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1 PREÂMBULO 

Este documento apresenta diretrizes para estudos de Cota de Inundação, os quais 

devem ser elaborados de maneira completa, racional, clara, precisa e concisa, para 

o fácil e perfeito entendimento das definições, cálculos e conclusões de projeto. 

A revisão dos trabalhos cabe à equipe de hidrologia da GHID/DMA, à qual compete 

a conferência atenta de forma, conteúdo e assertividade dos procedimentos e 

cálculos.  

O procedimento aqui indicado é o mais comumente aceito. Outros métodos são 

admitidos, desde que devidamente fundamentados, referenciados e justificados.  

 

2 DEFINIÇÃO DE COTA DE INUNDAÇÃO 

O Estudo de Cota de Inundação (ECI) atende à Resolução Interna Sanepar 

nº091/2007 e define a cota de assente para estruturas próximas a corpos hídricos, 

tais como captação superficial/subterrânea, Estação de Tratamento de Água/Esgoto, 

estação elevatória, travessia de dutos sobre leito fluvial,... 

A Cota de Inundação corresponde à máxima cheia provável durante a vida útil da 

obra, a partir de um risco assumido de que a estrutura venha a ser inundada. 
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3  OBJETIVO 

Apresentar diretrizes para estudos hidrológicos e hidráulicos de definição da cota de 

inundação, em função da bacia de drenagem e dados de vazão e/ou precipitação. 

 

4  ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 

Os trabalhos para a elaboração do ECI envolvem: 

 Durante a reunião inicial devem ser abordados os estudos a serem 

desenvolvidos; 

 Deverá ser enviada para aprovação da GHID, a proposta dos levantamentos 

topográficos (quantidade, disposição, extensão). Deverão ser atendidos os 

Passos [22] a [25] descritos no item “5 – Metodologia de Cálculo”. 

 Visita técnica ao local, incluindo: 

 Topografia do trecho seco (margens); 

 Batimetria do trecho molhado; 

 Reuniões de andamento para eliminar possíveis dúvidas;  

 No último Fórum consagrar conceitos assumidos. 

Em qualquer época até a aprovação final do projeto, a Sanepar poderá exigir 

esclarecimentos, complementações e/ou reformulações dentro do escopo do estudo, 

os quais deverão ser atendidos pela empresa de engenharia contratada.  

A Sanepar disponibiliza bases cartográficas digitais de: ottobacias, hidrografia, uso e 

ocupação do solo, tipologia de solos. 

Os levantamentos topográficos para a elaboração do ECI, deverão ser realizados 

conforme a última revisão do MOS e NBR 13.133/94 (Execução de Levantamento 

Topográfico). 
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Os trabalhos realizados pela empresa de engenharia deverão integrar Relatório 

Analítico contendo o memorial descritivo, no seguinte conteúdo mínimo: 

 Procedimentos e cálculos de todas as etapas do estudo; 

 Fontes de referência; 

 Detalhes das soluções técnicas; 

 Desenhos e mapas de localização e amarração; 

 Relatos, quadros, gráficos, tabelas, orçamentos e seus memoriais; 

 Resumo final; 

 Anexos contendo informações de apoio, como painel fotográfico e memorial 

dos cálculos mais complexos ou extensos realizados no Estudo. 

O Relatório Analítico deverá ser complementado pela entrega de arquivos digitais, 

no formato DWG, com: 

 Projeto planialtimétrico; 

 Seções topobatimétricas levantadas; 

 Levantamento cadastral de pontes, bueiros e outros elementos estruturais 

que causem restrição ao fluxo do rio, elevando a cota de inundação. 

 

4.1 Dispensa do ECI  

 

O ECI se aplica a empreendimentos existentes ou projetados. Os seguintes casos 

admitem dispensa do ECI: 

 Travessia aérea de adutora ou emissário adjacente a estrutura de maior 

porte, como uma ponte. A geratriz inferior dos dutos não poderá ser inferior à 

cota mínima da ponte, a fim de não interferir no escoamento de cheia; 

 Obra às margens de reservatório do qual já se dispõe de estudos 

hidrológicos. 
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4.2 Terminologia 

 

 Bacia Hidrográfica Estadual:  grande bacia do Estado do Paraná (Iguaçu, 

Ribeira, Litorânea, Cinzas, Itararé, Tibagi, Pirapó, Ivaí, Piquiri, Paraná, 

Paranapanema) 

 bacia hidrográfica, em minúsculas: a área de drenagem em estudo; 

 CN: metodologia de separação de escoamento superficial 

 Fisiografia da bacia hidrográfica: características relevantes da área de 

drenagem, com especial influência na determinação do Hidrograma Unitário, 

por sua influência na quantidade de água que irá infiltrar no solo ou escoar 

superficialmente: 

o dimensões; 

o declividade do talvegue; 

o uso e cobertura do solo; 

o tipos de solos e geologia. 

 GHID/DMA: Gerência de Recursos Hídricos, na Diretoria de Meio Ambiente 

 SCS: Soil Conservation Service 

 SEAF: Sistema Especialista para Análise Local de Frequência para máximos 

anuais. Aplicativo do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos 

Hídricos (ERH) da UFMG. Download em: http://www.ehr.ufmg.br/downloads/   

 

  

http://www.ehr.ufmg.br/downloads/
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5 METODOLOGIA DE CÁLCULO  

A metodologia de cálculo contempla as seguintes etapas: 

 

 

Antes do início dos cálculos deverão ter sido executados os levantamentos 

topográficos, previamente aprovados pela GHID, conforme Passos [22] a [25] do 

item 5.2.4 Etapa E3 - Levantar Seções Topobatimétricas. 

 

5.1 Etapa E1 - Definir TR 

 

O porte da estrutura é classificado em função da vazão operacional, pois quanto 

maior a obra, maiores os investimentos, devendo-se minimizar riscos de inundações. 

Esta relação é explicada em detalhe no Anexo IV “Tempo de retorno e risco do 

empreendimento nas obras da Sanepar”.  

Como o risco de falha diminui para maiores Tempos de Recorrência (TR), deve-se 

investigar as cotas de inundação para longos períodos. Do ponto de vista 

hidrológico, a probabilidade de que haja uma única inundação a cada ano é 

expressa por 1/TR, onde TR representa o número de anos em que se espera ocorrer 

uma única falha. 
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A Tabela 1 exibe os riscos a serem assumidos em função do porte, vida útil e vazão 

do sistema, fixando os TR a investigar, a probabilidade de ocorrer a excedência a 

cada ano, e o risco admissível para 30 anos de vida útil (horizonte de projeto). 

 

Tabela 1 - Riscos a serem assumidos em 30 anos vida útil 

TIPO 
Vazão               
(L/s) 

Tempos de Recorrência (TR)                    
a investigar 

Probabilidade de 
excedência a cada ano 

Risco admissível 
para 30 anos 

I Q  400 100, 200, 500 e 1000 anos 1% 26% 

II 115  Q < 400 50, 100, 200, 500 e 1000 anos 2% 45% 

III 31   Q < 114 25, 50, 100, 200, 500 e 1000 anos 4% 71% 

IV Q  < 30 10, 25, 50, 100, 200, 500 e 1000 anos 10% 96% 

Intervenções e obras que 
causem restrição hidráulica 
nos corpos hídricos 

50, 100, 200, 500 e 1000 anos 2% 45% 

 

A última linha se refere ao caso específico de intervenções e obras que causem 

restrições hidráulicas no corpo hídrico (ver Módulo 09.4 - Diretrizes para Elaboração 

de Projetos de Travessias e Sifões Invertidos), com TR mínimo de 50 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não serão aceitas fórmulas empíricas para o cálculo da vazão baseadas em 

condições fisiográficas da bacia que desconsiderem o Tempo de Retorno, como as 

de Füller ou Iskowski. Seus resultados poderão ser utilizados apenas para sugerir a 

grandeza inicial da vazão. 

