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RESUMO 

 

 

 A freqüência com que vêm ocorrendo as enchentes em algumas das grandes 

cidades brasileiras motivou o desenvolvimento deste estudo, no qual foi avaliada a eficiência 

hidráulica de dois tipos de estruturas no controle de cheias. 

 Com o intuito de quantificar os acréscimos nas vazões de cheia decorrentes dos 

avanços da urbanização, caracterizada principalmente pelo aumento de áreas 

impermeáveis, foi escolhida uma área de teste na cidade de Goiânia, sobre a qual foram 

construídos e analisados três cenários de ocupação distintos: pré-urbanização, atual e 

futuro. Para o dimensionamento das estruturas de controle, foi considerado como referência, 

o cenário de pré-urbanização. 

 As estruturas de controle adotadas foram inseridas nos cenários atual e futuro, e são 

de dois tipos: centralizado e distribuído. Para as medidas de controle centralizado foram 

adotados dois reservatórios de detenção instalados em áreas públicas da área de estudo e 

para o controle distribuído foi inserido um reservatório de detenção na saída de cada lote da 

área. 

 Os resultados obtidos na simulação dos cenários mostraram que para uma variação 

de 30 para 88% no índice de áreas impermeáveis, a vazão de pico pode sofrer um aumento 

de até 75% sobre a vazão de pico do cenário de referência. Diante desses acréscimos, a 

rede de drenagem pluvial instalada se mostrou insuficiente para escoar as novas vazões 

provenientes da ocupação da área nos cenários atual e futuro, afirmando a necessidade de 

se utilizar medidas alternativas para o controle das cheias. 

 Ambas as medidas de controle utilizadas se mostraram eficientes na redução do pico 

dos hidrogramas de cheia para a região, já que as vazões de pico resultantes ficaram 

inferiores às obtidas no cenário de pré-urbanização. Também, embora em caráter 

preliminar, apresenta-se uma avaliação econômica para as duas alternativas de controle 

testadas. 
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ABSTRACT 

 

 

The frequency that the inundations are happening in some of the great Brazilian cities 

motivated the development of this study, in which was evaluated the hydraulic efficiency of 

two types of structures in the flood control. 

 To quantify the increments in the flood discharge after urbanization progresses, 

characterized mainly by the increase of impermeable areas, a test area was chosen in 

Goiânia city, and then three different occupation sceneries were analyzed: pre-urbanization, 

current and future. The pre-urbanization scenery was the reference to dimensioning the 

control structures. 

 Those structures adopted were inserted in the current and future sceneries, and they 

are of two types: centralized and distributed. The centralized control was made by two 

detention reservoirs installed in public areas of the study area and the distributed control was 

made by an individual detention reservoir inserted in the exit of each area lot.  

 The sceneries simulation showed that for a variation of 30 for 88% in the index of 

impermeable areas, the peak discharge can suffer an increase of up to 75% on the peak 

discharge of the reference scenery. In the face of those increments, the net pluvial drainage 

installed showed insufficient to drain the new coming discharge in the current and future 

occupation sceneries, affirming the need to use alternative measures for the flood control. 

 Both measurement ways adopted in this case showed a reliable reduction of 

hydrograph peak to this area, since the resultants discharge peak were inferior that the 

obtained in the pre-urbanization scenery. Despite of this preliminary character, this becomes 

an economical evaluation for the two control alternatives tested. 
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1.0 – INTRODUÇÃO 

 

A urbanização é um fenômeno mundial caracterizado pela concentração cada vez 

mais densa da população em aglomerações urbanas.  

Até a década de 40, a população urbana representava 30% da população total do 

país, sendo os 70% restantes, referentes à população rural. No início dos anos 90, a 

situação já havia se invertido, passando a população urbana a ser 70% da população total. 

A falta de planejamento associada à rápida expansão das áreas urbanas, ao baixo 

nível de conscientização da população acerca do problema das cheias urbanas, à utilização 

precária de medidas não-estruturais e à manutenção inadequada ou inexistente dos 

sistemas de controle de cheias, vem ampliar o efeito das cheias urbanas causando, não 

apenas prejuízos materiais, como, também, problemas de saúde devido à contaminação das 

águas pluviais, e até mesmo a perda de vidas humanas. 

Os prejuízos das cheias urbanas atingem principalmente a população de baixa renda 

que se aloja em áreas propensas a inundações, já que as mesmas são comercialmente 

mais baratas e desinteressantes para a iniciativa privada, ou em outra situação, são de 

propriedade do poder público e acabam por ser invadidas. 

A falsa idéia de que a solução dos problemas de inundação está na rápida 

evacuação das águas pluviais, traz consigo problemas de transferência das cheias para 

jusante. Dentre as soluções para evacuação dos volumes pluviais, o revestimento de canais 

vem aumentar a velocidade de escoamento, bem como ocasionar o aumento e o 

adiantamento das vazões de pico. As estruturas hidráulicas construídas passam a 

apresentar problemas de insuficiência, o que vem acarretando o aumento progressivo da 

incidência de eventos de inundação (Baptista et al., 1998). 

Segundo Silveira (1998), no fim dos anos 60, a hidrologia urbana estruturou-se 

gradativamente como disciplina científica nos países desenvolvidos da América do Norte e 

Europa, em decorrência de uma necessidade crescente de conhecimento e controle das 

relações freqüentemente conflitantes entre a cidade e o ciclo hidrológico. Em decorrência, 

houve uma reflexão mais profunda sobre as conseqüências das ações antrópicas densas 

(urbanização) sobre o meio ambiente, particularmente sobre os recursos hídricos. 

No Brasil, o planejamento dos sistemas de drenagem urbana, ainda, está em 

segundo plano. O problema fundamental reside na falta de gerenciamento dos aspectos de 

enchentes dentro do desenvolvimento urbano (Tucci, 1994). 

Áreas inundáveis são usadas para moradia ou vias pavimentadas, áreas de grande 

importância de recarga de aqüíferos são impermeabilizadas, populações são assentadas em 

áreas de risco de desabamento. Enfim, as conseqüências dessas ações acarretam, de 

quando em quando, fatalidades de alto custo econômico e social. É possível concluir que a 



 2 

urbanização caminha desordenadamente. 

Para gerenciar, de forma produtiva, os vários aspectos da drenagem urbana, tendo 

como objetivo a previsão de cheias, é necessária a adoção de uma metodologia de previsão 

de crescimento fundamentada no planejamento da drenagem com base no estudo da 

morfologia urbana. Com a análise da forma urbana que pode antecipar situações futuras, o 

planejador pode intervir na cidade possibilitando conduzir esse quadro a uma situação mais 

aceitável (Fontes, 1999). 

A partir dos aspectos supracitados, pretende-se, então, considerar o aspecto 

quantitativo das cheias urbanas e os dados de planos diretores de desenvolvimento urbano, 

para elaborar propostas de alternativas de controle de cheias a serem implementadas em 

ambientes urbanos. 

 

 

2.0 – OBJETIVOS 

 

 Como objetivo geral, pretende-se avaliar, por meio de simulação matemática, a 

eficiência hidráulica de dois tipos de medidas, centralizado e distribuído, no controle das 

cheias em ambientes urbanos. 

 Mais especificamente, será realizado um estudo de caso no qual será possível: 

- Verificar a influência do avanço da urbanização, caracterizada pelo aumento das 

áreas impermeáveis em regiões urbanas, sobre as vazões de pico resultantes para a 

região; 

- Avaliar o comportamento da rede pluvial instalada diante dos possíveis acréscimos 

sobre as vazões; e 

- Avaliar a eficiência hidráulica das estruturas de controle adotadas no amortecimento 

e retardo dos picos dos hidrogramas de cheia para as situações de análise; 

- Avaliar, em caráter preliminar, os aspectos de custo de instalação das estruturas de 

controle adotadas. 



 3 

3.0 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Para a execução de um estudo que objetive apontar soluções alternativas para o 

controle de enchentes em áreas urbanas, é necessário o conhecimento da dinâmica da 

urbanização e seus efeitos sobre o escoamento superficial. 

 O item que aqui se inicia fará uma discussão geral sobre os impactos gerados pelas 

ações antrópicas do homem, em especial, pela substituição da cobertura vegetal por 

superfícies pavimentadas, e pela condução das águas de chuva através de condutos. Será 

necessário, ainda, conhecer a prática do planejamento da drenagem no Brasil, e quantificar, 

via simulação matemática, os efeitos da impermeabilização sobre o escoamento superficial. 

Nesse sentido, se faz necessária a elaboração de cenários que possibilitem antecipar as 

condições de ocupação partindo de um horizonte de projeto, no qual seja possível inserir 

alternativas para o controle das cheias. 

 

 

3.1 – IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO 

 

O colapso do sistema de drenagem das cidades está intimamente ligado à evolução 

da urbanização. Como o crescimento da população urbana a partir dos anos 40 superou em 

muito as previsões, isso vem causando uma série de impactos decorrentes das ações do 

homem em relação à ocupação e uso do solo. 

O processo de urbanização acelerada ocorreu depois da década de 60, gerando uma 

população urbana com uma infra-estrutura inadequada. Atualmente, o Brasil já deve contar 

com pelo menos duas cidades com mais de dez milhões de habitantes, sendo que em 1997, 

pelo menos doze já possuíam mais de um milhão de habitantes e uma população urbana 

estimada em 76%. 

Segundo Tucci (1997a e 1998a), à medida que a cidade se urbaniza, em geral, 

ocorre: 

- aumento das vazões máximas devido ao aumento da capacidade de escoamento 

através de condutos e canais e impermeabilização das superfícies; 

- redução da infiltração no solo devido à impermeabilização das superfícies e como 

conseqüência, diminuição do nível do lençol freático; 

- redução da evapotranspiração; 

- aumento da produção de sedimentos devido a desproteção das superfícies e à 

produção de resíduos sólidos (lixo); e 

- a deterioração da qualidade da água devido à lavagem das ruas, transporte de material 

sólido e às ligações clandestinas de esgoto sanitário e pluvial; 
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Adicionalmente, existem os impactos relacionados à forma desorganizada como o 

aparelhamento urbano é implantado, tais como: 

- pontes, taludes de estradas que obstruem o escoamento; 

- deposição e obstrução de rios, canais e condutos por lixo e sedimentos; 

- projetos e obras de drenagem inadequadas. 

De acordo com Tucci (1994), com a ocupação inadequada do espaço pode ocorrer: 

- o loteamento de áreas de risco após uma seqüência de anos sem enchente, em virtude 

da ausência na quase totalidade das cidades brasileiras, de restrições sobre a ocupação 

dessas áreas prevista em seu Plano Diretor de Urbanização (PDU); 

- a invasão de áreas ribeirinhas que pertencem ao poder público pela população de baixa 

renda; 

- a ocupação de áreas de médio risco que são atingidas, eventualmente, com prejuízos 

significativos. 

Segundo Porto et al. (1997), as conseqüências da urbanização que mais interferem 

na drenagem urbana são aquelas que causam alterações no escoamento superficial direto. 

Para casos extremos, o pico da cheia numa bacia urbanizada pode chegar a ser seis vezes 

maior do que o pico nessa mesma bacia em condições naturais. Os aumentos na 

porcentagem de áreas impermeáveis e na porcentagem de áreas providas de condutos são 

diretamente proporcionais aos acréscimos observados no escoamento superficial. Essa 

relação pode ser vista na figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Efeito da urbanização sobre a vazão média de enchente numa área de 1mi
2
(Leopold, 1968) 
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 Assim, como há produção de mais escoamento em menos tempo, é gerado um 

hidrograma com uma vazão de pico maior e tempos de ascensão e recessão menores, 

como mostra a figura 3.2 (Genz, 1994). 

 

Figura 3.2 – Efeitos da urbanização sobre o hidrograma (Genz, 1994). 

 

Fendrich (1999), em um estudo de determinação de relações intensidade duração e 

freqüência de precipitação (i.d.f.) para o estado do Paraná, mostrou as causas e efeitos da 

urbanização sobre o escoamento superficial (tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1 - Causas e efeitos da urbanização sobre o escoamento superficial (adaptado de Fendrich, 1999) 

Causas Efeitos 

Impermeabilização Maiores picos de vazões 

Revestimento das redes de drenagem Maiores picos a jusante 

Geração de resíduos sólidos urbanos Entupimento das galerias e degradação da qualidade da água 

Implantação de redes de esgoto sanitário 

deficientes 

Degradação da qualidade da água e moléstias de veiculação 

hídrica nas inundações 

Desmatamento e Desenvolvimento 

indisciplinado 

Maiores picos e volumes; maior erosão; assoreamento em 

galerias e canais 

Ocupação das várzeas e fundos de vale Maiores picos das vazões; maiores prejuízos; moléstias de 

veiculação hídrica; maiores custos de utilidades públicas. 

 

Baptista et al. (1998), numa avaliação dos aspectos da evolução da urbanização e 

dos problemas de inundação em Belo Horizonte, observaram, ainda, que com o 

planejamento inadequado ou mesmo inexistente, as estruturas hidráulicas passaram a 

apresentar problemas de insuficiência face às novas vazões afluentes, acarretando o 

aumento progressivo da incidência de eventos de inundação, ocasionado pelo incremento 

das vazões e impossibilidade do amortecimento das cheias. 

Na verdade, esses fatores são decorrência, na maioria das cidades, da falta de 

planejamento da rede de esgoto sanitário e pluvial, da inexistência de restrições quanto à 

ocupação das áreas de risco quando da formulação dos Planos Diretores de 
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Desenvolvimento Urbano e do gerenciamento inadequado da implantação das obras 

públicas e privadas no ambiente urbano. Deve-se salientar que mesmo quando o 

planejamento existe, a sua fiscalização é precária ou inexistente. 

É possível observar pelos periódicos e pela TV, em diferentes pontos do país, 

durante a estação chuvosa, cenas de enchentes associadas a danos materiais e humanos. 

Esse processo, infelizmente, não está sendo contido, e sim ampliado à medida que os 

limites urbanos aumentam ou a densificação se amplia. 

 

 

3.2- CARACTERÍSTICAS DAS ENCHENTES NO BRASIL 

 

As condições hidrológicas que produzem a inundação podem ser naturais ou 

artificiais. As condições naturais são aquelas cuja ocorrência é propiciada pela bacia em seu 

estado não perturbado. Algumas dessas condições são: relevo, tipo de precipitação, 

cobertura vegetal e capacidade de drenagem (Tucci, 1997b). 

Em geral, no Brasil, os problemas das cheias são gerados por condições artificiais e 

por isso são caracterizados por uma seqüência de erros que vão desde a definição dos 

elementos básicos do sistema de drenagem, até a execução de técnicas mais acuradas de 

controle de cheias. Marin et al. (1999) enumeram os problemas das enchentes em 

ambientes urbanos da seguinte forma: 

- perante a administração pública, não há nenhum órgão descentralizado que atue 

especificamente e de forma efetiva em drenagem. As ações dos órgãos públicos são em 

geral, orientadas para soluções estruturais, tais como a canalização de córregos, que 

transferem seu efeito para jusante sem uma avaliação preliminar do real efeito e 

benefício da obra. São desconsiderados os sistemas que retardam o escoamento; 

- o pessoal técnico responsável possui conhecimentos limitados sobre o controle de 

enchentes; 

- a pressão nos cofres públicos pela demanda da prestação de serviços públicos sob sua 

responsabilidade, condena a drenagem urbana a viver de dotações orçamentárias ou de 

repasses estaduais e federais, sem políticas bem definidas. Portanto, há dificuldades na 

implementação, pelas prefeituras, de uma política de drenagem adequada. 

- muitas obras são executadas sem projeto ou com concepções simplistas sobre 

drenagem, o que mostra que o planejamento da drenagem urbana é inadequado e 

ineficiente; 

- é possível perceber que há falta de estudos econômicos para dimensionamentos ideais 

em virtude das dificuldades de avaliação econômica dos danos causados pela 

ocorrência de enchentes, e pela falta de valorização do conceito de avaliação 
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econômico-finanaceira para a tomada de decisão. A seleção do período de retorno, por 

sua vez, deveria abranger uma análise econômica relacionada aos danos causados por 

inundações e aos custos de implantação do sistema de drenagem; 

- há falta de educação ambiental e de conscientização da população quanto ao controle 

de enchentes por meio de medidas preventivas. Nesse caso, predomina a cultura de que 

apenas obras hidráulicas levam à redução da ocorrência de cheias; 

- a divulgação incorreta dos problemas das enchentes feita pela imprensa, coloca os rios 

e córregos como “agentes de poluição” e “de destruição e devastação”, quando ocorrem 

eventos críticos de chuva; 

- há carência de dados fluviométricos, o que pode vir a comprometer a utilização de 

técnicas mais acuradas de modelagem matemática e impossibilitar a definição de 

parâmetros adequados para caracterizar as condições hidrológicas e da resposta da 

bacia, frente aos eventos de precipitação; 

- o levantamento de informações básicas relacionadas ao levantamento topográfico e 

cadastramento de dispositivos de drenagem é insuficiente. 

As conseqüências dessas ações são: abandono de obras antes de sua finalização, a 

inviabilização da implantação de alternativas adequadas de solução e controle das cheias, 

uma legislação insuficiente quanto ao planejamento, fiscalização e educação ambiental, 

planejamento inadequado e ineficiente e a falta de controle da dinâmica da ocupação 

urbana. 

No caso da implantação de obras de controle localizado (microdrenagem), podem 

ser observados problemas econômicos para a sua construção, e ainda, dificuldades 

relacionadas à manutenção de quaisquer dispositivos. 

No tópico que se segue serão abordados os diversos aspectos que interferem no 

planejamento do sistema de drenagem. 

 

 

3.3- PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

 

O planejamento dos sistemas que atendem a população urbana passa por várias 

esferas do conhecimento, tendo ênfase nas políticas públicas e nos planos de 

desenvolvimento urbano. 

Segundo Fontes (1999), o termo drenagem urbana é entendido, no seu sentido mais 

amplo, “...como o conjunto de medidas que têm por objetivo a minimização dos riscos a que 

as populações estão sujeitas, diminuição dos prejuízos causados por inundações e 

possibilidade de desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável”. 

Dessa forma, a drenagem urbana passa a ser parte integrante do planejamento 
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ambiental urbano, onde a cidade é vista como sistema e todos os fatores ambientais 

relevantes devem ser considerados em uma análise, sejam eles físicos, econômicos ou 

sociais (Souza Filho e Queiroz, 1998). 

Os estudos e elaboração de projetos de drenagem urbana abrangem basicamente 

cursos d’água em bacias hidrográficas médias e pequenas, geralmente desprovidos de 

registros fluviométricos, nos quais a estimativa de vazões de projeto é feita com base na 

série histórica dos dados de chuvas de pequena duração e intensidade alta que ocorrem 

nas respectivas bacias (Fendrich, 1999). 

Riordan (1978) comenta que não existe uma fórmula universal na qual se obtenha 

uma resposta hidrológica, para a estimativa dos efeitos da urbanização na característica do 

hidrograma de escoamento superficial. Os trabalhos existentes dão uma noção do 

incremento da vazão de pico em relação ao aumento da urbanização. 

Além do levantamento dos dados a serem utilizados na simulação dos efeitos da 

urbanização no acréscimo do escoamento superficial, o planejamento da drenagem urbana 

deve abranger as obras a serem executadas e a manutenção do sistema, realizando 

intervenções do tipo: desobstrução, pequenos reparos, dragagem, correção das margens e 

outros, tanto na micro quanto na macrodrenagem. 

Com raras exceções, os sistemas de macrodrenagem das cidades brasileiras se 

caracterizam pela incapacidade de permitirem, durante eventos chuvosos intensos, que os 

deflúvios superficiais escoem livremente sem ocorrência de áreas de inundação. 

Infelizmente, nota-se a existência de acentuado descompasso entre o 

planejamento/ocupação da área urbana e a infra-estrutura de drenagem (Righetto e Mattos, 

1999). 

A questão que aqui se apresenta impõe a necessidade de uma política de drenagem 

que aponte novas soluções para os problemas do setor, e direcione as ações do Poder 

Público, de forma a possibilitar um melhor desempenho dos sistemas existentes, além do 

planejamento de novos projetos. O conjunto de ações necessárias inclui a melhoria do 

conhecimento dos processos envolvidos em hidrologia urbana, a integração das questões 

de drenagem e urbanismo, bem como o planejamento adequado da ocupação do espaço 

urbano (Ramos et al., 1999). 

 Após tais considerações, serão abordadas as ações políticas que interferem no 

sistema de drenagem urbana, e a legislação vigente para o setor, além de estabelecer 

considerações sobre seu planejamento, que tem como suporte o planejamento urbano 

embasado no seu Plano Diretor de Desenvolvimento. 
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3.3.1- Ações políticas 

 

Merece destaque, na conjuntura atual, o aspecto político da concepção e controle 

das cheias urbanas concernentes ao planejamento e fiscalização das normas relativas às 

medidas de disciplinamento do solo urbano, que visam a minimização dos impactos da 

urbanização no sistema de drenagem pluvial. 

