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222.3 Coeficiente de variação de todas equações do tempo de 

concentração 

 
 

 

Figura 222.1- Coeficiente de variação de todas equações to tempo de 

concentração.  

 

Observe na Figura (222.1) que existe equação brasileira de Ribeiro 

no Grupo II que apresenta  o maior erro do Grupo II que é de 28,4%. 

Observo que nunca usei tal equação que não é aceita por todos os 

especialistas. 

Veja também que a equação usada pelo  

DAEE SP, California Culverts Practice tem erro de 25% e a de Kirpich 

20%. 

A formula do Lag CN, 1959  tem erro de 43%.  A fórmula de 

Doodge usada em gdrandes áreas, tem erro somente de 5%. A fórmula de 

Bransby-Willians tem erro de 20%. A fómrula de Schake, 1967 tem erro 

de 10%. 

 

No grupo I observe que a equação da velocidade e da onda 

cinemática, apresentam um erro de 45%, bem maior do que imaginava. 

 

Foi observado novamente o que já se sabia, que existem dois grupos 

de equações. 
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Grupo I- que usa dados da vegetação na superfície do terreno como o 

coeficiente de Manning com erro médio de 45%. 

 

Grupo II- são as equações de tc que precisam de dados geomorfológicos 

como área da bacia, comprimento do talvegue, diferença de nível, usando 

vários mapas de escalas diferentes com erro médio de 20% 

 

 

De modo geral as equações do Grupo I como se pode ver na Figura 

(222.1) apresentam erro bem maiores que as equações do Grupo II que 

estão a direita. 

O erro médio do grupo I é de 45%, enquanto do Grupo II é de 20%. 

Outra observação é que a fórmula do FAA-Federal Aviation 

Agency  usada em regiões planas para até 150m  apresenta erro de 10%. 
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222.4  Intensidade de chuva e coeficiente de Manning 

Azizian, 2018 fez pesquisas nas duas bacias sobre a intensidade de 

chuva e o coeficiente de Manning que estão na Figura (222.2). 

 

 

 
Figura 222.2- Intensdidade de chuva e coeficiente das duas bacias 

 

Na Figura (222.2) são da bacia tropical úmida (a) e em local seco 

semi-árido (b). 

Observar que na bacia (a) tropical úmida o erro na intensidade de 

chuva é 50%, equanto que o erro em Manning pe de 40%. 

Na Bacia (b) em semi--árido o erro na intensidade de chuva é de 

30%, enquanto que o erro em Manning é de 60%. 

Manning 

Manning 
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Penso que os valores tanto da intensidade de chuva como do 

coeficiente de Manning estão muito altos e não os adotaria. 

 

 

222.5 Estimativas de incertezas no Mètodo Racional e no Método do SCS 

A estimativa que fiz, embora não consiga justificar totalmente, é 

que temos 34% de incertezas no calculo da vazão usando o Método 

Raciional e 30% usando o Método do SCS. 

 

Tabela 222.1- Incerteza na vazão Q ldo Método Racional= 34% 
metodo Racional  

 CV^2 CV 

C 0,09 0,3 

Int chuva 0,023 0,15 

Area  0,003 0,05 

 0,115  

total 0,34 0,34 

Vazão no método racional = 34% 
 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


 Curso de Manejo de águas pluviais 

Capítulo 222- Análise de incerteza deo tempo de concentraç~çao 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@gmail.com    23/8/19 

 

 221-9 

 

Tabela 222.2-Incerteza da vazão usando SCS =30% para RMSP Tr=100 

anos  com duração de 24h 

P(mm) 152,3 152,3 152,3 

CN 50 75 90 

λ 0,2 0,2 0,2 

P CV 0,10 0,10 0,10 

λ CV 0,01 0,01 0,01 

CN CV 0,20 0,20 0,20 

Q  CV 0,054 0,089 0,100 

Area CV 0,05 0,05 0,05 

 Tc CV 0,27 0,27 0,27 

Total 0,078 0,083 0,085 

Vazão CV 0,280 0,289 0,30 
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Capítulo 223- Margem de segurança 

 

223.1 Introdução 

Primeiramente vamos recordar o Método da Margem de 

Segurança. 

 

223.2  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 108mm/h conforme Figura (223.1). 

Façamos o seguinte esquema: 

C= 1,845 m3/s (média da carga) 

CV= 0,34 

C =0,6273 m3/s (desvio padrão da carga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Figura 223.1- Esquema da galeria e da bacia 

 

R= 1,938 m3/s(média da resistência) 

CV=0,30 Manning 

R =0,5814 m3/s (desvio padrão da resistência) 

Usemos o Método da Margem de Segurança (MS): 

                       MS=    R  -  C 

Bacia 

Galeria 
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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). 

 

Figura 223.2-  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 = 0,093 m3/s 

 

2
MS =   2

R     +   2
C =0,58142 + 0,62632 = 0,73025 

MS = 0,8545 m3 

 

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

 

                            MS              -0,093 

                   -   -------  =  ----------- = - 0,11= Z 

                            MS               0,8545 

 

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. 
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Entrando na Tabela (223.1) da curva normal em função de Z = -0,11 

achamos a falha F=0,4562. Então para há 45,62% de haver falhas. 

Mas R+F=1 

R = 1 – F= 1- 0,4562=0,5438 

Portanto, a confiabilidade R do sistema é de 54,38% 

 

Nota. No excel podemos usar   

=DIST.NORMP.N(z;1) 
=DIST.NORMP.N(-0,11;1) 
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Tabela 222.1-  Áreas da curva normal padrão Φ (z)=P(Z≤z) 

Fonte: Tung, 1992 
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Tabela 223.2-  Continuação: Áreas da curva normal padrão Φ (z)=P(Z≤z) 

Fonte: Tung, 1992 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


 Curso de Manejo de águas pluviais 

Capítulo 223- Margem de segurança 

Engenheiro Plínio Tomaz    pliniotomaz@gmail.com     24/8/19 

 

 

 221-7 

 

223.3  Incerteza no Método Racional 

No método Racional a incerteza no coeficiente de runoff C é igual a 

30%, ou seja, CV=0,3, sendo CV= coeficiente de variação. 

A intensidade de chuva tem incerteza de 15%, ou seja, CV= 0,15. 

A incerteza na área é de 5%, ou seja, CV=0,05 

A incerteza global no Método Racional para o cálculo da vazão de 

pico é de 34%, ou seja, CV=0,34. 

 
 CV  

 
 

C 0,3   

Int 
chuva 

0,15   

Area  0,05   
    

total CV=0,34   

Q método racional =34% 
 

 

223.4 Inceteza no Metodo do SCS 

A incerteza do Método do SCS na vazão é a soma da incerteza na 

chuva excedente Q com a soma do tempo de concentraçao e da incerteza 

na medida da área da bacia 

Para isto vamos supor CN=90 aplicado a RMSP para chuva de 24h 

com P=152,3mm e período de retorno de 100 anos, donde achamos 

incertezas de 30%, ou seja, CV=0,30. 

A incerteza em da chuva excedente Q no Método do SCS só pode 

ser calculado usando a precipitação e suposição de determinado CN. Para 

isto supomos, uma pior condução que é chuva de 24h com CN=90. 

As incertezas no calculo da área da bacia foi de 5% e no tempo de 

concentração foi de 27%, ou seja, CV=0,27. 
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P(mm) 152,3 152,3 152,3 

CN 50 75 90 

Lambda 0,2 0,2 0,2 

SP 0,10 0,10 0,10 

SL 0,01 0,01 0,01 

SCN 0,20 0,20 0,20 

P(in) 6,0 6,0 6,0 

Interm. 0 0,01 0,01 

SP^2 576 144 63,9 

SL^2 7736 664 67,1 

SN^2 12,4 1,89 0,83 

SQ^2 0 0,01 0,01 

SQ 0,054 0,089 0,100 

Area 
Erro 

0,05 0,05 0,05 

erro tc 0,27 0,27 0,27 

Total 0,078 0,083 0,085 

Erro 
final 

0,280 0,289 CV=0,30 
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223.5   Incerteza na fórmula de Manning 

Jà foi visto que a incerteza na fórmula de Manning. 

A incerteza total na vazão da formula de Manning é de 30%, ouse seja, 

CV=0,30. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223.6 Incertezas em canal 

Para facilitar os cálculos vamos sujpor um canal de concreto de seção 

retangular, no qaul usualmente deixamos um freeboard de 0,2 x altura. 

No exemplo que vamos mostrar: 

 Area  da bacia= 62.07 Km2.  

CN=61,73       

Tr= 100 anos     

Chuva de duração de 2h    

tc=81,93 min,   

P= 114,36mm  

Hietograma de Huff primeiro quartil com 50% de probabilidade.  

Chuva excedente  Q conforme SCS. 

A vazão obtida usando Método do SCS com os dados acima foi de 

252,16 m3/s. 

No cálculo da área foi achado um pouco mais, ou seja,   Q=253,03 m3/s 

para lâmina de agua de 1,44m 

 CV CV^2 

n 0,3  

D= 0,01  

Slope 0,01  
 soma= 0,09 

Vazão CV= 30% 
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Vamos supor que calculamos o canal retangular de concfreto  com 

altura de 1,44m somente e verifiquemos qual a margem de segurança. 

 
  Q (m3/s)= 252,16 Foz Tr=100anos    

  Declividade no trecho (m/m)= 0,0033      

         

 Subseção Comprimento (m) Altura (m) Rugosidade n Perimetro  A (m2) Rh (m) K= (1/n) A x R ^2/3 

Lado Esquerdo 1 5,0 0,00 0,050 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lado Direito 2 5,0 0,00 0,050 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centro 3 45,0 1,44 0,018 47,88 64,80 1,35 4404,70 

     Σ= 64,80 Σ= 4404,70 

  Capacidade de vazão (m3/s)= 253,03 OK     

  Velocidade (m/s)= 3,90 <=4,0m/s     

  Comprimento da superficie B (m)= 45,00      

  Diametro hidraulico (m)= 1,44      

  Froude 1,04 <0,86 OK     

  Altura total do nivel de água (m)= 1,44      

  Folga (m)= 0,00      

  Altura total com folga (m)= 1,44      

 

 

Vamos agora fazer os cálculos da Margem de Segurança sendo a carga 

a vazão de 252,16 m3/s e a resistência a vazão de 253,03  m3/s no canal com 

1,44m de altura sem freeboard, onde verificamos que a falha é de  49,68% e a 

probabilidade de não haver falhas é de  50,32 %; 
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   Vazao calculada CV Variação vazao Vazão^2 

Canal retang Resistencia 253,03 m3/s 0,3 75,909 5762,176 

SCS  Carga  252,16 m3/s 0,3 75,648 5722,62 
R   0,87 m3/s   11484,8 

      sigma= 107,1671 

   Margem de segurança com curfva normal 

   um/sigm,a= -0,00812 negativo  
        

   Falhas 0,4968 DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

   Não flahas 0,5032   

 

Mas se houve um freeboared de 0,30m que corresponde a exigência do 

DAEE SP de freeboard mínimo de 0,20 da altura. 

Então teremos altura de 1,74m ao invés de 1,44m. e assim fazendos os 

cálculos para quando este freboard estiver todo ocupado com água teremos. 
  Declividade no trecho (m/m)= 0,0033      

         

 Subseção Comprimento (m) Altura (m) Rugosidade n Perimetro  A (m2) Rh (m) K= (1/n) A x R ^2/3 

Lado Esquerdo 1 5,0 0,00 0,050 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lado Direito 2 5,0 0,00 0,050 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centro 3 45,0 1,74 0,018 48,48 78,30 1,62 5988,10 

     Σ= 78,30 Σ= 5988,10 

  Capacidade de vazão (m3/s)= 343,99 OK     

  Velocidade (m/s)= 4,39 <=4,0m/s     

  Comprimento da superficie B (m)= 45,00      

  Diametro hidraulico (m)= 1,74      

  Froude 1,06 <0,86 OK     

  Altura total do nivel de água (m)= 1,74      

  Folga (m)= 0,00      

  Altura total com folga (m)= 1,74      
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 A vazão com todo o freeboard ocupado com água será de 343,99 

m3/s conforme Tabela. 

 Vamos usar o método da Margem de Segurança para quando todo 

o freeboard está ocupado com a nova vazão de 343,99m3/s entãso tremos 

falha dde 34% e 76% de probabilibde de não haver overflow. 

 
 Quando ocupa o freeboard- aumenta a resistencia  
   Vazao calculada CV Variação 

vazao 
Vazão^2 

Canal 
retang 

Resistencia 343,99 m3/s 0,3 103,197 10649,62 

SCS  Carga  252,16 m3/s 0,3 75,648 5722,62 
R  um= 91,83 m3/s   16372,24 

      sigma= 127,9541 

   Margem de segurança com curfva normal 

   um/sigm,a= -
0,71768 

negativo  

        

   Falhas 0,2365 DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

   Não flahas 0,7635   

 

 

Conclusão: é importante deixar o freeboard, pois, 

acarretará mais seguraça a evitar que haja overflow no 

canal para uma chuva de Tr= 100 anos. 
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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 
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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 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


Método de Hardy-Cross 

Capitulo 168- Análise de incerteza.  Engenheiro Plínio Tomaz  

 

pliniotomaz@gmail.com      9/8/2019 

 

 

 168-13 
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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%. 
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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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Capítulo 221- Análise de incerteza de Q no Método do SCS 

 

1. Introdução 

O objetivo é estimar o erro no escoamento superficial Q no método 

do SCS. 

A exposição detalhada do método de analise de primeira ordem está 

exposta no livro de Soil conservation servisse curve number SCS-Cn 

Methodology de MIshra e Singh do ano 2010 e que está no Capitulo 

168- Análise de incerteza. 

 

Quando usamos o Método do SCS temos: 

   Ia= λ  x S= 0,2xS 

O valor de λ pode variar de 0,1 a 0,3. O comum é adotar λ igual a 

0,2. 

 

S= 25400/CN – 254   em milimetros 

S= 1000/CN-10    em polegadas 

 

Q= (P-0,2S)^2/(P+0,8S)   em mm ou em polegadas 

Os  valores de P,  CN, λ sendo P em polegada. 