 

O emprego de métodos de regionalização de vazões será aceito apenas como 

referência e suporte aos valores estimados pela metodologia aqui prescrita.  

O risco (probabilidade) de que a chuva de projeto seja efetivamente excedida, 

uma ou mais vezes, durante a vida útil da instalação, é calculado pela expressão: 

100
1

11(%) 
























n

RT
R                                                 (Equação 1) 

 onde: R    é o Risco (%); 

   TR  é o Tempo de Retorno (anos); 

   n    é a Vida Útil (anos). 
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5.2 Etapa E2 - determinar vazão de cheia 

 

Passo [01] Calcular a área de drenagem da bacia hidrográfica.  

 sempre especificar as unidades de medida, por exemplo: 

o Área em km² 

o Vazão de projeto em m³.s-1 

o Vazão de pico do HU em m³.s-1.mm-1 

 

São considerados três métodos para o cálculo das vazões de cheia: 

 A bacia é menor que 3 km²:    P.01 - Método Racional 

 A bacia é maior que 3 km²: 

o Há dados fluviométricos:   P.02 - Ajuste Estatístico 

o Não há dados fluviométricos:  P.03 - Hidrograma Unitário 

 
Figura 1 – Critérios para escolha do método de cálculo 

 

  



 

DIRETRIZES AMBIENTAIS 
ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE 

COTA DE INUNDAÇÃO 
 

 

 

MPS  

MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO  

Versão 2018 
 

Módulo 

12.1 
 

Revisão 

Agosto/2018 
 

Página 

10/52 

 

 

5.2.1 Processo P.01 – Método Racional 

 

O Método Racional determina a vazão máxima de projeto em bacias de até 3 km2. 

Estima a vazão de pico, mas não provê informações completas sobre o hidrograma.  

 

Princípios básicos: 

 A duração da precipitação máxima de projeto é igual ao tempo de concentração 

da bacia. Essa condição é favorável a estudos de Cota de Inundação, uma vez 

que a duração é inversamente proporcional à intensidade; 

 A precipitação é uniforme sobre toda a bacia e uniforme na duração do evento; 

 O coeficiente C prediz o escoamento superficial, pelas características da bacia; 

 Não avalia o volume da cheia e a distribuição temporal das vazões. 

 

 Passo [02] Determinar vazão pela equação do Método Racional: 

 

Qs = 0,278 . C. i. A       (Equação 2) 

   onde:  Qs... vazão superficial máxima (m3.s-1.mm-1); 

     C... coeficiente de deflúvio; 

     i... intensidade de chuva (mm.h-1); 

     A... área da bacia (km2); 

     0,278 compatibiliza as unidades de medida. 

 

O fator 0,278 considera uma chuva de 1mm de altura, homogênea em toda a bacia.  
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Figura 2 – Estações pluviométricas referentes a Equações de Chuvas Intensas 

 

A intensidade de chuva é obtida por Equações de Chuvas Intensas (Fendrich, 2011).  

Utilizar: 

 a equação mais próxima do local em estudo; 

 que pertença à mesma bacia hidrográfica. 

Optando-se por 2 ou mais estações, interpolar os resultados pelo inverso da 

distância. Pode ser utilizado o programa Pluvio elaborado pela UFV. 

O Escoamento Superficial (C) ou Coeficiente de Deflúvio faz o balanço hídrico da 

chuva (volume precipitado) com o escoamento superficial (volume escoado), 

levando em conta a ocupação da bacia hidrográfica. Utilizar o método para 

determinação da Precipitação Efetiva conforme descrito no Passo 18 do método do 

Hidrograma Unitário (HU). E utilizar a seguinte equação para determinação do 

coeficiente de deflúvio: 

C =  Pef           (Equação 3) 
        Pt 

onde:  C...  Coeficiente de deflúvio 

    Pef... Precipitação efetiva 

    Pt... Precipitação total  
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5.2.2 Processo P.02 – Ajuste Estatístico 

 

O método do Ajuste Estatístico recorre à série histórica de uma estação 

fluviométrica, para obter vazões de cheia, a frequência das inundações e os tempos 

de recorrência.  

Passo [03] Obter séries históricas de estações fluviométricas: 

 Em rio estadual:  site oficial do AguasParaná (obrigatório); 

 Em rio federal ou rios em outros estados: ANA (Hidroweb).   

Passo [04] Selecionar estação fluviométrica:  

 situada na mesma Unidade Hidrográfica; 

 distante até 100 km do local em estudo;  

 Com área de drenagem até 4 vezes maior/menor que a da bacia em estudo; 

 Com ao menos 10 anos1 de dados consistidos: 

o Que possuam 2 leituras diárias ou a média diária dessas leituras; 

o Até 10% de falhas nos registros de cada ano. Preencher estas falhas 

por interpolação linear; 

o Em casos justificados poderão ser incluídos anos que superem o 

critério de 10% de falhas, desde que sejam anos que possuam 

vazões muito altas (importantes para a determinação da vazão 

máxima e a cota de inundação). 

   não se cumprindo as condições acima, aplicar Hidrograma Unitário; 

 

                                            

1 O número de anos é definido pelo tempo decorrido desde a instalação da estação 
fluviométrica, subtraindo-se o número de anos descartados na análise de falhas (anos com 
mais de 10% de falhas). 
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Passo [05] Calcular a vazão máxima instantânea:  
 

 Listar as vazões máximas ocorridas em cada ano; 

 A cada vazão máxima anual, determinar vazão máxima instantânea (Fill, 

2003): 

 

 
  

k

QQQ
=Q 312

max

.25,0.8,0 
     (Equação 4) 

 

 3620,0
.2

.9123,0
2

31
^








 


Q

QQ
k      (Equação 5) 

 

  onde:         Qmax... vazão máxima instantânea; 

           Q2.. vazão média diária do dia em que ocorre o pico; 

           Q1... vazão média diária do dia anterior; 

           Q3... vazão média diária do dia posterior; 

           
^

k ... estimador do parâmetro k. 

 

Passo [06] Proceder análise estatística dos valores obtidos no passo anterior:  

 Calcular a média, o desvio-padrão e assimetria da série de máximos anuais; 

 Escolher uma distribuição estatística para Extremos Máximos, privilegiando a 

de melhor ajuste às vazões máximas observadas. Pode-se utilizar o aplicativo 

SEAF (UFMG), nas distribuições Gumbel, Log Pearson-III, Pearson-III, 

Exponencial, GEV e GPA. 

 

Passo [07] Vazão de projeto:  

 Utilizar a distribuição estatística para obter as vazões máximas de projeto, nos 

Tempos de Retorno (TR) definidos na Tabela 1; 
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Passo [08] Ajuste à área de drenagem 

 As vazões de projeto, referenciadas à bacia da estação fluviométrica, devem 

ser ajustadas à área de drenagem do local em estudo, na seguinte forma: 

2

2

1
1 Q

A

A
=Q          (Equação 6) 

 onde:  A1... área de drenagem do local do estudo (km2); 

    A2... área de drenagem da estação fluviométrica (km2); 

    Q1... vazão do local em estudo (m³/s); 

    Q2... vazão da estação fluviométrica existente (m³/s). 

 

Resultado: vazões máximas por TR, com ajuste à área de drenagem. 

 

 

5.2.3 Processo P.03 – Hidrograma Unitário 

 

O método do Hidrograma Unitário (HU) calcula vazões máximas a partir de uma 

chuva de projeto, aqui procedida à luz do Soil Conservation Service (SCS). A cada 

Tempo de Retorno TR estima-se a chuva de TR anos que provoque a máxima vazão 

provável no período, em conformidade à fisiografia da bacia. 