A consideração de que o ambiente urbano funciona como um todo, vem buscar 

respaldo na legislação pertinente e nos esforços para a manutenção do controle das cheias 

urbanas. Em um contexto de restrições financeiras e de baixa capacidade de investimentos 

dos governos, o desenvolvimento de projetos que resultem em sistemas que atendam suas 

finalidades precípuas a menores custos, passa a ter importância de serem executados pelos 

bons governantes (Barbosa e Campos, 1998). Diante disso, verifica-se que é apropriada a 

utilização de medidas preventivas de drenagem urbana que encontram-se sustentadas pela 

legislação e principalmente pelo zoneamento e uso do solo. 

Dentre as leis de disciplinamento do uso do solo, pode-se citar a Lei Federal no 6766 

de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do uso do solo urbano e 

atribui aos municípios maior poder de disciplinamento do mesmo (Souza Filho e Queiroz, 

1998). 

Tem-se, ainda, o Código Florestal (Lei Federal no 4771/65, alterado pelas Leis no 

7803/89 e 7875/89), que no seu artigo 2o, determina as áreas de preservação permanentes 

e suas respectivas larguras ao longo dos cursos d’água, e, para áreas urbanas, a 

observância do disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo municipais. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, no seu artigo 21 inciso XVIII, dispõe que 

compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, 

especialmente as secas e inundações. Compete aos municípios fiscalizar e executar o 

serviço, quando houver predominância de seu interesse em relação às outras entidades 

estatais, em face das circunstâncias, lugar, natureza e finalidade do serviço (artigo 30). O 

artigo 30, inciso VIII, coloca que o serviço de drenagem urbana será de competência 

privativa dos municípios. O artigo 23, inciso IX estabelece que é competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município, promover programas de saneamento 

básico, sendo necessária a criação de Lei complementar para fixar normas para a 

cooperação entre as entidades, buscando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar 

em âmbito nacional. 

No contexto da legislação ambiental, verifica-se, a vigência das seguintes leis: 

- Lei no 5318 de 26/09/67 – institui a Política Nacional de Saneamento, e em seu artigo 2o 

letra”b”, abrange os esgotos pluviais e drenagem; 

- Lei no 6766 de 19/12/79 – dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Em seu artigo 3o 
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menciona que não será permitido o parcelamento de terrenos alagadiços e sujeitos a 

inundações, antes que se tomem providências para assegurar o escoamento da águas; 

- Lei no 9433/97 – institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos e regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da 

Constituição Federal. Define os fundamentos do Plano Nacional de Recursos Hídricos, 

dispondo que a água é um bem de domínio público, constituindo-se num recurso natural 

limitado, dotado de valor econômico e fornece bases para o gerenciamento dos recursos 

hídricos através da visão sistêmica de seu uso, bem como as intervenções necessárias 

para o seu desenvolvimento sustentável. 

Na implementação do Plano Nacional, os Poderes Executivos dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, 

de uso, ocupação e conservação do solo, com as políticas federais e estaduais de recursos 

hídricos (artigo 31); 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é integrado pelos 

seguintes componentes: Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conselhos de Recursos 

Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos dos 

poderes públicos federal, estadual e municipal relacionados com a gestão das águas e as 

agências das águas (Marin et al., 1999). 

No que tange as legislações municipais, a drenagem urbana é abordada pelas Leis 

de Uso e Ocupação do Solo, não contando com legislação específica que aponte normas 

para previsão, controle e instalação da rede de drenagem pluvial e de dispositivos para o 

controle de cheias. 

O presente estudo de caso se baseará, principalmente, na legislação pertinente ao 

zoneamento e uso do solo urbano, abordada no plano diretor de desenvolvimento urbano, 

que será, por sua vez, o sustentáculo do plano diretor de drenagem urbana. 

Para maior compreensão, serão abordados os aspectos levantados para a 

elaboração do Plano Diretor de Urbanização, mais precisamente aqueles relacionados ao 

desenvolvimento urbano ligado ao funcionamento adequado do sistema de drenagem. 

 

 

3.3.2- Planos Diretores 

 

 O planejamento do sistema de drenagem está intimamente ligado ao 

desenvolvimento urbano previsto para uma determinada região, com o objetivo de diminuir 

os riscos e combater e mitigar os problemas causados por inundações, possibilitando o 

desenvolvimento urbano de forma articulada e harmônica. 

 Para tanto, pode-se estabelecer uma visão moderna da drenagem urbana na qual 
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ela está inserida no conceito de planejamento urbano integrado, onde o sistema de 

drenagem faz parte de um programa muito mais amplo de infra-estrutura urbana (Fontes, 

1999). 

 Segundo Tucci (1997a), o planejamento urbano é implementado pelo plano diretor da 

cidade, que por sua vez considera a densidade habitacional como parâmetro para o 

planejamento de cada uma das subdivisões. 

 Levingston (1993), no Programa de Gerenciamento do Crescimento para a Flórida – 

EVA, coloca que o gerenciamento do crescimento é uma questão que inter-relaciona os 

sistemas: naturais, de infra-estrutura, uso do solo e população, os quais são essenciais para 

a manutenção das necessidades dos cidadãos, como ocorria antigamente. Um dos seus 

componentes é o chamado Planejamento Compreensivo, que envolve o processo 

governamental para inventário dos recursos, estabelecimento de prioridades e a direção de 

deslocamento da comunidade. Esse conceito é uma das bases dos planos de 

desenvolvimento urbano. 

 Os Planos Diretores têm como objetivo principal a interferência no processo de 

desenvolvimento local, permitindo uma compreensão geral dos fatores políticos, 

econômicos, financeiros e territoriais que condicionam a situação do município. 

 Dentre as diretrizes do Plano Diretor de Urbanização (PDU), que visam o 

desenvolvimento urbano e a qualidade de vida, destacam-se aquelas referentes ao 

ordenamento do território municipal e, sobretudo, urbano, à preservação do meio ambiente e 

da cultura; à urbanização, regularização e titulação das áreas deterioradas, 

preferencialmente sem remoção de moradores; à participação da população no 

planejamento e controle da execução dos programas a elas pertinentes; às políticas de 

orientação da formulação de planos setoriais para provimento e prestação de serviços 

públicos; à reserva ambiental de áreas urbanas para implantação de projetos especiais de 

cunho social. 

 Na verdade, para que ocorra o desenvolvimento urbano planejado para o município, 

dever-se-á dar maior atenção às normas de controle e ocupação do solo que, articulado 

com as diretrizes do plano diretor, é o elemento de referência para a elaboração da 

legislação urbanística, cujo conteúdo deverá definir: os limites das áreas urbanas do 

município, as formas de parcelamento do solo nessas áreas; as formas de ocupação e 

utilização do solo; os padrões construtivos compatíveis com a salubridade e a segurança 

das edificações; a regulação das relações entre os cidadãos e a cidade e o cidadão e seus 

iguais e a identificação de áreas onde estejam ocorrendo ações que prejudiquem o meio 

ambiente urbano e rural. 

 Alguns processos são perfeitamente identificáveis quando o crescimento urbano é 

desordenado, independentemente do tamanho e da localização das cidades. Dentre eles 
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estão: 

- crescimento horizontal; 

- adensamento (crescimento vertical); 

- segregação residencial; 

- privatização de espaços coletivos; 

- centralização de funções institucionais e comerciais; 

- ocupações irregulares (favelas). 

Nesse sentido, as leis de Zoneamento Urbano têm caráter jurídico–urbanístico dentro 

dos instrumentos legais urbanísticos. São de responsabilidade municipal, baseiam-se em 

conceitos rígidos de ordenação com o intuito de tornar as cidades mais eficientes. Para isso 

cada atividade e cada grupo humano terá seu devido lugar, compatibilizando usos e 

atividades e estimulando sua complementaridade em determinada cidade (IBAM, 1994). 

Na tentativa de contemplar os aspectos relativos à drenagem urbana, as Leis de 

Zoneamento e Uso do Solo colocam a limitação da taxa mínima de áreas permeáveis a 

serem reservadas em cada lote. No entanto, os pontos obscuros existentes nessa legislação 

e a dificuldade na fiscalização das mesmas, permitem que esse índice seja desrespeitado. A 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 1996 para a cidade de Belo Horizonte 

(Lei municipal 7166/96) considera uma taxa de permeabilidade mínima em suas diferentes 

características de zoneamento, com valores entre 20 e 95%, sendo esta definida como “área 

descoberta e permeável do terreno, dotada de vegetação que contribua para o equilíbrio 

climático e propicie alívio para o sistema público de drenagem urbana”. Essa Lei prevê a 

impermeabilização de 100% do terreno desde que exista, nas edificações, área descoberta 

equivalente à taxa mínima de áreas permeáveis, que sejam ocupadas por floreiras, etc. ou 

“desde que seja construída caixa de captação e drenagem que retarde o lançamento das 

águas pluviais” (Ramos, 1998 e Ramos et al., 1999). 

O levantamento das possibilidades de adensamento do território, permitidas pela 

legislação pertinente, é básico para os estudos hidrológicos de projetos de drenagem que 

têm em vista a configuração de cenários futuros de ocupação da bacia, mesmo que as 

políticas regulatórias do uso e ocupação apresentem imprevisibilidade de resultados. 

Inserido no PDU, deve-se conceber o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) de 

forma integrada aos grandes sistemas urbanos que interagem com a drenagem, tais como: 

o sistema viário, o controle da erosão do solo e dos riscos geológicos, a coleta e destinação 

final dos resíduos sólidos, o saneamento básico, o controle da poluição dos ambientes 

aquáticos, a saúde pública e o uso e ocupação do solo. 

O PDDU deverá contemplar a totalidade do município efetuando uma abordagem 

integrada, por bacias hidrográficas, abrangendo não apenas os aspectos hidráulicos do 

problema da drenagem como, também, os aspectos ambientais, jurídico-institucionais, 
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urbanísticos, sociais e paisagísticos, cuja análise global contemple os aspectos relacionados 

às inundações e à poluição veiculada pelo sistema de drenagem (Champs, 2000). 

A essência do PDDU é melhorar a qualidade do sistema de drenagem, tornando-o 

mais eficiente, a custos reduzidos, priorizando as medidas não-estruturais com 

aproveitamento racional do ambiente e dos recursos naturais. Segundo Porto et al. (1997) e 

Champs (2000), planos bem elaborados incorporam, dentre outras, as seguintes diretrizes: 

- estudar a bacia hidrográfica como um todo de modo a estabelecer normas e critérios de 

projeto uniformes, tais como tempo de retorno, gabaritos de pontes e travessias; 

- adotar soluções baseadas no comportamento real do sistema de drenagem e não no seu 

comportamento teórico; 

- identificar áreas que podem ser preservadas ou adquiridas pelo poder público antes que 

sejam ocupadas ou seus preços se tornem proibitivos; 

- buscar a estabilização do impacto da urbanização sobre o sistema de drenagem nas 

condições atuais, por meio da regulamentação do uso e ocupação do solo, da 

elaboração do zoneamento da várzea de inundação e da adoção preferencial de 

medidas não-estruturais para o controle das cheias sem, no entanto, descartar a 

hipótese de utilização de técnicas alternativas ou compensatórias de drenagem; 

- estabelecer o escalonamento da implantação de medidas necessárias, de forma 

tecnicamente correta e de acordo com os recursos disponíveis; 

- possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica pela articulação do plano de 

drenagem com outros existentes na região; 

- esclarecer a comunidade a respeito da natureza e magnitude dos problemas e formas de 

solução propostas; 

- dar respaldo técnico e político à solicitação de recursos; e 

- planejar com horizonte de 20 anos, assegurando, no entanto, instrumentos de 

atualização permanente. 

A elaboração do Plano deverá contemplar os seguintes aspectos de acordo com 

Champs (2000): 

- inundações; 

- saúde pública; 

- risco geológico; 

- articulação do sistema de drenagem com o sistema viário; 

- valorização dos mananciais de água urbanos; 

- erosão urbana e assoreamento dos cursos d’água; 

- conservação do patrimônio do sistema de drenagem; 

- poluição dos meios receptores; 

- lançamento de esgotos domésticos e industriais na rede de drenagem pluvial; 



 14 

- poluição do meio natural em tempo de chuva; 

- aumento da racionalidade da gestão do sistema de drenagem; 

- aperfeiçoamento institucional e legislativo necessário para dotar o órgão gestor do 

sistema de drenagem de um adequado embasamento legal, administrativo e financeiro; 

- inovação organizacional e tecnológica do órgão gestor para assegurar ferramentas e 

mecanismos adequados de planejamento, projeto, operação, manutenção e fiscalização 

dos sistemas de drenagem, bem como difundir as técnicas de drenagem urbana e 

ambiental. 

Pode ser citado como exemplo, o estudo apresentado por Bez et al. (1984) no qual 

foram formuladas propostas com o intuito de subsidiar a elaboração do Plano Diretor de 

Drenagem para a bacia hidrográfica do Itacorubi em Florianópolis – Santa Catarina. As 

propostas fazem parte de um estudo preliminar realizado pelo LABDREN (Laboratório de 

Drenagem Urbana da Universidade de Santa Catarina) em 1977, que apontou a importância 

e urgência da utilização de medidas não-estruturais para que os problemas das cheias, não 

se agravem. 

Foram contemplados no Plano, os seguintes temas: 

- sistema viário; 

- transporte coletivotrânsito; 

- segurança pública; 

- educação; 

- gestão ambiental; 

- esportelazerrecreação; 

- ocupação do solo; 

- controle da migração; 

- drenagem; 

- lixo e rejeitos; 

- poluição; 

- equipamentos urbanos. 

Segundo os autores, as enchentes na bacia do Itacorubi surgem devido: à ocorrência 

de chuvas intensas; à redução do tempo de concentração em decorrência da 

impermeabilização do solo e da configuração geográfica da bacia; ao sistema de drenagem 

urbana existente obsoleto, subdimensionado e de manutenção deficiente ou inexistente; aos 

cursos d’água assoreados devido à erosão e deposição de lixo. 

As ações contempladas no “Plano para Gerenciamento da Bacia do Itacorubi” estão 

direcionadas à concentração de esforços nas zonas mais altas e na adoção de 

procedimentos que privilegiem a retenção de água. Essas ações foram divididas da seguinte 

forma: 
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- Medidas Emergenciais – envolvem ações relacionadas a atividades de limpeza, 

desassoreamento e desobstrução de cursos d’água, levantamentos e estudos para 

correção de pontos críticos do sistema de drenagem atual; 

- Medidas de Curto Prazo – envolvem ações relacionadas ao desenvolvimento do Plano 

Diretor de Drenagem, aos estudos de modelagem hidrológica e hidrodinâmica, obras e 

ações visando a melhoria do escoamento das águas, implantação de obras visando a 

contenção de cheias que privilegiem a retenção de água no local onde ela cai, tais como 

a utilização de reservatórios superficiais, florestamento e reflorestamento, calçadas com 

faixas de grama, coleta eficiente de lixo, preservação de locais não-impermeabilizados, 

manutenção de áreas de preservação, estudos técnicos para dragagem da foz do 

Itacorubi, campanhas de educação ambiental; 

- Medidas de Médio e Longo Prazo – implantação de obras de maior porte, tais como, 

reservatórios e pequenas barragens, programa curricular nas escolas voltado à 

educação ambiental, emprego de pisos permeáveis para favorecer a absorção de água, 

instalação de dispositivos no lote com o intuito de melhor distribuir os volumes afluentes, 

implantação de parques, praças e campos de futebol em áreas baixas de modo que 

possam ser inundadas pelas enchentes e funcionar como pequenos reservatórios, 

considerar os aspectos de drenagem no projeto de loteamentos, fiscalização e 

cumprimento da legislação existente sobre a ocupação urbana, e por concessão de 

bônus no Imposto Predial e Territorial Urbano ao contribuinte que conservar uma parte 

do solo original livre de impermeabilização nas construções. 

Diante do exposto, se faz necessária a avaliação dos impactos sofridos pela bacia 

hidrográfica, de modo que se obtenha um planejamento coerente com a realidade local. 

 

 

3.4 – AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM 

 

No presente tópico, pretende-se descrever os métodos e técnicas que vêm sendo 

utilizados na determinação dos resultados das alterações no escoamento superficial, 

decorrentes das modificações na cobertura do solo de uma bacia hidrográfica. 

Fendrich (1999) apresentou uma seqüência de passos que aponta os dados e 

procedimentos necessários na execução de um estudo de drenagem urbana. Essa 

seqüência pode ser vista na figura 3.3. 

Os trabalhos apresentados a seguir ilustram as etapas do fluxograma da figura 3.3. 

Os métodos abordarão desde a determinação das áreas impermeáveis até a simulação do 

escoamento superficial em uma região de uma bacia urbanizada. 

A simulação da bacia pode ser feita em nível da microbacia, quando envolve a 



 16 

microdrenagem, sendo conhecidas a ocupação urbana e sua infra-estrutura. Para esse caso 

serão simuladas duas situações: 

a) pré-determinação: combinação de modelos hidrológicos e hidrodinâmicos, na 

verificação de eventos específicos, problemas localizados ou na verificação da 

capacidade do sistema em escoar eventos superiores ao projeto; 

b) projeto: quando são dimensionados bueiros e condutos. Nesse caso, é usual a 

utilização do método Racional para pequenas bacias e as equações do regime 

permanente para o sistema de condutos. 

 

Política de drenagem urbana: objetivos; estratégia de desenvolvimento de estudos e 

pesquisas; Planos Diretores de Drenagem Urbana

Determinação das chuvas de projeto

Escolha do tempo de retorno

Determinação do escoamento superficial; impermeabilização de áreas; tipos de solo

Objetivos

Determinação das vazões de projeto

Dimensionamento da obras hidráulicas; armazenamento para amortecimento dos 

picos de vazão
 

Figura 3.3 – Seqüência de passos para um estudo de drenagem urbana (adaptado de Fendrich, 1999) 

 

No nível de macrobacia urbana é necessário conhecer o hidrograma de cheia da 

bacia nos cenários de antes e após a urbanização, com o intuito de verificar o aumento da 

cheia a jusante, para a proposição de medidas de amortecimento do pico. 

O tempo máximo de previsão da cheia é caracterizado pelo tempo médio de 

deslocamento da água na bacia até a seção de interesse. A previsão de cheia a curto prazo, 

também chamada previsão em tempo real, prevê a antecedência da cheia em função da 

previsão da precipitação e do tempo de deslocamento da cheia na bacia. A previsão a longo 

prazo, se baseia na estatística de ocorrência de níveis passados e permite o 

estabelecimento dos níveis de enchente em função de riscos escolhidos, normalmente 

levando-se em consideração a situação sócio-econômica da região. 

Para o caso da macrobacia é recomendado que os cálculos hidrológicos considerem 

a sua ocupação futura e um tempo de retorno (risco) de 100 anos para áreas comerciais e 
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residenciais (Porto et al., 1997). 

A importância da determinação da equação de chuvas intensas para a solução dos 

problemas de drenagem urbana foi destacada por Fendrich (1999), já que os dois primeiros 

passos de um estudo são a escolha do risco hidrológico (tempo de retorno) e a 

determinação das chuvas de projeto. 

Nessa mesma abordagem podem ser citados, ainda, os trabalhos desenvolvidos por 

Costa (1999) e Costa e Brito (1999). Neste, foram determinadas 17 equações de chuvas 

intensas distribuídas pelo Estado de Goiás, dentre elas, para a da cidade de Goiânia, 

atingindo, ainda, o sul do Tocantins. Foi aplicado o “método da estação-ano para chegar aos 

equacionamentos com sete parâmetros que descrevem características locais daqueles que 

possuem abrangência regional”. Foram contempladas, nesse estudo, alturas e intensidades 

com período de retorno de até 100 anos. Naquele, o autor comparou os resultados da 

aplicação de duas equações de chuva para a cidade de Goiânia. Nesse caso, foi adotado o 

mesmo procedimento anterior, para determinar os parâmetros das duas equações de chuva. 

Nesses estudos foram utilizadas as equações obtidas por Pfafstetter (1982) e por Costa et 

al. (1995), e foram utilizados dados de “... dezessete estações e 253 anos de registros 

pluviográficos para a aplicação do método da estação-ano a toda a região do cerrado goiano 

e sul do Tocantins, de forma que os parâmetros regionais se tornaram exatamente os 

mesmos nas duas novas equações de Goiânia”.A conclusão a que se chegou, foi de que 

“...a equação de chuva final para Goiânia deve ser determinada levando em conta uma 

ponderação que inclua as duas equações já existentes e mais as equações vizinhas, as 

quais terão cada vez menos peso à medida em que se encontrem mais distantes”. 

Levando-se em consideração a necessidade de determinação das áreas 

impermeáveis como parâmetro a ser utilizado na simulação do escoamento, tendo como 

base a precipitação, Campana e Tucci (1994) verificaram a utilização da metodologia 

apresentada por Campana et al. (1992) para uma área de teste na cidade de Porto Alegre. A 

metodologia apresentada consiste na determinação das áreas impermeáveis, por meio da 

classificação supervisionada de imagens digitais de satélite de observação da Terra 

(Landsat ou Spot), utilizando, para tanto, um modelo matemático de conjunto nebuloso 

(Fuzzy Set). 

