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Capítulo 19- Análise de confiabilidade (reliability )de sistema de água. 

 
19.1 Introdução 

Vamos estudar a confiabilidade de sistemas simples e de sistema de abastecimento 

de água. Para a análise de confiabilidade de um sistema simples vamos seguir o modelo 

elaborado por May e Tung, 1992. 

 Um sistema pode ser composto por vários subsistemas e a confiança de cada 

sistema depende de como cada componente está interconectado conforme May e Tung, 

1992. Os sistemas podem ser: série e paralelo. 

                                                       R+F=1 

Sendo: R= confiabilidade e F= falha 

 

19.2 Sistemas em séries 

O sistema mais simples é o sistema em séries onde cada componente tem a sua 

função. A probabilidade α no tempo t será: 

R(t)= exp ( - Σλi . t ) 

Sendo: 

R(t)=probabilidade no tempo t 

λi= falhas/hora do componente i 

t= tempo em horas. 

exp=e=2,718... 

 

Com dois sistemas em série teremos: 

R(t)= exp ( - Σλi . t ) 

 

R(t)= exp ( - λ1 x t –λ2 x t)= exp -t(λ1 +λ2) 

O sistema vai falhar quando: 

MTTF= 1/ Σ λi 

Para dois sistemas em série teremos: 

MTTF= 1 /  (λ1 + λ2) 

Sendo: 

MTTF- Mean Time To Failure: que é o valor esperado para termos a falha. 

 

Exemplo 19.1 

Seja duas bombas em série sendo que uma tem a taxa de falhas λ1=0,0003 falhas/hora e a 

outra λ2=0,0002 falhas/hora. Calcular a confiança no sistema em série para 1000horas; 

 
Figura 19.1- Duas bombas em série 
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R(t)= exp ( - λ1 x t –λ2 x t)= exp [-t(λ1 +λ2)] 

R(t)= exp [-1000(0,0003 +0,0002)] 

R(t)= exp (-1000x0,0005)= 0,61 

Portanto, há 61% de confiabilidade no sistema em série para 1000horas de 

bombeamento. 

O sistema vai falhar quando: 

MTTF= 1 /  (λ1 + λ2)= 1 / (0,0003+0,0002)=2000h 

O sistema em série vai falhar em 2000horas. 

 

 

19.3  Sistemas em paralelo 

Para sistema em série quando um dos sistemas falha, todas as unidades falham, mas 

para um sistema em paralelo se uma parte do sistema falha, o sistema continua funcionando 

mesmo não atendendo a objetivo do projeto. 

α(t)=  1 – Π(1-e-λi x t)  

Sendo: 

Π  =  produtos    (1-e-λi x t) com i  variando de  1 a n dos membros em paralelo. 

Para dois subsistemas em paralelo com λ diferentes teremos: 

α(t)=  1 – { (1-e-λ1 x t) (1-e-λ1 x t) } 

 

O sistema com componentes idênticos não vai falhar quando os n componentes do 

sistema, isto é, quando i varia de 1 a n 

MTTF= (1/ λ) x Σ 1/i 

Para o caso de dois subsistemas em paralelo 

MTTF= (1/ λ) x ( 1/1 +1/2) 

 

Exemplo 19.2 

Sejam duas bombas em paralelo iguais com taxa de falhas iguais λ=0,0005 falhas/hora. 

Calcular a confiança no sistema em paralelo para 1000horas. 

R(t)=  1 – [ (1-e-λi x t) (1-e-λi x t)] 

R(t)=  1 – (1-e-λi x t)2 

R(t)=  1 – ( 12 – 2 x 1 x e-λi x t + e-2λi x t ) 

R(t)=    2e-λi x t - e-2λi x t  

R(t)=    2e-0,0005x 1000 - e-2z0,0005 x 1000 =0,8452 

Portanto, a confiabilidade no sistema é de 84,52% para 1000horas de bombeamento. 
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Figura 19.2- Duas bombas em paralelo 

 

MTTF= (1/ λ) x ( 1/1 +1/2) 

MTTF= (1/ 0,0005) x 1,5= 3000horas 

O sistema certamente irá falhar em 3000horas. 

 

Exemplo 19.3 

Seja uma bomba em série com uma rede adutora sendo que a taxa de falha da bomba é 

λ1=0,0005 falhas/hora e a da rede λ2=0,0001245 falhas/hora. Calcular a confiança no 

sistema em série para 500horas. 

R(t)= exp ( - λ1 x t –λ2 x t)= exp -t(λ1 +λ2) 

R(t)= exp -500(0,0005 +0,0001245) 

R(t)= exp (-500x0,0006245)= 0,7318 

Portanto, há 73,18% de confiabilidade no sistema em série para 500horas de 

trabalho. 

O sistema vai falhar quando: 

MTTF= 1 /  (λ1 + λ2)= 1 / (0,0005+0,0001245)=   1601h 

O sistema em série vai falhar em 1601horas. 

 
Figura 19.3- Uma bomba e uma adutora em série 

Exemplo 19.4 

Sejam 3 bombas em série com 3 rede adutora sendo que uma tem a taxa de falha da bomba 

é λ1=0,0005 falhas/hora e a da rede λ2=0,000057 falhas/hora. Calcular a confiança no 

sistema em série para 500horas. 

R(t)= exp ( -λ1 x t –λ2 x t)= exp [-t(λ1 +λ2)] 

R(t)= exp [-500(0,0005x 3 +0,000057x3 )] 

R(t)= exp (-500x0,001671)= 0,4338 
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Portanto, há 43,38% de confiabilidade no sistema em série. 

O sistema vai falhar quando: 

MTTF= 1 /  (λ1 + λ2)= 1 / (0,0005 x3+0,000057x3)=   598h (25dias) 

O sistema em série vai falhar em 598horas. 

 

 
Figura 19.4- Três bombas em série e três adutoras em série 

 

 

167.1 Análise de confiabilidade de um sistema 

Kappur e Lamberson, 1977 mostram que a análise de confiabilidade 

de um sistema começou em 1940 durante a segunda guerra mundial, quando 

os equipamentos eletrônicos ficaram mais complicados. Então a marinha, 

força aérea e exército americanos fizeram comitês para investigar os 

problemas de confiabilidade. 

Elsayed, 1996 mostra exemplos acontecidos  e que deram motivo para 

extenso estudo da Confiabilidade. 

O primeiro exemplo é do submarino nuclear americano U.S.S Thresher 

que afundou no Atlântico em 9 de abril de 1963 e morreram 129 pessoas. 

Outro exemplo, é do avião comercial DC-10 que em 1979 caiu 

morrendo todos os passageiros. 

Em 2 de dezembro de 1962 os médicos de Salt Lake City em Utah, 

instalaram mecanismo complexo no coração. Houve falha na válvula 

mecânica e morreram vários pacientes. 

167.2 Definições 

Confiabilidade (Reliability) é a probabilidade que um produto ou 

serviço irá operar propriamente em um determinado tempo sem falha. A 

confiabilidade é representada pela letra “R” e a Falha pela letra F. Observe 

que na definição temos o tempo, falha e probabilidade. 

Segundo Kappur e Lamberson, 1977 o termo Falha significa que o 

sistema não é capaz da função requerida da sua performance. O termo “capaz” 

é muito vago e poderia ser definido vários graus de capabilidade (capability). 

A falha é sempre em função do tempo, assim como número de falhas/ ano que 

é representada pela letra grega λ (lambda). 
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A melhor maneira seria determinar o número de falhas em determinado 

tempo, mas isto nem sempre é possível e pode ser feito em somente alguns 

casos conforme Kappur e Lamberson, 1977. 

As falhas F é o complemento de R. Assim temos: 

R + F =1 

Ainda conforme Kappur e Lamberson, 1977 na definição de 

confiabilidade temos obviamente alguns problemas: 

1. A aceitação nossa de que probabilidade que admite a 

possibilidade de falhas. 

2. Conceito de performance adequada dos parâmetros do 

sistema, que se deteriora devagar no tempo. 

3. Julgamento do projetista necessário para determinar as 

próprias condições ambientais. 

 

Dica: no presente capítulo tratamos da Confiabilidade e desenvolvemos a 

teoria a respeito. Mas em outro capitulo trataremos somente das Falhas. 

 

Fator humano: 

Outro fator que melhora ou piora o sistema de confiabilidade é o ser 

humano. Uma deterioração de equipamentos pode ser causada pelo operador. 

Este fator humano não será estudado separadamente, mas incluiremos na 

determinação da probabilidade. 

 

Crescimento da confiabilidade 

A confiabilidade com o passar do tempo pode aumentar de valor. 