 

Passo [09] Caracterização fisiográfica da área drenada 

A bacia hidrográfica transforma as entradas de água (chuvas) em saídas de água 

(escoamento superficial, infiltração e evapotranspiração), onde o comprimento do rio 

principal e a fisiografia da área drenada influenciam no tempo de concentração e na 

velocidade do escoamento das águas fluviais. 

Área de drenagem (A):  área da bacia a montante a seção de rio mais próxima ao 

empreendimento. Está diretamente relacionada à vazão no rio e às cheias. 

 



 

DIRETRIZES AMBIENTAIS 
ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE 

COTA DE INUNDAÇÃO 
 

 

 

MPS  

MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO  

Versão 2018 
 

Módulo 

12.1 
 

Revisão 

Agosto/2018 
 

Página 

15/52 

 

 

Tempo de Concentração (TC): avalia o comportamento do escoamento na bacia no 

curso d’água principal, em termos de seu comprimento L e da declividade média S.  

Diversas fórmulas fornecem TC mais adequado a bacias hidrográficas em contexto 

rural ou urbano. A Tabela abaixo orienta quais fórmulas adotar. 

 

Tabela 2 – Fórmulas de Tc recomendadas (adaptado de Silveira, 2005) 

Fórmula Equação 

 Área (km²) 

 
Bacia rural 

 
Bacia Urbana 

Corps Engineers Tc = 0,191 L0,76 S-0,19  A < 12.000   

Schaake Tc = 0,0828 L0,24 S-0,16 Aimp
-0,26    A ≤      62 

Carter Tc = 0,0977 L0,6 S-0,3    62 < A ≤ 1.100 

Kirpich Tc = 0,0663 L0,77 S-0,385    1.100 < A ≤ 2.700 

 
  onde:  Tc...  tempo de concentração (h)   S...  declividade média da bacia (m/m) 

 A...  área (km²)   Aimp... fração de área impermeável (km²) 

 L...  comprimento do rio (km)    i...  intensidade da chuva (mm/h)  

 n...  coeficiente de Manning 

 

Declividade média da bacia: declividade média é a razão entre o desnível H 

(diferença de altitude entre a nascente e o exutório) e o comprimento L do curso 

d'água principal (Figura 3). 

S=
H

L           (Equação 7) 

onde:   S... declividade média (m/m); 

   H... diferença de cotas no exutório e o ponto mais distante (m); 

   L... comprimento total do curso d’água principal (m). 
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Figura 3 – Obtenção de parâmetros da bacia hidrográfica 

 

  

Passo [10] Definir o HU com base nas características da bacia. Apresentar: 

 Gráfico indicando os parâmetros principais do HU; 

 Tabela com as vazões unitárias ao longo do tempo de base. 

 

Passo [11] Desmembrar a chuva de projeto em blocos:  

 Com duração idêntica à da chuva unitária do HU, cada bloco com intensidade 

diferenciada, refletindo o que ocorre na prática; 

 O número de blocos pode ser estimado dividindo-se o tempo de concentração 

da bacia pelo tempo de duração da chuva unitária, e arredondando este 

quociente para o inteiro mais próximo. 

 

Os parâmetros L e H são obtidos após o 
prolongamento do talvegue (linha grossa tracejada) até 
o divisor de águas (tracejado fino).  

 

No exemplo ao lado: 

 o desnível H é de 137m, medido entre a cota 638m 
na seção de interesse (assinalada pelo triângulo), e 
775m no divisor de águas; 

 o talvegue L é 3.700m, do triângulo ao divisor; 

 a declividade S é 137m/3.700m = 0,037m/m. 
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Passo [12] Calcular a altura de precipitação de cada bloco, segundo o TC:  
 

Figura 4 – Opções para cálculo da chuva 

 

 

 

5.2.3.1 Sub-processo P.03.a – Equação de Chuvas Intensas 

 

Para tempo de concentração inferior a 120 minutos, calcular a intensidade de chuva 

(mm.h-1) pela Equação de Chuvas Intensas mais adequada (Fendrich, 2011), usando: 

 Tempo de duração (t): o tempo acumulado de cada bloco; 

 Tempo de Retorno (TR): o adotado no projeto. 

  

Passo [13] Atenuar a intensidade de chuva   

Quanto maior a bacia, menores as chances de uma chuva simultânea em toda a sua 

área. Por este motivo deve-se atenuar a intensidade de chuva dos blocos por um 

fator de redução areal, conforme a equação abaixo:  
















215,03,27
1

tx

A
FRA       (Equação 8) 

  onde:  FRA   é o Fator de Redução Areal 

    A     é a área da bacia (km²) 

    t       é a duração da chuva (min)    

  seguir para a  Passo [18] 
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5.2.3.2 Sub-processo p.03.b – Método de Isozonas 

 

Quando o tempo de concentração superar 120 minutos, deve-se recorrer a dados 

históricos de estações pluviométricas consistentes, disponíveis na bacia em estudo 

ou em raio de até 100 Km, privilegiando-se estações na Bacia Hidrográfica Estadual: 

 

Passo [14] Identificar os maiores eventos pluviométricos anuais: 

 Selecionar estação pluviométrica com série histórica diária de, pelo menos, 10 

anos de dados sem falhas. Havendo mais de uma estação disponível: 

 Montar série de dados médios, ainda sem analisar falhas, por Thiessen; 

 Proceder análise de falhas; 

 Listar as vazões máximas ocorridas em cada ano; 

 

Passo [15] Proceder análise estatística das alturas de chuva obtidas na ação 

anterior:  

 Calcular a média, o desvio-padrão e assimetria da série de máximos anuais; 

 Escolher uma distribuição estatística para Extremos Máximos, privilegiando a 

de melhor ajuste às vazões máximas observadas. Pode-se utilizar o aplicativo 

SEAF, nas distribuições Gumbel, Log Pearson-III, Pearson-III, Exponencial, 

GEV e GPA. 

 

Passo [16] Chuva de projeto:  

 Com base na distribuição estatística definida no passo anterior, obter as 

chuvas máximas diárias de projeto, nos Tempos de Retorno (TR) da Tabela 1; 

 Aplicar o fator 1,095 para obter a chuva de 24 horas. 

  



 

DIRETRIZES AMBIENTAIS 
ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE 

COTA DE INUNDAÇÃO 
 

 

 

MPS  

MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO  

Versão 2018 
 

Módulo 

12.1 
 

Revisão 

Agosto/2018 
 

Página 

19/52 

 

 

Passo [17] Identificar Isozona e fatores de conversão: 

 

 A Figura 5 correlaciona chuvas de 6 minutos, 1 hora e 24 horas segundo o 

Método das Isozonas (Torrico, 1974), de onde se deduz a precipitação para 

tempos de duração inferiores a 24 horas. Ver lista de municípios no Anexo II. 

 Aplicar a seguinte regressão: 

 Pt = a1 ln(t/60) + b1          (Equação 9) 

         onde: 

 a1 = P(6min) – P(60min),  6min ≤ t ≤ 60min  b1 = P(60min) 

                                  ln (6min)  

  

 Pt = a2 ln(t/60) + b2           (Equação 10) 

         onde: 

 a2 = P(6min) – P(60min),  60min ≤ t ≤ 1440min  b2 = P(60min) 

                               ln (1440min)  
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Figura 5 – Isozonas no Estado do Paraná 
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Passo [18] Determinar alturas de precipitações efetivas acumuladas:  

 Com base nas alturas de precipitações acumuladas no passo anterior 

(Subprocesso P.03.a ou P.03.b), e usando uma metodologia de separação de 

escoamento superficial, como o método do coeficiente CN (que leva em conta 

o tipo e uso do solo) do SCS: 

o Calcular as alturas de precipitações efetivas acumuladas;  

o Zerar as precipitações acumuladas menores que as perdas iniciais. 

