
Vazão

Escoam. Superficial



Medição dos Escoamentos

A medição da vazão do escoamento pode 

ser realizada através de:

• Vertedores;

• Molinetes;

• Flutuadores (Recipientes com volume 

conhecidos).



Vertedores são utilizados para medir a vazão

através da forma do curso d´água



Vertedor Retangular com contração

Lembrando: Contração é definida pelo terreno





Vertedor Retangular sem contração

Lembrando: Contração é definida pelo terreno







Vertedor Triangular

O que definirá a forma é o terreno











MOLINETE

Lembrando: Q=V x A
Onde, Q= vazão (m³/s)

V= velocidade (m/s)

A= Área ( m²)







Estimativas do Escoamento 

Superficial através de dados 

de Chuvas



• Medições diretas das enchentes são difíceis

e/ou grosseiras (Custo e Operação dos

limnígrafos)

• Emprego de fórmulas empíricas;

• Emprego e publicação de dados

hidrológicos;



Os métodos estatísticos possibilitam a solução

dos seguintes problemas em um dado ponto de

um curso d´água:

• Vazão mais frequente esperada

• Determinação das alturas fluviométricas

• Estudo do grau de dispersão das vazões

• Estudo da propagação das ondas de

inundação, ao longo do curso d´água



Dados Fluviométricos ou registro de vazão de um 

curso d´água em uma seção determinada

• Instalação e operação contínua de um posto  

fluviométrico;

• Seção com boa relação entre o curso d´água e 

vazão para as mais diversas situações do rio;

• Pode ser: “registrador” ou “não registrador”



Registrador







Régua limngráfica: não registrador







M Métodos

- Método Racional:

• É um método indireto;

• Pequenas bacias (até 3.000.000 m² ou 300 

hectares ou 3km²)

• Vazão de cheia (enchente)







Coeficiente de Escoamento Superficial Direto

• Coeficiente único (Coeficiente de runnoff);

• Estimado com base nas características da 

bacia;

Quanto menor a possibilidade de a água se

infiltrar no solo, ou de ficar retida pela

vegetação, maior será a parcela que se

transformará em Escoamento Superficial

Direto, resultando em um “C” mais elevado











Tr= 1            .

1 – (1 – K)¹/n

Onde,

Tr: Período de retorno

K: Risco Permissível

n: período em anos



EXERCÍCIO 3 : VALENDO NOTA

O Período de Retorno pode ser dado pelo DAEE, ou ser calculado

quando se sabe o risco permissível (risco que a obra está sujeita).

Assim, com base no aprendido em sala de aula, e com o estudado

sobre Período de Retorno (TR), complete a tabela, calculando o X,

Y e Z. (Exercício deve ser entregue até o dia 21/05/2015)