 

Conceito de probabilidade 

A probabilidade de um evento A, representada por P(A), é um número 

entre 0 e 1, mede o sucesso de que ocorra o evento A quando é realizado o 

experimento. Quando o valor da probabilidade é igual a zero, P(A)=0, deve-se 

entender que esse evento nunca acontece; e quando o valor da probabilidade é 

igual a um P(A)=1, deve-se entender que este evento sempre acontece 

conforme Lapponi, 1995. 
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Probabilidade é a medida numérica da ocorrência de um evento. A 

probabilidade pode ser avaliada posteriormente e neste caso ela é “objetiva” 

e pode ser baseada em bases da experiência e julgamento e neste caso é 

“subjetiva” conforme Mays e Tung,1992. 

 

167.3 Variáveis independentes 

As variáveis a serem usadas podem ser independentes ou 

dependentes. No caso de agua de poços tubulares profundos, 

aproveitamento de agua de chuva, agua da concessionária  são 

variáveis independentes, isto é, uma não tem nada a ver com a outra. 

 Iremos considerar o tratamento de água para reúso como 

variável independente, devido a dificuldades em avaliar a 

probabilidade dos eventos conjuntos. 

Para as variáveis independentes elas podem ser em série ou em 

paralelo: 

 

167.4 Sistema em série 

Quando as variáveis independentes estão em série a 

confiabilidade total é o produto da confiabilidade de cada variável. 

 

Série: 

R= P(x1) . P(x2). P(x3).... 

 
 

Figura (167.1)- Sistema em série (diagrama de blocos) 

Neste caso R é menor que qualquer uma das probabilidades. 

167.5 Sistema em Paralelo: 

Quando as variáveis independentes estão em paralelo, vale o 

seguinte: 
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Figura (167.2)- Sistema em paralelo 

 

 

                       R= 1- (1-P(x1)) (1-P(x2)).(1-P(x3))... 

Neste caso, R é maior que qualquer dos componentes do sistema 

em paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167.6 Combinação de sistemas em serie e paralelo 

 Podemos ter várias combinações de sistemas em série e paralelo 

conforme podemos ver na Figura (167.3). 
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Figura (167.3)- Combinação de sistemas em série e paralelo 

 

 

167.7 Análise de sistemas complexos 

Elsayde, 1996 salienta que os sistemas complexos são muito usados em 

distribuição de energia elétrica e em sistema de abastecimento de água. 

Define ainda que a rede pode ser direta ou indireta. Nos casos simples 

em serie e paralelo as conexões são diretas, mas em sistemas complexos temos 

as vezes, o fluxo bidirecional e temos então rede indireta. 

Um exemplo clássico de sistemas complexos está na Figura (4) e 

existem vários métodos para resolução. 

 

Método da decomposição 

Achamos muito fácil o método da decomposição feito pelo Dr. Abadul-

Ameer Al-Ali – Reliability methods for solving complex systems. 

Vamos então resolver o sistema complexo da Figura (4). 
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Figura (167.4)- Análise de sistemas complexos 

Fonte: Abadul-Ameer Al-Ali 

Primeiro passo: 

Reduziremos a Figura (167.4) para a Figura (167.5). 

 

 
Figura (167.5)- primeiro passo da decomposição  

Fonte: Abadul-Ameer Al-Ali 

 

 

 

 

 

Segundo passo: 

Como os elementos E e F estão em paralelo será reduzido a P1 

conforme Figura (167.6). 
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Figura (167.6): Segundo passo da decomposição  

Fonte: Abadul-Ameer Al-Ali 

 

 

Terceiro passo: 

Como os elementos B,C e D estão em paralelo será reduzido a P2 

conforme Figura (167.7). 

 

 
Figura (167.7)- Terceiro passo da decomposição  

Fonte: Abadul-Ameer Al-Ali 

 

 

Quarto passo: 

Facilmente resolveremos a Figura (167.7), pois, os elementos estão 

em séire. 

 

167.8 Redundância 

Quando analisamos um sistema em paralelo é implícito que todo os 

subsistemas estão ativados. Quando um elemento não está ativado, não 

influencia os que restaram. 

No sistema redundante o elemento não ativado fica em standby 

conforme mostra a Figura (167.5). Há uma semelhança com o pneu de estepe 

que fica guardado no porta-mala e só é acionado quando acontece uma falha 

em um dos pneus. A redundância também é usada em pontes suportada por 
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“n” cabos existe um número mínimo “r” de cabos de aço que suportarão a 

estrutura. 

 

 
Figura (167.5)- Sistemas com redundância 

 

167.9 Exemplo modelo: 

De maneira heurística tomamos a probabilidade do sistema de 

aproveitamento de água de chuva no valor P(chuva)=0,80, baseado na 

prática e do livro Aproveitamento de água de chuva que fizemos, aulas na 

ABNT e projetos específicos. 

Para água da concessionaria municipal lembramos que de acordo com 

as normas técnicas da ABNT sobre água fria, deverá haver um reservatório 

mínimo de um dia de consumo. Para o caso em questão, onde há muita 

incerteza no abastecimento, deverá ser executado um reservatório de água fria 

com volume mínimo de três dias de consumo. Sendo assim a probabilidade 

P(conc.)= 0,80. 

Para poços tubulares profundos considerando a manutenção periódica, 

os problemas de abaixamento do nível dinâmico, quebra de bombas,  

construção de poços na vizinhança e de 50 poços tubulares profundos que 

fizemos em Guarulhos, consideramos a confiabilidade   P(poços)= 0,83. 

Para o caso da ETE de reúso não temos redundância para os 

equipamentos instalados e a probabilidade de falhas são grandes e daí 

adotarmos probabilidade P(reúso)= 0,76. 

 

167.10 Cálculos 

Temos cinco cenários variando de I a V. 

 

Cenário I 
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No caso só temos a água da concessionária   e reservatório para 

três de dias de consumo e a confiabilidade R será de 80%. 

 

Cenário II 

Neste caso temos a água da Concessionária e água de chuva. 

Como são variáveis independentes e paralelas temos: 

R= 1- (1-P(x1)) (1-P(x2)).(1-P(x3))... 

R= 1- (1-0,8) (1-0,8) = 0,96 

Portanto, a confiabilidade R será de 96%. 

Cenário III 

Neste caso temos poços, água de chuva e água de reúso. 

Temos como variáveis independentes no sistema, os elementos 

poços e água de chuva estão em paralelo. 

R= 1- (1-P(x1)) (1-P(x2)).(1-P(x3))... 

 

R1= 1 – (1-0,8) (1-0,83)= 0,966 

 

Considerando que R1 e a reúso estão em série temos: 

R= P(x1) . P(x2). P(x3).... 

R= P(R1) . P(reuso)= 0,966 x 0,76= 0,73 

Portanto, a confiabilidade do Cenário III é de 73% 

 

 

Cenário IV 

Neste caso só  os poços abastecem o Shopping e a água de reúso 

para fins não potáveis. 

R= P(x1) . P(x2). P(x3).... 

R= P(poços) . P(reúso)= 0,83 x 0,76= 0,63 

Portanto, a probabilidade do Cenário IV é de 63% ,significando 

que há  37% de probabilidade de falhas. 

 

 

Cenário V 
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Neste caso temos água da Concessionária, poços  tubulares 

profundos e água de chuva como variáveis independentes em paralelo. 

R= 1- (1-P(x1)) (1-P(x2)).(1-P(x3))... 

R1= 1- (1-0,8)) (1-0,83).(1-P(0,80))= 0,99 

Teremos em série R1 e água de reúso. 

R= P(x1) . P(x2). P(x3).... 

R= R1x 0,76 = 0,75. 

Portanto, a confiabilidade do Cenário V é de 75%, significando 

que há 25% de probabilidade de falhas. 

 

 

167.11 Conclusão 

Esclarecemos que a decisão a ser tomada na escolha do cenário mais 

adequado, dependerá também dos custos de implantação e dos custos 

mensais de operação e manutenção. 

Tabela 167.1-- Confiabilidade de cada cenário e fontes alternativas 
Cenários Fontes alternativas Confiabilidade  

I Agua da Concessionaria 80% 

II 
Agua concessionaria + 
agua de Chuva 96% 

III Poços, chuva, Reúso 73% 
IV Poços e reuso 63% 

V 
Poços, reuso, chuva, 
concessionária 75% 
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Taxa de falhas 

 Na Tabela (19.2) mostramos dados estimativos de Guarulhos de vazamento por km 

de rede por ano. 