Pode-se dizer, pelos estudos efetuados, que a metodologia apresentada pelos 

autores, é apropriada em áreas urbanas em virtude da grande variedade de alvos 

(materiais) presentes em cenas urbanas, além de determinados materiais apresentarem 

mesmo comportamento espectral. Para os casos de estudos de macrodrenagem urbana, 

que não requerem levantamentos muito detalhados das condições de ocupação e uso do 

solo, é viável a sua adoção com a recomendação que a mesma não seja utilizada em áreas 

inferiores a 2 km². 
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Tucci e Lopes (1985) elaboraram uma proposta de estudo, tomando como base os 

dados de nível do rio Uruguai, cujo intuito foi o de: avaliar o risco das enchentes para as 

cidades que margeiam o rio; identificar a planície de inundação nos mapas existentes; 

orientar o zoneamento de áreas inundáveis e estabelecer modelos de previsão de cheia 

para o rio. A proposta foi dividida em três fases: 

- fase 1: determinação das curvas de freqüência de vazões ou níveis para todos os locais 

sujeitos a inundações; 

- fase 2: elaboração de um modelo de previsão com base nos dados disponíveis, 

elaboração de um plano para o estabelecimento de uma rede telemétrica para um 

modelo de previsão a partir da precipitação e de um plano de coleta de dados 

necessário ao prosseguimento do estudo, atualização do estudo da fase anterior com 

base em novos dados a serem coletados; 

- fase 3: implantação de uma rede telemétrica a ser projetada para o rio Uruguai e a 

preparação, ajuste e verificação do modelo matemático hidrológico para a previsão de 

vazão. 

Nesse estudo, o zoneamento teve como objetivo a regulamentação da várzea pelo 

Plano Diretor Urbano e estabeleceu critérios relativos ao disciplinamento (ocupação) da 

várzea, com base nos mapas topográficos e nas curvas de tempo de retorno versus cotas, 

estabelecendo as faixas das categorias, quais sejam: leito do rio, sem habitação, com 

habitação à prova de enchentes e com habitação. Os períodos de retorno considerados 

foram de 2 a 100 anos dependendo da localização em relação ao risco. Foram feitas 

recomendações para construções sujeitas a enchente em edificações já construídas e a 

construir, e a regulamentação específica de usos para a região do rio Uruguai. 

Modelos matemáticos são utilizados em larga escala quando há necessidade de se 

quantificar o escoamento superficial. Righetto e Matos (1999) associam a escolha do 

modelo à confiança e à experiência adquirida pelo hidrólogo e às informações disponíveis 

relativas aos parâmetros do modelo. Recomendam o método racional para bacias pequenas 

(menores que 2,5 km²) e as metodologias baseadas no hidrograma unitário para bacias 

médias (até 1000 km²). 

Dentre os modelos computacionais que incorporam as metodologias tradicionais 

disponíveis, destacam o HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center), EESC (Escola de 

Engenharia de São Carlos), IPH II (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) e SCS (Soil 

Conservation Service) (Righetto e Matos, 1999). 

Um estudo de macrodrenagem foi realizado por Righetto e Mattos (1999) na cidade 

de Franca – SP, com o intuito de determinar as vazões de cheia em diversos pontos da 

rede, para a obtenção dos hidrogramas de cheia em função das precipitações. Nesse caso, 

foi utilizado o modelo EESC e, para a definição da faixa de incertezas das vazões de 
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projeto, foi empregada a lógica dos conjuntos difusos. 

Para a bacia do córrego Monjolinho, na cidade de São Carlos - SP, Barbassa e 

Righetto (1997) utilizaram um modelo hidrológico urbano distribuído, com o intuito de avaliar 

a dinâmica da impermeabilização e seu efeito sobre as cheias. O modelo foi escolhido em 

função da fidelidade de representação dos aspectos urbanos e da adoção da precipitação 

não-uniforme. Empregou-se o modelo urbano distribuído, apresentado por Machado e 

Righetto (1981) e reformulado por Barbassa (1991). Para a geração do escoamento nas 

sub-bacias, foram considerados a variabilidade espacial da precipitação, e o cálculo 

hidrodinâmico para propagação, realizado por Barbassa e Righetto (1993). Foram 

levantados dados de quatro situações de ocupação do solo, em diferentes épocas, por meio 

de levantamentos aerofotogramétricos e simulação da urbanização. 

Tucci et al. (1989) avaliaram o impacto da urbanização da Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP) prevista para o ano 2005, nas cheias do Alto rio Tietê, por meio da 

aplicação de um modelo hidrológico-hidrodinâmico. A avaliação da urbanização teve como 

base 11 bacias da RMSP sendo que, oito postos do sistema Tietê foram utilizados para o 

ajuste do modelo. O módulo hidrológico utilizado foi o IPH II. A metodologia adotada seguiu 

os seguintes passos: a) ajuste do modelo hidrológico para as bacias e a regionalização dos 

parâmetros de urbanização; b) ajuste do modelo hidrológico-hidrodinâmico para eventos 

registrados; c) estimativa do hidrograma de projeto. O parâmetro que se mostrou mais 

importante para a avaliação do efeito da urbanização sobre o hidrograma de cheia, foi a taxa 

de áreas impermeáveis. O período de retorno adotado foi de 100 anos. 

Silva e Righetto (1998) apresentaram as diretrizes principais para o desenvolvimento 

de um modelo hidrológico distribuído urbano associado a um modelo de digitalização do 

terreno baseado na discretização da bacia em elementos finitos, considerando as 

peculiaridades de drenagem local, com possibilidade de aplicação em áreas densamente 

ocupadas e áreas rurais em processo de urbanização. O modelo foi aplicado à cidade de 

São Carlos – SP. As simulações mostraram a aplicabilidade do modelo para considerar a 

heterogeneidade da bacia, a variabilidade dos parâmetros e da precipitação e a facilidade 

em representar áreas com contornos irregulares. O modelo foi construído de forma a utilizar 

as características principais dos modelos distribuídos, tais como: facilitar a análise do 

processo chuva-vazão, auxiliar o planejamento adequado do uso e ocupação do solo pela 

simulação do comportamento hidrológico da bacia para as condições atuais e futuras, e 

permitir a obtenção dos vários cenários, cada um com o intuito de representar uma política 

de ocupação do espaço físico urbano. 

O estudo realizado por Fendrich (1998) utilizou para uma bacia urbana do rio Belém, 

em Curitiba-PR, um software de modelação hidráulica desenvolvido pela Fundação Centro 

Tecnológico de Hidráulica de São Paulo (FCTH) intitulado SIMc – Simulador Hidrodinâmico 
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de Canais. Esse software simulou as cotas de inundação para as vazões fornecidas e, de 

posse das cotas máximas das enchentes urbanas obtidas e impressas em mapa 

digitalizado, foram obtidas as áreas inundáveis da bacia hidrográfica urbana do rio Belém a 

montante da seção de controle adotada. 

O estudo de Souza Filho e Queiroz (1998) realizado para a bacia do Opaia em 

Fortaleza – CE, estabeleceu quatro cenários simulados, definidos da seguinte forma: 

- cenário atual – retrata o atual nível de ocupação da bacia e suas respectivas condições 

de escoamento, bem como as cheias associadas a esse cenário; 

- cenário tendencial – cenário hipotético futuro, que se formaria a partir do adensamento 

da bacia do Opaia pela atividade do comércio, configurando uma situação bastante 

indesejável; 

- cenário de sucessão – caracterizado pela situação futura, caso seja mantido o nível de 

adensamento que vem se estabelecendo na cidade; 

- cenário alvo – cenário desejável no futuro, com a manutenção de áreas verdes em locais 

estratégicos e permissão para que o adensamento atual se estenda para as demais 

regiões da bacia.  

Nos cenários estabelecidos, o cálculo da cheia de projeto foi realizado por meio de 

métodos sintéticos ou empíricos, a partir da transformação de chuva – deflúvio com período 

de retorno de 25 anos, definido em discussão com o poder público. Foi utilizado o pacote 

HEC 1 como suporte computacional. A precipitação máxima pontual foi caracterizada 

através da relação i.d.f. de Fortaleza. Para o cálculo do escoamento superficial, foi assumida 

uma precipitação uniformemente distribuída sobre a bacia. O hidrograma foi construído a 

partir de uma distribuição temporal triangular da precipitação e as alturas correspondentes a 

10 e 30 minutos, interpoladas das alturas precipitadas de 5, 15 e 60 minutos pelo modelo 

computacional HYDRO 35. A chuva efetiva foi calculada utilizando a definição do parâmetro 

“curva número” (CN) do Soil Conservation Service (SCS) contido no HEC 1, que depende do 

tipo, condições de uso e ocupação do solo e da umidade antecedente. Para transformar a 

precipitação efetiva em escoamento superficial foi utilizada a técnica do hidrograma unitário, 

sendo o tempo de concentração definido pelo método da onda cinemática. 

O modelo ABC citado por Porto et al. (1997) aplica-se a problemas de drenagem 

urbana, em especial aos de macrodrenagem. Esse modelo pode ser utilizado sem restrições 

em bacias com áreas de drenagem inferiores a 100 ha ou grandes bacias urbanas (áreas 

superiores a 50 km²), desde que esta seja segmentada para considerar a diversidade de 

distribuição da chuva e a ocupação do solo. Calcula o tempo de concentração, permite que 

se defina um hietograma, calcula a chuva excedente a partir de três processos alternativos 

de análise de infiltração, gera o hidrograma de escoamento superficial direto por três 

processos alternativos de hidrograma unitário, gera o hidrograma efluente de um 
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reservatório a partir do conhecimento do hidrograma afluente, o hidrograma trasladado e 

amortecido em um trecho de canal, além de permitir somar hidrogramas de sub-bacias 

diferentes. 

O modelo matemático Soil Water Assessment Tool – SWAT foi aplicado, por Oliveira 

e Medeiros (1999), na avaliação dos impactos decorrentes da modificação no uso do solo 

para a bacia do rio Joanes – Ba. A bacia foi subdividida em cinco sub-bacias e foram 

analisados seis cenários, tendo sido encontrados os resultados da produção de água e 

sedimento para esses cenários. Foi possível perceber pelos autores, que existe uma 

limitação do modelo no que diz respeito à avaliação na produção de água em função das 

alterações na cobertura do solo, e que os parâmetros do modelo que melhor refletem as 

conseqüências das alterações na cobertura do solo na produção de sedimentos, é o fator de 

uso e manejo do solo (C) e a curva número (CN), dos quais depende o escoamento 

superficial. 

A metodologia apresentada por Pires e Barbassa (1997) para o mapeamento de 

áreas urbanas de risco de inundação é aplicável a situações em que não se dispõe de 

dados de níveis e vazões. A metodologia utiliza o Modelo de Propagação para Redes de 

Canais (MPHRC), aperfeiçoado para executar o Mapeamento de Áreas Inundáveis, 

denominando-se MPHRC-MAI, que utiliza entre outros procedimentos, a representação da 

área inundada por meio de modelo numérico do terreno e de modelo polinomial. Os dados 

de entrada do modelo são as condições hidráulicas iniciais de cada seção – lâmina, vazão, 

declividade e rugosidade. 

O MPHRC-MAI foi testado com dados reais levantados em campo obtidos junto ao 

CEHPAR – Centro de Hidráulica e Hidrologia Prof. Parigot de Souza, da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), na cidade de Brusque, Santa Catarina. Foram utilizadas: plantas 

da cidade na escala 1/10000 com delimitação das áreas inundadas de 1983 e 1984; 

características físicas de seis seções e suas respectivas curvas-chave, e o hidrograma de 

cheia para o posto do DNAEE medido durante agosto de 1984. Os resultados obtidos 

mostraram que os perfis hidrodinâmicos e as áreas de inundação em planta, para ambos os 

casos, reais e calculados, evidenciam a boa qualidade de resposta do modelo, tornando 

factível o cálculo da área inundada. Salienta, ainda, que o modelo necessita de maior 

número de testes (Pires e Barbassa, 1997). 

Foi analisada, por Palos e Barros (1997), a eficiência de quatro métodos hidrológicos 

usualmente empregados em projetos de drenagem urbana no Brasil: 

- Método de Ven Te Chow; 

- Método do Soil Conservation Service (SCS); 

- Método de I-Pai Wu; 

- Método de Denver. 
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Nesse estudo, a análise foi feita aplicando-se os métodos à bacia urbana do córrego 

Rincão, na cidade de São Paulo-SP. Os métodos adotados possuem estrutura semelhante, 

diferindo quanto à fixação de critérios, tais como: definição de chuva de projeto, infiltração, 

tempo de concentração, tempo de retardo e vazão de pico. 

A conclusão dos autores ao final do estudo foi de que o método mais adequado para 

projetos de hidrologia urbana na cidade de São Paulo é o método SCS. 

O modelo IPH II foi utilizado para a avaliação dos efeitos da urbanização na bacia do 

rio Pequeno, Região Metropolitana de Curitiba-PR, na qual pretende-se implantar um parque 

industrial automobilístico. Sá e Machado (1997) apresentaram o estudo de caso no qual o 

modelo já havia sido calibrado para o estudo de controle de cheias da bacia do Alto Iguaçu, 

que engloba a bacia do rio Pequeno. 

Para a seleção de eventos foram utilizados cinco postos pluviométricos dentro ou 

próximos à bacia do rio Pequeno. Para definição da chuva de projeto foi utilizado o posto 

com maior série hidrológica, na estação de Curitiba, com dados desde janeiro de 1889. Para 

essa bacia, que é uma sub-bacia do rio Iguaçu, as condições críticas ocorrem para uma 

seqüência de precipitação de vários dias. 

Foram adotados: precipitação de projeto considerando-se a duração equivalente à 

precipitação ocorrida em 7 dias, distribuição temporal e espacial do período mais crítico da 

enchente de 1983, e tempo de retorno de 50 anos. 

As áreas impermeáveis foram estimadas com base no estudo que relaciona área 

impermeável com densidade habitacional, formulado por Campana e Tucci (1993). 

Após o estudo os autores observaram o bom uso do modelo na aplicação em 

diferentes cenários, desde que seja observada a sensibilidade de seus parâmetros. 

Em suma, pode-se concluir que são várias as metodologias indicadas para a 

avaliação dos impactos da urbanização sobre o escoamento superficial. Deve-se, então, 

para cada caso, escolher aquela que seja mais adequada em função dos dados, materiais e 

equipamentos disponíveis para o estudo. 

A seguir descreve-se medidas de controle para combate e mitigação do efeito das 

cheias em áreas urbanas. 

 

 

3.5- MEDIDAS DE CONTROLE DE ENCHENTES 

 

A bacia hidrográfica, em sua condição natural, é passível da ocorrência de enchentes 

quando do aumento do volume de água a ser escoado pelo rio. Nesse momento, há uma 

tendência de ocupação do seu leito maior, em virtude da insuficiência apresentada por sua 

calha principal. Quando os limites são respeitados o aumento do nível da água do rio não 
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caracteriza uma situação crítica, já que essa não está relacionada a prejuízos. 

O problema das cheias toma uma nova dimensão quando da ocupação das áreas 

ribeirinhas, ocasionadas pela falta de planejamento territorial, e por questões políticas, que 

por sua vez, envolvem uma análise social e econômica do desenvolvimento dos centros 

urbanos. A ocupação desordenada de encostas e várzeas inundáveis traz prejuízos 

humanos e materiais de grande monta. A baixa freqüência de cheias em determinadas 

regiões de risco é suficiente para que as mesmas sejam loteadas e ocupadas. 

Normalmente, quem mais sofre com os problemas das cheias urbanas é a população 

de baixa renda, que ocupa áreas de alto risco, enquanto a população de maior poder 

aquisitivo tende a habitar locais seguros. 

As enchentes conseqüentes da urbanização e ocupação das áreas ribeirinhas 

podem ocorrer combinadas ou separadamente, em diferentes partes da cidade. 

O controle de enchentes das áreas ribeirinhas pode ser realizado por medidas 

estruturais ou não-estruturais, de acordo com os riscos e custos envolvidos (Simons et al., 

1977 e Tucci, 1993 apud Tucci 1997b). 

Segundo Thampapillai e Musgrave (1985), o intuito das medidas de controle é o de 

reduzir a freqüência e a severidade das cheias. Dentre as medidas não-estruturais 

destacam: 

- uso do solo - considera a possibilidade de locação de empreendimentos econômicos, de 

acordo com sua maior ou menor vulnerabilidade; 

- seguro contra cheias - apresenta a vantagem de ter custos menores em relação à 

utilização de medidas estruturais, diminui os gastos do governo ocasionados pela 

indenização das perdas pela cheia e cria vantagens ambientais pela não interferência na 

natureza; 

- proteção contra cheias – composta por medidas de precaução para os ocupantes das 

áreas de risco. A proteção contra cheias pode ser composta de medidas permanentes, 

medidas implementadas eventualmente e medidas de emergência. As medidas 

permanentes são compostas de materiais menos suscetíveis aos danos das cheias na 

construção de edifícios e a construção de edifícios elevados. As medidas implementadas 

eventualmente são aquelas executadas quando da advertência, tais como, o fechamento 

de aberturas desnecessárias e vedação de paredes para prevenir a infiltração. As 

medidas emergenciais são executadas durante as cheias, e como exemplo, pode ser 

citado o uso de sacos de areia. 

Medidas estruturais podem ser conceituadas como obras de engenharia 

implementadas para reduzir o risco de enchentes. São aquelas que modificam o sistema 

fluvial evitando prejuízos decorrentes das enchentes. Podem ser extensivas ou intensivas. 

As medidas extensivas são aquelas que agem na bacia, procurando modificar as relações 
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entre precipitação e vazão, tais como alteração da cobertura vegetal do solo, que reduz e 

retarda os picos de enchente e controla a erosão da bacia. As medidas intensivas são 

aquelas que agem no rio e podem ser de três tipos (Simons et al., 1977 apud Tucci, 1997b): 

a) que aceleram o escoamento - construção de diques e polders, aumento da capacidade de 

descarga dos rios e corte de meandros; b) que retardam o escoamento - reservatórios e as 

bacias de amortecimento; c) que proporcionam o desvio do escoamento - canais de desvio. 

Pode-se dizer que essas medidas são corretivas e que envolvem um custo mais alto (Tucci, 

1997b). 

As medidas de controle podem ser classificadas, de acordo com a sua área de 

atuação na bacia, como: 

- distribuída ou na fonte - atua sobre lotes, praças e passeios; 

- na microdrenagem - atua sobre o hidrograma resultante de um ou mais loteamentos; 

- na macrodrenagem - atua sobre os principais riachos urbanos. 

Essas medidas podem ser organizadas de acordo com a sua atuação nos 

hidrogramas, da seguinte forma: 

- elementos de infiltração e percolação - propiciam maior infiltração e percolação no solo, 

utilizando o armazenamento e o fluxo subterrâneo para retardar o escoamento 

superficial; 

- elementos de armazenamento - têm como função reter parte do volume do escoamento 

superficial, reduzindo seu pico e distribuindo a vazão no tempo. Podem ser aplicados 

para esse caso, reservatórios com tamanho adequado para residências ou no porte de 

macrodrenagem; 

- aumento na eficiência do escoamento - utiliza condutos e canais para drenar as áreas 

inundadas, tendendo a transferir enchentes de uma região para outra; 

- diques e estações de bombeamento. 

Os dispositivos de infiltração e percolação têm sido usados para controlar as águas 

pluviais de lotes individuais. De acordo com Urbonas e Stahre (1993) essa metodologia 

apresenta as seguintes vantagens: 

i) recarga de aqüíferos; 

ii) preservação e intensificação da vegetação natural; 

iii) redução da poluição transportada para corpos receptores; 

iv) redução de picos a jusante; 

v) redução das dimensões dos condutos e dos custos. 

As desvantagens apresentadas pelos autores para essa metodologia são: 

i) os solos podem se tornar impermeáveis com o tempo; 

ii) a confiança na sua operação pode deixar as comunidades frente a enormes custos 

no futuro, quando da ocorrência de uma tormenta, esses sistemas começarem a 
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falhar, deixando de exercerem a função para a qual foram destinados; 

iii) o nível do lençol freático pode aumentar e causar danos ao subsolo e fundações das 

construções. 

Nessa categoria podem ser adotados: 

a)- Planos de infiltração: geralmente áreas gramadas laterais que recebem a precipitação de 

uma área impermeável. Pode estar associado a uma vala de infiltração conforme 

mostrado na figura 3.4. 