 

 

 
 

 

       Figura 221.1- Extraida de MIshra e Singh, 2010 
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Exemplo 221.1 

Calcular o o erro no escoamento superficial quando se usa o CN variando  

CN, e  λ. 

No exemplo usaremos três valores de CN: 50; 75 e 90. 

Usaremos precipitação somente de 100mm. 

 

Quando λ =0,2 caso mais comum e CN=75para P=100mm teremos 

erro de 0,151, ou seja, erro de 15,1% no escoamento superficail 
 

Tabela 221.1- Cálculo do erro do escoamento superficial 

do SCS usando análise de primeira ordem 

   

Erro Erro Erro 
      

fração 

P(mm) CN λ  SP SL SCN P(in) Interm. SP^2 SL^2 SN^2 SQ^2 SQ 

100 50 0,1 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0003 526 2736 4,38 0,01 0,100 

100 75 0,1 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0056 105 238,26 0,68 0,02 0,139 

100 95 0,1 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0399 24,4 5,3096 0,24 0,01 0,109 

             

             

   

Erro Erro Erro 
      

fração 

P(mm) CN λ SP SL SCN P(in) Interm. SP^2 SL^2 SN^2 SQ^2 SQ 

100 50 0,2 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0002 481 3999,8 6,4 0,01 0,091 

100 75 0,2 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0056 98,7 307,15 0,87 0,02 0,151 

100 95 0,2 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0407 23,9 6,4052 0,28 0,01 0,112 

 
  

           

   

Erro Erro Erro 
      

fração 

P(mm) CN λ SP SL SCN P(in) Interm. SP^2 SL^2 SN^2 SQ^2 SQ 

100 50 0,3 0,10 0,10 0,10 3,9 6E-05 438 5210,1 8,34 0,003 0,059 

100 75 0,3 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0056 92,2 376,12 1,07 0,03 0,162 

100 95 0,3 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0416 23,3 7,573 0,34 0,01 0,114 
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O valor de λ geralmetne usado no SCS tem o valor 

0,2, mas alguns especialistas dizem que o melhor valor 

seria 0,1. 

Nos exemplos citados por Mishra e Singh usam para 

λ os valores 0,1. 0,2 e 0,3. 

 

Dica: Tenho um programa em excel onde entrando com 

os dados em polegadas obtemos o erro em Q. 

 

 

O valor do runoff C é definido como C= Q/P tendo 

os valores de Q e calculamos facilmente o coeficiente de 

runoff C. 

 

Podemos estimar também, se quizermos a incerteza 

no valor de C, pois, temos a incerteza n o valor de Q e 

adotamos a incerteza no valor de P. 
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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). 



Curso de Hidráulica e Saneamento 

Capitulo 19- Análise de confiabilidade (reliability ) 

  engenheiro Plínio Tomaz 30 agosto de 2015 

 

                                                                    19-  

6 

6 

 

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: 

 



Curso de Hidráulica e Saneamento 

Capitulo 19- Análise de confiabilidade (reliability ) 

  engenheiro Plínio Tomaz 30 agosto de 2015 

 

                                                                    19-  

8 

8 

 
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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172- Incertezas e erros em modelos hidrológicos 

 

172.1 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. 

 

172.2 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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172.2 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. 

 

172.3 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% 
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172.3 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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Distribuição binomial 

Para verificar se em uma rodovia calculada o bueiro para 50 anos.  

Qual a probabilidade, em 100 anos, a água ultrapassar a rodovia? 

 

R= 1- (1- 1/T) N 

Sendo: 

R= confiabilidade 

T= período de retorno (anos) 

N= número de anos 

 

R= 1- (1- 1/50) 100 

R= 1- (1- 0,02) 100 

R= 1- (0,98) 100 

R=0,8674   

Portanto, há 86,74% de probabilidade de que, em 100 anos, a rodovia 

seja ultrapassada. 
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Capítulo 175- Analise de sensibilidade 

 

175.1 Introdução 

Conforme Victor Miguel Ponce, a análise de sensibilidade permite que façamos a 

variação de parâmetros importantes. De modo geral, não são todos os parâmetros, mas 

alguns considerados mais relevantes. Ainda segundo Ponce, a escolha dos parâmetros para 

a análise de sensibilidade depende do tamanho da bacia.  

Assim, para pequenas bacias, pequenas variações no valor dos parâmetros podem 

causar grandes variações no modelo. 

Em bacias médias, a análise de sensibilidade se aplica usualmente na distribuição 

temporal das precipitações e nos parâmetros de infiltração e na forma do hidrograma. A 

seleção da distribuição das chuvas é crucial neste ponto de vista. Muitos modelos são muito 

sensíveis aos parâmetros da infiltração e precisam ser avaliados com cuidado prestando 

atenção aos processos físicos. Por exemplo, uma precipitação da baixa intensidade e longa 

duração pode resultar em um pico de vazão alto, enquanto que uma chuva de longa duração 

pode causar abstração hidrológica e reduzir a um mínimo. 

Em grandes bacias, a análise de sensibilidade deve ter como foco a distribuição 

espacial das precipitações, apesar que a distribuição temporal e dos parâmetros de 

infiltração continuam a ter um significado importante. 

Um dos primeiros engenheiros brasileiros a pensar na sensibilidade é o prof. Dr. 

Ruben Lalaina Porto, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Em seu texto 

sobre escoamento superficial direto, que consta do livro “Drenagem Urbana” editado pela 

ABRH em 1995, já fazia menção à análise de sensibilidade. 

Porto cita um problema usando o método do SCS onde considera variando duas 

variáveis: tempo de concentração e número da curva CN. 

Usando o número da curva CN=90 e tc=0,8h chegou a vazão de pico de 71m3/s e 

usando CN=85 e tc= 1h chegou-se a vazão de 44 m3/s. 

Podemos, então, observar que pequenas alterações no CN e no tc causaram grandes 

variações da vazão de pico. 

No que se refere ao tempo de concentração, lembro que McCuen, um dos maiores 

hidrologistas dos Estados Unidos, fez um teste para o cálculo do tempo de concentração, 

mandando o mesmo problema para uns 10 amigos. A variação do tc chegou até 50%, o que 

é impressionante. 
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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% 
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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 

mailto:pliniotomaz@uol.com.br
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Erros de planejamento de água: Phillips e Skol 

 

 Há anos a empresa Phillips do Brasil mandou um homem da varinha 
para achar água de poço tubular profundo e localizou onde deveria ser 
perfurado tal poço. A localização da Phillips é a área um frente ao 
Shopping de Guarulhos na Via Dutra onde hoje faz parte da Universidade 
de Guarulhos. 

 A área foi adquirida, a indústria foi construída, mas quando fizeram 
o poço acharam somente rocha. Naquele tempo não existia rede de água 
do SAAE de Guarulhos na região e contrataram uma firma de São Paulo 
para fazer um projeto. Perfuraram um poço tubular profundo junto ao rio 
Tietê e a água foi bombeada para a indústria. 

 Outro que vi foi a indústria Skol que construiu instalações enormes 
em Guarulhos na cabeceira da bacia do rio Jaguari que é afluente do 
Paraíba do Sul. 

 O interessante é que o prefeito Waldomiro Pompeo tinha idéia de 
pegar água do rio Jaguari e bombear para Guarulhos. Fui ao local junto 
com o Nelson Hojo e fizemos de madeira um vertedor retangular e fiquei 
surpreso com a vazão obtida que foi somente de 100 L/s. Consultei o 
Departamento de Agua e Energia Eletrica de São Paulo e me avisaram que 
nunca obteria uma concessão de água para transpor da bacia do Paraiba 
do Sul para a  Bacia do Alto Tietê. 

 Mais tarde quando a Skol se instalou tinha adquirido a área através 
de um colega do Rotary Guarulhos Vila Galvão, Silvio Figueiredo que era 
um excelente corretor de imóveis e garantiu que tinha muita água como 
qualquer leigo diria sem titubear. 

 Quando foram captar a água a da superfície no rio Jaguari viram que 
não tinha tanta água assim e pediram para a prefeitura de Guarulhos 
mandar uma adutora de 400 mm para levar água do centro de Guarulhos 
até o local 25 km distante. A obra não foi feita, pois não havia onde pegar 
esta água e não havia dinheiro para esta obra. 



 Lembro que uma vez vieram uns diretores da Skol conversar comigo 
e queriam me convencer a levar água para a indústria. Não tínhamos água 
para levar e lhes lembrei da incompetência da Skol em não contratar um 
engenheiro especialista em hidrologia para ver quanto poderiam obter de 
água.  

 Logo depois, contrataram uma firma e foi feito um reservatório de 
acúmulo de água para abastecimento a indústria. Mas a idéia de se fazer 
uma indústria monstruosa foi interrompida e ela ficou no tamanho da 
água que poderiam retirar. 

 

Guarulhos, 15 de agosto de 2012 

Plinio Tomaz 

Engenheiro civil 
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Capítulo 201- Entropia do SCS-CN 
 
201.1- Introdução 

A entropia do SCS-CN mede as incertezas. 
Singh, 2015 nos mostra como calcular a entropia do runoff do SCS-CN, 

alertando, para a escolha melhor possível do valor do número CN. 
Isto já foi enfatizado inúmeras vezes pelo professor Rubens Lalaina 

Porto da EPUSP. 
 

201-2 Entropia 
Conforme Singh, 2015 temos: 

 
H(Q)= LN (P – Ia) 
LN= logaritmo neperiano 
Ia= 0,2 S   
Ia= é a abstração inicial, isto é, o que fica retido em folhas, árvores, etc 
S= 25400/CN – 254= máximo valor retido pelo solo em mm 
Q= (P-0,2S)2/ ( P+0,8S)    
Q=runoff, escoamento superficial (mm) 
P= precipitação (mm) de determinada duração 
J= P – Ia – Q   
H(Q) = ln S – ln J + ln Q 
J= infiltração acumulada (mm) 
H(Q)= entropia do runoff do SCS-CN 

 
 
 
200.3- Exemplo: calcular a entropia do runoff para 3 valores de CN. 

No exemplo que estamos apresentando vamos supor que temos 3 CN  
relativos ao tempo antecedente: seca, normal, muita chuva nos últimos 5 dias. 

Estes são aos AMCI, AMCII e AMCIII respectivamente. 
Normalmente quando se calcula somente usamos o AMCII, mas 

deveríamos calcular uma faixa de variação. 
Observamos a importância na escolha do valor CN, pois, quanto maior 

for o CN escolhido, maior será a entropia, isto é, as incertezas. Observar que 
a entropia aumentou de 4,01 até 4,38 e isto quer dizer que devemos ter muito 
cuidado na escolha do valor CN. 
 
Dica: muito cuidado na escolha do valor CN 
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Antecedente P(mm) CN S H(Q) Q J= P-Ia-Q H(Q) P-Ia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AMC I 85,1 63 149,17 4,01 14,94 40,33 4,01 55,27 

AMC II 85,1 80 63,50 4,28 38,57 33,83 4,28 72,40 

AMC III 85,1 91 25,12 4,38 60,95 19,12 4,38 80,08 
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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 
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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 
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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%. 
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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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mailto:pliniotomaz@gmail.com


Método de Hardy-Cross 

Capitulo 168- Análise de incerteza.  Engenheiro Plínio Tomaz  

 

pliniotomaz@gmail.com      9/8/2019 

 

 

 168-25 

168.11 Bibliografia e livros consultados 

 

-CHOW, VEN TE et al, 1988, Applied Hydrology, Mc Graw-Hill. 

-ELSAYED A. ELSAYED, 1996, Reliability Engineering, Addison Wesley 

Longman; 

-ESLAMIAN, SAEID; Handbook of engineering hydrology, ano 2014, 617 

páginas, Editora CRC Press. 

-FREEDMAN, DAVID et al. Statitiscs. 3a ed. Norton, New York, 1998, 

578pá4ginas. 

-HOFFMANN, RODOLFO e, VIEIRA, SÔNIA 1983, Análise de Regressão- 

Uma Introdução à Econometria, Editora Hicitec-SP. 

-K.C. KAPUR e  L.R. LAMBERSON, 1977, Reliabity in Engineering Design, 

John Wiley & Sons; 

-MAYS, LARRY W. e TUNG ,YEOU-KOUNG, Hydrosystems Engineering &  

Management,1992, McGraw-Hill; 

-TUNG, YEOU-KOUNG, YEN BEN-CHIE E MELCHING, CHARLES 

STEVEN. Hydrosystems engineering reliability Assessment and Risk Analysis, 

Editora McGraw-Hill, ano 2006, ISBN 0-07-14518-7, 495 páginas. 

-TUNG, YEOU-KOUNG, YEN BEN-CHIE E MELCHING. Hydrosystems 

engineering umcertainly Assessment and Risk Analysis, Editora McGraw-Hill, 

ano 2005, ISBN 0-07-145159-5, 273 páginas. 

 

  

mailto:pliniotomaz@gmail.com


Método de Hardy-Cross 

Capitulo 168- Análise de incerteza.  Engenheiro Plínio Tomaz  

 

pliniotomaz@gmail.com      9/8/2019 

 

 

 168-26 

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% 
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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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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 



Curso de Hidráulica e Saneamento 

Capitulo 19- Análise de confiabilidade (reliability ) 

  engenheiro Plínio Tomaz 30 agosto de 2015 

 

                                                                    19-  

13 

13 

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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Capitulo 220-Incerteza em PMP e PMF 
 
220.1 Introdução 

Quando queremos dimensionar a vazão máxima para um vertedor 
de emergência conforme Figura (220.1) de um barramento, há duas 
maneiras básicas: 

A primeira é usar a equação de Chuva Intensa, conhecida como 
equação IDF (intensidade, duração e frequência). 

 
 
Figura 220.1- Mostra um barramento com vertedor de emergência 
 
 
A segunda maneira é usar a máxima precipitação provável, 

conhecida no mundo inteiro como PMP (probable maximum 
precipitation). 

Com a máxima precipitação calculamos a vazão máxima que é a 
PMF (probable maximum flood) usando, por exemplo, o método do SCS. 