 O tempo de reparo de um vazamento pode ser estimado pela equação: 

tr= 2,59 d 0,285 

Tr=tempo de reparo (h) 

d= diametro da tubulação (mm) 

 

Tabela 19.2- Vazamentos por km/ano conforme os materiais 

Material Rede de água 

vaz/km/ano 

Ferro dúctil após 1970 0,68 

PVC 0,74 

Aço 0,48 

 

Exemplo 19.1 

Dado um recalque com tubo de PVC com diametro de 200mm e comprimento de 4km. 

Para PVC consultando a Tabela (19.2) temos 0,74vaz/km e como temos 4 km teremos 4 x 

0,74= 2,96 vazamentos no trecho. 

 Consultando a Tabela (19.1) para tubo de 200mm o tempo para reparar é 11,7h. 

 Durante um ano a taxa de falhas será: 

 

λ1= 11,7h x 2,96 vaz / (365 dias x 24h)= 0,00395 

 

Conjunto motor- bomba 

 Pela prática que trabalhamos no SAAE de Guarulhos, uma bomba fica parada 10h 

por ano devido a queda de energia elétrica. Devido a problemas elétricos em paines, 

disjuntores, transformadores, disjuntores etc uma bomba pode ficar parada durante 5h em 

um ano. 

 Lembremos que as bombas sempre trabalham aos pares e quando se conserta ou 

substitue-se uma a outra está funcionando. 

 Uma outra informação é que no bombeamento quando quebra uma adutora de 

recalque de esgoto ou de água potável, há aumento de vazão, aumento de corrente e a 

bomba se desliga automaticamente. 

 Portanto, o conjunto motor-bomba ficará inoperante no minimo 15h/ano o que 

significa falha: 

 

                                λ1= 15h/ano= 15h/ (365 dias x 24) =0,0017falhas/ha 

 

Recalque de água ou esgoto 

 Devido a problemas de excesso de pressão, subpressão ou intereferencias externas 

como escavações próximas haverá cerca de dois arrebentamentos por ano de 5 h cada. 
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                      λ2= 10h/ano= 10h/ (365 dias x 24) =0,0011falhas/h 

 

Exemplo 19.2 

Seja uma bomba em série com uma tubulação de recalque de esgoto ou de água. 

A taxa de falhas do conjunto motor-bomba é  λ1=0,0017 falhas/h e a da tubulação de 

recalque é λ2=0,0011 falhas/h. Calcular a confiança no sistema em série para 1000h. 

 

 
Figura 19.3- Uma bomba e uma adutora em série 

 

α(t)= exp ( - λ1 x t –λ2 x t)= exp [-t(λ1 +λ2)] 

α(t)= exp [-1000(0,0017 +0,0011)] 

α(t)= exp (-1000x0,0028)= 0,06 

Portanto, há 6% de confiabilidade no sistema em série para 1000h de bombeamento. 

O sistema vai falhar quando: 

MTTF= 1 /  (λ1 + λ2)= 1 / (0,0017+0,0011)=357h 

 

 O sistema em série vai falhar em 357h. 

 

19.4 Dados para sistema bombeamento de água conforme Tng e Yen, 2006 

 A Tabela (19.1) apresenta para sistema de bombeamento os valores de MTBF, 

MTTR e MTTF; 

 
 pagina 262 do livro Hydrosystem Reliabilityu Risk Analysis 

 Confiabilidade e manutençao em Distribuição de agua 

Subsistema MTBF x 10000000 horas MTTR (horas) MTTF= MTBFx1000000-MTTR 

Bombas de água (horas) (horas) (horas) 

até 630 L/s 0,0396 6,786 39593 

de 630 L/s a  1260 Litros/s 0,0311 7,8 31092 

1260 L/s a 6300 L/s 0,081635 26,722 81608 

Acima de 6300 L/s 0,008366 9,368 8357 

    

Transmissão elétrica (em HP)    

0 a 1 0,02537 1,815 25368 
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2 a 5 0,01101 2,116 11008 

6 a 25 1,3764 25 1376375 

26 a 100 0,05862 5 58615 

101 a 500 0,07838 2,6 78377,4 

acima de 500 0,20645 32 206418 

    

Motor (em HP)    

0 a 1 0,20645 2,6 206447 

2 a 5 0,2147  214700 

6 a 25 0,5656 7,857 565592 

26 a 100 0,0621 4,967 62095 

101 a 500 0,046 12.685 33315 

acima de 500 0,06463 7.658 56972 

    

Valvulas (mm)    

150mm a 300mm 0,05459  54590 

330mm a609mm 0,01081 1 10809 

635mm a 1219mm 0,01907 42 19028 

Acima de 1219mm 0,0075 2,667 7497 

    

Sistmea de controle (HP)    

0 a 1 2,0092 2,05 2009198 

2 a 5 0,5095  509500 

6 a 25 4,6849  4684900 

26 a 100 0,026109 2,377 26107 

101 a 500 0,09934 5,45 99335 

acima de 500 0,0377 3,125 37697 

Trabalhamos com MTTF    

MTBF= mean time between failure   

MTTR= mean time to repair    

MTBF= MTTF+MTTR    

Fonte: Schultuz e Parr, 1981    
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Exemplo 10.1 

Achar a confiabilidade de um sistema de bombeamento. 

 

 

 

 

 
 Confiabilidade e manutençao em Disribuição de agua 1/MTTF (1 mês= 732 h) 

Subsistema MTBF x 10000000 horas MTTR (horas) MTTF= MTBFx1000000-MTTR λ Horas 
de 

Reliabiltyiy 

Bombas de água (horas) (horas) (horas) (falhas/hora) trabalho (mês) 

até 630 L/s 0,0396 6,786 39593 2,52569E-05 732 0,982 

de 630 L/s a  1260 Litros/s 0,0311 7,8 31092 3,21624E-05 732  

1260 L/s a 6300 L/s 0,081635 26,722 81608 1,22537E-05 732  

Acima de 6300 L/s 0,008366 9,368 8357 0,000119665 732  

       

Transmissão elétrica (em HP)       

0 a 1 0,02537 1,815 25368 3,94195E-05 732  

2 a 5 0,01101 2,116 11008 9,0844E-05 732  

6 a 25 1,3764 25 1376375 7,26546E-07 732 0,999 

26 a 100 0,05862 5 58615 1,70605E-05 732  

101 a 500 0,07838 2,6 78377,4 1,27588E-05 732  

acima de 500 0,20645 32 206418 4,84454E-06 732  

       

Motor (em HP)       

0 a 1 0,20645 2,6 206447 4,84385E-06 732  

2 a 5 0,2147  214700 4,65766E-06 732 0,997 

6 a 25 0,5656 7,857 565592 1,76806E-06 732  

26 a 100 0,0621 4,967 62095 1,61043E-05 732  

101 a 500 0,046 12.685 33315 3,00165E-05 732  

acima de 500 0,06463 7.658 56972 1,75525E-05 732  

       

Valvulas (mm)       

150mm a 300mm 0,05459  54590 1,83184E-05 732 0,987 

330mm a609mm 0,01081 1 10809 9,25155E-05 732  

635mm a 1219mm 0,01907 42 19028 5,25541E-05 732  

Acima de 1219mm 0,0075 2,667 7497 0,000133381 732  

       

Sistmea de controle (HP)       

0 a 1 2,0092 2,05 2009198 4,97711E-07 732 1,000 
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2 a 5 0,5095  509500 1,96271E-06 732  

6 a 25 4,6849  4684900 2,13452E-07 732  

26 a 100 0,026109 2,377 26107 3,83045E-05 732  

101 a 500 0,09934 5,45 99335 1,0067E-05 732  

acima de 500 0,0377 3,125 37697 2,65274E-05 732  

Trabalhamos com MTTF       

MTBF= mean time between failure     0,964 

MTTR= mean time to repair       

MTBF= MTTF+MTTR      Uma vez por mês a bomba irá 
parar. 

Fonte: Schultuz e Parr, 1981       

 

 

 

19.4  Características das funções confiabilidade R (reliability) conforme Elsayed, 1996 

 

                       Tabela (1.8)- Características das funções de Confiabilidade R 

Função de perigo Confiabilidade R 

(reliability) 

Parâmetros 

Constante Exp (-λ .t) λ 

Crescimento linear Exp (-λ .t2/2) λ 

Weibull Exp (-t γ /Ɵ) λ   ,Ɵ 

Exponencial Exp [ (- (b/α) (e α.t  -1] α, b 

Normal   

Lognormal   

Gamma   

Log-logistic   

   

 

 

19.12 Método do minimum cut-set 
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Exemplo 19.8 

Vamos mostrar um sistema simples de abastecimento de agua usando o método do 

mínimo cut-set para achar a Confiabilidade R do sistema conforme Tung e Yen, 2006 

 

Observe na Figura (1.1) que temos 7 cut-sets que são as linhas pontilhadas C1. C@,. 