 

  

Figura 3.4 - Plano de infiltração (Urbonas e Stahre, 1993) 

 

b)- Vala de infiltração: dispositivos geralmente utilizados adjacentes a rodovias, ruas e 

pequenos estacionamentos, tal como ilustrado na figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 - Vala de infiltração (Urbonas e Stahre, 1993) 

 

c)- Bacias de infiltração: a detenção de águas pluviais ou reservatórios de retenção 

localizados em solos permeáveis, podem, também, ser usados como bacias de 

infiltração. Esse elemento, geralmente, tem uma área superficial menor em relação à 

sua área de contribuição. Sua concepção está mostrada na figura 3.6. 

Vala de 
iinfiltração 
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Figura 3.6 –Bacia de infiltração (Urbonas e Stahre, 1993) 

 

d)- Bacias de percolação: o armazenamento é realizado na camada superior do solo e 

depende da porosidade e da percolação. Nesse caso, o lençol freático deve ser baixo, 

de modo a deixar espaço para o armazenamento. As bacias são construídas para 

receber águas de telhados e criar condições de escoamento através do solo. A 

representação de uma bacia de percolação pode ser vista na figura 3.7. 

 

Figura 3.7 –Bacia de percolação (Holmstrand, 1984) 

 

e)- Pavimentos permeáveis: esses dispositivos podem ser descritos, basicamente, por três 

tipos de superfícies pavimentadas designadas para minimizar o escoamento superficial. 

Pavimentos de asfalto e concreto poroso são construídos similarmente ao convencional, 

tendo como diferença básica, a retirada da fração fina do agregado na mistura. Outro 

tipo de pavimento permeável é construído da intercomunicação modular de blocos de 

concreto, com células abertas. Os pavimentos permeáveis não são recomendáveis para 

ruas com grande tráfego devido à possibilidade de deformação e entupimento, o que 

pode vir a torná-lo impermeável. As figuras 3.8 e 3.9 mostram esquemas de pavimentos 

permeáveis. 

O armazenamento pode ser feito por meio de telhados, em lotes urbanos por meio 

de pequenos reservatórios, em estacionamentos, áreas esportivas, entre outros. 

Na microdrenagem, a utilização de condutos pluviais para drenar a área 
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desenvolvida até um coletor principal ou riacho urbano, transfere para jusante o aumento do 

escoamento superficial com maior velocidade, uma vez que, o tempo de deslocamento do 

escoamento é menor que em condições naturais (preexistentes), provocando inundações 

nos troncos principais ou na macrodrenagem. Com o intuito de impedir esses efeitos, utiliza-

se o amortecimento do volume gerado, por meio de dispositivos, tais como: tanques, lagos e 

pequenos reservatórios abertos ou enterrados. 

 

 

Figura 3.8 – Pavimento poroso e celular poroso (adaptado de Urbonas e Stahre, 1993) 

 

 

 

Figura 3.9 – Pavimento permeável (Hogland e Niemczynowicz, 1996) 

 

O objetivo das bacias de detenção ou reservatórios de detenção é minimizar o 

impacto hidrológico da redução da capacidade de armazenamento natural da bacia 

hidrográfica, devido à impermeabilização decorrente da urbanização. Nesse sentido, é feito 

o controle da vazão máxima e o amortecimento do pico a jusante, o que permite reduzir a 

seção hidráulica dos condutos e manter as condições de vazão preexistentes na área 

desenvolvida. Esses elementos podem ser dimensionados para manter uma lâmina 

permanente de água (retenção) ou secarem após seu uso (detenção). A figura 3.10 mostra 

um reservatório de usos múltiplos e a figura 3.11 um reservatório de retenção. 
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Figura 3.10 – Reservatório com usos variados (Fujita, 1993) 

 

Figura 3.11 – Reservatório de retenção (Tucci e Genz, 1995) 

 

Na macrodrenagem pode-se citar: 

- Canalização: amplia a capacidade do rio em transportar uma determinada vazão, pelo 

aumento da seção, diminuição da rugosidade ou aumento da declividade da linha de 

água como mostrado na figura 3.12. Quando o canal é aprofundado, a linha d’água é 

rebaixada evitando a inundação. A ampliação da seção produz redução da declividade 

da linha d’água e redução dos níveis a montante; 

 

Figura 3.12 – Ampliação do canal (Tucci e Genz, 1995) 
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- Diques de proteção: permitem a proteção localizada para uma região ribeirinha através 

da redução da seção de escoamento, podendo provocar o aumento da velocidade e dos 

níveis de inundação. Ver figura 3.13. 

 

Figura 3.13 – Diques de proteção (Tucci e Genz, 1995) 

 

- Reservatórios ou parques urbanos: têm a mesma função das bacias de detenção com 

dimensões superiores. Suas grandes vantagens são a possibilidade de acomodar as 

diferentes amplitudes de vazões de cheia, dentro da parte da bacia que o parque ou 

reservatório drena, criar um espaço ambiental agradável, reduzir o material sólido e 

melhorar a qualidade da água (Urbonas e Stahre, 1993 e Tucci e Genz, 1995) 

Tucci (1994) apresentou uma proposta de controle de enchentes, que pode ser 

inserida nos planos diretores, cujos princípios são: 

- considerar a bacia hidrográfica, onde a urbanização se desenvolve, como um sistema e 

não estabelecer o seu controle em pontos isolados, considerando que os impactos de 

quaisquer medidas não devem ser transferidos; 

- elaborar medidas de controle no conjunto da bacia, desenvolvendo uma política de 

controle de enchentes que poderá chegar a soluções estruturais para alguns locais, 

integradas com medidas não-estruturais (preventivas) e compatibilizadas com o 

ambiente urbano; 

- utilizar o Plano Diretor Urbano, a Legislação Municipal e o Manual de Drenagem como 

meios para implantação do controle de enchentes; 

- estabelecer um horizonte de expansão contemplado pelo Plano Diretor no planejamento 

das áreas que serão desenvolvidas, e a densificação das áreas atualmente loteadas, 

estabelecendo cenários de análise que considerem o desenvolvimento futuro da bacia; 

- admitir o critério fundamental de não ampliar a cheia natural; 

- priorizar o uso de medidas não-estruturais para o controle de áreas ribeirinhas; 

- estabelecer o controle de enchentes de forma permanente, permanecendo atento às 

potenciais violações da legislação e à expansão da ocupação das áreas de risco. 

Recomenda-se, portanto: a) a não desapropriação de nenhum espaço de risco sem um 

Nível da água 

com o dique 

Nível da água 

sem o dique 
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plano de ocupação imediata; b) participação da comunidade nos anseios, planos, 

execução e contínua obediência das medidas de controle de enchentes; 

- modificar, no ensino de graduação e pós-graduação, a filosofia existente de drenar toda 

a água sem se responsabilizar pelos impactos a montante ou a jusante; 

- estabelecer as normas brasileiras sobre drenagem urbana para contemplar a filosofia de 

controle da bacia e a obrigação de não ampliar a cheia natural e quando isto ocorrer, 

que seu efeito não seja transferido para jusante; 

- utilizar o exemplo aplicado à Região Metropolitana de Denver, onde foram estabelecidos 

os seguintes princípios: a) a drenagem é um subsistema de todos os sistemas urbanos; 

b) a drenagem é um problema de alocação de espaço; c) as estratégias de drenagem 

urbana devem ser um esforço de múltiplas finalidades e meios (Wright et al., 1969 apud 

Tucci, 1994). 

A realidade brasileira apresenta aspectos que dificultam a implementação destes 

princípios, diferentemente do que ocorre nos países desenvolvidos. Esses problemas 

podem ser enumerados da seguinte forma (Tucci, 1997a): 

1)- implementação de loteamentos clandestinos nas áreas privadas na periferia de grandes 

cidades, onde o lote tem menor valor agregado; 

2)- invasão de áreas públicas (áreas verdes) reservadas pelo Plano Diretor ou de 

propriedade pública; 

3)- ocupação de áreas ribeirinhas de risco pela população de baixa renda. 

Como exemplo, pode ser citado o Programa de Saneamento Ambiental da Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC), desenvolvido pelo governo do Estado, que elaborou o 

programa Parque e Controle de Cheias cujo objetivo é o de desenvolver o controle das 

cheias da Região Metropolitana de Curitiba. Para a execução desse projeto foram 

planejadas as seguintes medidas: 

i) Emergenciais: envolve os estudos e ações preliminares de curto prazo que possam 

minimizar os impactos das enchentes e que façam parte dos planos posteriores de 

controle de enchentes; 

ii) Controle de Médio Prazo: compostos de projetos e ações que reduzam as enchentes 

no rio Iguaçu no trecho dentro da RMC, por meio de alternativas técnico-econômicas; 

iii) Longo Prazo: compostas de planos e ações para o controle de enchentes nos 

afluentes e orientação sobre o desenvolvimento da macrodrenagem urbana. Nessa 

fase deve-se estabelecer o Plano Diretor de Macrodrenagem da região que envolve 

os planos de controle sobre os tributários. 

Para a cidade de Curitiba, Tucci e Machado (1998) estabeleceram como principais 

alternativas de controle o seguinte: 

- o zoneamento das áreas de inundação, definindo cotas de risco e utilizando o mapa de 
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enchentes para definir regras de construção e ocupação para as áreas de alto risco, 

implementando-as no Plano Diretor e no Código de Obras do Município; 

- a utilização de reservatórios previstos para abastecimento; 

- confinamento do escoamento em diques; 

- ampliação da capacidade de escoamento  

Na seqüência, pretende-se apresentar trabalhos nos quais são utilizadas as medidas 

de controle apresentadas neste tópico. 

 

 

3.6– RELATOS DE UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ALTERNATIVAS PARA O 

CONTROLE DE ENCHENTES 

 

As alternativas para o controle de enchente podem ser apresentadas em diversos 

níveis de aplicação. Pode ser considerado o aspecto geral da drenagem em um município, 

região, sub-bacia, bairro ou lote. O controle de cheias urbanas, como já foi dito 

anteriormente, pode ser realizado por meio de medidas não-estruturais, estruturais ou pela 

composição de ambas, dependendo da situação levantada. 

Pretende-se, nesse momento, apontar alguns exemplos da aplicação de medidas 

estruturais e não-estruturais, separadamente ou em conjunto, com o objetivo de minimizar 

os danos causados pelas inundações em áreas urbanas. 

A legislação municipal da cidade de Belo Horizonte apresenta como medida de 

controle das cheias, em função do avanço do índice de áreas impermeáveis, a utilização de 

caixas de captação e drenagem cujo objetivo é o de retardar o lançamento das águas 

pluviais na rede de drenagem instalada. Essas caixas devem possibilitar a retenção de até 

30 l (trinta litros) de água pluvial por metro quadrado de terreno impermeabilizado que 

exceda o limite previsto por lei (Ramos, 1998). 

Após o estudo de ações tais como zoneamento das áreas de inundação, a utilização 

de reservatórios e o confinamento do escoamento com diques, a solução proposta por 

Silveira (1998) para a Região Metropolitana de Curitiba-PR, envolve a ampliação da calha 

natural do rio Iguaçu no trecho de jusante (mais ocupado), onde o escoamento é represado, 

pela construção de um canal paralelo, causando um aumento da capacidade do leito menor 

para conter as enchentes dos afluentes da margem direita e a utilização do canal aberto 

para vazão dos afluentes da margem esquerda. A adoção dos diques ocorrerá em trechos 

em que as características já existentes, não permitam economicamente, a desapropriação e 

a definição hidráulica do perfil do fundo do canal. 

Tucci (2000) observou o comportamento da utilização de um reservatório de 

detenção no lote como controle na micro drenagem. Para o estudo foram utilizados lotes de 
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300, 400, 500 e 600 m² em diversas cidades brasileiras. Os coeficientes de escoamento 

adotados foram 0,1 para condições naturais e 0,5 para lotes com edificações com poucas 

áreas livres. Foram analisados os tempos de retorno de 2 e 5 anos e os dados utilizados 

foram baseados em séries até o final da década de 50. Nessas condições, o autor concluiu 

“que o uso de um reservatório num lote, com tamanho de 1,3 a 1,9 m3 na saída do mesmo, 

reduz o pico do hidrograma para condições anteriores a ocupação do lote”. 

A região do tabuleiro dos Martins em Maceió teve as propostas descritas a seguir, 

para solução dos seus problemas de drenagem. A primeira delas foi apresentada no Projeto 

de Macrodrenagem do Grande Tabuleiro dos Martins, em 1988, pela Superintendência 

Municipal de Obras e Viação. Consta de bacias de detenção interligadas por canais e prevê 

o esgotamento das águas retidas para o rio Jacarecica através de um túnel. Para isso, 

seriam ampliadas as duas lagoas existentes e construídas mais duas, todas interligadas por 

canais, sendo que todo o escoamento convergiria para a lagoa 02. Essa metodologia 

apresenta problemas devido aos impactos gerados na bacia do rio Jacarecica, que vem 

sofrendo um processo de urbanização acelerado, e em seu trecho inferior, que é muito 

plano. Existem, ainda, os impactos relacionados à saúde pública devido ao processo de 

eutrofização da lagoa 02. 

Uma solução alternativa é a distribuição da vazão efluente da lagoa 02 para várias 

bacias hidrográficas que estão no entorno da bacia do Tabuleiro. Em todo caso, os autores 

concluíram que a região do Tabuleiro dos Martins sempre sofreu e continuará a apresentar 

problemas de cheias por se tratar de uma região com características peculiares (bacia 

fechada, sem uma saída natural para as águas superficiais) (Agra e Silva Júnior, 1999). 

Pedrosa e Tucci (1998) avaliaram o emprego de bacias de detenção no 

planejamento da macrodrenagem para essa mesma bacia. Foram simulados os cenários e 

os resultados mostraram que o uso de bacias de detenção diminuiu as magnitudes e as 

freqüências das enchentes, assim como os diâmetros e comprimentos dos condutos 

pluviais, com conseqüente redução de custos finais. 

Para a cidade de Porto Alegre-RS, Genz (1994) utilizou a técnica de simulação de 

chuva de projeto de alta densidade e pequena duração, com o intuito de caracterizar as 

mudanças que ocorrem no escoamento e na infiltração em áreas urbanas. Foram avaliados 

os comportamentos de cinco superfícies (grama, paralelepípedo antigo, chão batido, 

paralelepípedo novo e blocos de concreto tipo “Pavi S”). Foram enfocadas duas das 

principais fases do ciclo hidrológico: a infiltração e o escoamento superficial. 

Nessa mesma linha de estudo pode ser citado o trabalho apresentado por Araújo et 

al. (2000) no qual foi analisada a eficiência de pavimentos permeáveis na redução do 

escoamento superficial por meio de uma instalação experimental. As superfícies analisadas 

foram: parcela de solo compactado, uma parcela de concreto de cimento, areia e brita como 
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superfície impermeável, blocos de concreto tipo “Pavi S” e paralelepípedos de granito como 

pavimentos semi permeáveis e uma parcela de blocos de concreto industrializados com 

orifícios verticais preenchidos com material granular como pavimento permeável. As 

simulações mostraram que no módulo de pavimento impermeável, praticamente toda a água 

gerou escoamento superficial. Em comparação com o solo compactado houve um 

acréscimo de 44% no coeficiente de escoamento para o concreto e 22% para os blocos de 

concreto. Para os paralelepípedos houve um decréscimo de 11% em relação aos blocos de 

concreto, enquanto no pavimento permeável quase não houve escoamento superficial. 

Buscando o controle na fonte para amenizar os impactos da impermeabilização das 

áreas não passíveis de edificação do lote urbano sobre o escoamento, foi estudada por 

Genz (1994), a possibilidade de inserção de micro-reservatórios na saída do lote, em lugar 

das caixas de inspeção da rede pluvial normalmente situadas antes da conexão com a rede 

coletora. O resultado foi o restabelecimento da vazão de pico da ocupação inicial (ocupação 

básica de 56% do lote). Numa outra opção, houve a possibilidade de inserção de dois micro-

reservatórios, um para cada plano de escoamento do telhado, tendo como resultado a 

redução da vazão de pico a níveis iguais e inferiores à vazão da ocupação inicial. A figura 

3.14 mostra um esquema desse reservatório. 

 

 

Figura 3.14 – Esquema de reservatório no lote (Genz, 1994) 

 

Cruz et al. (2000) buscaram o controle na fonte por meio da inserção de seis tipos de 

estruturas de controle: reservatório lacrado com 1 m de profundidade; reservatório lacrado 

com 0,40m de profundidade; reservatório cilíndrico com 0,60m de diâmetro; reservatório 

aberto gramado; reservatório com infiltração em solo batido de 1m de profundidade; e 

reservatório com infiltração em solo batido de 0,40m de profundidade. As seis estruturas 

foram inseridas em lotes com áreas de 300, 400, 500 e 600m2 da cidade de Porto Alegre, e 
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buscaram o abatimento das vazões de pico às condições da pré-urbanização. Foram 

analisadas as seguintes taxas de ocupação: 0%, 50%, 75%, 80-90% e 100%, com tempos 

de retorno de 2 e 5 anos e precipitações de duração de 25 minutos. 

Os volumes estimados dos lotes com ocupação variando entre 0 e 100% foram de 

0,735 a 2,204m3. Os resultados mostraram aumento nas vazões de pico da ordem de 17 a 

45% e acréscimos de 39 a 109% em volumes escoados, com relação aos valores de saída 

dos lotes em condição de pré-ocupação. Para o lote de 600m2 totalmente impermeabilizado, 

o volume de amortecimento ficou entre 2 e 2,5m3, dependendo do tipo de estrutura. Para 

esse mesmo lote, com 50% de ocupação, os volumes de detenção variaram entre 1 e 1,5m3. 

O custo geral de implantação de um micro-reservatório subterrâneo custa, em média, entre 

US$400,00 e US$500,00, sendo que uma estrutura aberta e gramada tem um custo cerca 

de 3 a 4 vezes inferior ao dispositivo subterrâneo. 

O Departamento de Esgoto do Governo Metropolitano de Tókio decidiu instalar um 

novo sistema chamado Sistema de Drenagem Experimental (ESS), para reduzir o pico do 

escoamento das águas pluviais. O lay-out conceitual do sistema pode ser visto na figura 

3.15. O sistema utiliza-se de instalações de infiltração por pavimentos porosos, tubulação de 

entrada de infiltração (instalada como conexão entre o dispositivo particular de drenagem e 

os condutos principais de esgoto) e trincheiras. As unidades de armazenamento constam de 

condutores de esgoto, reservatório superficial e armazenamento subterrâneo (Ichikawa, 

1998). 

 

Figura 3.15 – Lay-out conceitual do ESS (Ichikawa, 1998) 

Foram estabelecidos, segundo Carneiro e Campos (1997), quatro tipos de 

tratamento para as áreas marginais da Bacia do Rio Iguaçu-Sarapuí no Rio de Janeiro, 
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baseadas no Plano Diretor, quais sejam: 

a) áreas marginais ”non aedificandi” – situadas na faixa de servidão dos cursos d’água, de 

modo a permitir trabalhos de limpeza e manutenção de rios e canais. As restrições 

impostas a essas faixas para áreas não ocupadas ou em processo inicial de ocupação, 

têm como objetivo evitar o agravamento das inundações em áreas a montante; 

b) áreas marginais com restrição de uso – destinadas aos reservatórios pulmão e que 

deverão ter usos compatíveis com eventuais inundações. Os reservatórios pulmão são 

áreas que funcionam como reservatórios de acomodação de cheias, associados a 

estruturas de pôlderes (canais de cintura, comportas, estações de bombeamento, etc.). 

Nesses locais, só serão permitidos tipos de usos que não introduzam perdas hidráulicas 

excessivas ao escoamento, e que possam ser inundáveis temporariamente, sem trazer 

transtornos para a população, tais como parques, praças, quadras de esporte, ciclovias, 

campos de futebol, etc. Essa alternativa consiste na construção de diques em torno de 

áreas baixas isolando-as do rio causador das enchentes. A drenagem das áreas é 

realizada por meio de canais internos, denominados canais de cintura ou auxiliares, 

encarregados de rebaixar o lençol freático. 

c) áreas marginais com ocupação condicionada – passíveis de ocupação desde que 

respeitadas algumas condicionantes. Nessas áreas, o que se propõe é a elevação da 

cota para níveis seguros em relação às inundações, e a implantação de arruamentos e 

utilidades públicas que introduzam o ordenamento e ocupação do solo. Para as áreas já 

ocupadas, sugere-se a colocação de comportas de proteção nas portas das casas, a 

construção de muretas em volta da entrada da casa e vedação nas saídas de 

esgotamento sanitário. Em áreas edificáveis ainda não ocupadas, recomenda-se que as 

prefeituras estabeleçam como condicionantes, a execução de aterros para a elevação 

das cotas das ruas e a implantação de infra-estrutura em cotas superiores ao nível de 

inundação do local. 

d) áreas destinadas à acumulação temporária de água em reservatórios naturais (áreas 

que sofrem inundações temporárias e não se encontram ocupadas). 

