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QUESTÃO 1 (valor da questão: 1,0 ponto por item) 

A cidade Alecrim deu entrada em um processo de outorga de vazões no órgão gestor para captação de 350 L/s do Rio 

das Rosas para complementação do abastecimento de água na cidade. Nesta mesma bacia, há vazões OUTORGADAS 

que somam 850 L/s, com o mesmo nível de prioridade definido na Lei de Recursos Hídricos. Antes mesmo da 

tramitação da outorga, a cidade já instalou e está operando um sistema de captação para os 350 L/s. Para a 

continuidade no projeto de abastecimento de água, verificou-se a necessidade de avaliar a disponibilidade de água e as 

condições hidráulicas das instalações de captação. Na instalação inicial feita pela prefeitura, a tomada d’água está na 

cota 104,00. Desta forma, pede-se: 

a) Verificar o risco de racionamento de água e sua probabilidade para a vazão solicitada; 

b) Definir a máxima vazão disponível para outorga na bacia (além dos 850 L/s já outorgados); 

c) Verificar se será possível o atendimento pleno das demandas da cidade Alecrim; 

d) Determinar o risco de que a tomada d’água não atenda as condições de captação em situações de vazão 

mínima; 

e) Caso ocorra bomba seca (cota de tomada d’água acima do nível de água do rio), haverá racionamento ou o 

sistema deixará de funcionar?  

DADOS: 

 O órgão gestor definiu que a vazão outorgável corresponde à Q90; 

 A curva de permanência para a seção de captação da cidade Alecrim, definida a partir de uma série histórica 

de 50 anos, está apresentada nas Figuras e Tabelas;  

 A curva-chave na seção de captação está apresentada nas Figuras e Tabelas. 

 

 

 

 

Cota  

(m) 

Vazão 

 (m
3
/s) 

Cota  

(m) 

Vazão  

(m
3
/s) 

102,50 0,0 104,08 1,3 

103,15 0,5 104,16 1,4 

103,30 0,6 104,23 1,5 

103,45 0,7 104,3 1,6 

103,55 0,8 104,36 1,7 

103,70 0,9 104,4 1,8 

103,80 1,0 104,43 1,9 

103,90 1,1 104,45 2,0 

104,00 1,2 104,5 2,2 
 

 

 

 

Tempo  

(%) 

Vazão  

(m
3
/s) 

Tempo 

 (%) 

Vazão 

 (m
3
/s) 

5 40 55 2,72 

10 20,3 60 2,55 

15 11,37 65 2,2 

20 8,37 70 2,05 

25 7,01 75 1,85 

30 5,81 80 1,48 

35 5,02 85 1,2 

40 4,3 90 1,1 

45 3,5 95 0,85 

50 3,03 100 0,7 
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a) Qsolicitada = 350 L/s 

Qoutorgada = 850 L/s 

Qdemanda_total=1200 L/s 

Conforme curva de permanência, Qdemanda_total corresponde à vazão Q85. Logo, o risco de racionamento 

de água corresponde ao tempo no qual a vazão no rio é menor do que a Q85, ou seja, 15% do tempo.  

 Probabilidade de racionamento igual a 15% 

 

b) Qoutorgável = Q90 (conforme enunciado) 

Q90=1100 L/s 

Qoutorgada=850 L/s 

Qdisponível =Qoutorgável – Qoutorgada 

 Qdisponível = 250 L/s 

 

c) Não será possível atendimento pleno, uma vez que a cidade demanda 350 L/s e há disponibilidade de 

apenas 250 L/s 

 

d) A cota 104,00m corresponde à vazão Q85. Logo, para qualquer vazão abaixo desta cota, haverá falha no 

sistema de captação. As falhas devem acontecer, em média, em 15% do tempo. 

 

 

e) Esse sistema deixará de funcionar, uma vez que não haverá cota suficiente para o sistema de bombeamento.  
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GABARITO - PROVA DE HIDROLOGIA– SELEÇÃO PPGRHS 2016.1 

 

QUESTÃO 2 (valor da questão: 2,5 pontos por item) 

 

A cidade Alecrim definiu que cada empreendimento deve ter um reservatório para captação de água de chuva para 

usos diversos, tais como irrigação e limpeza de área externa. Para um lote de 360 m
2
, sendo 180 m

2
 de área construída 

coberta (telhado), pede-se: 

a) Qual deve ser o volume do reservatório para armazenar o equivalente a 100 mm de chuva? 

 

V (m3) = A (m2) x P (mm) x 10-3 

V = 180 x 100 x 10-3  

V = 18 m3 

 

b) Qual a vazão de pico esperada na entrada do reservatório? Considere uma chuva intensa de 100 mm/h. 

 

Q=k.C.I.A 

Q=vazão (m3/s) 

k=1/3,6 

C=1,0 (perdas insignificantes, conforme enunciado) 

I=100 mm/h 

A=180 m2 = 180.10-6 km2 

 𝑄 =
1,0.100.180.10−6

3,6
 

 Q=0,005 m3/s = 5 L/s 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Considere perdas insignificantes por evaporação, interceptação e infiltração. 

 O reservatório receberá apenas a água do telhado. 

 

FORMULÁRIO 

Método Racional: Q=k.C.I.A 

Onde:  k=constante de ajuste de unidades; 

C = coeficiente de escoamento superficial 

I = Intensidade da chuva; 

A = Área de contribuição 

 

 

 

 