 
 

220.2  Método IDF 
O DAEE SP adota segundo a altura do barramento e dos riscos a 

jusante, o período de retorno que deve ser adotado para o 
dimensionamento do vertedor conforme Figura (220.2). 

Notar que os cursos de agua normalmente são estudados para 
período de retorno Tr= 100 anos, enquanto que o vertedor é bastante 
variável. 
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Figura 220.2- Período de retorno conforme altura do barramento  
 
Conforme Figura (220.3) podemos ver um exemplo de uma equação 

de Chuvas Intensas, que também pode ser apresentada na forma de  
logaritmo neperiano. 
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            Figura 220.3-Equação de chuva intensa 
 
A  equação de Pauhlus é usada pelo DAEE SP para redução da 

precipitação máxima para áreas maiores que 25Km2. 
Nos Estados Unidos são adotadas varias equações regionais que 

não se aplicam ao Brasil. 
 

220.3 PMP 
Em 1963 Hirschfield estabeleceu  o conceito de PMP que é a 

precipitação máxima provável. 
Para isto usou a equação: 
                         P= Pm + K . σ 
Sendo: 
P= precipitação máxima (mm) que é a  PMP. 
Pm= precipitação media  (mm).  
Nota: foi adotado a precipitação máxima anual  em “n” anos. A 

media destas precipitações é Pm e o desvio padrão é  “σ”. 
Pmax= precipitação máxima nos “n” anos. 
σ = desvio padrão (mm) 
K= um valor que está aproximadamente entre 5 e 20 e que é achado 

usando a equação: 
                       K=(Pmax- Pm)/σ 
Existem países que adotaram critérios para estimar o valor de K, 

mas no Brasil, até o momento desconheço algum critério. 
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O valor K=15 segundo alguns especialistas, é para período de 
retorno Tr= 60.000 anos. 

É sempre bom salientar que Hirshfield usou somente dados de 
precipitações diárias para fazer sua pesquisa, que era o único material 
disponível na época. Lembremos que a precipitação de 24h é obtido 
multiplicando um fator de correção de 1,17 na precipitação diária. 
Nota: alguns autores da USP adotam 1,14 ao invés de 1,17. 

Vamos mostrar o critério dos gregos Koutsoyiannis  e Xanthpoulos 1999   
Para achar o valor K em função da duração da chuva  e do período 

de retorno. 

Koutsoyiannis  e Xanthpoulos 1999   in Singh,et al 2017. 
             K= 20 – 8,6 x LN((1 + Pn/130)x (24/d) 0,4) 
Sendo: 
K= fator de  frequência de Hershfield 
Pm- precipitação média (mm) 
d= duração da chuva (h) 
O interessante é que Hirshfield, 1963 não cita o período de retorno. 
Os americanos usam muito a PMP. 
 

 
220.4  Risco e incerteza na PMP 

As incertezas são muito frequentes em hidrologia e hidráulica e dai 
busquei um método para estimar estas incertezas da PMP. 

Os autores são Salas et al, 2014. 
Conforme as inequações de Chebyshevs e estudos de Salas, et 

al,2014, a  incerteza da precipitação é dada pela equação: 
 
Sendo: 

 
Sendo:  
Pd= precipitação achada 
E(p)= valor esperado de P (mm) 
C= coeficiente adotado da desigualdade de Chebyschev 
σ(P)= desvio padrão (mm) 
O valor esperado de P deonominado E(P), é calculada da seguinte 

maneira: 
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Sendo: 
E(P)= valor esperado de P (mm) 
μ = média das precipitações diárias (mm) 
K= fator de frequência de Hershfield 
n= numero de anos 
σ= desvio padrão dos dados coletados (mm) 
Г = função gama 

O desvio padrão do valor esperado de (P) será: 
 

 
 
Sendo: 
K= coeficiente já definido conforme Hershfield 
n= numero de anos 
σ (P)= desvio padrão das incertezas (mm) 
σ = desvio padrão dos dados (mm) 
 
Inequação de Chebyschev 

A inequação  possue como limite  1-1/c2 
 

 
 

Adotando um valor  c temos os intervalos. Assim se adotarmos c=5 
teremos que o intervalo de confiaça de 96% de probabilidadde do valor 
da precipitação máxima provável está entre 126mm e 191mm. 
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Tabela 220.1- V alores de incerteza conforme valor de c adotado 

 
C MIN. % 

WITHIN K 

STANDARD    

DEVIATIONS 

OF MEAN 

MAX. % 

BEYOND K 

STANDARD 

DEVIATIONS 

FROM MEAN 

1 0% 100% 

√2 50% 50% 

1.5 55.56% 44.44% 

2 75% 25% 

3 88.8889% 11.1111% 

4 93.75% 6.25% 

5 96% 4% 

6 97.2222% 2.7778% 

7 97.9592% 2.0408% 

8 98.4375% 1.5625% 

9 98.7654% 1.2346% 

10 99% 1% 
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Exemplo 220.1 
 
Tabela 220.2-Estimativa a incerteza na PMP da barragem do Cabuçu em 
Guarulhos 

OBJETIVO: DIMENSIONAMENTO DE VERTEDOR DE   BARRAGEM  

Incerteza na PMP e PMF  

Fonte: Salas et al, 2014  

Caso: barragem do Cabuçu de Cima em Guarulhos  

Área (km2) 24 

Tempo de concentração formula de Dooge   (h) 2,1 

Numero de precipitações máxima anuais  (anos) n= 57 

Precipitação média (mm)= Xn= 75,08 

Desvio padrão  Sn=  (mm) 23,29 

Precipitação média (mm)= Xn= ajustada  Xnx1, 03 77,3324 

Desvio padração ajustado Sn x 1,13 26,3177 

Periodo de retorno adotado (anos) 1000 

Valor maximo da chuva diária que se deu 1m 1949 (mm) 135,6 

Duração da chuva  (h) 24 

Valor de K estimado=  (Xmax - Smedio)/ desvio padrao 2,60 

Valor de K adotado 2,60 

Tradicional Hershfiuelds PMP (mm)=(Xn +K x Sn) x 1,17 171 

Valor estimado da  precipitação E (P) (mm) 158 

Desvio padrão do valor estimado da precipitação σ (P) 6,5 
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Tabela 220.3- Valores de Chebyshevs conforme valor de c adotado 

VALORES 
DE C 

        P=E(P)-C . 
Σ(P) 

       P=E(P)+ C .Σ 
(P) 

MINIMO C DESVIO DA 
MÉDIA 

MAXIMO C DESVIO DA 
MEDIA 

1 152   165   0,00 1,00   

2 145   171   0,75 0,25   

3 139   178   0,89 0,11   

4 132   184   0,94 0,06   

5 126  191  0,96 0,04  

6 119  197  0,97 0,03  

8 106  210  0,98 0,02  

9 100  217  0,99 0,01  

10 93  223  0,99 0,01  

 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo 220.1- Dadas as máximas precipitações diárias de um pluviômetro em Guarulhos com 

dados de 1940 a 1980. 

Achamos a média e o desvio padrao usando Excell. Achamos também o fator de frequencia K 

de Hershfiel, 1963, obteando que a maior precipitação diária anual foi em 1949 com 135,6 mm. 

 

Tabela 220.4- Precipitações máximas diárias anuais do Posto Bonsucesso em 

Guarulhos 
Posto pluviométrico de Bonsucesso Guarulhos 

 

Ano 

Precipitação máxima diária 

anual (mm) 

 

Ano 

Precipitação máxima 

diária anual (mm) 

1940 47 1981 59,2 

1941 70,3 1982 112,5 

1942 85,2 1983 85,6 

1943 64 1984 56,5 

1944 87,4 1985 44,4 

1945 88,3 1986 93,2 

1946 76,2 1987 107 

1947 96 1988 88,2 

1948 60,41 1989 76,5 

1949 135,6 1990 85,1 

1950 80,6 1991 76,3 

1951 118,4 1992 146,2 
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1952 54,6 1993 39,9 

1953 70,8 1994 51,5 

1954 57,1 1995 67,2 

1955 45,5 1996 71,9 

1956 74,6 1997 57,9 

1957 67,9 média 75,08 mm 

1958 57,2 desvio padrão 23,29 mm 

1959 59,5   

1960 83,9   

1961 59,2   

1962 97,6   

1963 59,8   

1964 52,5   

1965 66,5   

1966 60,6   

1967 68,5   

1968 90   

1969 43   

1970 57,6   

1971 68,9   

1972 43,4   

1973 68,4   

1974 53,7   

1975 87,1   

1976 69,5   

1977 118   

1978 117,9   

1979 80,2   

1980 92,8   

 
220.5 Risco e frequência 

A probabilidade de ocorrência de um evento hidrológico de uma observação é o 

inverso do período de retorno (Mays, 2001 p. 317). 

 

                                             P = 1/T 

 

Como exemplo, para período de retorno de 100 anos a probabilidade é P= 1/100 = 0,01 

 A probabilidade  de ocorrer em um ano, uma chuva de período de retorno de 

100anos é de 1% (0,01). A probabilidade de não ocorrer é 1- 0,01, ou seja, 0,99 (99%). 

 Matematicamente teremos: 

 

P= 1 -  1/T 

 

 Como cada evento hidrológico é considerado independente,  a probabilidade de 

não ocorrer para “n” anos é: 
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P = ( 1  -  1/ T ) 
n 

 

A probabilidade complementar de exceder uma vez em “n” anos será: 

 

P =  1  -   ( 1  -  1/ T ) 
n 

 

Então o valor de P é considerado um risco hidrológico de falha, usando a letra 

R ao invés da letra P. 

 

R =  1  -   ( 1  -  1/ T ) 
n 

 

Conforme Righetto, 1998, a probabilidade de ocorrência de um evento que 

ponha em risco a obra e todo o sistema fluvial a jusante de uma barragem ao longo de 

um período de “n” anos de utilização das instalações ou vida útil, é definida como 

risco “R”   é expressa por: 

 

     R= 1 – ( 1 - 1/T) 
n
                                                                         

 
Sendo: 

T= período de retorno (anos); 

n= número de anos de utilização das instalações ou vida útil; 

R= risco (entre zero e 1). 

 

Tabela 220.5- Risco em função da vida útil e do período de 
retorno 

T 

(anos) 

Vida útil da obra (anos) 

2 5 25 50 100 

2 75% 97% 99,9% 99,9% 99,9% 

5 36% 67% 99,9% 99,9% 99,9% 

10 19% 41% 93% 99% 99,9% 

25 25% 18% 64% 87% 98% 

50 40% 10% 40% 64% 87% 

100 2% 5% 22% 39% 63% 

500 0,4% 1% 5% 9% 18% 

Fonte: Porto, Rubem, Escoamento Superficial Direto in Drenagem Urbana, 1995 ABRH. 

 

Exemplo 220.2 de aplicação da Tabela (220.5) do risco em função da vida útil e do período de 

retorno 

Uma obra com duração de 50 anos e período de retorno de 100 anos. Qual o risco de a mesma 

vir a falhar pelo uma vez, durante sua vida útil? Verificando-se a Tabela (3.2) entrando com o período 

de retorno de 100 anos e vida útil da obra de 50 anos, há 63% de risco da obra vir a falhar durante os 

50 anos de  vida útil. 
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 Exemplo 220.3  da  aplicação de  R =  1  -   ( 1  -  1/ T ) 
n 

 

Qual é o risco de ocorrer chuva superior à crítica, nos próximos 5 anos sendo que foi 

considerado o período de retorno de 2 anos? 

 

Portanto n=5 anos e fazendo-se as contas temos: 

 

R= 1 – ( 1- 1/T) 
n 

 = 1 – ( 1- 1/ 2) 
5
 = 0,97 

 

ou seja, há um risco de 0,97, ou seja, 97% de ocorrer uma chuva superior à crítica nos próximos 5 

anos.
 

 

Exemplo 220.4 do piscinão do Pacaembu 

Qual o risco de ocorrer uma chuva superior à critica em um ano, com período de retorno 

adotado de 25 anos. 

Portanto n=1 anos e fazendo-se as contas temos: 

 

R= 1 – ( 1- 1/T) 
n 

 = 1 – ( 1- 1/ 25) 
1
 = 0,04 

 

ou seja, há um risco de 0,04, ou seja, 4% de ocorrer uma chuva superior á crítica em um ano.
 

 

Exemplo 220.5 de aplicação do risco: 

Qual o período de retorno para um risco de 50% em 5 anos? 

Da fórmula do risco tirando o valor de  T  temos: 

 

     T= 1/ (1- ( 1- R) 
1/n

  )                                                                                   ( Equação 3.2) 

 

Sendo  R=0,50 temos: 

 

T= 1/ [1- ( 1- 0,5) 
1/n

  ] = 1/ [1- (1- 0,5
1/5

  ] = 8 anos 

 

Exemplo 220.6 de aplicação do risco: 

Qual o risco que a canalização do rio Tamanduatei na capital de São Paulo, falhe uma ou mais 

vezes considerando que o projeto foi efetuado para período de retorno de 500 anos e a vida útil da 

obra é de 50 anos? (EPUSP) 

Sendo T=500 e n=50 substituindo na fórmula abaixo teremos: 

R= 1 – ( 1- 1/T) 
n 

 = 1 – ( 1- 1/ 500) 
50

 = 0,095 ou seja 9,5% 

 

 

3.3 Freqüência (F) 

Define-se freqüência (F)  como sendo  o inverso do período de retorno, ou seja,  
 

     F = 1/T                                                                                                        (Equação 3.3) 
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220.6 Risco e Incerteza segundo USACE 
Melhor estimativa 

O United States Army Corps of Engineer (USACE)  há  tempos usa para os projetos e 

planificação dos recursos hídricos, da best estimate, ou seja, a melhor estimativa para a avaliação da 

chuva de enchente. 

 

Análise de sensibilidade 

Depois começaram a usar a sensivity analysis, ou seja, a análise de sensibilidade que 

investigava as incertezas dos parâmetros. Mas esta tentativa falhou devido ao número muito grande 

de incerteza e como elas se interagem. Depois de 1994 a USACE passou a  quantificar dos riscos e 

das incertezas como a melhor alternativa. Foi então estabelecida nova metodologia pela  USACE 

baseada no risco e incerteza. 