Kelman et al. (1997) apresentaram, para a mesma bacia, uma metodologia 

empregada para desenvolver o plano de macrodrenagem, que abrangeu a participação da 

associação de moradores. O Plano Diretor Integrado de Controle de Inundações da Bacia 

do rio Iguaçu-Sarapuí visa complementar o atual programa de obras, elencando as 

principais iniciativas de prevenção contra as inundações, principalmente nos domínios 

institucional, de uso do solo e de equipamento urbano (ex. coleta de lixo). O Plano envolve 

diversos programas de ações englobando soluções estruturais e não-estruturais. As 

soluções adotadas constam de: retificação e confinamento do rio por diques, canal em solo, 

galeria em conduto, reassentamento de famílias, reservatório, aterramento até a cota de 
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segurança contra inundação e levantamento da pavimentação, microdrenagem e rede de 

esgotos. 

Ferreira et al. (1997) utilizaram um reservatório de detenção, com o intuito de 

reproduzir as condições antecedentes à urbanização e mitigar os impactos da 

impermeabilização sobre o escoamento a jusante do Jardim Petrópolis, região densamente 

ocupada da cidade de São José dos Campos – SP. O desenvolvimento do estudo levou em 

consideração a situação anterior e posterior à urbanização. 

Em seguida, foi dimensionado o volume do reservatório de detenção, tendo por base 

as vazões máximas calculadas antes e depois da urbanização. O reservatório subterrâneo 

foi localizado numa praça existente a jusante do loteamento e ficou com as seguintes 

dimensões: 28 x 28 x 1,70 m. A simulação numérica mostrou que nessas condições, o 

reservatório amortece o hidrograma resultante de chuva intensa com tempo de retorno de 5 

anos, de modo a reduzir a vazão máxima em 70% e aumentar o tempo de concentração em 

82%. 

Nascimento et al. (1997), com o intuito de discutir o emprego de bacias de detenção 

em meio urbano, enfocaram o caso do Reservatório Santa Lúcia, situado em Belo Horizonte 

e construído no final dos anos 50, com o objetivo de controlar as cheias do córrego Leitão. O 

reservatório dispunha naquele momento, de um volume de espera da ordem de 300.000 m3. 

Em decorrência do intensivo processo de urbanização da região na qual ele está inserido, o 

reservatório foi afetado pela perda de solo, colapso de taludes e desmoronamento de 

encostas provenientes das obras locais. Além disso, tornou-se receptáculo de sedimentos, 

esgoto doméstico e lixo. 

Foram consideradas duas condições de urbanização: a atual, baseada em 

levantamento aerofotogramétrico, e a projetada. Foram, ainda, descritas as precipitações e 

a análise hidráulica do reservatório. A evidência de suas funções de amortecimento 

conduziu à sua reinserção no sistema. 

Os autores colocam que os reservatórios de amortecimento permitem a distribuição 

temporal e a atenuação dos fluxos, ainda que não dos excedentes de volume. Podem ainda, 

passar a integrar o espaço urbano e serem utilizados pela população como elemento de 

lazer. 

O estudo apresentado por Alcoforado et al. (1997) trata de um sistema integrado de 

previsão em tempo real para o monitoramento e previsão de cheias na bacia do rio 

Capibaribe, em Pernambuco. Após as cheias de 1966 e 1970, foi estabelecido o programa 

de contenção através da construção da barragem de Tapacurá, retificação da calha do rio 

no estuário e abertura de canais para duas bacias. Com a cheia de 1975, houve a 

construção de mais duas barragens. Essas medidas reduziram de forma acentuada a 

amplitude das vazões ao longo do rio nos períodos de chuva intensa, mas ainda persiste o 
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risco de inundações de menor porte, ocasionadas pelos excessos dos volumes pluviais que 

as medidas implementadas não conseguiram conter. 

Diante do exposto, está sendo montado um sistema de acompanhamento em tempo 

real dos processos hidrossedimentológicos da bacia composto de: 

- rede telemétrica para acompanhamento da evolução do nível d’água; 

- sistema de previsão meteorológica – a previsão quantitativa das precipitações utiliza o 

modelo ETA para previsões de curto prazo; 

- sistema de previsão hidrológica e hidrodinâmica – a simulação da fase terrestre do ciclo 

hidrológico é feita por meio do Sistema de Gerenciamento de Informações Hidrológicas – 

SGI, desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco, que incorpora 

automaticamente dados hidrometeorológicos georreferenciados e, por meio de modelos 

chuva – vazão, avalia o escoamento superficial e simula a operação de reservatórios a 

partir de regras pré-estabelecidas. Foi empregado um modelo de simulação 

hidrodinâmico, cuja saída está associada a um mapa-base da região metropolitana do 

Recife, sobre o qual é lançado o espelho d’água simulado, para se obter as áreas 

passíveis de inundação. 

Esse sistema é parte integrante do Sistema de Informações de Recursos Hídricos do 

Estado do Pernambuco, com o propósito de dar suporte à tomada de decisão para operação 

de reservatórios em tempo real e proteção da população no caso da ocorrência de cheias. 

Lopes (1984) coloca que os problemas relacionados às cheias na cidade de Joinville, 

no Estado de Santa Catarina, são provenientes de fatores externos relacionados à situação 

geográfica da cidade e a fatores internos relacionados às influências das precipitações 

intensas e à evolução da urbanização. 

Foi observado que os níveis d’água mais altos não ocorreram ao logo do rio 

Cachoeira (curso d’água principal). Alguns deles ocorreram em função de escoamentos 

verificados diretamente pelas ruas e sem passarem pelo rio principal, como decorrência da 

praticamente inexistente, rede de esgotos pluviais. 

Em resumo, as propostas de obras foram: a formação de um pôlder, canal de desvio 

e reservatórios. O autor chama, ainda, a atenção sobre a importância fundamental da 

utilização de reservatórios, já que os naturais existentes, já atenuam as cheias que ocorrem 

na cidade. 

Pizzo (1997) apresentou uma metodologia destinada a simular o comportamento de 

diferentes reservatórios submetidos a diversas condições de escoamento, com o intuito de 

verificar o desempenho de cada um deles para o amortecimento de cheias. O parâmetro 

que caracteriza o amortecimento de vazões proporcionado pelo reservatório é dado pela 

relação entre a descarga máxima do reservatório e a vazão máxima de escoamento 

afluente. “Esse parâmetro expressará a porcentagem de vazão máxima afluente a que foi 
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reduzida a vazão máxima de descarga ou efluente” e será denominado parâmetro de 

relação de amortecimento. O reservatório será tanto mais eficiente em relação ao 

amortecimento de cheias, quanto mais a relação se aproximar de zero e tanto menos 

eficiente, quanto mais essa relação se aproximar de um. 

Os reservatórios simulados foram obtidos a partir da combinação de diversas áreas 

de armazenamento com várias dimensões de estruturas de descarga (orifício e vertedor). O 

resultado foi a obtenção de gráficos de simples manuseio para o dimensionamento dos 

reservatórios. Esses gráficos mostram que para cada situação, podem haver duas ou mais 

possibilidades e que a escolha será feita por meio de uma análise de custos das obras, 

áreas ocupadas, escavações e o tempo em que o reservatório não estará disponível para 

outros usos. 

Kelman e Magalhães (1997) apresentaram o estudo no qual são descritas as 

estruturas de controle de cheias e os problemas encontrados no seu dimensionamento e 

implantação na Baixada Fluminense, região pobre próxima à cidade do Rio de Janeiro. 

As obras constaram da construção de duas barragens de contenção de cheias 

transversais aos rios Sarapuí e Pavuna. Neste, houve, ainda, a canalização de um trecho de 

aproximadamente 6,5 km de extensão. Nas áreas com cotas abaixo do nível de inundação 

dos rios Iguaçu e Sarapuí, formam-se polders. Projetou-se para o rio Sarapuí, um canal 

auxiliar, paralelo ao rio principal, que se comunica com este em alguns locais sob o dique, 

de forma que o escoamento só ocorre do canal para o rio. Quando o nível do rio principal se 

encontra mais elevado que o do canal auxiliar, as comportas se fecham e o canal auxiliar 

acumula temporariamente toda a água proveniente da drenagem do polder, extravasando 

para uma área de inundação até que o nível do rio principal baixe e as comportas se abram. 

Wanielista e Yousef (1978) citam a utilização de bacias de percolação para análise 

dos aspectos qualitativos e quantitativos no tratamento do escoamento das águas pluviais. 

As investigações de campo foram feitas utilizando quatro grandes bacias rurais e dez 

pequenas bacias em áreas urbanas de Orlando – USA. Foi possível estabelecer que bacias 

de percolação rasas irão drenar mais rapidamente que bacias de detenção profundas, além 

de que, a eficiência das mesmas deve ser determinada em função do tipo de solo para 

percolação, tempo de viagem e uso do solo. 

Foi citada por Tsuchiya (1978), a utilização de aproximadamente 1900 bacias de 

detenção no Japão. De acordo com o autor, 235 dessas bacias estavam em uso 

permanente. 

A metodologia foi adotada para uma área residencial chamada Kohoku New Town 

em Yokohama – Japão. A área de teste contou com 110,5 ha, dos quais 61,2 ha estavam 

ocupados por lotes residenciais. A bacia de detenção foi disposta com uma barragem de 

terra na parte mais baixa, ao final do curso d’água. Foi observado que o deflúvio da área 
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urbanizada teve boa correspondência com a intensidade de chuva. O nível d’água foi 

medido em dois pontos posicionados, respectivamente, na área não urbanizada e na área 

urbanizada. A bacia de detenção empregada não foi efetiva em manter o deflúvio no mesmo 

nível após a terra urbanizada, mas mostrou-se a ferramenta mais efetiva para a redução do 

pico do escoamento. 

Os outros métodos de controle utilizados para esse estudo de caso, foram 

pavimentos permeáveis colocados em 26 locais nas calçadas de Tókio e o uso do solo, que 

foi obtido por fotografia aérea. 

 

 

3.7- A EXPERIÊNCIA DO EXTINTO DNOS 

 

Foram citadas por Bastos (1984), as experiências do extinto DNOS (Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento), no combate às inundações e seus efeitos. São elas: 

- redução do pico das cheias por meio de represamento em barragens; 

- redução dos níveis em rios ou riachos pelo aumento da velocidade da água ou da 

ampliação de suas seções transversais; 

- desvio total ou parcial de rio, para jusante da área afetada; 

- desvio das águas da cheia para outra bacia; 

- proteção local de áreas inundáveis por meio de diques; 

- legislação adequada, em âmbito municipal, restringindo a ocupação de áreas 

inundáveis; 

- relocação de benfeitorias e demais constrições; 

- implantação de sistema de previsão de cheias para aviso antecipado às populações. 

Para a cidade de Juiz de Fora – Minas Gerais, foi promovida a retificação e o 

alargamento da calha do rio Paraibuna, que banha a localidade. A defesa da cidade foi 

completada com a construção da barragem de Chapéu D’Uvas que terá, ainda, a finalidade 

de reforçar o suprimento de água da população. 

Para as cidades de Porto Alegre, Pelotas e São Leopoldo no Rio Grande do Sul, 

além de diques de proteção, foram construídas estações de bombeamento para promover o 

esgotamento das águas pluviais internas por ocasião das enchentes. 

As defesas locais, em algumas cidades, foram facilitadas pela existência de lagoas 

dentro do perímetro urbano, que permitem acumular as águas internas no período das 

cheias. Em outras cidades, o DNOS teve, também, que desviar riachos ou construir canais 

de cintura para afastar as águas para fora da área indicada, de modo a reduzir o 

dimensionamento das lagoas artificiais, bem como a capacidade das estações de 

bombeamento. 
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Para as cidades de Petrópolis e Terezópolis foi utilizado pelo DNOS, o desvio para 

outro vale, das águas das enchentes, através de túneis escavados em rocha. Podem ser 

citadas outras obras executadas, tais como a defesa do valo do rio Mearim no Estado do 

Maranhão, que envolveu a construção de barragens de acumulação e retificação e 

alargamento da calha, e centenas de obras de canalização para drenagem de áreas 

alagadas em cidades. 

Para a cidade do Recife em Pernambuco, destacam-se, na parte baixa, três 

afluentes do rio Capibaribe de grande potencialidade na formação de cheias: os rios 

Tapacurá, Goitá e Catunguba. Para o controle das cheias foram executadas as seguintes 

obras: 

- Barragem do Tapacurá – com as finalidades de controle de cheias e regularização de 

vazões para abastecimento de água; 

- Barragem do Goitá; 

- Barragem do Carpina; 

- Calha do rio Capibaribe – retificação da calha e aumento da capacidade de vazão. 

A conclusão dos executores foi de que a construção das barragens, teve excelentes 

resultados, descartando a possibilidade da construção de um canal no rio Jequiá para 

proteção da cidade do Recife. 

Dando prosseguimento, será enfocada a elaboração de cenários de urbanização em 

diferentes momentos, como ferramenta para a implantação de medidas de controle de 

enchentes. 

 

 

3.8 – CENÁRIOS DE URBANIZAÇÃO 

 

A elaboração de cenários em diferentes fases tornou-se ferramenta fundamental 

para a quantificação dos impactos oriundos da ocupação do solo urbano e sua conseqüente 

impermeabilização. Os resultados dessa quantificação possibilitam a adoção de medidas 

adequadas para o funcionamento eficiente do sistema de drenagem em área urbana. 

O objetivo do levantamento dos efeitos da urbanização sobre o sistema de drenagem 

pela construção de cenários é decorrente da necessidade de se controlar as vazões de 

cheia na drenagem de bacias hidrográficas e de propor medidas compatíveis com o sistema 

adotado. 

A análise das condições de desenvolvimento partindo da situação de pré-

urbanização, será de grande interesse na quantificação das vazões de cheia. Para tanto, 

são previstos cenários que representem além da situação atual, a situação prevista futura, 

de modo a englobar todos os investimentos e tipos de ocupação esperados, com o intuito de 
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não ampliar as cheias naturais. 

Para a elaboração dos cenários será necessário o conhecimento de indicadores da 

morfologia urbana, no sentido de levantar tendências de crescimento. 

Uma metodologia adequada a esse estudo é aquela em que o levantamento de 

elementos morfológicos, mapeamentos geotécnicos, áreas de proteção ambiental e 

informações cadastrais de interesse, feitos por meio de fotos aéreas, imagens de satélite e 

cadastros, são utilizadas para a caracterização da situação atual. Num outro momento são 

realizados os estudos das hipóteses de crescimento futuro e de uma outra hipótese 

desejável, já contando com o auxílio de medidas de contenção das cheias para a região, 

sejam elas estruturais, não-estruturais ou uma composição de ambas. 

Para a área urbana de São Carlos - SP está sendo realizada uma pesquisa nas 

bacias do Gregório e do Monjolinho. Foram utilizadas fotos aéreas de quatro momentos 

históricos distintos com escala indicada maior que 1:8000. Os dados das fotos serão 

digitalizados e as informações vetorizadas para posterior manipulação através de um SIG 

(Sistema de Informação Geográfica). Os elementos morfológicos levantados por meio das 

imagens vetorizadas serão cruzados com os dados cadastrais possibilitando a avaliação da 

situação histórica e atual. Serão efetuados estudos de crescimento, uso e ocupação do solo, 

densidade populacional, tipologias e impermeabilização do solo (Fontes, 1999). 

Souza Filho e Queiroz (1998) propuseram, também, uma metodologia para a 

construção de cenários de urbanização nos estudos de drenagem urbana baseados nos 

conceitos de cenário atual, tendencial de sucessão e alvo para a sub-bacia urbana do Opaia 

em Fortaleza - CE, com o objetivo de estabelecer algumas medidas não estruturais e outras 

estruturais em algumas seções, para minimizar o efeito das cheias. A função apresentada 

para cada cenário foi definida da seguinte forma: 

- cenário atual: procurou retratar o atual nível de ocupação da bacia e respectivas 

condições de escoamento, bem como as cheias associadas a este cenário; 

- cenário tendencial: cenário hipotético futuro que se formaria a partir do adensamento da 

bacia pela atividade do comércio, que para a situação em questão, se mostrou bastante 

indesejável; 

- cenário de sucessão: caracterizado pela situação futura para o caso da manutenção do 

nível de adensamento; 

- cenário alvo: situação desejável no futuro. Esse cenário deve buscar respaldo nas 

legislações federais, estaduais e municipais que tratam do parcelamento do solo e da 

proteção dos recursos hídricos. 
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3.9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O resultado das ações antrópicas do homem no meio ambiente pelos processos de 

urbanização, alteraram sobremaneira o ciclo hidrológico das regiões atingidas. 

 As grandes cidades brasileiras, durante a estação chuvosa, convivem com o 

desconforto de ter avenidas completamente intransitáveis, pessoas se locomovendo por 

meio de barcos ou a nado em vias onde normalmente se utiliza veículos automotores, a 

proliferação de doenças ocasionadas pela contaminação das águas de chuva, perdas e 

danos materiais e humanos. 

 As enchentes brasileiras são decorrência da falta de planejamento ou de fiscalização 

desse, e da desconsideração da situação sócio-econômica do país, que associada aos 

problemas de educação ambiental e técnicos da concepção das obras de engenharia, 

geram o desconforto das cheias em estações chuvosas. As políticas existentes dão pouca 

ênfase aos fatores relacionados à drenagem de áreas urbanas e os poucos tópicos onde o 

problema é abordado, não recebem a devida atenção. 

 Os Planos Diretores de Urbanização, por meio de suas leis de parcelamento, uso e 

ocupação do solo em cada município, enfatizam a necessidade de controle da ocupação 

territorial, no sentido de que esse processo pode exaurir a infra-estrutura de atendimento 

planejada. No entanto, esses planos são direcionados mais a questões urbanísticas que aos 

aspectos de drenagem urbana. Apesar de se apresentar a necessidade, os Planos Diretores 

de Urbanização não incorporam os Planos Diretores de Drenagem Urbana. Como 

conseqüência da falta de fiscalização das legislações tem-se a ocupação descontrolada de 

áreas urbanas, que inviabilizam a adoção, apenas, de medidas não-estruturais. 

 A concepção de que os problemas de drenagem são resolvidos pela rápida 

evacuação das águas de chuva, se manifesta pelo revestimento dos canais de drenagem e 

na inserção de tubulações para o escoamento dos volumes pluviais, transferindo seus 

efeitos para jusante. 

 A adoção de medidas estruturais em substituição ao zoneamento, eleva os custos de 

prevenção das cheias em relação ao uso de medidas não-estruturais, no entanto, diante da 

atual postura, é necessário que se proponha medidas corretivas para o problema das cheias 

urbanas. 

 A necessidade de se quantificar as alterações no ciclo hidrológico, e em especial, 

aquelas referentes ao escoamento superficial, são presentes. No entanto, a adoção de 

métodos para sua execução, depende de dados, na maior parte das vezes, insuficientes ou 

até mesmo inexistentes. Dentre as diversas metodologias indicadas para a avaliação dos 

impactos da urbanização no escoamento superficial de bacias urbanas, destacam-se 

aquelas que se baseiam na elaboração de cenários de ocupação atual e futura. Os métodos 
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mais indicados para quantificar o escoamento superficial são aqueles baseados no método 

Racional para bacias pequenas, e os baseados na teoria do hidrograma unitário, para 

bacias médias, embora, também influam nessa escolha, as informações disponíveis e a 

experiência do hidrólogo. A verificação da porcentagem de áreas impermeáveis e o 

levantamento das características físicas das bacias são parâmetros fundamentais para a 

utilização de modelos para simulação de cenários. A escolha do risco como fator 

econômico-social, também, é bastante recomendado. 

 Como a atual situação de falta de fiscalização pelas autoridades vem agravando o 

problema das cheias, pretende-se propor uma seqüência de trabalho, a partir de um estudo 

de caso, que avalie a situação da região em três estágios: pré-urbanização, atual e futuro. O 

cenário de ocupação futura será concebido em função do PDU e o cenário de pré-

urbanização servirá de parâmetro para a avaliação da eficiência de medidas de controle 

estrutural, que assumirão um caráter preventivo ou corretivo, dependendo da situação de 

ocupação nesses cenários. Este estudo terá como base a legislação municipal, incluindo 

seu PDU e proporá medidas compensatórias de prevenção e correção dos sistemas de 

drenagem urbana. 
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4.0- DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

 As transformações decorrentes do processo de urbanização numa bacia hidrográfica 

interferem no seu comportamento hidrológico, em particular, na quantidade de escoamento 

superficial. Em função desse aumento, os municípios, por meio dos seus Planos Diretores 

de Urbanização e das Leis de Zoneamento e Uso do Solo, fixam os limites máximos de 

ocupação para cada região, para evitar que o efeito da urbanização não extrapole os limites 

aceitáveis. 

Como a fiscalização do cumprimento dessas normas é deficiente, uma outra 

alternativa, com uma abordagem um pouco mais recente, é a de não controlar a ocupação, 

mas exigir que o hidrograma de saída da bacia ou do lote não seja diferente da condição de 

pré-urbanização. Desse ponto de vista, é que se desenvolveu este estudo, cuja estrutura, 

detalhamento das ferramentas utilizadas e atividades executadas para atingir os objetivos 

propostos, são apresentadas neste tópico. 