 

 

Tabela 3 - Valores de CN para uso e cobertura do solo 

 

Uso do Solo A B C D 

agricultura anual 67 77 83 87 

área urbanizada e construída 89 92 94 95 

campos de altitude 45 66 77 83 

corpos d’água 100 100 100 100 

floresta em estágio inicial 56 75 86 91 

floresta em estágio médio ou avançado 36 60 70 76 

pastagens e campos 47 67 81 88 

reflorestamento 46 68 78 84 

solo exposto ou mineração 68 79 86 89 

vegetação de várzea 56 75 86 91 
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Tabela 4 – Grupos de solo por permeabilidade (Sartori, 2004) 

Solo Grupo 

latossolo vermelho férrico A 

latossolo bruno 

latossolo vermelho 

latossolo vermelho-amarelo 

nitossolo háplico 

nitossolo vermelho 

B 

cambissolo 

espodossolo cárbico / ferrocárbico 
C 

afloramento de rocha 

alissolo crômico 

gleissolo 

luvissolo crômico 

neossolo 

neossolo litólico 

organossolo 

qualquer solo no município em Curitiba 

D 

 

Passo [19] Calcular precipitações efetivas incrementais (diferença entre valores dos 

blocos). 

 

Passo [20] Rearranjo: redistribuir os blocos das precipitações efetivas incrementais, 

alocando o maior valor no meio da chuva de projeto e, em ordem decrescente, 

alternando os demais blocos, apenas quando a bacia possui ocupação urbana. 
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Passo [21] Convolução: gerar o hidrograma do projeto, pela convolução entre o 

hidrograma unitário (ordenadas) e as precipitações efetivas incrementais (abcissas). 

As precipitações efetivas incrementais são multiplicadas pelas vazões unitárias do 

HU. Na última coluna, somar as contribuições de cada linha (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Exemplo de tabela para Convolução 

 

Resultado: o maior valor na última coluna na tabela da convolução corresponde à 

vazão máxima estimada a partir da chuva, no Tempo de Retorno (TR).  

 
  os Sub-processos P.03.a e P.03.b devem ser repetidos para cada TR. Pode 

também ser necessário considerar outra condição de uso e cobertura do solo na 

bacia. 
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5.3 Etapa E3 - levantar seções topobatimétricas 

 

O levantamento topobatimétrico integra o ECI e está orientado no MPS, Módulo 9.7 

– Topografia, com pelo menos estes itens: 

 020117 – levantamento de seção molhada; 

 020118 – levantamento de seção seca; 

 020101 – levantamento cadastral de unidades existentes (pontes, bueiros,...)  

 

A identificação dos locais para o levantamento topográfico das seções transversais 

deve considerar características geométricas, buscando as seções que possam atuar 

como controles hidráulicos. 

 

Passo [22] Planejar a quantidade, disposição e extensão das seções e cadastro de 

unidades existentes, que devem ser validadas pela GHID.  

 

Passo [23] Dispor ao menos 3 seções transversais ao rio (Figura 6), distantes 50m 

entre si:  

 junto ao empreendimento (seção 2); 

 a montante (seção 1); 

 a jusante (seção 3). 

 

Figura 6 – Exemplo de croqui com seções topobatimétricas planejadas 
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Passo [24] Definir o comprimento da topografia ( ltopografia1 e ltopografia2 ) em função da 

largura do rio lbatimetria (Figura 7), que pode ser encurtada ou estendida até sair da 

várzea. 

                   lbatimetria ≤   10 m     ltopografia1 , ltopografia2 ≥   50 m 

10 m < lbatimetria ≤ 100 m    ltopografia1 , ltopografia2 ≥ 100 m 

             lbatimetria > 100 m    ltopografia1 , ltopografia2 ≥ 200 m 

 

Figura 7 – Comprimento mínimo da seção em cada margem 
 

 

Passo [25] Atentar a elementos que exerçam controle hidráulico na vazão fluvial 

(Fig.8): 

Figura 8 – Singularidades de controle hidráulico na vazão do rio 
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Fonte: Adaptado de Cudo e Jaccon, 1989 

 estrangulamento: levantar seção topobatimétrica onde ocorre a restrição (seção 

e) para se avaliar um possível efeito de remanso que eleve a cota de cheia no 

empreendimento Y. Avaliar cota de inundação nas seções e e d. No caso de a 

seção e apresentar cota maior, utilizar o Standard Step Method para determinar a 

cota na seção d. 

 obra de arte: realizar levantamento cadastral de pontes, bueiros e outras 

estruturas que possam influenciar na cota de inundação, tanto a jusante (no caso 

do empreendimento K), como a montante (no caso do empreendimento Y). 

Realizar os cálculos hidráulicos considerando estas restrições de escoamento. 

 um grande rio a jusante: é preciso avaliar o efeito de remanso sobre o afluente. 

Adicionar 3 seções transversais f-g-h no maior rio: em 50m a montante da 

confluência (seção f), na própria confluência (seção g) e 50m a jusante (seção h). 

No rio afluente, dispor uma seção logo a montante da confluência com o rio 

maior (seção e). Caso exista remanso, utilizar o Standard Step Method para 

determinar a cota de montante no afluente (na seção e na seção d do 

empreendimento Y). 

 barragem de regularização de nível / soleira: nos empreendimentos com 

soleira ou barragem de nível, situar neste dispositivo na seção junto ao 

empreendimento. Para o cálculo da cota de inundação, fixar a cota de fundo no 

topo do vertedor. 

 
 

   Levantar os níveis d’água de todas as seções na mesma data. 

   Vincular a cota de vestígio à data em que ocorreu a cheia, quando possível. 

Obter informações dos moradores no entorno. Fotografar evidências disponíveis. 
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5.4 Etapa E4 - calcular cota de inundação  

 

5.4.1 Cálculo hidráulico de escoamento superficial 

 

O escoamento em rios e canais abertos é um fenômeno bastante complexo, sendo 

fortemente variável no espaço e no tempo. As variáveis fundamentais são a 

velocidade, a vazão e o nível da água. 

A cota de inundação é definida ao se relacionar a vazão obtida para níveis de água 

(y) referenciados a um marco conhecido para a obtenção da cota absoluta, 

conforme: 

1/2

2/3

5/31
S

P(y)

A(y)

n
=Q(y)    (Equação 11) 

onde Q... vazão média da água, em m3/s (em função de y); 

 A... área molhada, em m2 (em função de y); 

 P... perímetro molhado, em m (em função de y); 

 S... declividade da linha d’água, em m/m (em função de y); 

 n... coeficiente de Manning (parâmetro que depende da rugosidade da 

parede). 

 

Velocidade média (V) 

A velocidade média do escoamento livre é fornecida pela Equação 12, admitida para 

canais abertos, com fundo e linha da água em declividade constante,  

𝑉 =
𝑅ℎ

2
3⁄ .𝑆

1
2⁄

𝑛
                (Equação 12) 

 

onde Rh...raio hidráulico, em m; 

 S... declividade da linha d’água, em m/m 

 n... coeficiente de Manning 
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Raio hidráulico (Rh) 

O raio hidráulico é a relação entre a área de escoamento e o perímetro molhado: 

P(y)

A(y)
=(y)Rh   (Equação 13) 

onde A... área da seção (em função de y); 

 P... perímetro molhado (em função de y). 

 

Declividade do talvegue (S) 

A declividade da linha d’água deve se basear no desnível da água obtido das 

seções transversais levantadas próximo ao local estudado. O nível da água das 

seções deve ser obtido no mesmo dia. 

 

Coeficiente de Manning (n) 

O coeficiente de rugosidade de Manning traduz a resistência ao escoamento, 

associada à parede do conduto. A adoção de um coeficiente adequado requer 

vivência prática e traquejo de projetista. Alguns exemplos fotográficos, aplicados a 

canais, podem ser visualizados no Anexo deste documento. 