C# , C4, C5, C6 e C7. 

 

 

 

Vamos ver a confiabilidade R de cada cut-set. 

 

C1: F1      

C2: F2 ∩ F3  

C3: F2 ∩ F4  

C4: F3 ∩ F5  

C5: F4 ∩ F6  

C6: F2 ∩ F5  

C7: F3 ∩ F4  

 

 

Portanto, temos 7 cut-sets. 
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Figura 1.1- Sistema de rede de agua com os vários cut-sets 
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Figura 1.1- Separação dos cut-sets 

 

A confiabilidade R será o produto das confiabilidades   

 

P (C1´)= 0,95 

P(C2´)= 0,9975 

P(C3´)= 0,9975 

P(C4´)= 0,9975 

P(C5´)= 0,9975 

P(C6´)= 0,9975 

P(C7´)= 0,9975 

 

R= 0,95 X (0,9975)  6= 0,9360 

 

Nota: P(A∩B)= P(A)+P(B) – P(A) . P(B) 

 

No cut set C2 temos: 

C2: F2 ∩ F3= R2+ R3 – R2.R3= 0,95+0,95- 0,95 x 0,95= 1,9-0,9025= 0,9975 

Mas temos 6 valores dos Cn 
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Uma outra maneira de resolver o problema: 

A confiabilidade total R pe: 

 

R= P(T1 U T2 U T3 U T4) 

 

R= [P(T1) + P(T2) +P(T3) + P(T4) ] –  

[ P(T1,T2) + P(T1,T3)+ P(T1, T4) + P(T2,T3) + L(T2,T4) +P (T3,T4)]+ 

[P(T1, T2, T3) + P (T1,T2,T4) + P (T1, T3,T4) + P(T2,T3,T4)]   

- P(T1,T2,T3,T4) 

 

Mas P(T1)=P(F1´ )P (F2 ´ ) P (F3´) P(F4´) P(F5´)= 0,095 4 = 0,81451 

 

R= [P9t1)+P(T2)+ P(T3)+ P(T4)] – 3 P(F1´∩F2´∩F3´∩F4´) 

R= 4 ( 0,81451) – 3 (0,95) 5  

R= 0,9367 

 

 

 

 

19.14 Modelos de cálculos de confiabilidade de uma rede de água. 

Existem dezenas de métodos de cálculos de confiabilidade numa rede de água, o 

que significa que não há um método aceito por todos. 

     Vamos citar alguns autores destes modelos extraídos do texto de Kleiner, 2007. 

1. Wagner et al, 1988 

2. Cullinane et al, 1987 

3. Goulter e Bouchart, 1999 

4. Fujiwara e De Silva, 1990 

5. Bao e Mays, 1990 

6. Omsbee e Kessler, 1990 

7. Quimpo e Shamsi, 1991 

8. Awumah et al, 1991 

9. Bouchart e Goulter, 1991 

10. Ostfeld e Shamir, 1996 

11. Woodburn et al, 1987 

12. Su e Mays, 1988 

13. Kim e Mays, 1994 

14. Arulraj e Suresh, 1995 

15. Kleiner, 1996 

16. Walski, 1987 

17. Walski e Pellicia, 1982 

18. Shamir e Howard, 1979 
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Exemplo 19.10 

Tomamos um exemplo de rede malhada de Cross feito por Silvestre página 104 e 

aplicamos o método do mínimo cut set. 
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Apêndice A 

 

               Tabela 19.14- Alguns coeficientes de variação 

 Coeficiente de variação 

CV= σ/ μ 

Média=μ 

CHW 0,1 

Diâmetro (m) 0,025 

Perda de carga unitária J (m/m) 

em Hazen-Willians 

0,0514 

Qp(m3/s) 0,072 

Qd (Plínio) 0,15 

 

Fórmula de Hazen-Willians 

Q=0,27842 C x D 2,63 J 0,54 

Sendo: 

Q= vazão (m3/s) 

D= diâmetro (m) 

C= coeficiente de Hazen-Willians 

J= perda de carga unitária (m/m) 

 

Fazendo as simplificações, teremos: 

2
Q =  

2
c +  (2,63)22

D + (0,54)22
J    

2
Q =  0,012+  (2,63)2 (0,025)2+ (0,54)20,05142  =0,005193 

 

Q =  0,006193   =0,072 

Portanto, o coeficiente de variação de Q é 0,072 

 

 

A previsão de consumo tem erro de no mínimo 15% (0,15). Como exemplo 

para a carga, ou seja, de 0,50m3/s para a cidade temos: 

            QC = 0,50m3/s 

Variância      QC = 0,15 x 0,50 = 0,075m3/s 

    CV=0,15 
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Tabela 19.15-  Áreas da curva normal padrão Φ (z)=P(Z≤z) 

Fonte: Tung, 1992                                      Z= (X- μ )/ . 
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Tabela 19.16-  Áreas da curva normal padrão Φ (z)=P(Z≤z) 

Fonte: Tung, 1992                                      Z= (X- μ )/ . 
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Introdução 

 

A primeira vez que publiquei sobre o tema Análise de incerteza, foi no 

livro Conservação da água de 1999. 

Novamente com acréscimo de Análise de confiabilidade publiquei no 

livro Rede de água em 2011. 

Aqui publico novamente no meu site para divulgação do conteúdo. 

O assunto não é fácil, pois, depende de conhecimentos de estatística e 

probabilidades. 

As pessoas geralmente se esquecem, que quando se aplica uma fórmula, 

isto é, quando se faz a síntese, as variáveis que serão usadas possuem 

incertezas, e o resultado estará em uma certa faixa de precisão. 

Costumava antes, dar um “chorinho” no dimensionamento de uma bomba 

centrifuga, alterando um pouco a vazão e a altura manométrica. Mais tarde,  

examinando “O método de Análise de Incerteza de Primeira Ordem” consegui 

justificar os ajustes práticos. 

Outro problema frequente e esquecido é a Análise de confiabilidade de 

um sistema de água, por exemplo. Uma vez vi um bombeamento em três etapas 

com comprimentos variados de adutoras e com alta pressão. De que maneira 

deveria ser dimensionado o reservatório de distribuição de água potável? Tem 

que ser previsto a falta de energia elétrica, arrebentamentos e manutenção. 

 

Guarulhos, 12 de setembro de 2015 

 

Engenheiro civil Plinio Tomaz 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


Método de Hardy-Cross 

Capitulo 168- Análise de incerteza.  Engenheiro Plínio Tomaz  

 

pliniotomaz@gmail.com      9/8/2019 

 

 

 168-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumário 

 

1) Objetivo 

 

2) Fórmula Racional 

 

3) Fórmula de Manning para seção plena 

4) Método da Margem de Segurança 

 

5) Contribuição dos parâmetros na Fórmula Racional 

 

6) Contribuição dos parâmetros na Fórmula de Manning para seção plena 

 

7) Influencia dos parâmetros das Fórmulas Racional e de Manning para o item 3  

 

8) Abastecimento de uma cidade. 

 
9) Cálculo da confiança de um canal para conduzir a vazão de 10 m3/s 

 
  

mailto:pliniotomaz@gmail.com


Método de Hardy-Cross 

Capitulo 168- Análise de incerteza.  Engenheiro Plínio Tomaz  

 

pliniotomaz@gmail.com      9/8/2019 

 

 

 168-4 

Capitulo 168- Análise de incerteza (uncertainty) 

 

168.1 Introdução 

Pretendemos explicar, de uma maneira bastante prática, a utilidade da 

Análise de Incerteza. Serão evitadas as demonstrações trabalhosas e 

detalhadas, que poderão ser encontradas nos livros de Mays e Tung,1992,  

Lamberson e Kapur, 1977, Elsayed, 1996, Chow ,1988 e Tung, Yen e 

Melching, 2006.  

É importante, sempre que se fizer a aplicação de uma fórmula, que seja 

avaliado o erro nela cometido, pois, as variáveis que introduzimos contêm 

erros. Neste sentido, basta substituir os valores e fazer várias simulações. Em 

análise de redes de água, costuma-se variar os coeficientes para verificar a 

sensibilidade da mesma face às mudanças. Uma maneira mais correta de seria 

verificar a Análise de Incerteza em fórmulas é aplicando a Fórmula de Taylor. 

Desta aplicação resultou o chamado Método de Análise de Incerteza de 

Primeira Ordem.  

Primeira ordem significa a primeira derivada da série de Taylor e segunda 

ordem a segunda derivada. Usaremos em nossos estudos para simplificar, 

somente e primeira derivada da série de Taylor. 