 

Riscos e Incertezas 

Vamos exemplificar de que maneira a USACE interpreta os riscos e a incerteza. 

 

1. Risco hidrológico: a descarga Q é associada com a probabilidade esperada p. Nos Estados 

Unidos é muito usada log-Person Tipo III, que foi padronizada pelo U.S. Water Resources 

Council em 1981 (Mays, 2001 p. 321). Isto não foi devidamente justificado, pois, pode-se usar 

para a distribuição de frequências  a distribuição log-normal, Gumbel (Valores extremos Tipo I), 

por exemplo. 

 

2. Incerteza hidrológica: a variabilidade na estimativa dos momentos da distribuição de Q e a 

precisão das curvas de frequência. Na maioria dos estudos hidrológicos, a estimativa dos 

parâmetros é determinada por uma quantidade limitada de série de dados. Trata-se de amostra 

usada na estatística. 

 

 

3. Incerteza da vazão de saída: a descarga Q não é perfeitamente determinada devido a problemas 

do conhecimento perfeito da geometria, rugosidade, regime de escoamento, sujeiras e imprecisões 

técnicas analíticas. A curva cota-descarga nem sempre é perfeita, ainda mais quando associada a 

outras estruturas. As estimativas de vazões  devido aos vertedores, por exemplo, apresentam 

resultados as vezes bem diferentes do esperado. Poderão ser feitas análise de incerteza de primeira 

ordem, como (Mays e Tung,1992) fizeram para a fórmula de Manning. 

 

 

4. Performance dos diques: há uma grande incerteza em estabelecer os níveis em que um dique 

falha devido a inúmeras variáveis inclusive sobre a fundação do dique 

 

5. Incerteza dos prejuízos da inundação: os danos de uma inundação e a definição da área a ser 

inundada nunca são precisos. As estimativas de danos às áreas residenciais e comerciais são 

bastantes vagas, pois, dependem do tipo de edificio, do andar em que estão os prejuízos.  Na 

prática tem havido grandes erros de estimativa dos prejuízos da inundação. 

 

Segundo a USACE,1992 in Flood Risk Management and the American River Basin,1995 as 

definições de risco e incerteza são: 
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Risco: o potencial para realização do não esperado, com conseqüências adversas. A estimativa do 

risco é usualmente baseada na  expectativa dos resultados de uma condição de probabilidade da 

ocorrência do evento multiplicado pela conseqüência do evento, dado que isto ocorreu. 

 

Incerteza: situações incertas são aquelas em que os resultados não podem ser previstos por 

probabilidade de distribuição conhecida e os resultados são indeterminados. 

 

Como se pode ver os riscos dão uma ideia de: 

 

1. perigo 

2. de perdas esperadas ou risco relativo ao projeto 

3. que a probabilidade de que um dique será ultrapassado pelas águas 

 

O risco dá uma idéia de situação adversa de eventos não esperados. 

 

A incerteza tem tido muitos significados. Na literatura a incerteza é usada muitas vezes quando 

não possuímos a probabilidade. Por outro lado, incerteza é usada para definir situações  de que não 

temos certeza. A informação de incerteza que significa simplesmente a falta de certeza, não é 

adequada. Quando não temos informações ou elas são imprecisas, isto é incerteza. 

 

Seleção do melhor projeto: 

 

As perguntas fundamentais para avaliação de um projeto para combater a inundação são: 

 

Qual a probabilidade da área ser inundada? 

Os parâmetros econômicos justificam o projeto? 

São confiáveis as análises das alternativas econômica dos projetos? 

 

Para cada alternativa escolhida deve ser sempre seguida a seguinte ordem: 

 

1. Escolher a melhor estimativa da  probabilidade dos eventos hidrológicos. É o mais 

importante, pois a região beneficiada está primeiramente interessada na sua segurança do 

que no custo da obra. 

 

2. Elaborar estudos de benefícios/custos baseado nos danos anuais. Não esquecer os 

problemas ambientais, sociais e os impactos causados pelos mesmos. 

 

3. Medir as incertezas e falta de precisão dos itens 1 e 2 

 

4. Estudar medidas de confiança do sistema a ser implantado para entendimento do público. 
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220.7 – PMF – probable maximum flood 

PMF – probable maximum flood, é a enchente máxima que podemos ter. 
Geralmente, a decisão do projetista para a determinação aproximada da PMF 
é para o dimensionamento de vertedores de grandes barramentos. 
 
220.8  PMF em função de Q10000 conforme Zhou et al. (2008) 

É muito discutido pelos especialistas a escolha da PMF como sendo a 
vazão que é o dobro da vazão para período de retorno de 10.000 anos. 

Zhou et al. (2008) recomendam no mínimo 50 anos de dados para a 
determinação da PMF. 

Zhou et al. (2008) usando Gumbel e Hershfield (1977) e Chow (1951) 
estimaram: 

Razão= PMF/ Chuva 10.000 anos= (1+1,5xCv)/(1+6,731 * Cv) 
Cv= Sp/P= coeficiente de variação das precipitações anuais 
Sp= desvio padrão 
P= média das precipitações anuais 

 Uma oposição que se faz ao método de Zhou é que não há precisão na 
determinação da vazão para período de retorno de 10.000 anos, porém, face à 
imprecisão de outras alternativas, acho a mais simples de usar. 
 
 
Exemplo 220.7 
Para RMSP com   Cv= 0,18 

• Razão= PMF/ Chuva 10.000 anos= (1+1,5x0,18)/(1+6,731 * 0,18) =1,67 
• PMF= 1,67 x chuva de 10.000 anos 

• Na prática é usado: 
• PMF= 2,00 x chuva de 10.000 anos 

 
Dica: Zhou usa: PMF= 2 x Q 10.000 anos 
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220.9 Maiores enchentes e precipitações do mundo 

Conforme World Meteorological Organization (2009), as maiores 
enchentes do mundo estão na Figura 220.5 e as maiores precipitações estão 
na Figura 220.6. 

 
 
                                  Figura 220.5- Maiores enchentes do mundo 
 
 

 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


Balanço Hídrico 
Capítulo  220- Incerteza em PMP e PMF 

nheiro Plínio Tomaz 01 de fevereiro de  2019  pliniotomaz@gmail.com 
 

 

 

220-17 

 
                                    Figura 220.6- Maiores precipitações do mundo 
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220.10 Probable Maximum Flood (PMF) 
         A provável máxima enchente, denominado em inglês de PMF, é 
aquela enchente que pode ser considerada a mais severa nas combinações 
metereológicas e hidrológicas que pode ser possível em uma determinada 
área. 
         A PMF é a maior enchente que fisicamente pode ocorrer na área de 
interesse. É um evento extremamente raro e que está de alguma maneira 
associado à máxima precipitação provável (PMP- Probable Maximum 
Precipitation).  
         Devido a ser rara na natureza, é difícil de entender o significado 
econômico de se usar a PMF. 
          Os hidrologistas usam vários métodos para determinar a máxima 
precipitação provável (PMP) e a máxima enchente anual PMF através de 
modelos matemáticos. Portanto, há uma grande dificuldade de se avaliar 
corretamente os eventos denominados de provável enchente máxima PMF. 
         Há três maneiras de avaliação que é a estimativa da provável 
precipitação máxima PMP, estimativa da provável máxima enchente PMF e 
análise da freqüência das enchentes. 
         Vamos mostrar na Tabela (220.6) onde estão os perigos, tamanho das 
barragens e os critérios para determinar a máxima vazões nos vertedores e 
canais das barragens. 
 
              
                  Tabela 220.6 - Sugestões para o dimensionamento do vertedor de barragens 

Perigos 
da 

barragem 

Tamanho 
da 

barragem 

 
Enchentes para projetos dos vertedores das barragens 

Baixo Pequena 100anos de freqüência 

Média 100anos a ½ da provável máxima enchente (PMF) 

Grande ½ provável máxima enchente (PMF) a PMF 

   

Significante Pequena 100anos a ½ da provável máxima enchente (PMF) 

Média ½ provável máxima enchente (PMF) a PMF 

Grande Provável máxima enchente (PMF) 

   

Alto Pequena  ½ da provável máxima enchente (PMF) a PMF 

Média Provável máxima enchente (PMF) 

Grande Provável máxima enchente (PMF) 

 
 

Como estamos tratando com barragens pequenas com alturas menores que 6m e volume menores de 
1.000.000m

3
, a dependência será do perigo de falha na barragem nas áreas urbanas, onde provavelmente 

terá que ser usada a provável máxima enchente (PMF). 
 
Dica: para nossos estudos que são para áreas menores ou iguais a 200ha (2 km

2
) adotamos o período 

de retorno de 100anos para obtenção da máxima enchente que dimensionará o vertedor de uma 
pequena barragem. A altura das pequenas barragens é menor ou igual a 6,00m e o volume máximo 
está em torno de 200.000m

3
. 
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          Adotaremos para dimensionamento do vertedor da barragem pequena em 
área urbana para áreas menores que 200ha o período de retorno de 100 anos. 

O Corps of Engineers conforme Mays, 2001, adota a Tabela (220.7). 
 
                         Tabela 220.7 - Sugestões para o dimensionamento do vertedor de barragens 

Perigos 
da 

barragem 

Tamanho 
da 

barragem 

 
Enchentes para projetos dos vertedores das barragens 

Baixo Pequena 50anos a 100anos 

Média 100anos a ½ da provável máxima enchente (PMF) 

Grande ½ provável máxima enchente (PMF) a PMF 

   

Significante Pequena 100anos a ½ da provável máxima enchente (PMF) 

Média ½ provável máxima enchente (PMF) a PMF 

Grande Provável máxima enchente (PMF) 

   

Alto Pequena ½ PMF a PMF 

Média PMF 

Grande PMF 
Fonte: Corps of Engineers, Mays, 2001. 

 
 
             O DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) adota para as outorgas 
a Tabela (220.7). 
 

Tabela 220.7- Recomendações para valores mínimos de períodos de retorno do DAEE- São Paulo 

 
Obra 

Dimensões: 
Altura da barragem h (m) 

L= comprimento da crista da 
barragem (m) 

Período de 
retorno Tr 

(anos) 

 
 
Barramento 

           h≤5 e L ≤ 200 100 

  

        5 < h ≤ 15 e L ≤ 500 1.000 

  

h>15 e / ou L> 500 10.000 ou PMP 

   

Borda livre (f)= desnível entre a crista e o nível máximo maximorum: f ≥ 0,50m 

PMP= Precipitação Máxima Provável 
Fonte: DAEE, 2005 

 
 
Nível máximo maximorum: é o nível mais elevado que dera e poderá atingir o reservatório na ocorrência de 
cheia de projeto (DAEE, 2005). Geralmente é a cota do nível de água da coluna de água sobre o vertedor. 
 
Borda livre: é a distância vertical entre o nível de água máximo maximorum e a crista da barragem. É uma 
faixa de segurança destinada a absorver o impacto de ondas geradas pela ação dos ventos na superfície do 
reservatório, evitando danos e erosão no talude de jusante (DAEE,2005). Geralmente é representado pela 
letra “f” e no caso de pequenas barragens deve ser no mínimo de 0,50m. 
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Capítulo 221- Análise de incerteza de Q no Método do SCS 

 

1. Introdução 

O objetivo é estimar o erro no escoamento superficial Q no método 

do SCS. 

A exposição detalhada do método de analise de primeira ordem está 

exposta no livro de Soil conservation servisse curve number SCS-Cn 

Methodology de MIshra e Singh do ano 2010 e que está no Capitulo 

168- Análise de incerteza. 

 

Quando usamos o Método do SCS temos: 

   Ia= λ  x S= 0,2xS 

O valor de λ pode variar de 0,1 a 0,3. O comum é adotar λ igual a 

0,2. 

 

S= 25400/CN – 254   em milimetros 

S= 1000/CN-10    em polegadas 

 

Q= (P-0,2S)^2/(P+0,8S)   em mm ou em polegadas 

Os  valores de P,  CN, λ sendo P em polegada. 

 

 

 
 

 

       Figura 221.1- Extraida de MIshra e Singh, 2010 
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Exemplo 221.1 

Calcular o o erro no escoamento superficial quando se usa o CN variando  

CN, e  λ. 

No exemplo usaremos três valores de CN: 50; 75 e 90. 

Usaremos precipitação somente de 100mm. 

 

Quando λ =0,2 caso mais comum e CN=75para P=100mm teremos 

erro de 0,151, ou seja, erro de 15,1% no escoamento superficail 
 

Tabela 221.1- Cálculo do erro do escoamento superficial 

do SCS usando análise de primeira ordem 

   

Erro Erro Erro 
      

fração 

P(mm) CN λ  SP SL SCN P(in) Interm. SP^2 SL^2 SN^2 SQ^2 SQ 

100 50 0,1 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0003 526 2736 4,38 0,01 0,100 

100 75 0,1 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0056 105 238,26 0,68 0,02 0,139 

100 95 0,1 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0399 24,4 5,3096 0,24 0,01 0,109 

             

             

   

Erro Erro Erro 
      

fração 

P(mm) CN λ SP SL SCN P(in) Interm. SP^2 SL^2 SN^2 SQ^2 SQ 

100 50 0,2 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0002 481 3999,8 6,4 0,01 0,091 

100 75 0,2 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0056 98,7 307,15 0,87 0,02 0,151 

100 95 0,2 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0407 23,9 6,4052 0,28 0,01 0,112 

 
  

           

   

Erro Erro Erro 
      

fração 

P(mm) CN λ SP SL SCN P(in) Interm. SP^2 SL^2 SN^2 SQ^2 SQ 

100 50 0,3 0,10 0,10 0,10 3,9 6E-05 438 5210,1 8,34 0,003 0,059 

100 75 0,3 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0056 92,2 376,12 1,07 0,03 0,162 

100 95 0,3 0,10 0,10 0,10 3,9 0,0416 23,3 7,573 0,34 0,01 0,114 
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O valor de λ geralmetne usado no SCS tem o valor 

0,2, mas alguns especialistas dizem que o melhor valor 

seria 0,1. 

