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Hidrograma triangular do método Racional
1. Introdução
O método Racional pode ser usado para achar a vazão de pico para bacias até 3
km2 ou 2 km2 segundo DAEE São Paulo, entretanto quando queremos fazer o routing do
reservatório deparamos com um problema: o método Racional não tem um hidrograma
aceito por todos.
O objetivo nosso é apresentar o hidrograma triangular do método Racional e routing
do reservatório..
2. Hidrograma do método Racional triangular com base 2,67
O hidrograma do método Racional da Figura (1) é usado em Mohave County e é
aplicado para áreas em bacias até 64 ha cujos estudos foram feitos em Maricopa County
para um tempo de concentração menor ou igual a 1h.
Conforme se pode ver no hidrograma o valor máximo ocorre quanto o tempo/tempo
de concentração é igual a 2,67 e o tempo de pico quando tempo/tempo de concentração é
igual a 1.
Mohave County adota na microdrenagem periodo de retorno Tr=25 anos.

Figura 1- Esquema original do Drainage Design Manual for Maricopa County, Arizona.
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Figura 2- Cálculo de várias bacias com o método Racional
Fonte: Maricopa County, 2010
3. Cálculo de varias bacias usando o método Racional
Caso tenhamos várias bacias conforme Figura (2) podemos proceder de duas
maneiras.
A maneira tradicional é achar o C ponderado das três bacias, calcular o tempo de
concentração e achar a vazão de pico.
Mariposa County, 2010 trás como novidade o cálculo separado de cada sub-bacia
para obter o resultado final.
No cálculo separado deve ser feito o hidrograma conforme Figura (1) para cada subbacia e depois proceder da seguinte maneira:
• Fazer o hidrograma do método Racional de cada uma das três sub-bacias
• No ponto 1 somar as ordenadas das sub-bacias 1 e 2.
• No ponto 2 devemos transladar o hidrograma obtido entre as sub-bacias e 2 no
tempo de percurso (travel time) que vai do ponto 1 ao 2 usando a fórmula de
Manning para obter a velocidade e o tempo será a distância dividido pela velocidade.
• Após o translado somar as ordenadas da sub-bacia C e então teremos o hidrograma
final.
• Tal procedimento é o mesmo que pode ser feito usando o método do SCS.

4. Hidrograma triangular
Conforme Figura (3) o volume da área hachurada é:
Vs = 0,5x (Qpós - Qpré) x tb x60
Sendo:
Vs =volume necessário para deter enchentes (m3);
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Qpós = vazão de pico (m3/s) no pós-desenvolvimento para determinado período de
retorno;
tb (min) no pós-desenvolvimento tc= tempo de concentração;
Qpré= vazão de pico (m3/s) no pré-desenvolvimento para determinado período de
retorno.
O valor de tb a ser adotado tb=2,67 x tc.

Figura 3- Hidrograma triangular
Dica: o método Racional com hidrograma triangular pode ser utilizado para
dimensionamento, routing e pré-dimensionamento do reservatório. Observar que fica
bem genérica a sua aplicação.

Exemplo 2
Consideramos aqui no exemplo que a vazão da galeria da av. Pacaembu de
13m3/s seria a vazão de pico no pré-desenvolvimento e a vazão de pico no pósdesenvolvimento é de 65,47m3/s, calculado pelo método Racional. O tempo de
concentração é de 15min. Período de retorno considerado foi de 25anos.
Adotando hidrograma triangular temos:

Vs

Vs = 0,5x (Qpós - Qpré) x tb x 60
Adotando tb= 2,67 x tc= 2,67 x 15min=45min
= 0,5 x(65,47 - 13) x 45min x 60s = 62.570m3
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4. Routing do reservatório
Routing é a vazão no tempo na entrada de um reservatorio resultando em outro
hidrogama de saida para atender as exigência do projeto.
Arbitrando um certo valor do tempo compativel com o tempo de concentração
podemos fazer o que se denomina Routing do reservatório. Somente o routing vai confirmar
o volume estimado e as dimensões das estruturas de saida como orificios e vertedores.
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