETIVO

Projetos de novas redes de drenagem e avaliações de redes 
existentes utilizam diferentes métodos de cálculo de vazão.

Analisar a aplicabilidade dos métodos e apresentar os resultados 
obtidos da comparação dos valores de vazão e velocidade 

obtidos pela utilização do Método Racional e pela simulação 
feita com o modelo SWMM em parte do Riacho Fundo I (DF).



METODOLOGIA

• Riacho Fundo I: região administrativa altamente urbanizada;

• Trechos finais da rede escolhidos para análise → 15 sub-bacias
totalizando área de 15,03 hectares.



METODOLOGIA

• O Método Racional estabelece relação entre chuva e 
escoamento superficial e fornece vazão máxima de projeto;

• Coeficiente de escoamento → uso e ocupação do solo.

Uso e ocupação 
do solo

Coeficiente de 
Deflúvio

Área 
(ha)

Porcentagem 
(%)

Vegetaçao e 
jardim

0,15 0,89 5,95

Asfalto 0,90 3,30 21,93
Zona urbana 0,60 8,71 57,92
Solo exposto 0,20 2,13 14,19

Área Total 0,58 15,03 100,00

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴

𝑖 =
1574,7 𝑥 𝑇𝑟0,207

𝑡𝑐 + 11 0,884

Curva IDF



METODOLOGIA

• A modelagem hidrológica e hidráulica estima o escoamento 
superficial pela transformação de chuva em vazão;

• O modelo SWMM foi utilizado na interface do PCSWMM;

• Método SCS foi adotado para cálculo da infiltração;

• Dados de entrada: chuva de projeto, traçado da rede de 
drenagem e especificações dos componentes, características 
da área de contribuição.



METODOLOGIA



PRINCIPAIS RESULTADOS

• Dos valores calculados para a vazão e velocidade nos 16 
condutos, 81% foram superestimados pelo Método Racional 
em relação aos obtidos no PCSWMM para o caso da vazão, o 
que aconteceu para 88% dos valores no caso da velocidade;

• Foi encontrada no trecho final velocidade superior à máxima 
especificada pelo termo de referência da NOVACAP;

• As vazões encontradas no trecho final diferiram em apenas 
1%, o que confirmou a indicação do uso do método racional 
em áreas pequenas (até 300 ha).



PRINCIPAIS RESULTADOS

Hietograma e hidrograma no 
exutório

Perfil da rede antes do exutório



PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• O método simplificado se mostrou satisfatório para o cálculo 
da vazão de projeto, apesar das diferenças em relação aos 
valores obtidos por simulação no PCSWMM;

• O SWMM se mostrou adequado para estudo de bacia urbana;

• O método racional deve ser mais utilizado em pequenas bacias 
e em estudos preliminares, sendo a modelagem hidrológica-
hidráulica mais recomendada para avaliação dos sistemas de 
drenagem urbana.
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