Nos exemplos citados por Mishra e Singh usam para 

λ os valores 0,1. 0,2 e 0,3. 

 

Dica: Tenho um programa em excel onde entrando com 

os dados em polegadas obtemos o erro em Q. 

 

 

O valor do runoff C é definido como C= Q/P tendo 

os valores de Q e calculamos facilmente o coeficiente de 

runoff C. 

 

Podemos estimar também, se quizermos a incerteza 

no valor de C, pois, temos a incerteza n o valor de Q e 

adotamos a incerteza no valor de P. 
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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 
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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 
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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%. 
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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 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


Método de Hardy-Cross 

Capitulo 168- Análise de incerteza.  Engenheiro Plínio Tomaz  

 

pliniotomaz@gmail.com      9/8/2019 

 

 

 168-21 

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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172- Incertezas e erros em modelos hidrológicos 

 

172.1 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. 

 

172.2 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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172.2 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. 

 

172.3 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% 
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172.3 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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Erros de planejamento de água: Phillips e Skol 

 

 Há anos a empresa Phillips do Brasil mandou um homem da varinha 
para achar água de poço tubular profundo e localizou onde deveria ser 
perfurado tal poço. A localização da Phillips é a área um frente ao 
Shopping de Guarulhos na Via Dutra onde hoje faz parte da Universidade 
de Guarulhos. 

 A área foi adquirida, a indústria foi construída, mas quando fizeram 
o poço acharam somente rocha. Naquele tempo não existia rede de água 
do SAAE de Guarulhos na região e contrataram uma firma de São Paulo 
para fazer um projeto. Perfuraram um poço tubular profundo junto ao rio 
Tietê e a água foi bombeada para a indústria. 

 Outro que vi foi a indústria Skol que construiu instalações enormes 
em Guarulhos na cabeceira da bacia do rio Jaguari que é afluente do 
Paraíba do Sul. 

 O interessante é que o prefeito Waldomiro Pompeo tinha idéia de 
pegar água do rio Jaguari e bombear para Guarulhos. Fui ao local junto 
com o Nelson Hojo e fizemos de madeira um vertedor retangular e fiquei 
surpreso com a vazão obtida que foi somente de 100 L/s. Consultei o 
Departamento de Agua e Energia Eletrica de São Paulo e me avisaram que 
nunca obteria uma concessão de água para transpor da bacia do Paraiba 
do Sul para a  Bacia do Alto Tietê. 

 Mais tarde quando a Skol se instalou tinha adquirido a área através 
de um colega do Rotary Guarulhos Vila Galvão, Silvio Figueiredo que era 
um excelente corretor de imóveis e garantiu que tinha muita água como 
qualquer leigo diria sem titubear. 

 Quando foram captar a água a da superfície no rio Jaguari viram que 
não tinha tanta água assim e pediram para a prefeitura de Guarulhos 
mandar uma adutora de 400 mm para levar água do centro de Guarulhos 
até o local 25 km distante. A obra não foi feita, pois não havia onde pegar 
esta água e não havia dinheiro para esta obra. 



 Lembro que uma vez vieram uns diretores da Skol conversar comigo 
e queriam me convencer a levar água para a indústria. Não tínhamos água 
para levar e lhes lembrei da incompetência da Skol em não contratar um 
engenheiro especialista em hidrologia para ver quanto poderiam obter de 
água.  

 Logo depois, contrataram uma firma e foi feito um reservatório de 
acúmulo de água para abastecimento a indústria. Mas a idéia de se fazer 
uma indústria monstruosa foi interrompida e ela ficou no tamanho da 
água que poderiam retirar. 

 

Guarulhos, 15 de agosto de 2012 

Plinio Tomaz 

Engenheiro civil 
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Capítulo 173- Erros em períodos de retorno 

 

173.1 Introdução 

 Tung e Yenm (2006) salientam em seus estudos a análise hidrológica da 

frequência. 

 A primeira análise de frequência em rios foi feita por Herschel e 

Freeman no período de 1880 a 1890, entretanto, o primeiro texto 

compreensível foi feito por Fuller, em 1914.  

Gumbel, em 1941, foi o primeiro a aplicar a teoria dos extremos em rios 

e Chow, em 1954, ampliou os seus estudos. 

 Yarnell, em 1936, fez estudos das frequências de chuva de 5minutos a 

24 horas em vários locais dos Estados Unidos. 

Os estudos de seca em rios foram feitos por Gumbel, em 1954, que 

aplicou a teoria dos extremos para a frequência das secas. 

Um grande problema apontado por Tung e Yen (2006) diz respeito ao 

tempo dos dados, conforme se pode ver na Tabela 173.1. 

 

Tabela 173.1-Erros no estabelecimento do período de retorno tendo em 

vista os dados existentes 

 

Probabilidade 

Período de 

retorno 

anos 

 

10% de erros 

 

25% de erros 

0,1 10 90 18 

0,02 50 110 39 

0,01 100 115 48 

Fonte: Benson, 1952 

 

Comentando a Tabela  173.1, com 48 anos de dados, podemos achar o 

período de retorno de 100 anos com 25% de erros. 

O US Water Resources Council (1967) recomenda no mínimo 10 anos 

de dados. 

Foi observado, também, que para grandes vazões nos rios, os erros 

cometidos variam de 16% a 30%, o que contribui para uma grande incerteza 

dos dados. 

Devido aos fatos relatados, podemos observar as incertezas na análise 

de frequência. 
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Período de retorno de 100 anos 

Em 1973, foi aprovado, no Congresso dos Estados Unidos, o período de 

retorno de 100 anos para rios e canais.  

O interessante é saber que mesmo antes de 1973, os Americanos já 

usavam o período de retorno de 100 anos.  

O estabelecimento do período de retorno dos 100anos se deve aos 

propósitos das firmas de seguro como limite de enchente e isto se tornou 

aceitável no mundo conforme Linsley e Franzini (1979, p. 634). 

A cidade de Phonix nos USA, durante os anos de 1978 e 1979, no 

interval de 18 meses, teve duas chuvas de 100 anos. 

Em Milwaukee, em junho de 1997 e junho de 1998, houve duas chuvas 

de 100 anos. 

Devido a isto que se deve falar da probabilidade de 1% de ter uma 

chuva maior em um ano ao invés de usar o termo 1 chuva em 100 anos. 

 

Dica: regra prática: adotar frequência com o dobro dos dados existentes. 

 

Nas costas da Holanda, para proteção, usa-se o período de retorno de 

10.000 anos. Na Holanda, a probabilidade média de mortes em acidentes é de 

1/10000 por ano. As experiências holandesas mostram que as falhas nos 

sistemas de defesa do mar resultam em 1000 fatalidades. 

 

Extrapolações 

Muito cuidado com as extrapolações que de certa maneira não podem 

ser evitadas. 

 

Log-Pearson Tipo 3 

Não existe argumento hidrológico para que a recomendação da 

distribuição de log-Pearson tipo 3 seja adotada pelo US Water Resources 

Council, 1967, entretanto, conforme tenho observado, o mundo todo usa. 

 

 

Fator de segurança 

Muitas vezes, adotamos o período de retorno como um fator de 

segurança sem  uma argumentação hidrológica. 
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Distribuição binomial 

Para verificar se em uma rodovia calculada o bueiro para 50 anos.  

Qual a probabilidade, em 100 anos, a água ultrapassar a rodovia? 

 

R= 1- (1- 1/T) N 

Sendo: 

R= confiabilidade 

T= período de retorno (anos) 

N= número de anos 

 

R= 1- (1- 1/50) 100 

R= 1- (1- 0,02) 100 

R= 1- (0,98) 100 

R=0,8674   

Portanto, há 86,74% de probabilidade de que, em 100 anos, a rodovia 

seja ultrapassada. 
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Capítulo 175- Analise de sensibilidade 

 

175.1 Introdução 

Conforme Victor Miguel Ponce, a análise de sensibilidade permite que façamos a 

variação de parâmetros importantes. De modo geral, não são todos os parâmetros, mas 

alguns considerados mais relevantes. Ainda segundo Ponce, a escolha dos parâmetros para 

a análise de sensibilidade depende do tamanho da bacia.  

Assim, para pequenas bacias, pequenas variações no valor dos parâmetros podem 

causar grandes variações no modelo. 

Em bacias médias, a análise de sensibilidade se aplica usualmente na distribuição 

temporal das precipitações e nos parâmetros de infiltração e na forma do hidrograma. A 

seleção da distribuição das chuvas é crucial neste ponto de vista. Muitos modelos são muito 

sensíveis aos parâmetros da infiltração e precisam ser avaliados com cuidado prestando 

atenção aos processos físicos. Por exemplo, uma precipitação da baixa intensidade e longa 

duração pode resultar em um pico de vazão alto, enquanto que uma chuva de longa duração 

pode causar abstração hidrológica e reduzir a um mínimo. 

Em grandes bacias, a análise de sensibilidade deve ter como foco a distribuição 

espacial das precipitações, apesar que a distribuição temporal e dos parâmetros de 

infiltração continuam a ter um significado importante. 

Um dos primeiros engenheiros brasileiros a pensar na sensibilidade é o prof. Dr. 

Ruben Lalaina Porto, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Em seu texto 

sobre escoamento superficial direto, que consta do livro “Drenagem Urbana” editado pela 

ABRH em 1995, já fazia menção à análise de sensibilidade. 

Porto cita um problema usando o método do SCS onde considera variando duas 

variáveis: tempo de concentração e número da curva CN. 

Usando o número da curva CN=90 e tc=0,8h chegou a vazão de pico de 71m3/s e 

usando CN=85 e tc= 1h chegou-se a vazão de 44 m3/s. 

Podemos, então, observar que pequenas alterações no CN e no tc causaram grandes 

variações da vazão de pico. 

No que se refere ao tempo de concentração, lembro que McCuen, um dos maiores 

hidrologistas dos Estados Unidos, fez um teste para o cálculo do tempo de concentração, 

mandando o mesmo problema para uns 10 amigos. A variação do tc chegou até 50%, o que 

é impressionante. 
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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% 
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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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Capítulo 201- Entropia do SCS-CN 
 
201.1- Introdução 

A entropia do SCS-CN mede as incertezas. 
Singh, 2015 nos mostra como calcular a entropia do runoff do SCS-CN, 

alertando, para a escolha melhor possível do valor do número CN. 
Isto já foi enfatizado inúmeras vezes pelo professor Rubens Lalaina 

Porto da EPUSP. 
 

201-2 Entropia 
Conforme Singh, 2015 temos: 

 
H(Q)= LN (P – Ia) 
LN= logaritmo neperiano 
Ia= 0,2 S   
Ia= é a abstração inicial, isto é, o que fica retido em folhas, árvores, etc 
S= 25400/CN – 254= máximo valor retido pelo solo em mm 
Q= (P-0,2S)2/ ( P+0,8S)    
Q=runoff, escoamento superficial (mm) 
P= precipitação (mm) de determinada duração 
J= P – Ia – Q   
H(Q) = ln S – ln J + ln Q 
J= infiltração acumulada (mm) 
H(Q)= entropia do runoff do SCS-CN 

 
 
 
200.3- Exemplo: calcular a entropia do runoff para 3 valores de CN. 

No exemplo que estamos apresentando vamos supor que temos 3 CN  
relativos ao tempo antecedente: seca, normal, muita chuva nos últimos 5 dias. 

Estes são aos AMCI, AMCII e AMCIII respectivamente. 
Normalmente quando se calcula somente usamos o AMCII, mas 

deveríamos calcular uma faixa de variação. 
Observamos a importância na escolha do valor CN, pois, quanto maior 

for o CN escolhido, maior será a entropia, isto é, as incertezas. Observar que 
a entropia aumentou de 4,01 até 4,38 e isto quer dizer que devemos ter muito 
cuidado na escolha do valor CN. 
 
Dica: muito cuidado na escolha do valor CN 
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Antecedente P(mm) CN S H(Q) Q J= P-Ia-Q H(Q) P-Ia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AMC I 85,1 63 149,17 4,01 14,94 40,33 4,01 55,27 

AMC II 85,1 80 63,50 4,28 38,57 33,83 4,28 72,40 

AMC III 85,1 91 25,12 4,38 60,95 19,12 4,38 80,08 
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Capitulo 220-Incerteza em PMP e PMF 
 
220.1 Introdução 

Quando queremos dimensionar a vazão máxima para um vertedor 
de emergência conforme Figura (220.1) de um barramento, há duas 
maneiras básicas: 

A primeira é usar a equação de Chuva Intensa, conhecida como 
equação IDF (intensidade, duração e frequência). 

 
 
Figura 220.1- Mostra um barramento com vertedor de emergência 
 
 
A segunda maneira é usar a máxima precipitação provável, 

conhecida no mundo inteiro como PMP (probable maximum 
precipitation). 

Com a máxima precipitação calculamos a vazão máxima que é a 
PMF (probable maximum flood) usando, por exemplo, o método do SCS. 

 
 

220.2  Método IDF 
O DAEE SP adota segundo a altura do barramento e dos riscos a 

jusante, o período de retorno que deve ser adotado para o 
dimensionamento do vertedor conforme Figura (220.2). 

Notar que os cursos de agua normalmente são estudados para 
período de retorno Tr= 100 anos, enquanto que o vertedor é bastante 
variável. 
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Figura 220.2- Período de retorno conforme altura do barramento  
 
Conforme Figura (220.3) podemos ver um exemplo de uma equação 

de Chuvas Intensas, que também pode ser apresentada na forma de  
logaritmo neperiano. 
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            Figura 220.3-Equação de chuva intensa 
 
A  equação de Pauhlus é usada pelo DAEE SP para redução da 

precipitação máxima para áreas maiores que 25Km2. 
Nos Estados Unidos são adotadas varias equações regionais que 

não se aplicam ao Brasil. 
 