 

 

4.1- ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

 A metodologia proposta para o desenvolvimento deste estudo está estruturada 

conforme o fluxograma da figura 4.1. Nessa estrutura foram listadas três atividades básicas: 

a elaboração dos cenários de análise; a utilização de modelos de simulação; e a obtenção 

dos hidrogramas resultantes das simulações. 

A utilização dos modelos de simulação chuva-vazão e a obtenção dos hidrogramas 

correspondentes a cada cenário de análise ocorreram em dois momentos distintos: o 

primeiro, sem a inserção de estruturas de controle para os três cenários; e o segundo, com 

as estruturas de controle nos cenários atual e futuro. 

A construção de cenários consiste no mapeamento da área de estudo para as 

situações que se pretende analisar. Para este estudo, o objetivo foi o de analisar a área de 

teste em três situações: pré-urbanização, atual e futura, nas quais o desenvolvimento 

urbano foi caracterizado pela quantidade de áreas impermeáveis de cada lote. Os detalhes 

referentes à elaboração desses cenários são apresentados no item 4.3. 

 De posse das frações de áreas impermeáveis dos lotes, foi utilizado um modelo 

matemático de simulação chuva-vazão com o intuito de determinar o hidrograma de saída 

de cada lote nos três cenários de análise. O objetivo da simulação do escoamento nos lotes 

foi o de quantificar as vazões escoadas para o evento selecionado, de modo que fosse 

possível estimar a influência do avanço da urbanização sobre o escoamento superficial. 

Os hidrogramas obtidos nessa etapa da simulação foram propagados pelas ruas e 
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pelas galerias de águas pluviais por meio de um modelo de propagação do escoamento. Ao 

final desse procedimento foram obtidos os hidrogramas totais de cada situação analisada. 

Dessa forma ficou clara a influência do aumento do índice de áreas impermeáveis sobre a 

vazão de pico do escoamento superficial após a urbanização. 

 Num segundo momento foram incorporadas, nos cenários atual e futuro, as 

estruturas de controle definidas. Essas estruturas de controle são de dois tipos: centralizado 

e distribuído. As estruturas de controle centralizado foram compostas por dois reservatórios 

de detenção inseridos em áreas públicas da área de estudo. O controle distribuído foi feito 

pela inserção de reservatórios individuais na saída de cada lote. 

 Os hidrogramas correspondentes a cada lote obtidos com o modelo de simulação 

chuva-vazão, para os cenários atual e futuro, serviram como dados de entrada do modelo 

de propagação em reservatório usado para dimensionar ambos os tipos de reservatório 

utilizados. Esses reservatórios foram dimensionados buscando vazões de saída próximas às 

da pré-urbanização. Para o caso dos reservatórios nos lotes, os hidrogramas resultantes 

dessa propagação foram novamente propagados, só que pelas galerias de águas pluviais. 
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Figura 4.1- Fluxograma da metodologia 
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 A comparação entre os hidrogramas resultantes da utilização das estruturas de 

controle com o hidrograma do cenário de pré-urbanização foi o parâmetro para avaliar a 

eficiência das estruturas incorporadas na redução das vazões de pico após a urbanização. 

 As informações que compuseram a base de dados que possibilitou a execução das 

atividades citadas anteriormente foram obtidas por coleta de campo, técnicas de 

sensoriamento remoto e pesquisa bibliográfica. 

 Os dados utilizados e a seqüência de atividades descritas neste tópico serão 

detalhados ao longo deste capítulo. 

 

 

4.2- DESCRIÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 Para testar a metodologia proposta foi escolhida uma região intensamente 

urbanizada situada na cidade de Goiânia-Go. Essa área, uma sub-bacia da bacia 

hidrográfica do Córrego Vaca Brava (figura B1, anexo B), está situada na parte mais alta da 

bacia hidrográfica, conforme pode ser visto na figura B2 do anexo B. 

 O Córrego Vaca Brava é o afluente mais extenso do Córrego Cascavel, sendo que a 

maior parte de sua extensão está localizada em região nobre. Esse córrego chegou a ter 

suas nascentes comprometidas por lançamentos das redes de esgoto sanitário, erosão e 

desmatamento. Ainda hoje é possível observar a ocupação irregular em diversos trechos de 

suas margens, embora a situação se mostre mais crítica na medida em que se aproxima de 

seu exutório. 

 A delimitação de sua bacia hidrográfica foi feita manualmente e posteriormente 

convertida para meio digital. Essa bacia compreende parte dos seguintes bairros: Bueno, 

Bela Vista, Jardim América, Marista, Vila Santa Efigênia e Vila Americano do Brasil. Nessa 

bacia encontra-se, ainda, o Parque do Vaca Brava com um agradável projeto paisagístico 

que oferece lazer à população principalmente nos fins de tarde e de semana. 

 A região selecionada para o estudo é, como grande parte dessa bacia, intensamente 

ocupada e conta com aproximadamente 0,17km2 de área, sendo comum encontrar lotes 

(aproximadamente 50% destes) com 100% da sua área impermeabilizada, ocupados por 

edifícios residenciais e comerciais. Quando da ocorrência de eventos de precipitação 

intensa, os volumes gerados pelo escoamento superficial costumam comprometer o trânsito 

e a segurança dos transeuntes em diversos pontos da bacia hidrográfica do córrego Vaca 

Brava. 

Essas características associadas à existência de duas áreas públicas, a Praça T-25 

e a rótula do encontro das avenidas T-63 e 85, nas quais poderiam ser construídas as 

estruturas de controle, pesaram significativamente na escolha da área para o estudo de 
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caso. As figuras 4.2 e 4.3 mostram fotografias da área de estudo com as áreas públicas à 

frente. 

 

 

Figura 4.2 – Fotografia da área de estudo tendo à frente a Praça T-25 

 

 

 

Figura 4.3 – Fotografia da área de estudo tendo à frente a rótula de encontro 

das avenidas T-63 com 85 
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Para delimitação da bacia hidrográfica do Córrego Vaca Brava e da área foram 

utilizados os arquivos do Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia (MUBDG) versão 1 de 

1996. O MUBDG é um mapa da cidade de Goiânia que contém diversas entidades com uma 

porção vetorial, responsável pelos dados espaciais relativos ao formato e à posição 

geográfica, associada a uma porção alfanumérica, composta de dados não espaciais que 

contêm atributos básicos. Esse mapa foi fornecido pela COMDATA (Companhia de 

Processamento de Dados do Município de Goiânia), órgão da Prefeitura Municipal de 

Goiânia. Dele foram importados os arquivos referentes às curvas de nível (mestras e 

intermediárias), hidrografia (localização e identificação de cursos d’água), pontos cotados, 

delimitação de bairros, quadras e lotes, textos relativos a bairros, quadras, lotes e ruas. 

A figura 4.4 apresenta uma vista aérea da região com destaque para a área de 

estudo. As cores verdes visualizadas na fotografia correspondem às áreas com cobertura 

vegetal, as brancas às áreas construídas, as áreas em marrom e laranja correspondem às 

coberturas em telha de barro ou a solo exposto, as áreas em cinza e azul, correspondem às 

ruas asfaltadas e demais superfícies pavimentadas. 

 

 

Figura 4.4 – Fotografia aérea, sem escala, com destaque da área de estudo 

(Zoom Photocenter, 1999) 

 

 A manipulação dos arquivos do MUBDG foi fundamental na obtenção dos dados 

relativos a geometria, dimensões, declividades, e posicionamento dos elementos da área de 

estudo, assim como para retratar as situações de interesse. 
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4.3- ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS 

 

 A taxa de ocupação, medida pela porcentagem de áreas impermeáveis de cada lote, 

foi o parâmetro utilizado para medir o efeito da urbanização sobre o aumento no 

escoamento superficial da região de estudo. Para quantificar esse aumento foram 

escolhidas três situações para análise: pré-urbanização, atual e futura. Uma delas, a 

situação de pré-urbanização, será a referência para a validação deste estudo. 

 Para a elaboração dos cenários foram utilizados os dados referentes à delimitação 

de quadras e lotes contidos no MUBDG, do qual foram extraídas, utilizando o AutoCAD, as 

informações referentes às dimensões e áreas dos lotes. Conforme o objetivo do estudo, 

cada um dos cenários será descrito a seguir. 

 

 

4.3.1- Cenário de pré-urbanização 

 

 O cenário de pré-urbanização foi elaborado para servir de referência na avaliação da 

eficiência hidráulica das estruturas de controle adotadas. Nesse cenário, os lotes foram 

considerados sem ocupação e gramados, ou seja, com 100% de sua área permeável. 

Somente as vias foram consideradas pavimentadas. Os dados referentes a esse cenário 

podem ser vistos na tabela A1 do anexo A. 

 Para esse cenário a fração de áreas impermeáveis ficou em torno de 30%. 

 

 

4.3.2- Cenário atual 

 

 O cenário atual foi elaborado com o intuito de retratar a ocupação atual da área de 

estudo. Para sua execução seria necessário utilizar ferramentas recentes, que por sua vez 

oferecessem uma precisão satisfatória. Assim sendo, foi utilizada uma fotografia aérea 

(figura 4.4) tirada em julho de 1999 com escala de negativo aproximada de 1/16000 

identificada pelo número 9074-41. Essa fotografia foi tirada em um vôo não métrico e faz 

parte do recobrimento aéreo fotográfico da cidade de Goiânia realizado pelo Zoom 

Photocenter. 

 Para delimitar as áreas impermeáveis desse cenário foram conjugados os dados 

constantes do MUBDG com a fotografia. Essa etapa foi executada no programa SPRING 

versão 3.4 do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), no qual foi feito o registro para 

adequação da fotografia aos dados vetoriais importados do MUBDG, e posteriormente, a 

digitalização das áreas impermeáveis, tomando a fotografia como pano de fundo. Finalizada 
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essa etapa, o arquivo resultante da digitalização foi exportado em formato dxf e novamente 

manuseado no AutoCAD, através do qual foi possível quantificar as áreas impermeáveis de 

cada lote que somadas às áreas impermeáveis das vias, já consideradas revestidas no 

cenário de pré-urbanização, totalizaram a porcentagem de impermeabilização desse 

cenário. Esse valor ficou em torno de 79%, sendo que grande parte dos lotes já conta com 

ocupação máxima, ou seja, já estão totalmente impermeabilizados, o que contraria a 

legislação atual. 

A falta de verticalidade e o horário de tomada da fotografia durante o vôo dificultaram 

a determinação das áreas impermeáveis em função da existência de sombras quando da 

ocorrência de edifícios altos, abundantes na área. As demais obras, principalmente as com 

telhado de material cerâmico foram facilmente identificadas. Ainda, a delimitação de áreas 

permeáveis caracterizada pela existência de áreas verdes, em alguns momentos, foi 

dificultada pela camuflagem exercida pela copa das árvores, já que esta pode esconder a 

existência de uma superfície revestida junto à raiz. Nesses casos foi feito um 

reconhecimento “in loco” para sanar possíveis dúvidas. 

Deve-se ressaltar que o nível de percepção de detalhes seria melhor se a escala da 

fotografia fosse maior. 

Os resultados da quantificação de áreas impermeáveis por lote podem ser vistos nas 

tabelas A2 e A2a, anexo A. 

 

 

4.3.3- Cenário futuro 

 

 O cenário futuro foi elaborado com o intuito de retratar a ocupação prevista para a 

região a partir da legislação aprovada no ano de 1994. Deve-se, no entanto, salientar que no 

cenário atual há situações em que a ocupação existente já ultrapassou os limites 

estabelecidos pela legislação vigente, utilizada para a elaboração desse cenário. Esse fato é 

decorrência entre outras coisas, de que a maior parte das obras já executadas tiveram seus 

projetos aprovadas na legislação anterior, que possuía índices urbanísticos diferenciados e 

falhas que possibilitavam burlar o índice de permeabilidade previsto. A fiscalização 

deficitária e o não cumprimento das normas só contribuem para a ocupação desordenada 

do espaço urbano. 

 Na elaboração do cenário futuro foram utilizadas as informações constantes no Plano 

Diretor Integrado de Goiânia (1992) (PDIG) e na Lei de Zoneamento e Uso do Solo (1994) 

para Goiânia. Vale, portanto, fazer um breve relato sobre o cunho do PDIG e das 

características da área em questão e das previsões futuras para a mesma. 

 O PDIG foi elaborado em 1992 e divide o município de Goiânia em 64 (sessenta e 
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quatro) distritos conforme pode ser visto na figura 4.5. Esses distritos estão dispostos em 8 

(oito) áreas com a seguinte denominação: centro expandido (área I), coroa central (área II), 

expansão urbana preferencial (área III), controle I (área IV), controle II (área V), risco (área 

VI), expansão urbana residual (área VII) e rural (área VIII). A região dos setores Bueno e 

Bela Vista é englobada pelos distritos 03, 06 e 11, todos incluídos no centro expandido (área 

I), com estrutura urbana consolidada. Em 1991 a área I já contava com 30% da população 

da cidade. 

 Segundo a Lei de Zoneamento e Uso do Solo (1994) a previsão de densidade 

populacional para a área I é de 430 hab/ha, o que caracteriza a região como sendo de 

predominância residencial de média densidade incluindo um eixo de comércio e serviços 

nas quadras lindeiras à Av. T-63. 

 Os parâmetros urbanísticos para média densidade instituídos pela Lei Complementar 

no 050/96 podem ser vistos na tabela A4 do anexo A. 

 Tomando como base o previsto no PDIG e na Lei de Zoneamento e Uso do Solo, 

para os lotes contíguos à Av. T-63, com predominância do comércio e indústria de pequeno 

porte, a porcentagem de áreas permeáveis adotada foi de 15%. Para os demais lotes foi 

adotado um índice de 10% de áreas permeáveis. As tabelas A3 e A3a do anexo A 

especificam a quantidade de área impermeável para cada lote. 

 O índice de áreas impermeáveis para esse cenário, tomando como base os índices 

dos lotes e das vias pavimentadas, totalizou aproximadamente 88%. 

 

 

Figura 4.5 – Divisão dos distritos do município de Goiânia (PDIG, 1992) 
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4.4- AGRUPAMENTO DOS LOTES PARA SIMULAÇÃO 

 

 A área de estudo contém um grande número de lotes e para simulá-los, foi 

necessário determinar sua dimensões e áreas. Esses elementos foram determinados 

através do AutoCAD utilizando os arquivos do MUBDG, que por sua vez foi gerado a partir 

de mapas já existentes. 

Devido ao grande número de lotes a serem simulados e à possibilidade de 

ocorrência de erros nas dimensões quando da conversão analógico/digital do MUBDG foi 

feita uma simplificação dessa etapa agrupando os lotes da área de estudo em intervalos de 

50 m2. Os tipos de lote considerados e as suas respectivas dimensões e áreas podem ser 

vistas nas tabelas 4.1a e 4.1b. 

 

Tabela 4.1a -Tipos e área dos lotes por intervalo de 50 metros quadrados 

Tipo 
Intervalo de Área 

(m
2
) 

Dimensões 

(m) 

Área Final 

(m
2
) 

Recuo Lateral e 

de Fundo (cm) 

01 300-349 12,00x27,00 325,00 200 

02 350-399 12,00x31,25 375,00 200 

03 400-449 13,00x32,70 425,00 200 

04 450-499 15,60x30,45 475,00 200 

05 500-549 16,30x32,21 525,00 300 

06 550-599 17,50x32,86 575,00 300 

07 600-649 17,40x35,92 625,00 300 

08 650-699 17,45x38,68 675,00 300 

09 700-749 15,50x46,77 725,00 300 

10 750-799 16,20x47,84 775,00 300 

11 800-849 16,70x49,40 825,00 300 

 

Tabela 4.1b – Tipos de lotes cujas dimensões foram conservadas 

Tipo 
Dimensões 

(m) 

Área Final 

(m
2
) 

Recuo Lateral e 

de Fundo (cm) 

Identificação 

(quadra/lote) 

12(*) 27,80x31,75 882,65 400 127/9 

13 19,55x48,35 945,25 400 139/1, 140/1 

14(*) 38,25x25,05 957,30 400 140/18 

15(*) 27,65x36,37 1005,76 400 214/11 

16(*) 28,43x48,51 1379,15 400 146/04 

17(*) 29,73x48,51 1442,20 400 146/05 

18(*) 89,95x51,09 4587,45 500 147/01 

19(**) 
21,00x27,32 573,74(a) 400 

147/02 
15,28x51,00 779,28(b) 400 

20(*) 29,29x38,70 1133,52 400 S14/25 

21(***) 51,00x25,00 1275,00 400 147/01 

* Lote original; 
** Lote em formato de “L” sendo “a” e “b” partes do L;  
*** Divisões do lote tipo 18 consideradas na simulação 
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 Alguns lotes tiveram suas dimensões mantidas por apresentarem forma distinta ou 

nenhum outro lote com área passível de agrupar. 

  A figura B5 do anexo B ilustra a distribuição dos tipos de lotes na área de estudo. 

 

 

4.5- ELEMENTOS PARA SIMULAÇÃO 

 

 A simulação do escoamento superficial necessita, primeiramente, da definição das 

condições às quais a área estará submetida. É necessário levar em consideração que a 

precipitação de projeto deve ser representativa das condições climáticas do local e do 

objetivo da simulação. As precipitações de curta duração e alta densidade são mais 

relevantes em áreas urbanas porque os tempos de escoamento superficial são muito 

pequenos e o escoamento canalizado, muito rápido. 

 Os hidrogramas de escoamento superficial são gerados a partir de modelos chuva-

vazão. Para a definição da chuva de projeto foi utilizada a curva i.d.f. para Goiânia 

determinada por Costa (1999) (equação 4.1) com o emprego da série histórica de registros 

pluviográficos do período de 1977 a 1990. 
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onde: 

i  = intensidade de precipitação em mm/h; 

T  = tempo de retorno em anos; 

 t = duração em minutos. 

 

 A equação é válida para tempos de retorno entre 1 e 8 anos. 

 O tempo de retorno (T) definido como a recíproca da probabilidade de excedência, 

também reflete o grau de proteção ao qual a população está sujeita. Para microdrenagem 

de áreas urbanas, os tempos de retorno recomendados variam de 2 (dois) a 10 (dez) anos. 

Para ocupação residencial e comercial, como é o caso da área de estudo, o tempo de 

retorno recomendado é de 5 (cinco) anos, tendo sido, portanto, o adotado. 

 A duração da chuva, normalmente considerada igual ao tempo de concentração, é 

um outro parâmetro cuja determinação pode ser feita por meio de fórmulas que levem em 

consideração os parâmetros físicos da região. No entanto, Genz (1994) comenta que “no 

caso das parcelas em superfícies urbanas, dados de parâmetros físicos são raros e o uso 
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de fórmulas do tempo de concentração se torna inviável”, embora “no caso da chuva de 

projeto de drenagem urbana é necessário definir a duração mínima da chuva”, uma vez que 

com a diminuição da duração, a intensidade de precipitação pode aumentar 

consideravelmente, o que pode vir a resultar num superdimensionamento da rede de 

drenagem. Segundo o mesmo autor, o uso de durações menores que 10 (dez) minutos 

apresenta outra restrição no que diz respeito à “quase inexistência de dados de chuva 

monitorados com uma discretização de tempo adequada”. Pelo exposto, a duração mínima 

adotada para este estudo foi de 15 (quinze) minutos, o que representa uma precipitação de 

intensidade máxima de 132 mm/h, segundo a curva i.d.f. dada pela equação 4.1. 

 

 

4.6- PROPAGAÇÃO DO ESCOAMENTO 

 

 Dentre os métodos de propagação do escoamento destaca-se o método da onda 

cinemática por apresentar simplicidade de formulação e proximidade física do problema. 

Esse método foi utilizado para a propagação do escoamento nos lotes, na galeria de águas 

pluviais e nas ruas da área de estudo, e será descrito a seguir. 

 

 

4.6.1- Modelo da Onda Cinemática 

 

 Segundo Tucci (1997c), “o movimento da água, como fenômeno, é regido por leis 

físicas e representado quantitativamente por variáveis como vazão, profundidade e 

velocidade. O comportamento deste escoamento é analisado através da conservação de 

massa ou volume, quantidade de movimento e energia”. 

 Duas são as equações que controlam a conservação de massa e a quantidade de 

movimento do escoamento para representar numericamente o comportamento da água em 

rios e canais. Essas equações são comumente chamadas de equações de Saint Venant. 

Para a conservação do volume, a variação do mesmo dentro do sistema (rio, canal, 

conduto) deve ser igual ao volume que entra menos o que sai, num intervalo de tempo 

definido. A quantidade de movimento de um corpo é o vetor soma de todas as forças 

aplicadas nesse corpo num intervalo de tempo (Tucci, 1987). 

 A equação da continuidade pode ser expressa da seguinte forma: 

 

1q
t

A
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       (4.2) 
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onde: Q  é a vazão; A  é a área da seção transversal; x  é a distância na direção 

longitudinal; t  é o tempo; 1q  é a entrada ou saída de vazão por unidade de largura. 