A série de Taylor é muito usada em análise de rede de água com o método 

de Hardy-Cross. 

De modo geral as derivadas de primeira ordem são fáceis de serem 

obtidas com algumas exceções. 

O termo Hidrossistema foi usado primeiramente por Ven Te Chow e 

trata-se de hidrologia, hidráulica e recursos hídricos. 

Nos Hidrossistemas é importante a Análise de Incerteza e é usado 

amplamente em bueiros, diques, enchentes, canais, análise de benefício/custo, 

aguas subterrâneas, modelo de qualidade da água distribuída, etc. As variáveis 

dependentes de uma fórmula, normalmente, apresentam incertezas que por sua 

vez, se refletem na variável independente. Vamos procurar mostrar, através de 

exemplos, o uso desta ferramenta indispensável aos engenheiros para avaliação 

correta de seus cálculos.  

A Análise de Incerteza é conhecida também como Método Delta ou 

Método de Análise de Incerteza de Primeira Ordem. 

Burges e Lettenmaier, 1975 in Tung e Yen, 2005 criaram duas categorias 

de erros:  

Erros tipo I: quando escolhemos um modelo inadequando mesmo com 

parâmetros corretos:  
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Erros tipo II: quando escolhemos  um modelo perfeito, mas com 

parâmetros sujeitos a incertezas. Consequentemente usando um modelo 

imperfeito para prevermos determinado comportamento vai resultar em um 

erro.  

Na prática estes dois tipos de incertezas ocorrem simultaneamente. 

 

168.2 Fórmula Racional 

Como exemplo, mostraremos a Fórmula Racional: 

                     Q =  C . I . A        (1) 

Onde: 

Q= vazão em  litros por segundo; 

C= coeficiente  adimensional relativo à impermeabilização do solo; 

I= intensidade de chuva em litros/segundo x hectare; 

A= área em hectares.  

As incertezas na fórmula (1) referente ao coeficiente C, à intensidade de 

chuva e à área de drenagem, fornecerão uma incerteza ao valor da vazão Q. 

 

Os dados do problema são: 

O valor adotado do coeficiente C da fórmula racional é C=0,82 e o erro 

estimado em sua avaliação é de 7% ou seja o coeficiente de variação de C é C 

=0,07. 

Quanto a intensidade adotada é de 300 l/s x hectare, sendo que a 

estimativa de erro na avaliação da Intensidade I é de 17% ou seja o coeficiente 

de variação de I é   I =0,17. 

A área A de captação é 7,5 hectares e o erro de estimativa cometido é de 

5% ou seja o coeficiente de variação de A é  A=0,05. 

 

Substituindo os valores na formula racional temos: 

Q =  C . I . A = 0,82 . 300 . 7,5  = 1.845 litros/segundo 

 

Queremos achar a incerteza final Q na fórmula racional, considerando 

as incertezas nas variáveis C , I e A. 

 
          2

Q= (Q/C)2 . (  C /Q)2 . 2
c + (Q/ I)2 . (I/Q)2 2

I + (Q/ A)2 . (A/Q)2 2
A 

onde: 

C, I, A = são os valores das variáveis independentes; 

Q/ C = derivada da fórmula(1) em relação a C; 
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Q/ I = derivada da fórmula(1) em relação a I; 

Q/ A = derivada da fórmula(1) em relação a A. 

Substituindo teremos: 

 
    2

Q= ( I. A)2 . (  C / C. I. A)2 . 2
c + (C. A )2 . (I/C.I.A)2 2

I +     (C . I  )2 . (A/C.I.A.)2 2
A 

 

Fazendo as simplificações, teremos: 

2
Q=  2

c +  2
I + 2

A       (2) 

 

Substituindo os valores: 

2
Q = (0,07)2  + (0,17)2 + ( 0,05)2 =0,0363 

 

Q =  0,0363 0,5   =0,19052, ou seja, 0,19 

 

Portanto, para a vazão de 1.845 l/s temos uma incerteza de 0,19, ou seja, 

de 19%. 

É importante observar que as variáveis C, I e A são independentes uma 

das outras.  

O coeficiente de variação da vazão na Fórmula Racional (1) é: 

                               Q = Q / Q 

Então, o desvio padrão será: 

                       Q = Q  .  Q 

                    Q =  0,19 . 1.845  =350,55 l/s = 0,355 m3/s 

1845 ± 351 

 

168.3 Fórmula de Manning para seção plena 
Vamos usar a Fórmula de Manning para seção plena nas unidades do 

sistema internacional (S.I.). 

 

          Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . I1/2    (3) 

 

sendo: 

 

Q = vazão  em metro cúbico por segundo (m3/s); 

n = coeficiente de rugosidade de Manning (adimensional); 

D = diâmetro da tubulação  em metros (m); 

I = declividade da tubulação em metro por metro (m/m). 
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Queremos a incerteza da vazão Q na fórmula (2). As variáveis dependentes n, 

D e I possuem incertezas. 

 

A rugosidade de Manning n = 0,015 com incerteza de 5%, ou seja, n  = 

0,05. 

A declividade I= 0,001 m/m com incerteza de 7%, ou seja, I= 0,07. 

Consideremos que o diâmetro seja de D=1,50m com incerteza de 1%, ou 

seja, com coeficiente de variação D= 0,01. 

Vamos calcular a vazão Q usando os dados fornecidos: 

 

Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . I1/2 = 0,312 . 0,015-1 . 1,58/3. 0,0011/2  

 

Q= 1,938 m3/s = 1.938 l/s 

 
Queremos calcular a incerteza no cálculo da vazão da fórmula de 

Manning (2) para seção plena. 

 
2

Q= (Q/n)2 . (n/Q)2 . 2
n + (Q/ D)2 . (D/Q)2 2

D +                                                    

(Q/ I)2 . (I/Q)2 2
I 

 

onde: 

n, D, I = são os valores das variáveis independentes; 

Q/ n= derivada da fórmula(2) em relação a n; 

Q/ I  = derivada da fórmula(2) em relação a I; 

Q/ D = derivada da fórmula(2) em relação a D. 

2
Q=  ( -0,312 . n-1-1 . D8/3 . I1/2    )2 . ( n / Q)2 .n

2+ (0,312 . n-1 . (8/3). 

D8/3-1 . I1/2)2. (D/Q)2 . D
2+   (0,312 . n-1 . D8/3 . (1/2) .I1/2-1)2 . ( I/Q)2 . I

2 

 

Substituindo o valor de Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . I1/2 

e fazendo as simplificações: 

2
Q =n

2  +(8/3)2. D
2  + (1/2)2. I

2 

 

2
Q =n

2 + (64/9). D
2  + (1/4). I

2     (4) 

 

Como temos os coeficientes de variação de n , D e I, fazendo as 

substituições na fórmula (4), temos: 
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2
Q  = (0,05)2 + (64/9) . ( 0,01)2 + (1/4) . (0,07)2 

 

2
Q  = 0,0025 + 0,00071 + 0,001225 = 0,004435 

 

 

Q  =   0,004435       = 0,066595,   ou seja,   Q  = 0,0670 

 

Assim, a incerteza nas variáveis independentes  n , D e I acarretam, na 

variável dependente Q, a incerteza de 6,7%, ou seja, coeficiente de variação de  

2
Q  = 0,067. 

 

O desvio padrão é dado pela fórmula abaixo, 

 

Q = Q  .  Q 

 

substituindo os valores: 

Q = 0,067 . 1938 = 129,85 l/s = 0,12985 m3/s 

  

mailto:pliniotomaz@gmail.com


Método de Hardy-Cross 

Capitulo 168- Análise de incerteza.  Engenheiro Plínio Tomaz  

 

pliniotomaz@gmail.com      9/8/2019 

 

 

 168-9 

168.4 Método da Margem de Segurança 

Vamos supor, que queremos calcular o grau de incerteza de uma galeria 

de 1,50m de diâmetro, que esgotará as águas de chuvas, de uma bacia com 7,5 

ha, com C=0,82 e intensidade de chuva de 300 L/s x hectare conforme Figura 

(168.1). 

Façamos o seguinte esquema: 

C= 1.845 l/s (média da carga) 

C = 350,55 l/s (desvio padrão da carga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Figura 168.1- Esquema da galeria e da bacia 

 

R= 1938 l/s (média da resistência) 

R = 129,85 l/s (desvio padrão da resistência) 

Usemos o Método da Margem de Segurança (MS): 

                       MS=    R  -  C 

 

sendo o índice subscrito R resistência e C a carga 

e a equação da variança MS: 

                 2
MS =   2

R     +   2
C 

Na Figura (168.2) podemos ver um esquema da Resistência e da Carga 

(loading). 