220.3 PMP 
Em 1963 Hirschfield estabeleceu  o conceito de PMP que é a 

precipitação máxima provável. 
Para isto usou a equação: 
                         P= Pm + K . σ 
Sendo: 
P= precipitação máxima (mm) que é a  PMP. 
Pm= precipitação media  (mm).  
Nota: foi adotado a precipitação máxima anual  em “n” anos. A 

media destas precipitações é Pm e o desvio padrão é  “σ”. 
Pmax= precipitação máxima nos “n” anos. 
σ = desvio padrão (mm) 
K= um valor que está aproximadamente entre 5 e 20 e que é achado 

usando a equação: 
                       K=(Pmax- Pm)/σ 
Existem países que adotaram critérios para estimar o valor de K, 

mas no Brasil, até o momento desconheço algum critério. 
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O valor K=15 segundo alguns especialistas, é para período de 
retorno Tr= 60.000 anos. 

É sempre bom salientar que Hirshfield usou somente dados de 
precipitações diárias para fazer sua pesquisa, que era o único material 
disponível na época. Lembremos que a precipitação de 24h é obtido 
multiplicando um fator de correção de 1,17 na precipitação diária. 
Nota: alguns autores da USP adotam 1,14 ao invés de 1,17. 

Vamos mostrar o critério dos gregos Koutsoyiannis  e Xanthpoulos 1999   
Para achar o valor K em função da duração da chuva  e do período 

de retorno. 

Koutsoyiannis  e Xanthpoulos 1999   in Singh,et al 2017. 
             K= 20 – 8,6 x LN((1 + Pn/130)x (24/d) 0,4) 
Sendo: 
K= fator de  frequência de Hershfield 
Pm- precipitação média (mm) 
d= duração da chuva (h) 
O interessante é que Hirshfield, 1963 não cita o período de retorno. 
Os americanos usam muito a PMP. 
 

 
220.4  Risco e incerteza na PMP 

As incertezas são muito frequentes em hidrologia e hidráulica e dai 
busquei um método para estimar estas incertezas da PMP. 

Os autores são Salas et al, 2014. 
Conforme as inequações de Chebyshevs e estudos de Salas, et 

al,2014, a  incerteza da precipitação é dada pela equação: 
 
Sendo: 

 
Sendo:  
Pd= precipitação achada 
E(p)= valor esperado de P (mm) 
C= coeficiente adotado da desigualdade de Chebyschev 
σ(P)= desvio padrão (mm) 
O valor esperado de P deonominado E(P), é calculada da seguinte 

maneira: 
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Sendo: 
E(P)= valor esperado de P (mm) 
μ = média das precipitações diárias (mm) 
K= fator de frequência de Hershfield 
n= numero de anos 
σ= desvio padrão dos dados coletados (mm) 
Г = função gama 

O desvio padrão do valor esperado de (P) será: 
 

 
 
Sendo: 
K= coeficiente já definido conforme Hershfield 
n= numero de anos 
σ (P)= desvio padrão das incertezas (mm) 
σ = desvio padrão dos dados (mm) 
 
Inequação de Chebyschev 

A inequação  possue como limite  1-1/c2 
 

 
 

Adotando um valor  c temos os intervalos. Assim se adotarmos c=5 
teremos que o intervalo de confiaça de 96% de probabilidadde do valor 
da precipitação máxima provável está entre 126mm e 191mm. 
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Tabela 220.1- V alores de incerteza conforme valor de c adotado 

 
C MIN. % 

WITHIN K 

STANDARD    

DEVIATIONS 

OF MEAN 

MAX. % 

BEYOND K 

STANDARD 

DEVIATIONS 

FROM MEAN 

1 0% 100% 

√2 50% 50% 

1.5 55.56% 44.44% 

2 75% 25% 

3 88.8889% 11.1111% 

4 93.75% 6.25% 

5 96% 4% 

6 97.2222% 2.7778% 

7 97.9592% 2.0408% 

8 98.4375% 1.5625% 

9 98.7654% 1.2346% 

10 99% 1% 
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Exemplo 220.1 
 
Tabela 220.2-Estimativa a incerteza na PMP da barragem do Cabuçu em 
Guarulhos 

OBJETIVO: DIMENSIONAMENTO DE VERTEDOR DE   BARRAGEM  

Incerteza na PMP e PMF  

Fonte: Salas et al, 2014  

Caso: barragem do Cabuçu de Cima em Guarulhos  

Área (km2) 24 

Tempo de concentração formula de Dooge   (h) 2,1 

Numero de precipitações máxima anuais  (anos) n= 57 

Precipitação média (mm)= Xn= 75,08 

Desvio padrão  Sn=  (mm) 23,29 

Precipitação média (mm)= Xn= ajustada  Xnx1, 03 77,3324 

Desvio padração ajustado Sn x 1,13 26,3177 

Periodo de retorno adotado (anos) 1000 

Valor maximo da chuva diária que se deu 1m 1949 (mm) 135,6 

Duração da chuva  (h) 24 

Valor de K estimado=  (Xmax - Smedio)/ desvio padrao 2,60 

Valor de K adotado 2,60 

Tradicional Hershfiuelds PMP (mm)=(Xn +K x Sn) x 1,17 171 

Valor estimado da  precipitação E (P) (mm) 158 

Desvio padrão do valor estimado da precipitação σ (P) 6,5 
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Tabela 220.3- Valores de Chebyshevs conforme valor de c adotado 

VALORES 
DE C 

        P=E(P)-C . 
Σ(P) 

       P=E(P)+ C .Σ 
(P) 

MINIMO C DESVIO DA 
MÉDIA 

MAXIMO C DESVIO DA 
MEDIA 

1 152   165   0,00 1,00   

2 145   171   0,75 0,25   

3 139   178   0,89 0,11   

4 132   184   0,94 0,06   

5 126  191  0,96 0,04  

6 119  197  0,97 0,03  

8 106  210  0,98 0,02  

9 100  217  0,99 0,01  

10 93  223  0,99 0,01  

 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo 220.1- Dadas as máximas precipitações diárias de um pluviômetro em Guarulhos com 

dados de 1940 a 1980. 

Achamos a média e o desvio padrao usando Excell. Achamos também o fator de frequencia K 

de Hershfiel, 1963, obteando que a maior precipitação diária anual foi em 1949 com 135,6 mm. 

 

Tabela 220.4- Precipitações máximas diárias anuais do Posto Bonsucesso em 

Guarulhos 
Posto pluviométrico de Bonsucesso Guarulhos 

 

Ano 

Precipitação máxima diária 

anual (mm) 

 

Ano 

Precipitação máxima 

diária anual (mm) 

1940 47 1981 59,2 

1941 70,3 1982 112,5 

1942 85,2 1983 85,6 

1943 64 1984 56,5 

1944 87,4 1985 44,4 

1945 88,3 1986 93,2 

1946 76,2 1987 107 

1947 96 1988 88,2 

1948 60,41 1989 76,5 

1949 135,6 1990 85,1 

1950 80,6 1991 76,3 

1951 118,4 1992 146,2 
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1952 54,6 1993 39,9 

1953 70,8 1994 51,5 

1954 57,1 1995 67,2 

1955 45,5 1996 71,9 

1956 74,6 1997 57,9 

1957 67,9 média 75,08 mm 

1958 57,2 desvio padrão 23,29 mm 

1959 59,5   

1960 83,9   

1961 59,2   

1962 97,6   

1963 59,8   

1964 52,5   

1965 66,5   

1966 60,6   

1967 68,5   

1968 90   

1969 43   

1970 57,6   

1971 68,9   

1972 43,4   

1973 68,4   

1974 53,7   

1975 87,1   

1976 69,5   

1977 118   

1978 117,9   

1979 80,2   

1980 92,8   

 
220.5 Risco e frequência 

A probabilidade de ocorrência de um evento hidrológico de uma observação é o 

inverso do período de retorno (Mays, 2001 p. 317). 

 

                                             P = 1/T 

 

Como exemplo, para período de retorno de 100 anos a probabilidade é P= 1/100 = 0,01 

 A probabilidade  de ocorrer em um ano, uma chuva de período de retorno de 

100anos é de 1% (0,01). A probabilidade de não ocorrer é 1- 0,01, ou seja, 0,99 (99%). 

 Matematicamente teremos: 

 

P= 1 -  1/T 

 

 Como cada evento hidrológico é considerado independente,  a probabilidade de 

não ocorrer para “n” anos é: 
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P = ( 1  -  1/ T ) 
n 

 

A probabilidade complementar de exceder uma vez em “n” anos será: 

 

P =  1  -   ( 1  -  1/ T ) 
n 

 

Então o valor de P é considerado um risco hidrológico de falha, usando a letra 

R ao invés da letra P. 

 

R =  1  -   ( 1  -  1/ T ) 
n 

 

Conforme Righetto, 1998, a probabilidade de ocorrência de um evento que 

ponha em risco a obra e todo o sistema fluvial a jusante de uma barragem ao longo de 

um período de “n” anos de utilização das instalações ou vida útil, é definida como 

risco “R”   é expressa por: 

 

     R= 1 – ( 1 - 1/T) 
n
                                                                         

 
Sendo: 

T= período de retorno (anos); 

n= número de anos de utilização das instalações ou vida útil; 

R= risco (entre zero e 1). 

 

Tabela 220.5- Risco em função da vida útil e do período de 
retorno 

T 

(anos) 

Vida útil da obra (anos) 

2 5 25 50 100 

2 75% 97% 99,9% 99,9% 99,9% 

5 36% 67% 99,9% 99,9% 99,9% 

10 19% 41% 93% 99% 99,9% 

25 25% 18% 64% 87% 98% 

50 40% 10% 40% 64% 87% 

100 2% 5% 22% 39% 63% 

500 0,4% 1% 5% 9% 18% 

Fonte: Porto, Rubem, Escoamento Superficial Direto in Drenagem Urbana, 1995 ABRH. 

 

Exemplo 220.2 de aplicação da Tabela (220.5) do risco em função da vida útil e do período de 

retorno 

Uma obra com duração de 50 anos e período de retorno de 100 anos. Qual o risco de a mesma 

vir a falhar pelo uma vez, durante sua vida útil? Verificando-se a Tabela (3.2) entrando com o período 

de retorno de 100 anos e vida útil da obra de 50 anos, há 63% de risco da obra vir a falhar durante os 

50 anos de  vida útil. 
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 Exemplo 220.3  da  aplicação de  R =  1  -   ( 1  -  1/ T ) 
n 

 

Qual é o risco de ocorrer chuva superior à crítica, nos próximos 5 anos sendo que foi 

considerado o período de retorno de 2 anos? 

 

Portanto n=5 anos e fazendo-se as contas temos: 

 

R= 1 – ( 1- 1/T) 
n 

 = 1 – ( 1- 1/ 2) 
5
 = 0,97 

 

ou seja, há um risco de 0,97, ou seja, 97% de ocorrer uma chuva superior à crítica nos próximos 5 

anos.
 

 

Exemplo 220.4 do piscinão do Pacaembu 

Qual o risco de ocorrer uma chuva superior à critica em um ano, com período de retorno 

adotado de 25 anos. 

Portanto n=1 anos e fazendo-se as contas temos: 

 

R= 1 – ( 1- 1/T) 
n 

 = 1 – ( 1- 1/ 25) 
1
 = 0,04 

 

ou seja, há um risco de 0,04, ou seja, 4% de ocorrer uma chuva superior á crítica em um ano.
 

 

Exemplo 220.5 de aplicação do risco: 

Qual o período de retorno para um risco de 50% em 5 anos? 

Da fórmula do risco tirando o valor de  T  temos: 

 

     T= 1/ (1- ( 1- R) 
1/n

  )                                                                                   ( Equação 3.2) 

 

Sendo  R=0,50 temos: 

 

T= 1/ [1- ( 1- 0,5) 
1/n

  ] = 1/ [1- (1- 0,5
1/5

  ] = 8 anos 

 

Exemplo 220.6 de aplicação do risco: 

Qual o risco que a canalização do rio Tamanduatei na capital de São Paulo, falhe uma ou mais 

vezes considerando que o projeto foi efetuado para período de retorno de 500 anos e a vida útil da 

obra é de 50 anos? (EPUSP) 

Sendo T=500 e n=50 substituindo na fórmula abaixo teremos: 

R= 1 – ( 1- 1/T) 
n 

 = 1 – ( 1- 1/ 500) 
50

 = 0,095 ou seja 9,5% 

 

 

3.3 Freqüência (F) 

Define-se freqüência (F)  como sendo  o inverso do período de retorno, ou seja,  
 

     F = 1/T                                                                                                        (Equação 3.3) 
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220.6 Risco e Incerteza segundo USACE 
Melhor estimativa 

O United States Army Corps of Engineer (USACE)  há  tempos usa para os projetos e 

planificação dos recursos hídricos, da best estimate, ou seja, a melhor estimativa para a avaliação da 

chuva de enchente. 

 

Análise de sensibilidade 

Depois começaram a usar a sensivity analysis, ou seja, a análise de sensibilidade que 

investigava as incertezas dos parâmetros. Mas esta tentativa falhou devido ao número muito grande 

de incerteza e como elas se interagem. Depois de 1994 a USACE passou a  quantificar dos riscos e 

das incertezas como a melhor alternativa. Foi então estabelecida nova metodologia pela  USACE 

baseada no risco e incerteza. 

 

Riscos e Incertezas 

Vamos exemplificar de que maneira a USACE interpreta os riscos e a incerteza. 

 

1. Risco hidrológico: a descarga Q é associada com a probabilidade esperada p. Nos Estados 

Unidos é muito usada log-Person Tipo III, que foi padronizada pelo U.S. Water Resources 

Council em 1981 (Mays, 2001 p. 321). Isto não foi devidamente justificado, pois, pode-se usar 

para a distribuição de frequências  a distribuição log-normal, Gumbel (Valores extremos Tipo I), 

por exemplo. 

 

2. Incerteza hidrológica: a variabilidade na estimativa dos momentos da distribuição de Q e a 

precisão das curvas de frequência. Na maioria dos estudos hidrológicos, a estimativa dos 

parâmetros é determinada por uma quantidade limitada de série de dados. Trata-se de amostra 

usada na estatística. 

 

 

3. Incerteza da vazão de saída: a descarga Q não é perfeitamente determinada devido a problemas 

do conhecimento perfeito da geometria, rugosidade, regime de escoamento, sujeiras e imprecisões 

técnicas analíticas. A curva cota-descarga nem sempre é perfeita, ainda mais quando associada a 

outras estruturas. As estimativas de vazões  devido aos vertedores, por exemplo, apresentam 

resultados as vezes bem diferentes do esperado. Poderão ser feitas análise de incerteza de primeira 

ordem, como (Mays e Tung,1992) fizeram para a fórmula de Manning. 