 

O coeficiente de Manning pode ser obtido pela metodologia de Cowan (1956):  

 
 (Equação 14) 

onde n0... valor básico das condições do canal de acordo com o material envolvido;  

 n1... corrige os efeitos de irregularidades da superfície do leito;  

 n2... descreve as variações de forma e tamanho do canal através da seção;  

 n3... traduz as obstruções;  

 n4... informa vegetação e condições de escoamento;  

 m5...fator de correção das sinuosidades do canal.  
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Seção transversal composta 

É usual utilizar a seção composta para conduzir cheias no leito maior, como ocorre 

naturalmente nos cursos d’água.  

As seções transversais compostas devem ser divididas em subcondutos para o 

dimensionamento, visto que podem possuir resistências ao escoamento diferentes o 

que resulta em escoamentos distintos. 

A Figura 9 exibe três subseções, que produzem as vazões: Q1, Q2, Q3, ou seja a 

capacidade de vazão da seção é: Q = Q1 + Q2 + Q3. 

Figura 9 – Exemplo de delimitação de áreas em uma seção composta 

 

Nota: a área molhada do conduto principal é formada por 1 retângulo e 1 trapézio. 

Na seção transversal composta, deve-se calcular o Manning do canal principal (nc) e 

das planícies à esquerda (np) e à direita (np’), de modo que a vazão de cada 

subseção seja calculada com seu respectivo coeficiente de Manning. 
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A Tabela 6 apresenta intervalos de valores para o cômputo do coeficiente de 

Manning do leito do canal e da planície de inundação. 

 

Tabela 6 - Valores das parcelas de n de Manning (Cowan, 1956). 

Condição Variável Canal Planície 

Material Envolvido 

Terra 

n0 

0,020 

Rocha Cortada 0,025 

Cascalho Fino 0,024 

Cascalho Grosso 0,028 

Grau de Irregularidade 

Liso 

n1 

0 

Insignificante 0,001 - 0,005 

Moderado 0,006 - 0,010 

Severo 0,011 - 0,020 

Variações na Seção 
Transversal 

Gradual 

n2 

0 

0 Alternado Oscilante 0,005 

Alternado Frequente 0,010 - 0,015 

Efeito Relativo das 
Obstruções 

Desprezível 

n3 

0 - 0,004 0 - 0,004 

Insignificante 0,005 - 0,015 0,005 - 0,015 

Apreciável 0,020 - 0,030 0,020 - 0,030 

Severo 0,040 - 0,050 - 

Vegetação 

Baixa 

n4 

0,002 - 0,010 0,002 - 0,010 

Média 0,010 - 0,025 0,010 - 0,025 

Alta 0,025 - 0,050 0,025 - 0,050 

Muito Alta 0,050 - 0,100 0,050 - 0,100 

Extrema - 0,100 - 0,200 

Grau de Sinuosidade 

Insignificante 

m5 

1,00 

1 Apreciável 1,15 

Severa 1,30 
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Tabela 7 - Descrição das parcelas de n de Manning (Cowan, 1956) 

Condição Canal Planície 

n1 

Liso Sem erosão Superfície plana 

Insignificante Com pouca erosão Superfície ligeiramente irregular 

Moderado Com erosão moderada Superfície irregular 

Severo muito erodido Superfície muito irregular 

n2 

Gradual Variação gradual da seção transversal 

Alternado Oscilante Variação oscilante da seção transversal 

Alternado 
Frequentemente 

Variação frequente da seção  Não aplicado 

n3 

Desprezível Obstruções (depósitos, raízes, troncos,...) em até 5% de At 

Insignificante Obstruções que ocupam menos que 15% de At 

Apreciável Obstruções que ocupam entre 15% a 50% de At 

Severo Obstruções em mais de 50% de At Não aplicado 

n4 

Baixa 
Relva, onde hm ≥ 2 hv  

Vegetação esparsa cobrindo 25% a 50% do perímetro molhado 

Média 
Relva, onde hv < hm <2 hv                          

ausência de vegetação e Rh  0,66m 
Relva, onde hv < hm < 2 hv 

Alta 
Relva, onde hm = hv;                           

ausência de vegetação e Rh > 0,66m 
Relva, onde hm = hv  

presença de árvores e arbustos 

Muito Alta 
Relva, onde hm  0,5 hv                      

presença de taboas 
Relva, onde hm  0,5 hv 

Extrema Não aplicado Vegetação densa 

m5 

Insignificante 
Razão entre a extensão do talvegue 

e o comprimento da bacia 
hidrográfica varia de 1,0 a 1,2 

Não aplicado Apreciável 
Razão entre a extensão do talvegue 

e o comprimento da bacia 
hidrográfica varia de 1,2 a 1,5 

Severa 
Razão entre a extensão do talvegue 

e o comprimento da bacia 
hidrográfica é maior que 1,5 

 

Nota:  hm... altura média do escoamento;  hv... altura da vegetação; 

At... área transversal;     

Rh... raio hidráulico 
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5.4.2 Assente das estruturas 

 

Determinar as cotas de assente e os tempos de recorrência para: as estruturas 

existentes, locais com vestígios de inundação e das estruturas propostas. 

 

5.4.3 Soleira / vertedor da barragem de nível 

 

Nos casos que o empreendimento requer soleira ou vertedor de barragem de nível, 

então deverá ser verificada a altura máxima da soleira para que a cota de inundação 

não ultrapasse o Tempo de Retorno (TR) definido na Tabela 1.  

 Determinação da Altura da Soleira: 

o Determinar a altura da soleira vertente para que a Cota do Remanso 

seja igual ou inferior à Cota de Inundação para o TR adotado; 

o Caso não seja possível a adoção do TR conforme previsto, deverá ser 

realizada uma reunião para consenso sobre o critério a ser utilizado; 

 Dissipação de Energia: avaliar a necessidade de bacias de dissipação após a 

soleira vertente. Caso afirmativo, dimensionar estrutura. 

 Definir vertedores na soleira para permitir a medição das vazões na época de 

estiagem. O vertedor menor deve ser dimensionado para escoar a vazão com 

70% de permanência (Q70%). 
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5.4.4 Borda Livre 

 

A existência da borda livre é para minimizar desvios entre projeto e construção, 

evitar irregularidades do talude, acomodar variações de vazão, minimizar riscos com 

ondas, reduzir riscos de extravasamento que tem, em geral, grande poder erosivo. 

 

A seguir são descritos os critérios a serem adotados: 

 Para obras hidráulicas e para definição das cotas de assentes das estruturas: 

o Deverá ser 10% da lâmina de água do vertedor considerando a 

profundida normal (não utilizar a profundidade crítica); 

o Mínimo de 0,30 metros. 

 Para canais naturais de grande largura; 

o Poderá ser 10% da lâmina de água do vertedor considerando a 

profundida normal (não utilizar a profundidade crítica); 

o O valor a ser utilizado depende de critérios econômicos, mas poderá 

ser adotada como limite máximo a altura corresponde ao dobro do 

tempo de recorrência em estudo; 

o Mínimo de 0,30 metros. 
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6 RESULTADOS A SEREM APRESENTADOS 

 

O Relatório do Estudo de Cota de Inundação corresponde ao Memorial de Cálculo, 

devendo conter todas as informações necessárias para orientar os projetistas na 

definição da cota de assente das estruturas, bem como a validação do estudo 

apresentado, pela GHID. 

Os desenhos e peças gráficas deverão conter legenda com todas as informações 

necessárias, conforme padrão da Sanepar. Indicar no campo específico a 

nomenclatura dos documentos.  

 

6.1 Especificações Técnicas dos Serviços 

 

A apresentação digital do mapa de localização e contorno da área de drenagem 

do(s) pontos(s) de estudo deverá ser realizada em uma prancha por arquivo. 

Observar que as coordenadas do desenho coincidam com as coordenadas 

geográficas em UTM. 