Bacia 

Galeria 
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Figura 168.2-  Figura mostrando a Resistência (resistance) e a Carga 

(looading) 

 

Fonte: Tung, 1992 

 

Para o caso que estamos estudando R= 1.938 que é a resistência  e C= 

1.845 que é a carga. 

 

 MS=    R  -  C = 1.938 - 1.845 = 93 l/s 

 

2
MS =   2

R     +   2
C =(129,85)2 + 350,55)2 = 139746,32 

MS = 373,83 l/s 

 

Conforme Chow et al, 1988  para termos o risco R devemos ter: 

 

                            MS              -  93 

                   -   -------  =  ----------- = - 0,25 = Z 

                            MS               378,83 

 

Devemos entrar agora na tabela da Curva de Gauss, conhecida também 

como Curva Normal em função de Z = (x - ) /  . Observe-se que - MS / MS 

é semelhante à apresentação de Z. 

A função da distribuição normal é bastante conhecida e tabelada. Na 

prática é tabelada, em função de Z, a seguinte função: 

 

f(x)= 1/     ( 2. pi .  )      . exp  -( ½ ) . (x -  ) /  2  

 

para             -    < x <   
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sendo  ,     a média e o desv 

io padrão, respectivamente. 

 

Entrando na Tabela (168.1) da curva normal em função de Z = -0,25 

achamos a falha F=0,4013. Então para há 40,13% de haver falhas. 

Mas R+F=1 

 

R = 1 – F= 1- 0,4013=0,5987 

Portanto, a confiabilidade R do sistema é de 59,87% 

 

Nota sobre a curva normal. 

A curva normal foi descoberta em 1720 por Abraham de Moivre. Em 

1870 o matemático Belga Adolph Quetelet teve a idéia de usar a curva num 

histograma ideal para o qual os dados podiam ser comparados. 

A curva normal y em função de x tem a forma: 

Y= 100 x e –x2 / (2 x PI) 0,5 

  

Sendo: 

PI= 3,1416... 

e=2,71828... 

Freedman et al, 1991 mostra que na curva normal temos os três números 

mais famosos na historia da matemática, que são: 

  

 Número PI= 3,1415.......  

 Número e-2,71828...  

 Raiz quadrada de 2. 
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Tabe 

la 168.1-  Áreas da curva normal padrão Φ (z)=P(Z≤z) 

Fonte: Tung, 1992 
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Tabela 168.2-  Continuação: Áreas da curva normal padrão Φ (z)=P(Z≤z) 

Fonte: Tung, 1992 
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168.5 Contribuição dos parâmetros na Fórmula Racional 

Vamos calcular a contribuição dos parâmetros C, I, A da Fórmula 

Racional. 

Para cada parâmetro, a contribuição é o quociente do coeficiente de 

variação ao quadrado, dividido pelo coeficiente de variação do parâmetro da 

vazão ao quadrado. Cada quociente, por sua vez, é multiplicado pelo coeficiente 

da fórmula (2) que, no caso são igual a 1. 

 

(1). 2
 C / 

2
Q  = (1). (0,07)2 / (0,19052)2 = 0,135 (13,5%) 

 

 

(1). 2
 I / 

2
Q  = (1) . (0,17)2 / (0,19052)2 = 0,796 (79,6%) 

(1). 2
A / 

2
Q  = (1). (0,05)2 / (0,19052)2 = 0,0693(6,9%) 

 

Como pode ser verificado acima, a  incerteza da intensidade da chuva 

contribui com 79,6% das incertezas para o cálculo da vazão. O coeficiente C 

contribui com 13,5% e a área da bacia com 6,9%, totalizando 100%. 

 

168.6 Contribuição dos parâmetros na Fórmula de Manning para seção  

plena 

Observar que os coeficientes da fórmula (4) 

 

(1). 2
n / 

2
Q       = (0,05)2 / (0,066595)2                = 0,5636( 56,36%) 

(1/4) . 2
I / 

2
Q   = ( (1/4) .(0,07)2 / (0,066595)2     = 0,2762( 27,62%) 

(64/9) .2
D / 

2
Q  = ( 64/9) . (0,01)2 / (0,066595)2    = 0,1602(16,02%) 

 

 

O coeficiente que mais causa incerteza na Fórmula de Manning de seção 

plena é a rugosidade n com 56,36%, seguida da declividade I, com 27,62%, e 

do diâmetro D, com 16,02%, totalizando 100%. 
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168.7 Influência dos parâmetros das Fórmulas Racional e de Manning para 

Seção Plena  

    

A formulação é feita assim: 

 

(1) . 2
C  / (2

QC + 2
QR) = (0,07)2/ (0,0363+0,004435) = 0,0049/0,040735 

                                                          = 0.1202( 12,02%) 

( 1) . 2
I  / (

2
QC + 2

QR)      = (0,17)2 /0,040735= 0,7095 (70,95%) 

( 1) . 2
A  / (2

QC + 2
QR)     = (0,05)2 / 0,040735= 0,0614(6,14%) 

( 1) . 2
n  / (

2
QC + 2

QR)      = (0,05)2/0,040735= 0,0614(6,14%) 

( 64/9) . 2
D  / (2

QC + 2
QR) = (64/9).(0,01)2/0,0407350= 0,0175(1,75%) 

( 1/4) . 2
I  / (

2
QC + 2

QR)    = (1/4).(0,07)2/0,040735= 0,0300(3,00%) 

 

Não se deve esquecer de colocar os coeficientes multiplicadores como 

(64/9) e (1/4). 

Observe-se que a maior influência na Fórmula Racional é a intensidade 

da chuva, que entra no cálculo da bacia e galeria com 70,95% das incertezas, 

sendo seguida pelo coeficiente C da Formula Racional com 12,02%, pela área 

da bacia e do coeficiente de rugosidade n, com 6,14%; 3% devidos à declividade 

da galeria e 1,75% devidos ao diâmetro da galeria, tudo isto totalizando 100%. 
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Resumidamente teremos: 

Tabela 168.1- Resumo dos cálculos efetuados 

Parâmetros das fórmulas Incertezas 

Fórmula Racional  

Parâmetro adimensional C 12.02% 

Intensidade de chuva I 70,95% 

Área da bacia A 6,14% 

Subtotal 89,11% 

Fórmula de Manning seção plena  

 

Rugosidade de Manning n 

6,14% 

Diâmetro da tubulação D 1,75% 

Declividade da galeria I 3,00% 

Subtotal  10,89% 

Total  100,00% 

 

A Fórmula Racional entra com 89,11% das incertezas, enquanto a Fórmula de 

Manning entra com 10,89%. 

 

  

mailto:pliniotomaz@gmail.com


Método de Hardy-Cross 

Capitulo 168- Análise de incerteza.  Engenheiro Plínio Tomaz  

 

pliniotomaz@gmail.com      9/8/2019 

 

 

 168-18 

168.8 Abastecimento de uma cidade 

Seja uma cidade que é abastecida por um reservatório que está a 3000 m 

de distância, com adutora de ferro fundido dúctil revestida internamente, com 

500 mm de diâmetro.  

A cota de serviço do reservatório é de 84,30 m. Este reservatório abastece 

outro reservatório na cidade, que tem cota de 50 m. Vamos admitir que a vazão 

distribuída na cidade seja de 0,50m3/s, com erro de 15%, ou seja, com 

coeficiente de variação Q= 0,15.  

O erro de 15% em uma estimativa de vazão, em uma cidade, não é 

absurdo, pois, mesmos nos países mais adiantados, o erro mínimo que se obtém 

numa previsão de vazão é de 5%.  

Portanto, é viável um erro de 10 a 15% na demanda de água de uma 

cidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 168.3- Esquema de abastecimento de uma cidade 

 

A rugosidade uniforme equivalente da tubulação K é fornecida em 

milímetros. Houve uma indecisão do projetista quanto à adoção de K= 0,1mm 

ou K= 0,2mm.  

Esta indefinição em adotar o valor de K acarreta um erro no coeficiente 

de atrito f (adimensional) de 18%. Para isto, consultamos em uma publicação 

da CETESB, sobre o emprego da fórmula universal de perda de carga e as  

limitações das fórmulas empíricas do professor Tufi Mamed Assy, de 1977, nas 

quais é apresentado o cálculo de f devido a forma de Colebrook-White, com 

vários valores de K/D e vários números de Reynolds.  

A média obtida foi de 18% de erro no valor de f. 