 

 

4. Performance dos diques: há uma grande incerteza em estabelecer os níveis em que um dique 

falha devido a inúmeras variáveis inclusive sobre a fundação do dique 

 

5. Incerteza dos prejuízos da inundação: os danos de uma inundação e a definição da área a ser 

inundada nunca são precisos. As estimativas de danos às áreas residenciais e comerciais são 

bastantes vagas, pois, dependem do tipo de edificio, do andar em que estão os prejuízos.  Na 

prática tem havido grandes erros de estimativa dos prejuízos da inundação. 

 

Segundo a USACE,1992 in Flood Risk Management and the American River Basin,1995 as 

definições de risco e incerteza são: 
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Risco: o potencial para realização do não esperado, com conseqüências adversas. A estimativa do 

risco é usualmente baseada na  expectativa dos resultados de uma condição de probabilidade da 

ocorrência do evento multiplicado pela conseqüência do evento, dado que isto ocorreu. 

 

Incerteza: situações incertas são aquelas em que os resultados não podem ser previstos por 

probabilidade de distribuição conhecida e os resultados são indeterminados. 

 

Como se pode ver os riscos dão uma ideia de: 

 

1. perigo 

2. de perdas esperadas ou risco relativo ao projeto 

3. que a probabilidade de que um dique será ultrapassado pelas águas 

 

O risco dá uma idéia de situação adversa de eventos não esperados. 

 

A incerteza tem tido muitos significados. Na literatura a incerteza é usada muitas vezes quando 

não possuímos a probabilidade. Por outro lado, incerteza é usada para definir situações  de que não 

temos certeza. A informação de incerteza que significa simplesmente a falta de certeza, não é 

adequada. Quando não temos informações ou elas são imprecisas, isto é incerteza. 

 

Seleção do melhor projeto: 

 

As perguntas fundamentais para avaliação de um projeto para combater a inundação são: 

 

Qual a probabilidade da área ser inundada? 

Os parâmetros econômicos justificam o projeto? 

São confiáveis as análises das alternativas econômica dos projetos? 

 

Para cada alternativa escolhida deve ser sempre seguida a seguinte ordem: 

 

1. Escolher a melhor estimativa da  probabilidade dos eventos hidrológicos. É o mais 

importante, pois a região beneficiada está primeiramente interessada na sua segurança do 

que no custo da obra. 

 

2. Elaborar estudos de benefícios/custos baseado nos danos anuais. Não esquecer os 

problemas ambientais, sociais e os impactos causados pelos mesmos. 

 

3. Medir as incertezas e falta de precisão dos itens 1 e 2 

 

4. Estudar medidas de confiança do sistema a ser implantado para entendimento do público. 
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220.7 – PMF – probable maximum flood 

PMF – probable maximum flood, é a enchente máxima que podemos ter. 
Geralmente, a decisão do projetista para a determinação aproximada da PMF 
é para o dimensionamento de vertedores de grandes barramentos. 
 
220.8  PMF em função de Q10000 conforme Zhou et al. (2008) 

É muito discutido pelos especialistas a escolha da PMF como sendo a 
vazão que é o dobro da vazão para período de retorno de 10.000 anos. 

Zhou et al. (2008) recomendam no mínimo 50 anos de dados para a 
determinação da PMF. 

Zhou et al. (2008) usando Gumbel e Hershfield (1977) e Chow (1951) 
estimaram: 

Razão= PMF/ Chuva 10.000 anos= (1+1,5xCv)/(1+6,731 * Cv) 
Cv= Sp/P= coeficiente de variação das precipitações anuais 
Sp= desvio padrão 
P= média das precipitações anuais 

 Uma oposição que se faz ao método de Zhou é que não há precisão na 
determinação da vazão para período de retorno de 10.000 anos, porém, face à 
imprecisão de outras alternativas, acho a mais simples de usar. 
 
 
Exemplo 220.7 
Para RMSP com   Cv= 0,18 

• Razão= PMF/ Chuva 10.000 anos= (1+1,5x0,18)/(1+6,731 * 0,18) =1,67 
• PMF= 1,67 x chuva de 10.000 anos 

• Na prática é usado: 
• PMF= 2,00 x chuva de 10.000 anos 

 
Dica: Zhou usa: PMF= 2 x Q 10.000 anos 
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220.9 Maiores enchentes e precipitações do mundo 

Conforme World Meteorological Organization (2009), as maiores 
enchentes do mundo estão na Figura 220.5 e as maiores precipitações estão 
na Figura 220.6. 

 
 
                                  Figura 220.5- Maiores enchentes do mundo 
 
 

 

mailto:pliniotomaz@gmail.com


Balanço Hídrico 
Capítulo  220- Incerteza em PMP e PMF 

nheiro Plínio Tomaz 01 de fevereiro de  2019  pliniotomaz@gmail.com 
 

 

 

220-17 

 
                                    Figura 220.6- Maiores precipitações do mundo 
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220.10 Probable Maximum Flood (PMF) 
         A provável máxima enchente, denominado em inglês de PMF, é 
aquela enchente que pode ser considerada a mais severa nas combinações 
metereológicas e hidrológicas que pode ser possível em uma determinada 
área. 
         A PMF é a maior enchente que fisicamente pode ocorrer na área de 
interesse. É um evento extremamente raro e que está de alguma maneira 
associado à máxima precipitação provável (PMP- Probable Maximum 
Precipitation).  
         Devido a ser rara na natureza, é difícil de entender o significado 
econômico de se usar a PMF. 
          Os hidrologistas usam vários métodos para determinar a máxima 
precipitação provável (PMP) e a máxima enchente anual PMF através de 
modelos matemáticos. Portanto, há uma grande dificuldade de se avaliar 
corretamente os eventos denominados de provável enchente máxima PMF. 
         Há três maneiras de avaliação que é a estimativa da provável 
precipitação máxima PMP, estimativa da provável máxima enchente PMF e 
análise da freqüência das enchentes. 
         Vamos mostrar na Tabela (220.6) onde estão os perigos, tamanho das 
barragens e os critérios para determinar a máxima vazões nos vertedores e 
canais das barragens. 
 
              
                  Tabela 220.6 - Sugestões para o dimensionamento do vertedor de barragens 

Perigos 
da 

barragem 

Tamanho 
da 

barragem 

 
Enchentes para projetos dos vertedores das barragens 

Baixo Pequena 100anos de freqüência 

Média 100anos a ½ da provável máxima enchente (PMF) 

Grande ½ provável máxima enchente (PMF) a PMF 

   

Significante Pequena 100anos a ½ da provável máxima enchente (PMF) 

Média ½ provável máxima enchente (PMF) a PMF 

Grande Provável máxima enchente (PMF) 

   

Alto Pequena  ½ da provável máxima enchente (PMF) a PMF 

Média Provável máxima enchente (PMF) 

Grande Provável máxima enchente (PMF) 

 
 

Como estamos tratando com barragens pequenas com alturas menores que 6m e volume menores de 
1.000.000m

3
, a dependência será do perigo de falha na barragem nas áreas urbanas, onde provavelmente 

terá que ser usada a provável máxima enchente (PMF). 
 
Dica: para nossos estudos que são para áreas menores ou iguais a 200ha (2 km

2
) adotamos o período 

de retorno de 100anos para obtenção da máxima enchente que dimensionará o vertedor de uma 
pequena barragem. A altura das pequenas barragens é menor ou igual a 6,00m e o volume máximo 
está em torno de 200.000m

3
. 
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          Adotaremos para dimensionamento do vertedor da barragem pequena em 
área urbana para áreas menores que 200ha o período de retorno de 100 anos. 

O Corps of Engineers conforme Mays, 2001, adota a Tabela (220.7). 
 
                         Tabela 220.7 - Sugestões para o dimensionamento do vertedor de barragens 

Perigos 
da 

barragem 

Tamanho 
da 

barragem 

 
Enchentes para projetos dos vertedores das barragens 

Baixo Pequena 50anos a 100anos 

Média 100anos a ½ da provável máxima enchente (PMF) 

Grande ½ provável máxima enchente (PMF) a PMF 

   

Significante Pequena 100anos a ½ da provável máxima enchente (PMF) 

Média ½ provável máxima enchente (PMF) a PMF 

Grande Provável máxima enchente (PMF) 

   

Alto Pequena ½ PMF a PMF 

Média PMF 

Grande PMF 
Fonte: Corps of Engineers, Mays, 2001. 

 
 
             O DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) adota para as outorgas 
a Tabela (220.7). 
 

Tabela 220.7- Recomendações para valores mínimos de períodos de retorno do DAEE- São Paulo 

 
Obra 

Dimensões: 
Altura da barragem h (m) 

L= comprimento da crista da 
barragem (m) 

Período de 
retorno Tr 

(anos) 

 
 
Barramento 

           h≤5 e L ≤ 200 100 

  

        5 < h ≤ 15 e L ≤ 500 1.000 

  

h>15 e / ou L> 500 10.000 ou PMP 

   

Borda livre (f)= desnível entre a crista e o nível máximo maximorum: f ≥ 0,50m 

PMP= Precipitação Máxima Provável 
Fonte: DAEE, 2005 

 
 
Nível máximo maximorum: é o nível mais elevado que dera e poderá atingir o reservatório na ocorrência de 
cheia de projeto (DAEE, 2005). Geralmente é a cota do nível de água da coluna de água sobre o vertedor. 
 
Borda livre: é a distância vertical entre o nível de água máximo maximorum e a crista da barragem. É uma 
faixa de segurança destinada a absorver o impacto de ondas geradas pela ação dos ventos na superfície do 
reservatório, evitando danos e erosão no talude de jusante (DAEE,2005). Geralmente é representado pela 
letra “f” e no caso de pequenas barragens deve ser no mínimo de 0,50m. 
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Análise de incerteza
de primeira ordem



Problema das incertezas

• Primeira vez que tive problemas julho de 1992 
ETA Tanque Grande em Guarulhos

• Bomba de água tratada: água não chegava ao 
ponto mais alto.

• Tubo 350mm velho que antes tinha água bruta 
e depois seria água tratada

• Tubo de ferro fundido sem revestimento: 
Hazen-Willians C=100 (adotado)  C=60 (correto)



Conceito de Análise e Síntese
(saber os limites do modelo)  Q=CIA/360
Análise: dados:Q,I,A achar:C
Síntese:dados: C,I,A achar Q

3



Primeira vez: junho, 1997 Análise de Incerteza
Livros: Conservação da água e Rede de água

•Incertezas

•Incerteza no modelo.

•Incerteza nos parâmetros do 
modelo.



Análise de incerteza
de primeira ordem

• Conceito de incerteza

• Quando usamos uma fórmula qualquer como a vazão de pico do 
método Racional Q=CIA/360 temos incertezas em C, I e A. No 
final teremos uma incerteza global, que é dada pela análise de 
incerteza de primeira ordem

• Quando dimensionava uma bomba, dava um “chorinho” um 
valor maior de Q e da altura manométrica. Até descobrir o 
metoto de analise de incerteza de primeira ordem.

• Livro Conservação da água: ninguém ligou



Análise de incerteza
de primeira ordem

c, I, A = são as variáveis independentes;

Q/ C = derivada  em relação a C;

Q/ I = derivada em relação a I;

Q/ A = derivada  em relação a A.

Exemplo: usando Método Racioinal:

Exemplo: Q =  C . I . A/360



Derivadas mais comuns



Análise de Incerteza de primeira ordem 
da fórmula do Método Racional

• 2
Q=  

2
c +  2

I + 2
A

• Substituindo os valores:

• 2
Q = (0,30)2 + (0,15)2 + ( 0,05)2 =0,115

• Q =  (0,115) 0,5 =0,34, ou seja, 34%

• Portanto, para a vazão de 1,85m3/s temos uma incerteza de 0,34, ou 
seja, de 34%.

• É importante observar que as variáveis C, I e A são independentes uma 
das outras. 

• O coeficiente de variação da vazão na Fórmula Racional é:

• Q = Q / Q



Análise de Incerteza de primeira ordem 
da fórmula do Método Racional

• Então, o desvio padrão será:

• Q = Q .  Q

• Q =  0,34 . 1,85  = 0,63 m3/s  

• 1,85 m3/s + - 0,63L/s  (1,22m3/s a 2,48 m3/s



Análise de Incerteza de primeira ordem da 
fórmula de Manning

Exemplo 2- vamos usar a Fórmula de Manning

para seção plena nas unidades do sistema

internacional (S.I.).

Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . S1/2

Sendo:

Q = vazão (m3/s);

n = coeficiente de rugosidade de Manning

(adimensional);

D = diâmetro da tubulação (m);

S = declividade da tubulação (m/m).



Análise de Incerteza de primeira ordem da 
fórmula de Manning

• 2
Q =n

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

2     

• Como temos os coeficientes de variação de n , D e 
S, fazendo as substituições na Equação temos:

• 2
Q = (0,30)2 + (64/9) . ( 0,01)2 + (1/4) . (0,01) 2

• 2
Q = 0,09 + 0,00071 + 0,000025 = 0,097125

• Q =   (0,097125) 0,5 = 0,30,   ou seja,  

• Q = 0,30

•

•



Análise de Incerteza de primeira ordem da 
fórmula de Manning

• Q  = 0,312 . n-1 . D8/3 . S1/2  

• Tubo concreto n=0,015

• D= 1,10m     

• Declividade   S=0,005 m/m

• Q  = 0,312 . n-1 . D8/3 . S1/2  

• Q= 1,9 m3/s 

• O desvio padrão é dado pela fórmula abaixo,

• Q = Q .  Q

• Substituindo os valores:

• Q = 0,30 . 1,900 m3/s = 0,576 m3/s 



•Método da margem de Segurança



Método da margem de Segurança

• Exemplo 3:

• 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 108mm/h conforme Figura 
adiante.