 

6.2 Desenhos e Mapas de Localização 

 

Apresentar todos os mapas de localização, perfil longitudinal, seções transversais e 

detalhes necessários à perfeita compreensão do estudo, destacando a localização 

segura para o empreendimento de saneamento em questão, de modo a ficar fora do 

alcance de inundações no risco relacionado. 

Indicar em todas as plantas o norte magnético, as cotas e níveis referenciando a 

uma RN única e a base cartográfica utilizada como referência para a cidade 

(empresa e data). Os desenhos deverão apresentar cota em relação nível do mar, 

em escala que possibilitem clareza e objetividade. 
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6.3 Mapa Cartográfico da Bacia Hidrográfica  

 

A planta sumária, em escala adequada ao porte da área e o tamanho da seção, 

deverá conter: 

 Contorno da área de drenagem delimitada para o ponto do estudo; 

 A área de implantação do empreendimento de saneamento de interesse; 

 A localização das estações pluviométrica e/ou fluviométrica necessárias;  

 Arruamento com nomes das ruas principais, em situações urbanas; 

 Sistema viário principal e acessos; 

 Zonas de ocupação urbana. 

 

6.4 Mapa Cartográfico da Área de Implantação do Empreendimento - Detalhe 

da Localização da Seção 

 

A planta de localização das seções transversais dos pontos de interesse, em escala 

convenientemente escolhida conforme o tamanho da seção, deverá conter: 

 Contorno da área de drenagem delimitada para o ponto do estudo; 

 A área de implantação do empreendimento de saneamento de interesse; 

 A localização das estações pluviométrica e/ou fluviométrica necessária;  

 Arruamento com nomes das ruas principais, em situações urbanas; 

 Sistema viário principal e acessos; 

 Zonas de ocupação urbana. 
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6.5 Resumo do ECI 

 

Apresentar o resumo do ECI na seguinte forma: 

 Quadro resumo contendo descrição sucinta das localizações de estações pluvio-

fluviométricas utilizadas e dos pontos estudados; 

 Quadro resumo das vazões máximas, cotas relativas e absolutas respectivas, 

para os Tempos de Retorno de interesse; 

 Memorial de cálculo do Tempo de Concentração, determinação do coeficiente de 

Manning, dentre outros; 

 Tabela cota-vazão; 

 Planta geral contendo a localização do empreendimento de saneamento, bem 

como a seção transversal. 

 

 

7 APROVAÇÃO 

 

Em qualquer época, até a aprovação geral do Projeto de Engenharia, a Sanepar 

poderá solicitar à empresa de engenharia contratada, complementações, 

esclarecimentos e/ou reformulações do mesmo, sem acarretar ônus adicional à 

Sanepar. 

A aprovação final do ECI e sua aceitação está condicionada ao acompanhamento da 

GHID (Gerência de Recursos Hídricos). 
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8 ANEXOS 

 

Os anexos deverão conter as documentações, relatórios e estudos existentes 

utilizados no desenvolvimento do ECI, tais como: tabelas citadas nos estudos 

técnicos; mapas; dados hidrometeorológicos; memorial fotográfico; leis e decretos, 

além de outros. 
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8.2 Anexo 1: Exemplos de determinação do Coeficiente de Manning 
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8.3 Anexo 2: Lista de Municípios, por Isozona 

Município Isozona 

Doutor Ulysses, Matinhos, Morretes, Pontal do Paraná, Sengés C 

Arapongas, Arapoti, Arapuã, Araruna, Anahy, Andirá, Ângulo, Apucarana, Alto Piquiri, Alvorada do Sul, Amaporã, Ampére, Altônia, 

Almirante Tamandaré, Altamira do Paraná, Alto Paraná, Bela Vista do Paraíso, Bituruna, Boa Esperança, Boa Esperança do Iguaçu, 

Barbosa Ferraz, Barracão, Barra do Jacaré, Bela Vista da Caroba, Assis Chateaubriand, Astorga, Atalaia, Bandeirantes, Arapuã, 

Araruna, Ariranha do Ivaí, Assaí, Cambará, Cambé, Cambira, Campina da Lagoa, Cafeara, Cafelândia, Cafezal do Sul, Califórnia, Bom 

Sucesso do Sul, Borrazópolis, Braganey, Brasilândia do Sul, Boa Ventura de São Roque, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, 

Bom Sucesso, Cascavel, Castro, Catanduvas, Centenário do Sul, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Carambeí, Carlópolis, Campo 

Mourão, Cândido de Abreu, Candói, Cantagalo, Cambira, Campina da Lagoa, Campina do Simão, Campo Bonito, Coronel Vivida, 

Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Conselheiro Mairinck, Corbélia, Cornélio Procópio, Coronel Domingos 

Soares, Clevelândia, Colombo, Colorado, Congonhinhas, Céu Azul, Chopinzinho, Cianorte, Cidade Gaúcha, Engenheiro Beltrão, 

Espigão Alto do Iguaçu, Farol, Faxinal, Dois Vizinhos, Douradina, Doutor Camargo, Enéas Marques, Cruzmaltina, Curiúva, Diamante do 

Norte, Diamante do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, Cruz Machado, Godoy Moreira, Goioerê, Goioxim, 

Grandes Rios, Formosa do Oeste, Francisco Beltrão, Foz do Jordão, General Carneiro, Flor da Serra do Sul, Floresta, Florestópolis, 

Flórida, Fênix, Fernandes Pinheiro, Figueira, Floraí, Ibiporã, Iguaraçu, Iguatu, Imbaú, Guarapuava, Honório Serpa, Ibaiti, Ibema, 

Guapirama, Guaporema, Guaraci, Guaraniaçu, Goioxim, Grandes Rios, Guairaçá, Guamiranga, Itaperuçu, Itaúna do Sul, Ivaí, Ivaiporã, 

Itaguajé, Itambaracá, Itambé, Itapejara D'Oeste, Ipiranga, Iracema do Oeste, Irati, Iretama, Imbituva, Inácio Martins, Inajá, Indianópolis, 

Jataizinho, Jesuítas, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Japira, Japurá, Jardim Alegre, Jardim Olinda, Jacarezinho, Jaguapitã, Jandaia do 

Sul, Janiópolis, Ivaí, Ivaiporã, Ivatuba, Jaboti, Lupionópolis, Mallet, Mamborê, Mandaguaçu, Lobato, Londrina, Luiziana, Lunardelli, 

Laranjeiras do Sul, Leópolis, Lidianópolis, Lindoeste, Juranda, Jussara, Kaloré, Laranjal, Maripá, Marmeleiro, Marquinho, Marumbi, 

Marilândia do Sul, Mariluz, Maringá, Mariópolis, Mangueirinha, Manoel Ribas, Maria Helena, Marialva, Mamborê, Mandaguaçu, 

Mandaguari, Manfrinópolis, Nova Cantú, Nova Esperança, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Fátima, Nossa Senhora das Graças, 

Nova Aliança do Ivaí, Nova América da Colina, Nova Aurora, Mirador, Miraselva, Moreira Sales, Munhoz de Mello, Matelândia, Mato 

Rico, Mauá da Serra, Medianeira, Paiçandu, Palmas, Palmital, Paraíso do Norte, Novo Itacolomi, Ortigueira, Ourizona, Ouro Verde do 

Oeste, Nova Olímpia, Nova Santa Bárbara, Nova Prata do Iguaçu, Nova Tebas, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Fátima, Nova 

Laranjeiras, Nova Londrina, Pinhão, Piraquara, Pitanga, Pitangueiras, Pérola D'Oeste, Pinhais, Pinhalão, Pinhal do São Bento, Paula 

Freitas, Paulo Frontin, Peabiru, Perobal, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Pato Branco, Prudentópolis, Quarto Centenário, 

Quatiguá, Quedas do Iguaçu, Prado Ferreira, Pranchita, Presidente Castelo Branco, Primeiro de Maio, Ponta Grossa, Porecatu, Porto 