 A equação da quantidade de movimento é obtida levando-se em conta as forças da 

gravidade, fricção e pressão, que são as principais forças envolvidas no escoamento em rios 

e canais. Essa equação pode ser assim expressa: 
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onde: y  é a profundidade; 0S  é a declividade do fundo; fS  é a declividade da linha de 

fricção e g  é a aceleração da gravidade. 

 Os dois primeiros termos da equação 4.3 são os termos de inércia, o terceiro 

representa a força de pressão e os dois últimos são os termos de gravidade e fricção 

respectivamente. 

 A onda cinemática, comumente utilizada, é uma simplificação das equações de Saint 

Venant, que segundo Chow et al.(1988), despreza os três primeiros termos da equação 4.3 

e assume que fSS 0  e que as forças de fricção e de gravidade se equilibrem. 

 Segundo Tucci (1987), ao considerar a declividade do fundo igual à declividade da 

linha de fricção, o escoamento sofre as seguintes simplificações: 

- a declividade do fundo ou a força da gravidade é preponderante sobre os demais 

termos da equação dinâmica; 

- a relação entre a vazão e o nível numa seção é biunívoca, ou seja, a declividade da 

linha d’água não afeta esse relacionamento; 

- a onda cinemática é mais importante que as pequenas perturbações que se 

comportam como uma onda dinâmica; 

- o modelo simula somente os efeitos de montante e não pode ser utilizado para 

simular o escoamento com influência de jusante; 

- o amortecimento da onda simulado nesse modelo é devido ao armazenamento, não 

ocorrendo amortecimento devido a efeitos dinâmicos. 

 

 

4.6.1.1- Solução numérica 

 

O modelo da onda cinemática representa o escoamento no rio pela equação da 

continuidade (4.2) e a equação dinâmica simplificada: 
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    fSS 0        (4.4) 

 

 Ao considerar válidas as equações de movimento uniforme por Manning e Chezy  

para regime turbulento e laminar, obtém-se a seguinte relação: 

 

    
QA         (4.5) 

 

onde   e   são parâmetros. 

 O sistema de equações 4.2 e 4.5 é não-linear podendo ser resolvido somente para 

certas condições. A solução numérica pode ser obtida por diferenças finitas conforme se 

segue: 
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onde t  é o intervalo de tempo; x  é o espaçamento entre as seções; i  é a seção de 

montante e 1i  a jusante do trecho. 

 Substituindo as equações 4.6 na equação 4.2 e utilizando a equação 4.5, tem-se o 

seguinte resultado: 
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onde q  é a contribuição lateral. 

 Os valores do lado direito da equação são conhecidos. 

 Considerando o esquema numérico da figura 4.6: 
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resultando para a equação 4.8 a seguinte expressão: 
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Grrrf  )(       (4.9) 

 

que é uma equação não linear e pode ser resolvida pelo método de Newton. Expandindo a 

função da equação 4.9 pela série de Taylor com aproximação de segunda ordem tem-se: 
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Figura 4.6 – Esquema numérico (Tucci, 1987) 

 

isolando r  resulta: 
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onde: 

1)('   rrf  

2)1()(''   rrf          (4.12) 

Derivando a equação 4.5 e substituindo na equação da continuidade, resulta: 
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 Utilizando o esquema numérico das equações 4.6, mas usando valores conhecidos 

para discretizar o coeficiente do segundo termo, resulta: 
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4.6.1.2- Estimativa dos parâmetros: 

 

 As equações de movimento uniforme relacionam a vazão e a área da seção por: 
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onde K  é o parâmetro de rugosidade, P  é o perímetro molhado e S  é a declividade. 

Reorganizando a equação 4.15, obtém-se: 
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 Utilizando as equações de Chezy e Manning, tem-se: 

    
3,0

6,04,0

S
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  ; 6,0   Manning 

            (4.18) 

    
33,067,0

33,0

SC

P
 ; 67,0   Chezy 

 

 

4.6.2- Simulação do escoamento nos lotes 

 

 Para simulação do escoamento nos lotes dos três cenários elaborados foi utilizado o 

modelo computacional chuva-vazão desenvolvido por Genz (1994), que simula o 

escoamento superficial pelo método da onda cinemática em três planos de escoamento 

(telhado, grama e recuo) constantes do lay-out básico (figura 4.7) utilizado.  

A separação do escoamento superficial nas áreas gramadas laterais e no recuo foi 

feita pelo cálculo da chuva efetiva, que é o resultado da diferença entre a chuva precipitada 
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total menos a infiltração calculada pela equação de Phillip (4.19). 

 

ksttf 
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onde: s  é um parâmetro de absorção do solo e k  a sua condutividade hidráulica. 

 

 

4.6.2.1- Descrição do programa 

 

O programa utiliza um lay-out básico (figura 4.7) que reserva uma área para a 

edificação, um recuo frontal e duas áreas reservadas aos recuos laterais chamados de 

grama. A descrição do programa e os dados adotados para o lay-out serão apresentados a 

seguir. 

 

TELHADO

RECUO

G
R
A
M

A

G
R
A
M

A

 

Figura 4.7 - Lay-out básico do lote urbano (Genz,1994) 

 

 O lay-out tem as seguintes características: 

- as áreas gramadas laterais têm declividade de 4% no sentido da divisa, onde a água 

é coletada por um dreno subsuperficial e transferida através de uma tubulação para 

a saída do lote; 

- a área de grama do recuo também tem declividade de 4% e drena em direção à 

frente do lote, onde entra num dreno e vai para a saída do lote; 

- para o telhado há duas possibilidades de destino das águas de chuva sendo que a 

primeira supõe a existência de uma calha que coleta toda água e conduz para a 
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saída do lote e a segunda é deixar que a água caia do telhado e escoe sobre a 

grama. 

 A impermeabilização dos gramados laterais e do recuo é representada pelo 

revestimento dessas áreas sob a forma de calçada de concreto alisado. 

 A declividade adotada para o telhado foi de 27% e a declividade da calçada é a 

mesma das áreas gramadas, 4%. O coeficiente de rugosidade de Manning utilizado para a 

determinação do escoamento em ambas as superfícies foi =0,015. 

 As unidades de tempo e comprimento são respectivamente minutos e centímetros, e 

a saída do modelo é um hidrograma com vazões em cm3/min. 

 

 

4.6.2.2- Descrição dos elementos da simulação 

 

 Os parâmetros de cada cenário e os valores dos elementos do lay-out básico 

adotados neste estudo serão descritos a seguir. 

 O coeficiente de rugosidade de Manning adotado para a grama e recuo não 

impermeabilizados na simulação dos lotes nos três cenários foi =0,2. 

 A vazão inicial adotada para todas as situações foi nula, considerando o início da 

chuva, e a discretização temporal adotada para a simulação foi de 0,1 minuto (6 s). 

 Genz (1994), também, determinou experimentalmente, os valores dos parâmetros da 

equação de Phillip para alguns tipos de superfícies. Esses valores foram tomados como 

referência para este estudo. Assim, para as áreas permeáveis (assumidas como sendo 

gramadas) foram adotados os valores 7 e 16, respectivamente, para os parâmetros k e s. 

 Partindo do lay-out básico do lote foram definidas as dimensões dos elementos que 

compõem os dados para a simulação do escoamento nos lotes da área de estudo. Como 

esse lay-out só considera uma área de recuo frontal, enquanto a Lei de Zoneamento e Uso 

do Solo de Goiânia prevê a destinação de parte da área do lote como recuos de frente e de 

fundo (ver tabela A4 do anexo A), o recuo de fundo foi incorporado pelo recuo frontal. Sabe-

se que os valores resultantes não são reais, já que pode haver o amortecimento do 

hidrograma proveniente do escoamento do recuo de fundo ao se deslocar o mesmo para 

frente. Mesmo ciente disso foi preferível contemplar o recuo de fundo adicionando-o ao 

recuo frontal. 

 Os demais valores, correspondentes aos recuos laterais, foram adotados conforme 

previsto na tabela A4, em função das áreas dos lotes. 

 Os valores adotados para os elementos dos lotes simulados constam da tabela 4.2. 

Os demais elementos que não constam dessa tabela foram distribuídos da seguinte forma: 

- comprimento do grama: diferença entre o comprimento do lote e recuo; 
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- comprimento do telhado: teve como comprimento limite a diferença entre o 

comprimento do lote e o recuo, tendo a possibilidade de ser inferior a esse valor 

conforme área impermeável existente no lote; 

- largura do telhado: teve como largura limite a diferença entre a largura do lote e a 

largura do grama dividido por 2 (dois), já que essa dimensão é solicitada para cada 

lado do lote; 

Para dimensionar o lay-out básico na pré-urbanização foi adotado um telhado com 

dimensões mínimas de 10cm de comprimento por 10cm de largura, pois todos os elementos 

desse lay-out devem existir. 

 

 

Tabela 4.2 – Dimensões dos elementos dos lotes 

Tipo de lote Dimensões (m) 
Recuo Lateral e de 

Fundo (cm) 

 

Recuo Frontal 

(cm) 

01 12,00x27,00 200 700 

02 12,00x31,25 200 700 

03 13,00x32,70 200 700 

04 15,60x30,45 200 700 

05 16,30x32,21 300 800 

06 17,50x32,86 300 800 

07 17,40x35,92 300 800 

08 17,45x38,68 300 800 

09 15,50x46,77 300 800 

10 16,20x47,84 300 800 

11 16,70x49,40 300 800 

12 27,80x31,75 400 900 

13 19,55x48,35 400 900 

14 38,25x25,05 400 900 

15 27,65x36,37 400 900 

16 28,43x48,51 400 900 

17 29,73x48,51 400 900 

18 89,95x51,09 500 1000 

19 
(a)21,00x27,32 400 900 

(b)15,28x51,00 400 900 

20 29,29x38,70 400 900 

21 51,00x25,00 400 900 

 

Nos demais cenários, onde já existiam áreas impermeabilizadas, esse valor foi 

distribuído entre o telhado, o recuo frontal e o recuo lateral, preenchendo cada um desses 

elementos até que se esgotasse o total de áreas impermeáveis para o lote. 

As tabelas A2, A2a, A3 e A3a do anexo A apresentam os dados utilizados para a 

simulação dos cenários atual e futuro. 
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4.6.3 – Propagação do escoamento nas ruas e nas galerias pluviais 

 

 Para obter o hidrograma final da área de estudo, os hidrogramas dos lotes foram 

propagados pelas ruas e galerias pluviais. Essa etapa necessitou do conhecimento dos 

perfis das ruas e do projeto das galerias de águas pluviais instalada. No projeto obtido junto 

ao DERMU-COMPAV (Departamento de Estradas de Rodagem Municipal – Companhia de 

Pavimentação do Município e Goiânia), não constava, para toda a área de estudo, o 

detalhamento das galerias de águas pluviais. Esse projeto foi, então, atualizado utilizando o 

método racional (equação 4.20) e supondo a ocupação atual. Os valores adotados para os 

coeficientes de escoamento foram 0,85 para o interior das quadras e 0,95 para as ruas e o 

resultado pode ser visualizado na figura B5 do anexo B. 

 

AiCQ ..         (4.20) 

 

onde:Q  é a vazão; C  é o coeficiente de escoamento; i  é a intensidade de precipitação; e A  

é a área. 

 O perfil típico das ruas e os perfis das avenidas T-63 e 85 foram obtidos por 

levantamento topográfico realizado por equipe da Coordenação de Geomática do Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFETGO). 

 As declividades necessárias foram extraídas do nível pontos cotados constante no 

MUBDG. Para as ruas com declividades entre 0,027 e 0,034 m/m foi feita uma simplificação, 

tendo sido adotada uma declividade única de 0,030 m/m utilizada tanto para propagação 

nas ruas quanto nas galerias pluviais. Nesse caso, as capacidades de escoamento 

utilizadas foram as correspondentes à simplificação adotada. Nas demais ruas foram 

mantidas as declividades originais e suas respectivas capacidades de escoamento. 

 

 

4.7 – INSERÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONTROLE 

 

 Reservatórios de detenção têm sido utilizados no controle das cheias tanto na 

microdrenagem, recebendo os volumes gerados em uma pequena região ou lote urbano, 

quanto na macrodrenagem. Cidades como São Paulo – SP já incluíram no esboço de seus 

Planos Diretores de Drenagem Urbana a utilização dos chamados “piscinões”. 

 Neste estudo foram inseridos dois tipos de medidas de controle: a primeira é uma 

medida de controle centralizado composta por dois reservatórios de detenção instalados em 

áreas públicas. A segunda é uma medida de controle distribuído, constando de um 
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reservatório de detenção inserido no interior de cada lote da área de estudo. 

 Para que possam ser utilizados como medida de controle de cheias, os reservatórios 

de detenção necessitam que seus volumes sejam compatíveis tanto com as vazões a serem 

recebidas quanto com as vazões de descarga do mesmo. As vazões de entrada são um 

reflexo das características da região no qual o reservatório será instalado e com o evento 

adotado para a análise. Para se ter uma idéia do volume necessário para os reservatórios 

deste estudo, as vazões de entrada foram as vazões determinadas no cenário atual e futuro 

enquanto as de saída, foram as determinadas no cenário de pré-urbanização. Esses 

volumes podem ser estimados conforme Urbonas e Stahre (1993), como sendo: 

dtQsQe
t

t
V )(

0

        (4.21) 

onde: 

V = volume necessário; 

0t = tempo de início do armazenamento; 

t = tempo quando o hidrograma de saída intercepta a linha de recessão do hidrograma de 

entrada; 

eQ = vazão de entrada; 

sQ = vazão de saída. 

 As dimensões finais dos reservatórios de detenção para ambas as alternativas de 

medidas de controle, foram determinadas pela propagação do escoamento nos 

reservatórios, tendo sido utilizado para essa etapa, o método de Pulz. 

 

 

4.7.1 – Propagação do escoamento nos reservatórios de detenção 

 

Dentre os métodos de propagação em reservatório, um dos mais conhecidos é o de 

Pulz. Essa metodologia consiste numa expressão discretizada da equação da continuidade 

e na relação entre o armazenamento e a vazão de saída do reservatório. A propagação em 

reservatório foi baseada no princípio da conservação de massa e, segundo Tucci (1987), é 

caracterizada por uma linha d’água horizontal e velocidade baixa, e busca utilizar a melhor 

relação entre o reservatório e a estrutura extravasora. 

 Segundo Cruz et al.(2000), o método de Pulz despreza a variação longitudinal da 

vazão e da área, com contribuição lateral igual a zero. Sob a forma diferencial, a equação da 

continuidade pode ser assim expressa: 

QsQe
dt

dS
        (4.22) 
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onde: 

S = armazenamento; 

eQ = vazão de entrada 

sQ = vazão de saída 

 Usando um esquema de diferenças finitas, tem-se: 
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111    (4.23) 

 

onde os sub-índices indicam os valores nos tempos t e t+1 

 Em qualquer tempo os termos Qet, Qet+1, Qst e St são conhecidos, pois é conhecido 

o hidrograma de entrada no reservatório e é necessário fornecer um armazenamento e uma 

vazão de saída inicial. Os termos desconhecidos, então, são Qst+1 e St+1. Reagrupando os 

termos conhecidos têm-se: 
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 Como há dois termos desconhecidos é necessária mais uma equação para que o 

sistema tenha solução. A segunda equação é aquela que relaciona o armazenamento com a 

vazão de saída do reservatório. 

A relação armazenamento x vazão de saída é obtida da composição das funções 

cota x armazenamento e cota x vazão. 

 A função cota x armazenamento é obtida da relação em que a cada cota 

corresponde um volume. A função cota x vazão é estabelecida em função das estruturas 

extravasoras do reservatório que podem ser descarregador de fundo e vertedor. 

 A equação geral do descarregador de fundo é dada por: 

 

ghCdAoQ 2       (4.25) 

 

onde Q = vazão de saída; Cd = coeficiente de descarga; Ao = área da seção de saída; 

g =aceleração da gravidade e h = diferença de nível de montante para jusante. 

 Para o caso de vertedores, a equação geral é dada por: 

2
3

)( kzzCdBQ        (4.26) 
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onde Q =vazão de saída; Cd = coeficiente de descarga; B = largura do vertedor; z =cota da 

linha d’água e kz = cota da crista do vertedor. 

 De posse da relação armazenamento x vazão obtida da fusão entre as relações cota 

x armazenamento e cota x vazão, a simulação do escoamento no reservatório é realizada 

segundo o seguinte algoritmo: 

1)- Determinar a função )
2

(
t

S
QfQ


  

2)- Estabelecer o volume inicial: S0 que depende de valores observados ou de critérios de 

estudo. Com base em S0, determina-se o valor da vazão de saída Qs0 inicial; 

3)- Determina-se o termo da direita da equação 4.24, visto que é conhecido o hidrograma de 

entrada do reservatório; 

4)-Conhecido o termo da direita da equação 4.24, conhece-se o valor de 
t

S
Qs




2

2

2
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este entra-se na )
2
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S
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  e determina-se o valor de Qs2; 

5)- Com o valor de Qs2, obtêm-se S2 em 4.24; 

6)- Para cada intervalo de tempo se repetem os passos 2 a 5. 

 Os hidrogramas de cheia serão amortecidos desde que SmáxtS  )(0 . 

 

 

4.7.2- Inserção das medidas de controle centralizado 

 

 Conforme comentado anteriormente, foram testados dois tipos de estruturas de 

controle. O primeiro tipo utilizou o controle centralizado e foi composto por dois reservatórios 

de detenção inseridos em áreas públicas da área de estudo: Praça T-25 e rótula do encontro 

das avenidas 85 e T-63. Esses reservatórios serão abertos e aproveitarão os contornos já 

existentes nas referidas praças para definir suas geometrias. 

 O reservatório da rótula de encontro das avenidas 85 com T-63 teve seu 

dimensionamento feito considerando as vazões dos trechos superiores das redes de 

drenagem de águas pluviais que passam pela Avenida 85 e pela rua S-2, e pelas vazões do 

lado esquerdo da rótula no trecho da Avenida T-63. O reservatório foi dimensionado para 

obter uma vazão de saída para os cenários atual e futuro de valores iguais ou inferiores aos 

da pré-urbanização. 

 O hidrograma amortecido do primeiro reservatório entrou novamente na galeria 

dando continuidade à propagação do escoamento no restante da área. O hidrograma final 

da propagação foi o de entrada para o segundo reservatório, localizado na Praça T-25. 
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 Ambos os reservatórios foram dimensionados considerando a pior situação, no caso, 

as vazões de entrada utilizadas foram as do cenário futuro. Com as dimensões dos 

reservatórios determinadas para essa situação foram propagadas as vazões do cenário 

atual. Por se tratar de reservatórios em áreas públicas, a altura limite considerada para o 

vertedor ou by-pass foi de 1m. O esquema desses reservatórios pode ser visto na figura 4.8. 

 

N.A.

SAÍDA DO COLETOR
PÚBLICO

VERTEDOR OU
BY-PASS

SAÍDA PARA
COLETOR PÚBLICO

D galeria

D orifício de
fundo

 

Figura 4.8 – Esquema dos reservatórios em áreas públicas 

 

 

4.7.3 – Inserção das medidas de controle distribuído ou na fonte 

 

 A segunda medida de controle adotada foi o reservatório inserido na saída de cada 

lote, no lugar da caixa de inspeção. Sua finalidade é a mesma do reservatório na área 

pública. Essa pode vir a ser uma medida facilmente aceita pela população, principalmente 

se o poder público incentivar sua aplicação por meio de redução da taxa de impostos e 

inserir a sua regulamentação na legislação pertinente. No que diz respeito à manutenção 

desses dispositivos, essa tarefa pode ser feita por meio de uma parceria entre o poder 

público e os proprietários dos lotes. Estes ficariam responsáveis pela instalação do 

dispositivo (material e obras) enquanto aquele, por mantê-los em condições adequadas de 

funcionamento. 

 Primeiramente os reservatórios para cada tipo de lote foram dimensionados 

considerando o lote com a ocupação prevista para o cenário futuro. Esses reservatórios 

foram utilizados para a simulação dos lotes do cenário atual com área impermeabilizada 

igual ou inferior à prevista para o cenário futuro. Para os lotes com áreas impermeáveis 

superiores a esses valores foram calculados novos reservatórios, sendo estes, 

dimensionados com as vazões correspondentes aos lotes totalmente impermeabilizados. 

Em ambos os casos, os orifícios de fundo foram adotados buscando as vazões da pré-

urbanização. 
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 Após a propagação nos reservatórios foram obtidos os hidrogramas correspondentes 

nos cenários atual e futuro, para os lotes com áreas impermeáveis, mesmo que esta fosse 

mínima. 

 A propagação na galeria utilizou os hidrogramas resultantes dos reservatórios nos 

lotes, e para os lotes sem superfícies pavimentadas do cenário atual, os hidrogramas foram 

os mesmos determinados na pré-urbanização com propagação pela rua e posteriormente 

pela galeria. 