• Façamos o seguinte esquema:

• C= 1,845 m3/s (média da carga)

• CV= coeficiente de variação= 0,34

• C =0,6273 m3/s (desvio padrão da carga)



Método da margem de Segurança

Método da margem de Segurança



Método da margem de Segurança

• R= 1,938 m3/s (média da resistência. Isto é, do canal a 
jusante)

• CV=coeficiente de variação da vazão de Manning =0,30

• R =0,5814 m3/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



Figura mostrando a Resistência (resistance) e a 
Carga (looading)  Fonte: Tung, 1992

Resistência (resistance) e a Carga (looading)  Fonte: Tung, 1992



Método da margem de Segurança

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 = 0,093 m3/s

2
MS = 2

R + 2
C =0,58142 + 0,62632 = 0,73025

MS = 0,8545 m3

Conforme Chow et al, 1988 para termos o risco R

devemos ter:

 MS -0,093

(sinal) - ------- = ----------- = - 0,11= Z

MS 0,8545



Método da margem de Segurança

• 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.

• Entrando na Tabela (223.1) da curva normal em 
função de Z = -0,11 achamos a falha F=0,4562. Então 
para há 45,62% de haver falhas.

• Mas R+F=1

• R = 1 – F= 1- 0,4562=0,5438

• Portanto, a confiabilidade R do sistema é de 54,38%

• Nota. No excel podemos usar  

• =DIST.NORMP.N(z;1)

• =DIST.NORMP.N(-0,11;1)

•



Tabela 5.1-Area da curva normal conforme Walpole e 
Myers, 1993





Incerteza no Método Racional

• No método Racional a incerteza no coeficiente de runoff C é 
igual a 30%, ou seja, CV=0,3, sendo CV= coeficiente de 
variação.

• A intensidade de chuva tem incerteza de 15%, ou seja, CV= 
0,15.

• A incerteza na área é de 5%, ou seja, CV=0,05

• A incerteza global no Método Racional para o cálculo da vazão 
de pico é de 34%, ou seja, CV=0,34 conforme Tabela (223.3).



Incerteza no Método Racional
CV=0,34

CV

C 0,3

Int chuva 0,15

Area 0,05

total CV=0,34

Q método racional =34%



Incerteza no Método do SCS
CV=0,30(depende de P e CN)

• A incerteza do Método do SCS na vazão é a soma da incerteza na 
chuva excedente Q com a soma do tempo de concentraçao e da 
incerteza na medida da área da bacia conforme Tabela (223.4).

• Para isto vamos supor CN=90 aplicado a RMSP para chuva de 24h com 
P=152,3mm e período de retorno de 100 anos, donde achamos 
incertezas de 30%, ou seja, CV=0,30.

• A incerteza em da chuva excedente Q no Método do SCS só pode ser 
calculado usando a precipitação e suposição de determinado CN. Para 
isto supomos, uma pior condução que é chuva de 24h com CN=90.

• A incerteza no cálculo da área da bacia foi de 5% e no tempo de 
concentração de 27%, ou seja, CV=0,27.



A exposição detalhada do método de análise de primeira ordem está exposta 
no livro de Soil conservation service curve number SCS-Cn Methodology de 
MIshra e Singh do ano 2010 e que está no Capitulo 168- Análise de incerteza.



Incerteza no Método do SCS
Capitulo 221-Análise de incerteza de Q no Método do 
SCS para CN=90  e P=152,3mm

P(mm) 152,3 152,3 152,3

CN 50 75 90

Lambda 0,2 0,2 0,2

SP 0,10 0,10 0,10

SL 0,01 0,01 0,01

SCN 0,20 0,20 0,20

P(in) 6,0 6,0 6,0

Interm. 0 0,01 0,01

SP^2 576 144 63,9

SL^2 7736 664 67,1

SN^2 12,4 1,89 0,83

SQ^2 0 0,01 0,01

SQ 0,054 0,089 0,100

Area Erro 0,05 0,05 0,05

erro tc 0,27 0,27 0,27

Total 0,078 0,083 0,085

Erro final 0,280 0,289

CV=0,30



Incerteza na fórmula de Manning

CV CV^2

n 0,3

D= 0,01

Slope 0,01

soma= 0,09

Vazão CV= 30%

Já foi visto que a incerteza na fórmula de Manning.

A incerteza total na vazão da formula de Manning é de 30%, ou seja, V=0,34 conforme Tabela (223.5);

Tabela 223.5- In certeza na fórmula de Manning



Incertezas em canal calculado com Manning e 
vazão que chega com Método do SCS

• Exemplo 4:

• Para facilitar os cálculos vamos supor um canal de concreto de 
seção retangular, no qual usualmente deixamos um freeboard
de 0,2 x altura conforme DAEE SP e no mínimo 0,30m

• No exemplo que vamos mostrar:

• Area da bacia= 62,07 Km2. 

• CN=61,73 

• Tr= 100 anos    



Incertezas em canal calculado com Manning e 
vazão que chega calculado com Método do SCS

• Chuva de duração de 2h   

• tc=81,93 min,  

• P= 114,36mm 

• Hietograma de Huff primeiro quartil com 50% de probabilidade. 

• Chuva excedente Q conforme SCS.

• A vazão obtida usando Método do SCS com os dados acima foi de 
252,16 m3/s.



Canal retangular
Q (m3/s)= 252,16 Foz Tr=100anos

Declividade no trecho 

(m/m)=

0,0033

Subseçã

o

Comprimento (m) Altura 

(m)

Rugosidade 

n

Perimetr

o 

A 

(m2)

Rh 

(m)

K= (1/n) A x R 

^2/3

Lado 

Esquerdo

1 5,0 0,00 0,050 0,00 0,00 0,00 0,00

Lado Direito 2 5,0 0,00 0,050 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro 3 45,0 1,44 0,018 47,88 64,80 1,35 4404,70

Σ= 64,80 Σ= 4404,70

Capacidade de vazão 

(m3/s)=

253,03 OK

Velocidade (m/s)= 3,90 <=4,0m/s

Comprimento da superficie 

B (m)=

45,00

Diametro hidraulico (m)= 1,44

Froude 1,04 <0,86 OK

Altura total do nivel de 

água (m)=

1,44

Folga (m)= 0,00

Altura total com folga (m)= 1,44



Incertezas em canal calculado com Manning e 
vazão que chega calculado com Método do SCS

• Vamos agora fazer os cálculos da Margem de 
Segurança conforme Tabela (223.7) sendo a carga a 
vazão de 252,16 m3/s e a resistência a vazão de 
253,03 m3/s no canal com 1,44m de altura sem 
freeboard, onde verificamos que a falha é de 
49,68% e a probabilidade de não haver falhas é de  
50,32 %;

•
•



Incertezas em canal calculado com Manning e 
vazão que chega calculado com Método do SCS

Vazao calculada CV Variação vazao Vazão^2

Canal retang Resistencia 253,03 m3/s 0,3 75,909 5762,176

SCS Carga 252,16 m3/s 0,3 75,648 5722,62
R 0,87 m3/s 11484,8

sigma= 107,1671

Margem de segurança com curfva normal

um/sigm,a= -0,00812 negativo

Falhas 0,4968 DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Não falhas 0,5032



Incertezas em canal calculado com Manning e 
vazão que chega calculado com Método do SCS

•Mas se houver um freeboard de 0,30m que 
corresponde a exigência do DAEE SP de 
freeboard mínimo de 0,20 xaltura.

• Então teremos altura de 1,74m ao invés de 
1,44m. e assim fazendos os cálculos para 
quando este freeboard estiver todo ocupado 
com água teremos na Tabela (224.8).



Incertezas em canal calculado com Manning 
e vazão que chega com Método do SCS

Declividade no trecho (m/m)= 0,0033

Subseção Comprimento (m) Altura (m) Rugosidade n Perimetro A (m2) Rh (m)

Lado Esquerdo 1 5,0 0,00 0,050 0,00 0,00 0,00

Lado Direito 2 5,0 0,00 0,050 0,00 0,00 0,00

Centro 3 45,0 1,74 0,018 48,48 78,30 1,62

Σ= 78,30 Σ=

Capacidade de vazão (m3/s)= 343,99 OK

Velocidade (m/s)= 4,39 <=4,0m/s

Comprimento da superficie B 

(m)=

45,00

Diametro hidraulico (m)= 1,74

Froude 1,06 <0,86 OK

Altura total do nivel de água 

(m)=

1,74

Folga (m)= 0,00

Altura total com folga (m)= 1,74



Incertezas em canal calculado com Manning e 
vazão que chega calculado com Método do SCS

• A vazão com todo o freeboard ocupado com água 
será de 343,99 m3/s conforme Tabela. (224.9).

• Vamos usar o método da Margem de Segurança 
para quando todo o freeboard está ocupado com a 
nova vazão de 343,99m3/s então teremos falha de 
34% e 76% de probabilidade de não haver 
overflow.

•



Incertezas em canal calculado com Manning e 
vazão que chega calculado com Método do SCS

Quando ocupa o freeboard- aumenta a 

resistencia

Vazao calculada CV

Canal retang Resistencia 343,99 m3/s 0,3

SCS Carga 252,16 m3/s 0,3
R um= 91,83 m3/s

Margem de segurança com curfva normal

um/sigma= -0,71768 negativo

Falhas 0,2365 DISTRIBUIÇÃO 

NORMAL

Não flahas 0,7635



Incertezas em canal calculado com Manning e 
vazão que chega calculado com Método do SCS

•

• Conclusão: é importante deixar o freeboard, pois, acarretará 
mais seguraça a evitar que haja overflow no canal para uma 
chuva de Tr= 100 anos.

•

•

• Conforme Tabela (224.10), aumentando a vazão da 
resistência em cerca de 1,24 teremos probabilidade de 70% 
de não haver falhas.

•



Vazões, períodos de retorno e falhas
CVR=0,30      CVC=0,30 

Tr

(anos) Fator Res Carga Z Falhas

Não 

falhas

100 1 253 252 -0,01 0,5 0,5

150 1,2 314 252 -0,51 0,3 0,7

200 1,4 364 252 -0,84 0,2 0,8

500 2,2 547 252 -1,63 0,05 0,95

-2,19 0,01 0,99



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

Exemplo 5-

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 

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.



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

• 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%.

• 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:



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

•

• 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
•

•
•

•

•



Cálculo da confiança de um canal para 
conduzir a vazão de 10 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

•



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

• Entrando na tabela da curva normal com z=-
1,53, encontramos R=0,063, ou seja, há 
probabilidade de 6,3% de que o canal não 
consiga transportar 10 m3/s, e há P=1-R=1-
0,063=0,937 ou seja 93,7% de probabilidade de 
que o canal possa transportar 10 m3/s, sem 
problemas.
•
•



•Análise de incerteza em equações do 
tempo de concentração



Análise de incertezade primeira ordem 
do tempo de concentração

• Em 19/06/2018 foi publicado um excelente trabalho 
denominado “Uncertanity analysis of time of concentration
equations based on first order analysis (FOA) Method” escrito 
pelo dr. Asghar Azizian do Irã.

• O trabalho de Azizian, 2018 foi uma pesquisa que há 
tempos aguardava usando o Método de Análise de Primeira 
Ordem. São 47 equações de tempo de concentração.

• Tudo o que faremos adiante está baseado em Azizian, 2018 
e algumas observações nossa.



AZIZIAN, ASGHAR. Uncertainly analysis of time of concentdration equaations
based on first order analysis (FOA) Method. Publicado em 10 de junho de 
2018, Department of Water Engeneering. University Qazvin, Iran.

• Equaçoes existentes do tempo de concentração

• Azizian, 2018 fez pesquisa em duas áreas no Irâ, sendo uma área 
úmida e outra seca. 

• Foram usadas 47 equações de tempo de concentração conforme 
Tabela (222.1).

• Lembro que li que McCuen um grande hidrólogo americano mandou 
para sete amigos, dados para calcular o tempo de concentração e o 
resultado das variações foram enormes, chegando a mais de 50%.

•

•



Fórmulas (47) do tempo de concdentraçao
usadas por Aizizian,2018.





continuação



Grupo I e Grupo II

•Grupo I- que usa dados da vegetação 
na superfície do terreno como o 
coeficiente de Manning com erro médio de 
45%.

• Grupo II- são as equações de tc que 

precisam de dados geomorfológicos como 
área da bacia, comprimento do talvegue, 
diferença de nível, usando vários mapas de 
escalas diferentes com erro médio de 20%



De modo geral as equações do Grupo I 

como se pode ver na Figura (222.1) 

apresentam erro bem maiores que as 

equações do Grupo II que estão a direita.

O erro médio do grupo I é de 45%, 

enquanto do Grupo II é de 20%.

Outra observação é que a fórmula do 

FAA-Federal Aviation Agency usada em 

regiões planas para até 150m  apresenta 

erro de 10%.

Grupo I e Grupo II



Coeficiente de variação de todas equações do 
tempo de concentração do Grupo I e Grupo II



EX:Onda
cinemática



•

• No grupo I observe que a equação da velocidade e da onda 
cinemática, apresentam um erro de 45%, bem maior do que 
imaginava.



Ex: Ribeiro



Observações

•

• Observe na Figura (222.1) que existe equação brasileira de 
Ribeiro no Grupo II que apresenta o maior erro do Grupo II 
que é de 28,4%. Observo que nunca usei tal equação que não 
é aceita por todos os especialistas.

• Veja também que a equação usada pelo 
DAEE SP, California Culverts Practice tem erro de 25% e a de 
Kirpich 20%.

• A fórmula do Lag CN, 1959  tem erro de 43%.  

• A fórmula de Doodge usada em grandes áreas, tem erro 
somente de 5%. 

• A fórmula de Bransby-Willians tem erro de 20%. 

• A fórmula de Schake, 1967 tem erro de 10%.



Azizian, 2018 fez pesquisas nas duas bacias sobre a 
intensidade de chuva (50%)e o coeficiente de Manning 
(30%) ; Bacia tropical úmida



Azizian, 2018 fez pesquisas nas duas bacias sobre a 
intensidade de chuva (30 %)e o coeficiente de Manning 
(60%) Bacia no semi-árido do Irã



Obrigado!!!

engenheiro Plinio Tomaz
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