Barreiro, Porto Vitória, Pitanga, Pitangueiras, Planaltina do Paraná, Planalto, Rio Bom, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do Ivaí, 

Rolândia, Reserva do Iguaçu, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Rio Azul, Realeza, Rebouças, Renascença, Reserva, Quinta do Sol, 

Ramilândia, Rancho Alegre, Rancho Alegre D'Oeste, Santa Inês, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Maria do Oeste, Salto do 

Lontra, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Fé, Rosário do Ivaí, Sabáudia, Salgado Filho, Salto do Itararé, Rio Branco do Ivaí, 

Rolândia, Roncador, Rondon, São João do Caiuá, São João do Ivaí, São João do Triunfo, São Jorge D'Oeste, Santo Inácio, São Carlos 

do Ivaí, São Jerônimo da Serra, São João, Santo Antonio da Platina, Santo Antônio do Caiuá, Santo Antônio do Paraíso, Santo Antônio 

do Sudoeste, Santa Mariana, Santa Mônica, Santana do Itararé, Santa Tereza do Oeste, Sarandi, Saudade do Iguaçu, Serranópolis do 

Iguaçu, Sertaneja, São Pedro do Ivaí, São Sebastião da Amoreira, São Tomé, Sapopema, São Manoel do Paraná, São Mateus do Sul, 

São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, São João do Triunfo, São Jorge D'Oeste, São Jorge do Ivaí, São José da Boa Vista, 

Toledo, Tomazina, Três Barras do Paraná, Tuneiras do Oeste, Telêmaco Borba, Terra Boa, Terra Rica, Tibagi, Tamboara, Tapejara, 

Tapira, Teixeira Soares, Sertanópolis, Siqueira Campos, Sulina, Tamarana, Virmond, Vitorino, Wenceslau Braz, Ventania, Vera Cruz do 

Oeste, Verê, Ubiratã, União da Vitória, Uniflor, Uraí, Três Barras do Paraná, Tuneiras do Oeste, Tupãssi, Turvo  

D 

Santa Cruz de Monte Castelo, São Jorge do Patrocínio, Terra Roxa, Alto Paraíso, Pato Bragado, Porto Amazonas, Porto Rico, 

Querência do Norte, Francisco Alves, Guaíra, Icaraíma, Mercedes, Altônia, Balsa Nova, Esperança Nova, Entre Rios do Oeste,  
E 

Agudos do Sul, Piên F 

Obter Isozona no mapa da Figura 5, para os seguintes municípios: Adrianópolis, Antonina, Antônio Olinto, 

Araucária, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Contenda, Curitiba, 
Diamante D'Oeste, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guaraqueçaba, Guaratuba, Iporã, Itaipulândia, Ivaté, Jaguariaíva, Lapa, Loanda, 
Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Marilena, Missal, Nova Santa Rosa, Palmeira, Palotina, Paranaguá, Pérola, Piraí do Sul, Quatro 
Barras, Quatro Pontes, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Santa Helena, Santa Isabel do Ivaí, Santa Terezinha de Itaipu, São José 
das Palmeiras, São José dos Pinhais, São Pedro do Paraná, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná, Umuarama, Xambrê.  
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8.4 Anexo 3: Cálculo da Curva de Descarga na Seção de Interesse 

 

Este item se aplica apenas nos casos em que existam estações fluviométricas com 

medições de vazão que representem as situações de cheia. 

A utilização de equações como Manning, Chezy ou o método de Stevens pode ser 

aplicada para um traçado da curva de descarga, desde que se possam estimar os 

coeficientes para diferentes situações de estiagem e de cheia. 

Na impossibilidade de recriar uma curva de descarga no local de estudo, sugere-se 

a utilização da equação de Manning apenas para a vazão de projeto. 

A relação que existe entre a descarga medida e a leitura simultânea de régua é uma 

função que envolve características geométricas e hidráulicas da seção de medições 

e do trecho do curso d’água considerado. Desta forma, a curva-chave é uma 

representação gráfica desta relação, elaborada a partir dos resultados das medições 

hidrométricas, ou seja, da relação entre os níveis da água (h) com as respectivas 

vazões (Q) ambos medidos em uma mesma seção transversal de um rio e apoiada 

na análise dos parâmetros do escoamento.  

Aos pares de valores leitura x vazão, a partir dos quais ajusta-se uma curva com a 

maior aderência aos pontos, devendo ser, em geral, monotonamente crescente, sem 

singularidades e com concavidade voltada para cima ou para baixo, dependendo da 

orientação dos eixos. Ela poderá ainda apresentar pontos de inflexão no caso de 

ocorrer uma mudança de controle ou uma mudança súbita na seção transversal. 

A relação leitura x descarga é definida em todo o intervalo de variação das leituras 

de régua. Assim, conhecida a vazão para o Tempo de Retorno de interesse é 

possível obter a cota relativa correspondente e, em seguida relacioná-la a um 

marco, cuja cota absoluta é conhecida. 

No caso de seções transversais que dispõem de registros históricos (medições de 

vazões e leituras de réguas), a definição da cota de inundação partirá da relação 

cota x vazão (curva-chave), normalmente fornecida pelo Instituto das Águas do 

Paraná, juntamente com os dados históricos. 
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Ao usar dados históricos de estações fluviométricas devem ser observadas as 

seguintes situações, configuradas a seguir: 

 Estação Fluviométrica a montante do empreendimento: 

1. Se a seção transversal da estação fluviométrica (incluindo seção seca e 

molhada) for mais encaixada que a seção transversal do empreendimento, 

então, a cota de montante será mais alta, mais conservadora que a cota na 

seção do empreendimento. Caso a cota do empreendimento seja inferior à 

cota da estação fluviométrica, não poderá ser utilizada diretamente a cota da 

estação fluviométrica. Deverá ser realizado o estudo da cota para a seção 

do empreendimento. 

2. Se a seção transversal da estação fluviométrica (incluindo seção seca e 

molhada) for menos encaixada que a seção transversal do empreendimento, 

então, a cota na estação fluviométrica inclui o efeito de remanso da seção 

mais encaixada do empreendimento. Portanto, a cota da estação 

fluviométrica poderá ser utilizada diretamente como sendo a cota do 

empreendimento. 
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 Estação Fluviométrica a jusante do empreendimento: 

3. Se a seção transversal da estação fluviométrica for mais encaixada que a 

seção transversal do empreendimento, então, a cota no empreendimento 

terá o efeito de remanso da seção mais encaixada da estação fluviométrica. 

Portanto, a cota da estação fluviométrica poderá ser utilizada diretamente 

como sendo a cota do empreendimento, corrigindo apenas a diferença de 

cota devido à declividade do canal. 

4. Se a seção transversal da estação fluviométrica for menos encaixada que a 

seção transversal do empreendimento, então, a cota de jusante será inferior 

que a de montante e não será possível utilizar diretamente a cota da estação 

fluviométrica. Deverá ser realizado o estudo da cota para a seção do 

empreendimento. 
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8.5 Anexo 4: Tempo de retorno e risco do empreendimento nas obras da 

Sanepar 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Nos projetos de sistemas de água e esgotos da Sanepar há sempre um capítulo de 

estudos hidrológicos. No caso de abastecimento público é necessário determinar a 

vazão mínima do manancial, que deverá ser suficiente para atender a demanda da 

cidade. A vazão mínima é também necessária para avaliar a capacidade de diluição 

de um rio para receber o esgoto tratado nas ETEs. Por outro lado, quando existem 

unidades do sistema próximas ao rio (elevatórias, ETEs, etc) é necessário avaliar as 

vazões máximas e suas respectivas cotas de inundação, locando essas unidades 

em terrenos acima dessas cotas, para não serem danificadas pelas enchentes. 