Cota 

84,30 m 

Cota  

50 m 

Cidade 
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Tabela 168.2- Número de Reynolds em função de K/D 

 

Reynolds 

Valor K/D=0,003 Valor K/d=0,0002 Erro em f 

5.000 0,0396 0,0381 3,93% 

10000 0,0338 0,0318 6,29% 

50.000 0,0265 0,0229 15,72% 

100.000 0,0251 0,0207 21,26% 

500.000 0,0238 0,0183 30,05% 

1.000.000 0,0235 0,0178 32,02% 

   Média = 18% 

A cidade exigirá da adutora a demanda prevista e terá o subscrito C de 

Carga e a adutora, terá o subscrito R de Resistência. 

 

Na cidade o coeficiente de variação QC = 0,15, ou seja, 15% de erro na 

demanda de água potável. 

A vazão necessária para abastecer a cidade é de 0,50m3/s e o reservatório 

está na cota 50 m, que deverá ser mantida. 

 

Na adutora temos: 

Diâmetro= 500mm= 0,50m; 

Rugosidade Uniforme Equivalente adotada K= 0,1mm 

K/D= 0,1/500= 0,0002 

f= 1/ (1,14- 2log(D/K))2 

f= 1/ (1,14- 2log(0,0002))2 

f=0,0137 

A=0,18635m2 

Para a perda h, temos a fórmula de Darcy Weisbach: 

 

h= f . ( L/D) . V2/ 2.g 

 

sendo : 

h= perda de carga (m) 

L= comprimento (m) 

D= diâmetro (m) 

V= velocidade em m/s; 

g= 9,81  m/s2. 

A= área da secção transversal do tubo (m2) 
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Como  Q= A x V, obtemos o valor de Q: 

V=Q/A = Q/ (PI x D2/4) 

V2= 16Q2/ (PI2 x D4) 

h= f . ( L/D) . V2/ 2.g 

h= f . ( L/D) . (1/ 2.g) , 16Q2/ (PI2 x D4) 

h= f x L/D5 . 8Q2 / (PI2 x g) 

K2=8 / (PI2 x 9,81) 

 

Q=             (h .  D5) /  ( f . L.K2) 

 

K2=8 / (PI2 x 9,81)=8/(3,14162 x 9,81)=0,08263 

 

Q=             (h .  D5) /  ( f . L.K2) 

 

H=84,30-50,0=34,30m 

f=0,0137 

L=3000m 

D=0,50m 

K2=0,08263 

Q= [ 34,30 x 0,55)/ ( 0,0137 x 3000 x 0,08263] 0,5 

Q=0,56m3/s 

V= 0,56/0,18635=3,00m/s < 3,50m/s OK 

Aplicando-se o que já foi mostrado na Análise de Incerteza de Primeira 

Ordem, teremos como resultado: 

 

QR 2=     (1/4) . f  
2+ (1/4)  L 

2 +  (1/4)  h 
2+ (25/4) . D

2 

 

Substituindo: 

f  = 0,18 

L  = 0,001 

h = 0,12 (estimado quando K= 0,1mm e K= 0,2mm) 

D = 0,01 

QR 2= (1/4) . (0,18)2 + (1/4) . (0,001)2 +( 1/4) . (0,12)2 +(25/4) . (0,01)2 

 

QR 2= 0,012 
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QR = 0,11, ou seja, há incerteza de 11% no cálculo da vazão Q da resistência, 

isto é, da adutora de 500 mm. 

A variância é fornecida pela fórmula: 

Q = Q  .  Q 

 

QR = 0,11 x 0,56 = 0,062m3/s 

QR = 0,56m3/s 

 

Para a carga, ou seja, para a cidade temos: 

QC = 0,50m3/s 

QC = 0,15 x 0,50 = 0,075m3/s 

 

Usemos  o Método da Margem de Segurança (MS), sendo o índice 

subscrito R resistência e C a carga 

                       MS=    R  -  C 

e a equação da variância MS: 

 

                 2
MS =   2

R     +   2
C 

 

Para o caso que estamos estudando, R= 0,56m3/s e C= 0,5m3/s 

 

 MS=    R  -  C = 0,56 – 0,50 = 0,06m3/s 

 

2
MS =   2

R     +   2
C = 0,0622 + 0,0752 = 0,0095 

MS = 0,097m3/s 

Conforme Chow et al, 1988 o risco para haver falha será: 

                            MS                -0,06 

                     -   -------  =  ----------- = -0,62= z 

                            MS               0,097 

 

Na Tabela (168.1) entrando com z=-0,62 achamos F=0,2676 

Portanto, a probabilidade para haver falhas é de 26,76%. 

A probabilidade para não haver falhas, isto é, a confiabilidade do sistema 

R=1-F. 

R=1-0,2676=0,7324 

Portanto, a confiabilidade R é de 73,24%. 
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168.9 Cálculo da confiança de um canal para conduzir a vazão de 10 m3/s 

Consideremos um canal de concreto de seção trapezoidal, sendo 

fornecida a área molhada A= 8m2 e perímetro molhado P= 10 m. O coeficiente 

de rugosidade de Manning n= 0,017 está sujeito à incerteza de 20% e a 

declividade I= 0,0016 m/m à incerteza de 30%. 

 

O raio hidráulico RH= área molhada/perímetro molhado 

                           RH= A/P= 8/10 = 0,8 m 

 

A Fórmula de Manning para um canal aberto nas unidades S.I. é: 

 

           Q = n-1 . A . RH
2/3 . I1/2 

onde: 

 

Q= vazão em m3/s; 

n= coeficiente de rugosidade de Manning (adimensional); 

A= área molhada; 

RH= raio hidráulico em metros; 

I= declividade em metro/metro. 

 

A vazão média de capacidade do canal é: 

Q   (1/0,017) . 8 . 0,82/3 . 0,00161/2= 16,22 m3/s 

 

Aplicando-se na equação de Manning para canais abertos, o Método de 

Análise de Incerteza de Primeira Ordem, facilmente encontraremos: 

 

2
Q = n

2   + (1/2)2. I
2 = n

2   + 0,25. I
2 = (0,2)2 + (0,25). (0,30)2 

2
Q  = 0,0635 

Q  = 0,25, ou seja, a incerteza na média da vazão é de 25%. 
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Vamos calcular o desvio padrão da capacidade do canal de conduzir a 

água: 

 

Q = Q  .  Q = 0,25 . 16,22 =4,06 m3/s 

 

 

Para obtenção da performance de uma variável qualquer W, deve-se 

realizar a seguinte operação: 

 

                     w  -W 

                    --------- 

                       w 

em que w    e   w   são a média e o desvio padrão desta variável.  

Para o presente caso: 

w    = 16,22  m3/s 

w     =    4,06  m3/s 

W    = 10,00  m3/s 

Portanto, temos: 

                          16,22 – 10,00 

                    -      ------------ 

                              4,06 

Como se pretende determinar a confiança para o canal transportar 10 m3/s, 

substituindo acima obteremos: 

                         

               -6,22 

          ----------------   = - 1,53=z 

              4,06 

        

 

Entrando na tabela da curva normal com z=-1,53, encontramos F=0,063, 

ou seja, há probabilidade de 6,3% de que o canal não consiga transportar 10 

m3/s, e há R=1-F=1-0,063=0,937 ou seja 93,7% de probabilidade de que o 

canal possa transportar 10 m3/s, sem problemas. 
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Apêndice A 

1. Fórmula de Hazen-Willians 

Q=0,27842 C x D 2,63 J 0,54 

Sendo: 

Q= vazão (m3/s) 

D= diâmetro (m) 

C= coeficiente de Hazen-Willians 

J= perda de carga unitária (m/m) 
 

 

Fazendo as simplificações, teremos: 

2
Q =  

2
c +  (2,63)22

D + (0,54)22
J    

2
Q =  0,012+  (2,63)2 (0,025)2+ (0,54)20,05142  =0,005193 

 

Q =  0,006193   =0,072 

Portanto, o coeficiente de variação de Q é 0,072 

 

Previsão de consumo 

A previsão de consumo tem erro de no mínimo 15% (0,15). Como 

exemplo para a carga, ou seja, de 0,50m3/s para a cidade temos: 

            QC = 0,50m3/s 

Variância      QC = 0,15 x 0,50 = 0,075m3/s 

    CV=0,15 

 

 

2. Curva da intensidade-duração e frequencia 

I= a Tm/ (b+ tc) 

 

Variável Media μ Coeficiente de 

variação Ω 

Distribuição 

a 120 0,10 Normal 

b 27 0,10 Normal 

c 1,00 0,05 Normal 

m 0,175 0,08 Normal 

 

Fonte: Tung e Yen, 2006 
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3. Tempo de concentração Kirpich 

tc= c1 (L/S 0,5) c2 

 

 

Variável Media μ Coeficiente de 

variação Ω 

Distribuição 

C1 0,00778 0,30 Normal 

C2 0,77 0,20 Normal 

Fonte: Tung e Yen, 2006 

 

 

4. Método Racional que é a carga e formula de Manning que é a Resistencia. 

 

       QL= CIA 

 

QC= 0,463 n -1 S 0,5 D 8/3 

 

Variável Media μ Desvio padrao Distribuição 

C 0,825 0,057575 Normal 

I (in/h) 4,00 0,6 Gumbel 

A (acres) 10,00 0,5 Normal 

n 0,015 0,00083 Lognormal 

D(ft) 3,00 0,03 Normal 

S (ft/ft) 0,005 0,00082 Lognormal 

Fonte: Tung e Yen, 2006 

 

 

 

3. Erros em porcentagem das medias das chuvas em determinadas áreas com 

certo número N de estações. 