Dois parâmetros importantes a serem definidos nos estudos hidrológicos são os 

chamados “tempo de retorno” das vazões e o “risco do empreendimento”. Verifica-se 

ser comum a existência de concepções equivocadas a respeito do real significado 

físico desses parâmetros, mesmo entre especialistas. A finalidade do presente é 

tentar esclarecer bem este tópico, para que o administrador de um sistema saiba 

exatamente o que esperar do tempo de retorno adotado no projeto do seu sistema. 

 

2 – CONCEITUAÇÃO DE UM TEMPO DE RETORNO 

A vazão de um rio é uma grandeza que varia ao longo dos anos. Os ciclos 

hidrológicos se repetem, mas de maneira apenas aproximada, a cada ano. Assim, 

num ano isolado futuro qualquer não existe uma vazão mínima, ou máxima, 

absolutas. O que existe são várias vazões mínimas e máximas, cada uma com 

determinada probabilidade de ocorrência (grandezas ditas estocásticas, ou 

probabilísticas). 

O tempo de retorno é um período de tempo, em anos, intimamente ligado à 

probabilidade de que, num ano isolado futuro qualquer, ocorra uma vazão crítica 

(máxima ou mínima). A relação entre essa probabilidade e o tempo de retorno é: 
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   𝑃 =  
1

𝑇𝑅
  

Quanto maior o tempo de retorno adotado no projeto, menor a probabilidade de 

ocorrência de vazões críticas num ano qualquer, e, portanto, maior a segurança da 

obra. Maior segurança também significa custos mais elevados, e geralmente o 

tempo de retorno é escolhido como um meio termo entre estas variáveis (custo x 

segurança). Na Sanepar ele varia entre 10-100 anos (elevatórias, ETAs, etc.), 

dependendo do porte da obra. Para os vertedores de barragens de grandes 

reservatórios, entretanto, o TR é bem maior (10.000 anos). 

Uma vez escolhido o TR, fica automaticamente definida a probabilidade de ocorrer a 

vazão crítica num ano futuro isolado qualquer. Existem funções estatísticas, 

chamadas “distribuição de probabilidades” (normal ou de Gauss, Gumbel, Pearson, 

etc.), que relacionam, com base em dados históricos locais, a vazão crítica com sua 

probabilidade de ocorrência (ou com o TR). Com elas, são então calculadas as 

vazões críticas (máximas ou mínimas) do projeto em tela. 

 

3 – ASPECTOS ESTATÍSTICOS DO TR 

Na teoria estatística demonstra-se que, numa média de longo período, ocorrerá um 

evento crítico (excedência da vazão crítica) por período de retorno. Por exemplo, 

para um TR adotado de 10 anos, se considerarmos um período futuro de 1.000 

anos, deverão ocorrer nesse período 100 eventos críticos (em média um por 

década). A distribuição deles ao longo do tempo, entretanto, não precisa ser 

homogênea; haverá décadas com mais de um evento, e outras sem nenhum. 

É justo neste ponto que surgem concepções equivocadas. Esta média de longo 

período é comumente aplicada para períodos de tempo menores, como o TR 

subsequente à conclusão da obra. A falsa ideia mais difundida é que na primeira 

década ocorrerá necessariamente uma, e apenas uma, excedência da vazão 

crítica. Na verdade, poderão ocorrer de zero a dez excedências das vazões críticas, 

conforme mostrado a seguir. 

4 – UM EXEMPLO NUMÉRICO 
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Vamos supor que desejamos estudar o problema de enchentes numa pequena 

elevatória de esgotos. Será escolhido um TR = 10 anos, e uma vida útil da elevatória 

também de 10 anos. 

Se lançarmos um dado dez vezes, em cada lance haverá uma probabilidade (1/6) de 

sair (ou não) por exemplo o número 6. É intuitivo que o número de vezes que “saiu” 

6 irá variar na faixa de 0-10. O mesmo irá ocorrer com as enchentes; cada ano da 

vida útil corresponde a um “lance” do dado, no qual poderá ou não ocorrer a 

enchente. 

Para um TR = 10 anos já vimos que a probabilidade da vazão crítica ser 

ultrapassada num ano futuro isolado qualquer será de P = 1/10, ou 10 %. Na prática, 

entretanto, o interesse é calcular essa probabilidade num período de tempo maior, 

normalmente a vida útil do empreendimento. O número de enchentes nesse período, 

com sua respectiva probabilidade de ocorrência, pode ser calculado como segue 

(distribuição binomial): 

  zero enchente ................................... P0 =  34,86%  

  1 enchente ......................................... P1 =  38,74% 

  2 enchentes ........................................ P2 =  19,37% 

  3 enchentes ........................................ P3 =    5,74% 

  4 enchentes ........................................ P4 =    1,12% 

  5 enchentes ........................................ P5 =    0,15% 

  6 enchentes ........................................ P6 =    0,0165% 

  7 enchentes ........................................ P7 =    0,0015% 

  8 enchentes ........................................ P8 =    0,0001% 

  9 enchentes ........................................ P9 =    0,000004% 

10 enchentes ........................................ P10 =  0,00000001% 



 

DIRETRIZES AMBIENTAIS 
ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE 

COTA DE INUNDAÇÃO 
 

 

 

MPS  

MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO  

Versão 2018 
 

Módulo 

12.1 
 

Revisão 

Agosto/2018 
 

Página 

46/52 

 

 

 

Nota-se que: 

 A ocorrência de uma enchente no período é o evento mais provável. Mas é 

apenas um evento entre 11 possíveis. 

 A não ocorrência de enchentes no período tem uma probabilidade apenas um 

pouco menor que o evento de uma enchente. 

 A ocorrência de várias enchentes tem probabilidades bem baixas, por isso é 

difícil nota-las. 

 

 

5 – O CONCEITO DE RISCO DO EMPREENDIMENTO 

Outra variável calculada normalmente nos estudos hidrológicos é o “risco do 

empreendimento”. Ele é definido como a probabilidade de ocorrer uma ou mais 

enchentes durante a vida útil do empreendimento. No presente caso seria a soma 

das probabilidades de cada número de enchentes: 

R  =   ( P1 + P2 + ..... + P10)  =  65,14% 

 

O risco pode também ser calculado diretamente pela fórmula: 

 

  𝑅 = 1 − (1 −
1

𝑇𝑅
)𝑛 

 

onde n é a vida útil, em anos. 
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A probabilidade complementar (1-R) = 34,86 %  representa a probabilidade de não 

ocorrer enchentes durante a vida útil. 

 

 

6 – CONCLUSÕES 

 

 O Tempo de Retorno, em anos, é escolhido no início do projeto, em função da 

segurança hídrica que se deseja para a obra. No espaço de um TR é de se 

esperar a ocorrência de 1 (um) evento crítico (excedência da vazão crítica 

calculada). Nada impede, entretanto, que ocorra mais de um evento crítico, 

ou mesmo que não ocorra evento crítico algum. 

O inverso do TR representa ainda a probabilidade de ocorrer um evento 

crítico num ano futuro isolado qualquer. 

 O Risco do Empreendimento é relacionado com a vida útil da instalação, em 

anos. Representa a probabilidade de que ocorra pelo menos um evento 

crítico durante a vida útil. Não inclui, portanto, a probabilidade de não 

ocorrência do evento crítico. 

 

 

 

  Curitiba, 11 de outubro de 2017 

 

 

Ely Carlos de Alvarenga 

- Sanepariano aposentado em 30.nov.2017 - 
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8.6 Anexo 5: Equações de Chuvas Intensas  

Fonte: Fendrich, 2011 

 

Figura 10 – Estações pluviométricas referentes às Equações de Chuvas Intensas 

 

 

Nas Equações de Chuvas Intensas: 

 Tempo de Recorrência TR, em anos; 

 Duração da chuva t, em minutos; 

 Intensidade máxima da chuva i, em mm/h. 
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