David Stephenson in Saeid Eslamian, 2014- Handbook of Engineering 

Hydrology apresentou: 

E=  (7,7 A 0,3)/ n 0,48     

Sendo: 

E= erro em porcentagem nas precipitações (%) 

A= área da bacia (Km2) 
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N= número de estações na bacia  

 

Exemplo: Guarulhos 

A= 340 Km      N=2 

E=  (7,7 x340 0,3)/ 2 0,48     

E= 18% 

 

Região Metropolitana de São Paulo 

A= 7946 Km2 

N=32 

E=  (7,7 x7946 0,3)/ 32 0,48     

E= 9% 

 

 

Stephenson apresentou maneira de se achar erros em vertedores. O objetivo é 

se usar a largura adequada para se ter menos erros. 

 

A formula usual de um vertedor é 

Q= K w. y 3/2 

Sendo: 

Q= vazão em m3/s que passa pelo vertedor  

K= coeficiente do vertedor. Para São Paulo usamos K= 1,55 

W= largura do vertedor (m) 

Y= altura da agua no vertedor (m) 

Q= K w. y 3/2 

Adotando K=2 

Q= 2 w. y 3/2 

Tirando-se o valor de y teremos: 

Y= (Q/2w) 2/3 

Derivando Q em relação a y teremos: 

dQ/dy= 2w(3/2) y(3/2-1) = 3wy ½ 

substituindo o valor de y teremos: 

dQ/dy= 3w(Q/2w) (1/3) 

dQ/dy= 3.w 2/3 (Q/2) (1/3 

Isolando w teremos: 

W=  [dQ/ ( 3dy Q 1/3 /2 1/3] 3/2 

Mas: 

dQ= 0,1 m3/s que é a precisão que queremos 
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dy =0,01m que é a precisão que temos na medida da largura do vertedor 

Q= 1 m3/s  

W=  [dQ/ ( 3dy Q 1/3 /2 1/3] 3/2 

W=  [0,1/ ( 3.0,01 . 1 1
/3 /2 1/3] 3/2 

W= 8,6m 

 

Portanto, para medirmos 1 m3/s com precisão de 0,1 m3/s precisamos de 

um vertedor com largura mínima de 8,6m 

 

Y= (Q/2w) 2/3 

Y= (1/(2.8,6)) 2/3 

Y=0,15m 
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177- Incertezas e erros em modelos hidrológicos 

 

177.1 Introdução 

 Como o assunto de modelos hidrológicos é meio confuso,  vamos 

explicar com base em Hayes, et al 1994 e experiência pessoal. 

 

Dica: Mishra, 2009 cita: Plinio, o velho dizia: A única certeza é a 

incerteza. 

 

 A tendência moderna é de se avaliar as incertezas, oferecendo um 

intervalo largo nas vazões de pico e o melhor projeto de decisão é aquele em 

que o projetista tem conhecimento das incertezas existentes conforme Mishra, 

2009. 

 Não devemos esquecer as técnicas de análise de sensibilidade, onde 

através de variação de alguns parâmetros avaliamos um novo resultado.  

 O método da análise de sensibilidade, contudo, apesar de algumas 

vantagens possui suas desvantagens e deve ser aplicado juntamente com as 

análise de incertezas. 

 

Dica: a análise de incerteza e sensibilidade deve ser rotina a ser 

incorporada na análise hidrológica, conforme Mishra, 2009. 

 

177.2 Incerteza nos modelos e nos parâmetros 

 Os modelos hidrológicos, como por exemplo, o método Racional 

Q=C.IA/360 apresenta incertezas e erros nas medidas. 

 

Incerteza 

a) Incerteza no modelo. 

b) Incerteza nos parâmetros do modelo. 

 

 A primeira incerteza é próprio modelo, pois, não existe um modelo 

perfeito. 

 A segunda incerteza no modelo são os parâmetros. Assim o Método 

Racional apresenta várias incertezas no coeficiente de runoff C, na intensidade 

da chuva I em mm/h  e na área A da bacia. 

 A estimativa que tenho da vazão de pico do Método Racional é que há 

um erro de 19%, pois, temos aproximadamente 7% de erros na determinação 

do coeficiente de runoff “C”, 17% na determinação da Intensidade de chuva “I 

“ e 5% na determinação da área  “A” da bacia. 
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177.2 Erros nas medidas 

 Quando fazemos uma medida cometemos dois tipos de erros: 

 

a) Erros sistemáticos. 

b) Erros randômicos. 

 

Os erros sistemáticos são introduzidos pelos instrumentos utilizados para 

as medidas. Assim um erro nas precipitações é introduzido quando na área 

com certa quantidade de Km2 tem um número insuficiente de pluviômetros. 

Quanto mais pluviômetros numa mesma área, menor serão os erros 

sistemáticos. Stephenson mostrou que em uma área com 340 Km2 com dois 

pluviômetros, o erro sistemático é de 18%. 

Outros erros sistemáticos estão na calibração dos instrumentos usados na 

medição. 

Os erros randômicos são cometidos na leitura, por exemplo, da altura de 

água medida em um pluviômetro. Eles ficam em torno de uma variação 

positiva e negativa. 

 

177.3 Erros em porcentagem das medias das chuvas em determinadas 

áreas com certo número N de estações. 

David Stephenson in Saeid Eslamian, 2014- Handbook of Engineering 

Hydrology apresentou: 

E=  (7,7 A 0,3)/ n 0,48     

Sendo: 

E= erro em porcentagem nas precipitações (%) 

A= área da bacia (Km2) 

N= número de estações na bacia  

Exemplo: Guarulhos 

A= 340 Km2      N=2 

E=  (7,7 x340 0,3)/ 2 0,48     

E= 18% 

 

Região Metropolitana de São Paulo 

A= 7946 Km2 

N=32 

E=  (7,7 x7946 0,3)/ 32 0,48     

E= 9% 

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Método de Hardy-Cross 

Capitulo 177- Incertezas e erros em modelos hidrológicos 
 Engenheiro Plínio Tomaz pliniotomaz@uol.com.br  03/10/2015 

 

 

 177-3 

 

177.3 Erros em medição de vertedores 

Stephenson apresentou maneira de se achar erros em vertedores. O 

objetivo é se usar a largura adequada para se ter menos erros. 

 

A formula usual de um vertedor é 

Q= K w. y 3/2 

Sendo: 

Q= vazão em m3/s que passa pelo vertedor  

K= coeficiente do vertedor. Para São Paulo usamos K= 1,55 

w= largura do vertedor (m) 

y= altura da agua no vertedor (m) 

Q= K w. y 3/2 

Adotando K=2 

Q= 2 w. y 3/2 

Tirando-se o valor de y teremos: 

y= (Q/2w) 2/3 

Derivando Q em relação a y teremos: 

dQ/dy= 2w(3/2) y(3/2-1) = 3wy ½ 

substituindo o valor de y teremos: 

dQ/dy= 3w(Q/2w) (1/3) 

dQ/dy= 3.w 2/3 (Q/2) (1/3) 

Isolando w teremos: 

w=  [dQ/ ( 3dy Q 1/3 /2 1/3] 3/2 

Mas: 

dQ= 0,1 m3/s que é a precisão que queremos 

dy =0,01m que é a precisão que temos na medida da largura do vertedor 

Q= 1 m3/s  

w=  [dQ/ ( 3dy Q 1/3 /2 1/3] 3/2 

w=  [0,1/ ( 3x 0,01 x 1 1/3 /2 1/3] 3/2 

w= 8,6m 

 

Portanto, para medirmos 1 m3/s com precisão de 0,1 m3/s precisamos de 

um vertedor com largura mínima de 8,6m 

 

y= (Q/2w) 2/3 

y= (1/(2x8,6)) 2/3 

y=0,15m 
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