 Os diâmetros dos orifícios de fundo adotados foram os diâmetros de tubos de PVC 

comerciais para esgoto. A altura limite da estrutura extravasora (by-pass ou vertedor) 

adotada foi 0,95m para todos os reservatórios. 

 O lay-out desses reservatórios pode ser visto na figura 4.9. 

 

VARIÁVEL

V
A
R
IÁ

V
E
L

A A

100

10

10

5

SAÍDA DO COLETOR

PLUVIAL DO LOTE

ÁREA DE ARMAZENAMENTO

PLANTA BAIXA
CORTE AA

SAÍDA PARA O
COLETOR PÚBLICO

DNmín=10

Dimensões em cm ORIFÍCIOS DE SAÍDA

INSPEÇÃO

VERTEDOR OU BY-PASS

 

Figura 4.9 – Esquema de reservatório no lote (adaptado de Cruz et al., 2000) 

 

 

4.8- ESTIMATIVA DE CUSTO DAS ESTRUTURAS DE CONTROLE ADOTADAS 

 

 Para se ter uma noção dos custos envolvidos na adoção de quaisquer das estruturas 

de controle apresentadas, foi feito um cálculo tomando como base os valores de materiais e 

serviços constantes da revista Construção – Minas/Centro-Oeste da Editora PINI para o mês 

de abril de 2001. Os reservatórios foram considerados em concreto armado de acordo com 

os detalhes apresentados nas figuras 4.8 e 4.9. A espessura das paredes e do fundo 

adotada para os reservatórios das áreas públicas foi de 15cm. A tampa, o fundo e as 

paredes dos reservatórios nos lotes ficaram com espessura de 10cm. 

Para esse levantamento foram considerados os seguintes materiais e serviços com 

seus respectivos custos: 

- concreto estrutural: volume de concreto necessário para a execução da laje de fundo e 

das paredes do reservatório a R$190,00/m3; 
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- lastro de concreto de 10cm de espessura: volume de concreto necessário para cobrir o 

fundo do reservatório a R$130,00/m3; 

- escavação: R$7,50/m3; 

- compactação: R$4,00/m2; 

- reaterro: R$10,50/m3; 

- forma (paredes): 12m2/m3 de concreto a R$ 25,00/m3; 

- aço: 100kg/m3 de concreto estrutural a R$2,00/kg; 

- transporte de material (apenas para os reservatórios das áreas públicas): R$0,60/m3. 

O item seguinte apresentará os resultados encontrados para as atividades descritas 

até o momento. 
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5.0 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Nesse tópico serão apresentados os resultados encontrados após a simulação do 

escoamento na área de teste antes e após a inserção das estruturas de controle descritas. 

 Antes da inserção das estruturas de controle foi encontrado um aumento significativo 

da vazão de pico nos hidrogramas dos cenários atual e futuro em comparação com o 

hidrograma do cenário de pré-urbanização. A tabela 5.1 mostra o resumo dos resultados 

obtidos nessa etapa da simulação, na qual foram encontrados aumentos de 60,36% sobre a 

vazão de pico do cenário de pré-urbanização para o cenário atual e 75,58% para o cenário 

futuro. Não foi observada uma antecipação no tempo ao pico nos cenários atual e futuro, o 

que pode ser conseqüência da consideração das ruas no cenário de pré-urbanização já se 

encontrarem impermeabilizadas. A figura 5.1 apresenta os hidrogramas resultantes da 

simulação nos três cenários de análise. 

 

Tabela 5.1 – Resultado das simulações dos cenários sem as estruturas de controle 

Cenário Vazão de Pico (l/s) % Acréscimo 

Pré-urbanização 2724,89 ***** 

Atual 4369,52 60,36 

Futuro (PDIG) 4784,35 75,58 

 

Há uma pequena diferença entre as vazões de pico nos cenários atual e futuro, 

conseqüência da também pequena diferença entre os índices de áreas impermeáveis entre 

os dois cenários. Em alguns intervalos, as vazões no cenário atual são superiores às do 

cenário futuro, o que pode ser explicado pela existência de quadras com a maioria dos lotes 

totalmente revestidos no cenário atual. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

tempo (min)

V
a
z
ã
o
 (

l/
s
)

cen. pré

cen.atual

cen.futuro

 

Figura 5.1- Efeito da impermeabilização sobre a vazão de pico 
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 O aumento nas vazões pode ser percebido ao se realizar a propagação do 

escoamento pelas ruas e galerias. Para os cenários atual e futuro foi necessário 

reposicionar algumas bocas de lobo da rede de drenagem existente. Foi necessário 

aproximá-las, já que as vazões geradas ultrapassaram a capacidade de escoamento 

principalmente das ruas T-36, T-62 e no trecho inferior da rua S-2. No que diz respeito à 

galeria pluvial, em alguns trechos foi necessário aumentar o diâmetro da mesma. As 

alterações  encontradas podem ser vistas nos mapas B7 e B8 do anexo B. 

 

 

5.1- EFEITO DA UTILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONTROLE SOBRE O 

ESCOAMENTO 

 

 As simulações dos escoamentos considerando a inserção dos reservatórios nas 

áreas públicas apresentou um resultado satisfatório no que diz respeito à redução e retardo 

dos picos dos hidrogramas nos cenários atual e futuro. 

O reservatório 1 (da rótula da Av. 85 com a T-63) foi dimensionado considerando 

uma área circular de 612m2 e uma outra adjacente de 195m2 nas quais, hoje, está instalada 

uma fonte conforme pode ser visto na figura 5.2. Essas áreas podem vir a ser adaptadas ou 

transformadas em reservatórios de detenção. Para essa finalidade seriam utilizados 800 m2 

para a instalação do primeiro reservatório de detenção. 

 

A= 195m

A= 612m

2

2

 

Figura 5.2 - Reservatório da rótula da Av. 85 com T-63 

 

O segundo reservatório foi calculado utilizando a vazão de saída do primeiro 

reservatório propagada juntamente com as demais vazões do restante da área. Esse 

reservatório teve sua geometria baseada nos contornos existentes na Praça T-25 conforme 

pode ser visto na figura 5.3. Para reduzir as vazões aos níveis da pré-urbanização, nesse 
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caso, é necessário um reservatório com uma área de 1950m2. 

A altura do by-pass ou vertedor para ambos os reservatórios foi definida com o intuito 

de não permitir que a profundidade máxima do reservatório excedesse a 1m por se tratarem 

de obras instaladas em locais públicos. 

Reservatório

Área: 1950m2

 

Figura 5.3 – Reservatório da Praça T-25 

 

As características dos dois reservatórios constam da tabela 5.2 e os hidrogramas 

resultantes constam da figura 5.4. 

 

Tabela 5.2 – Características dos reservatórios nas áreas públicas 

Reservatório Área (m
2
) 

Descarregador de 

fundo 
Cenário 

Profundidade 

máxima (m) 

Vazão de 

saída (m
3
/s) 

Volume de 

armazenamento 

(m
3
) 

Rótula 800 4300mm 
Atual 0,85 0,68 679 

Futuro 0,93 0,71 740 

Praça T-25 1950 8400mm 
Atual 0,89 2,46 1730 

Futuro 1,00 2,61 1944 

 

 

A tabela 5.3 apresenta o resultado da simulação considerando os dois reservatórios 

de detenção descritos. 

 

Tabela 5.3 – Resultado da simulação considerando dois reservatórios de detenção 

Cenário Vazão de Pico (l/s) Tempo ao pico (min) % Redução 

Pré-urbanização 2724,89 15 ****** 

Atual 2456,80 21 9,84 

Futuro (PDIG) 2606,90 21 4,33 
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Figura 5.4 – Efeito da utilização do controle centralizado 

 

As estruturas de controle inseridas nos lotes também apresentaram resultados 

satisfatórios, mas apenas no amortecimento do pico dos hidrogramas para os cenários atual 

e futuro, já que conseguiram reduzir a vazão de pico a níveis inferiores aos da pré-

urbanização. Conforme os resultados mostrados na tabela 5.6, a redução foi de 6,78% para 

o cenário atual e de 9,50% para o cenário futuro. A figura 5.5 mostra o efeito desse 

reservatório sobre o escoamento no lote urbano e figura 5.6 mostra o resultado da 

simulação do escoamento utilizando os reservatórios no interior dos lotes para toda a área. 
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Figura 5.5 – Efeito do reservatório sobre um lote tipo 9 
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 As dimensões dos reservatórios calculados e utilizados para amortecer o pico dos 

hidrogramas nos cenários atual e futuro são os apresentados nas tabelas 5.4 e 5.5. 

 O lote do tipo 18 foi dividido devido às suas dimensões, conforme detalhe constante 

na figura B5 do anexo B. Sendo assim, não há reservatório dimensionado para esse tipo de 

lote. 

 

Tabela 5.4 – Dimensões dos reservatórios nos lotes para o cenário futuro 

Tipo do lote 

Área do 

reservatório 

(m
2
) 

Número de 

orifícios 

Diâmetro do 

orifício (mm) 

Volume de 

detenção (m
3
) 

% de área 

permeável 

01 7,42 1 50 7,04 

10 

02 9,12 1 50 8,65 

03 9,83 2 40 9,34 

04 11,50 2 40 10,92 

05 11,02 3 40 10,46 

06 12,69 3 40 12,05 

07 14,10 2 50 13,40 

08 14,93 1 75 14,17 

09 16,60 1 75 15,76 

10 18,27 1 75 17,35 

11 19,94 1 75 18,94 

12 20,88 4 40 19,83 

13 21,44 3 50 20,36 

14 21,89 3 50 20,79 

15 26,49 3 50 22,31 

16 32,59 1 100 30,96 

17 34,71 1 100 32,97 

19b 18,44 1 75 17,52 

20 27,78 3 50 26,39 

21 29,63 6 40 28,14 

01 7,29 1 50 7,04 

15 

02 8,98 1 50 8,53 

03 9,67 2 40 9,19 

04 11,38 2 40 10,77 

05 10,84 3 40 10,30 

06 12,51 3 40 11,88 

07 13,89 2 50 13,20 

08 14,72 1 75 13,97 

17 34,29 1 100 32,57 

19a 12,23 2 50 11,61 
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Tabela 5.5 – Dimensões dos reservatórios para os lotes totalmente impermeabilizados 

Tipo do lote Área do 

reservatório 

(m
2
) 

Número de 

orifícios 

Diâmetro do 

orifício (mm) 

Volume de 

detenção (m
3
) 

01 7,70 1 50 7,27 

02 9,50 1 50 8,93 

03 10,50 2 40 9,69 

04 12,00 2 40 11,27 

05 13,60 2 40 12,87 

06 13,00 3 40 12,42 

07 14,50 2 50 13,77 

08 16,00 1 75 14,70 

09 17,10 1 75 16,21 

10 18,80 1 75 17,83 

11 20,50 1 75 19,44 

12 21,50 4 40 20,36 

13 22,05 3 50 20,93 

14 22,50 3 50 21,37 

15 24,10 3 50 22,88 

16 33,45 1 100 31,77 

17 36,00 1 100 33,88 

19a 12,80 2 50 12,12 

19b 18,90 1 75 17,95 

20 28,50 3 50 27,06 

21 29,70 5 50 28,16 

 

As vazões resultantes do cenário futuro foram inferiores às do cenário atual na maior 

parte dos intervalos de tempo, o que pode ser explicado pelo fato de no cenário atual 

haverem trechos em que a maioria dos lotes estão completamente impermeabilizados e no 

cenário futuro, todos os lotes têm área permeável. 

 Para que seja possível perceber o efeito das estruturas de controle adotadas no 

amortecimento e retardo dos hidrogramas de cheia, foi construído o gráfico da figura 5.7, 

que relaciona as vazões obtidas das simulações considerando as estruturas de controle nos 

cenários atual e futuro com as vazões do cenário de pré-urbanização. No que diz respeito 

ao retardo do pico dos hidrogramas de cheia, os reservatórios em áreas públicas se 

mostraram mais eficientes que os reservatórios individuais, uma vez que além de reduzir as 

vazões, houve um retardo de 6 minutos no tempo ao pico. 

 

 

Tabela 5.6 – Resultado da simulação considerando os reservatórios nos lotes 

Cenário Vazão de pico (l/s) Tempo ao pico (min) % Redução 

Pré-urbanização 2724,89 15 ****** 

Atual 2540,21 16 6,78 

Futuro (PDIG) 2466,00 16 9,50 
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Figura 5.6 - Efeito da utilização do controle distribuído 
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Figura 5.7 – Efeito das estruturas de controle sobre as vazões de pico dos cenários atual e futuro 

 

 A decisão sobre a adoção de quaisquer das alternativas propostas não é função, 

apenas, da eficiência hidráulica dos dispositivos. Os custos envolvidos podem ser o fator 

determinante na escolha. Sendo assim, no próximo tópico serão apresentados os custos 

correspondentes às estruturas de controle utilizadas neste estudo. 
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5.2- CUSTOS DAS ESTRUTURAS DE CONTROLE 

 

 Os custos preliminares encontrados para a implantação das estruturas de controle 

adotadas são os mostrados a seguir. 

Para os reservatórios das áreas públicas: 

- Rótula: R$93.830,00 o que corresponde a um custo por metro quadrado de 

R$116,27/m2; 

- Praça T-25: R$203.000,00 o que corresponde a um custo por metro quadrado de 

R$104,10/m2. 

Para os reservatórios individuais nos lotes os valores encontrados são os mostrados 

na tabela 5.7. Esses valores correspondem aos lotes com 0%, 10% e 15% de área 

permeável. O custo por metro quadrado desses reservatórios variou de R$197,27 a 

R$279,87/m2. 

Tabela 5.7 – Custos dos reservatórios individuais 

Tipo de lote/% 

de área 

permeável 

Custo total 

(R$) 

Custo/m
2
 

(R$) 
 

Tipo de lote/% 

de área 

permeável 

Custo total 

(R$) 

Custo/m
2
 

(R$) 

01/10 2066.58 278.52  07/15 3305.98 238.01 

02/10 2404.59 263.66  08/15 3457.77 234.90 

03/10 2542.62 258.66  17/15 6820.07 198.89 

04/10 2861.38 248.82  19a/15 2998.49 245.17 

05/10 2770.53 251.41  01/00 2123.08 275.72 

06/10 3084.26 243.05  02/00 2478.67 260.91 

07/10 3344.50 237.20  03/00 2671.43 254.42 

08/10 3495.98 234.16  04/00 2955.42 246.29 

09/10 3797.41 228.76  05/00 3252.66 239.17 

10/10 4094.90 224.13  06/00 3141.82 241.68 

11/10 4388.98 220.11  07/00 3417.65 235.70 

12/10 4553.17 218.06  08/00 3689.60 230.60 

13/10 4650.56 216.91  09/00 3886.87 227.30 

14/10 4728.60 216.02  10/00 4188.58 222.80 

15/10 5516.47 208.25  11/00 4486.90 218.87 

16/10 6538.81 200.64  12/00 4660.97 216.79 

17/10 6889.34 198.48  13/00 4756.30 215.71 

19b/10 4124.98 223.70  14/00 4834.09 214.85 

20/10 5734.58 206.43  15/00 5109.25 212.00 

21/10 6045.49 204.03  16/00 6681.28 199.74 

01/15 2040.23 279.87  17/00 7101.60 197.27 

02/15 2377.18 264.72  19a/00 3104.71 242.56 

03/15 2511.66 259.74  19b/00 4206.21 222.55 

04/15 2838.73 249.45  20/00 5855.83 205.47 

05/15 2736.31 252.43  21/00 6057.21 203.95 

06/15 3050.75 243.87     
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Os valores apresentados não levaram em consideração os custos de manutenção, 

as ligações de entrada e saída para a rede de drenagem do lote ou da galeria, e nem o valor 

do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas). Este pode ocasionar um acréscimo de 

aproximadamente 20%. Os valores dos elementos considerados na estimativa de custos 

constam da tabela A5 do anexo A. 
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6.0 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Neste estudo procurou-se estimar os efeitos da evolução da urbanização, 

caracterizados pelo aumento das superfícies impermeáveis, sobre as vazões, quando da 

ocorrência de eventos de precipitação intensa, assim como avaliar a eficiência hidráulica de 

dois tipos de reservatórios de detenção no controle do escoamento superficial. 

 Após a simulação da ocupação da área de estudo nos três cenários propostos, a 

galeria de drenagem atual se mostrou insuficiente para conter os acréscimos nas vazões de 

pico obtidas após o processo de urbanização. 

 A utilização dos dois reservatórios de detenção nas praças se mostrou eficiente no 

amortecimento e no retardo dos picos dos hidrogramas dos cenários atual e futuro, uma vez 

que a vazão do cenário futuro ficou 4,33% menor que a vazão de pré-urbanização. No 

entanto, para o cenário atual, as estruturas se mostraram superdimensionadas, já que a 

redução foi de 9,84%, o que mostra que os volumes necessários para esse cenário podem 

ser menores que os determinados para o cenário futuro. 

 A inserção dos reservatórios individuais na saída dos lotes também se mostrou 

eficiente, uma vez que as vazões após o controle foram 6,78% e 9,50% inferiores à vazão 

da pré-urbanização, respectivamente, para os cenários atual e futuro. 

 Em termos relativos, os dois reservatórios nas praças se mostraram mais eficientes 

do que os reservatórios no interior dos lotes no controle do escoamento final na área de 

estudo, pois além de reduzir as vazões a níveis inferiores aos da pré-urbanização, ainda 

possibilitaram um retardo de 6 minutos no tempo ao pico, embora os problemas localizados 

observados durante a simulação do escoamento nas ruas continuem a ocorrer. 

 Do ponto de vista econômico, a melhor opção são os reservatórios em áreas 

públicas, que apresentaram custo menor do que o somatório dos custos dos reservatórios 

individuais, quando analisada a área como um todo. 

 Após o término do estudo podem ser apontadas três alternativas para o controle do 

escoamento na área de teste: 

1)- o redimensionamento da rede de drenagem com redução da distância entre as bocas de 

lobo e a substituição dos tubos com diâmetros inferiores aos necessários. Essa medida 

permitirá o completo recebimento do escoamento superficial sem que esse ultrapasse a 

capacidade de escoamento das ruas e da galeria pluvial. As desvantagens dessa 

medida são os inconvenientes ocasionados pelas obras a serem realizadas e o fato de 

que as vazões finais continuarão superiores às da pré-urbanização, permanecendo, 

portanto, a transferência dos acréscimos para jusante e o risco de inundações; 

2)- adoção dos reservatórios em áreas públicas com a manutenção da galeria original. Essa 

medida possibilitará o amortecimento do hidrograma de cheia para a área de estudo 
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não transferindo os acréscimos das vazões para jusante. A galeria original permanecerá 

e ficará superdimensionada. Considerando a área como um todo há uma redução da 

vazão de pico, mas os excedentes do escoamento nas ruas continuarão a acontecer, 

uma vez que as bocas de lobo permanecerão nos mesmos locais; 

3)- adoção dos reservatórios no interior dos lotes com redução do efeito local dos 

acréscimos observados sem transferi-lo para jusante. A galeria original será mantida e 

ficará superdimensionada. O problema com o escoamento nas ruas será solucionado 

uma vez que estas apenas receberão as vazões dos lotes sem ocupação e das ruas no 

cenário atual, e somente das ruas no cenário futuro, já que os reservatórios 

descarregarão diretamente na galeria. Os trechos das ruas que não tiverem galerias de 

águas pluviais deverão ser providos das mesmas para que seja possível receber as 

vazões dos reservatórios dos lotes. 

 A adoção de quaisquer das alternativas sugeridas está sujeita a estudo econômico, 

global, já que o levantamento de custos foi feito apenas para os reservatórios, e de 

viabilidade técnica segundo as normas para execução das redes de esgoto pluvial local, 

além da aceitação da população. 

 A localização de áreas públicas nas quais seja possível a construção de 

reservatórios de detenção, a adoção de normas específicas para a drenagem de águas 

pluviais em áreas urbanas e a possibilidade de incentivo do poder público na adoção dos 

reservatórios nos lotes, têm grande peso na decisão sobre a adoção de qualquer das 

alternativas apresentadas, não apenas para a área considerada neste estudo, como 

também, para outras áreas urbanas. 

 É possível, ainda, amortecer apenas parte dos acréscimos das vazões geradas 

diminuindo os volumes dos reservatórios em ambos os casos ou utilizar as estruturas de 

controle adotadas conjuntamente. 

 Para o meio técnico espera-se o aperfeiçoamento das técnicas em estudo de modo 

que as mesmas possam ser aplicadas como medidas preventivas, que conjugadas à 

fiscalização eficiente da legislação, promovam o controle das cheias em áreas urbanas. 

 Para a população, de uma maneira geral, espera-se a conscientização sobre os 

efeitos das atividades antrópicas sobre o meio ambiente, em especial sobre os recursos 

hídricos. É necessário o respeito ao índice de áreas permeáveis especificado para cada 

região e a redução do lançamento de resíduos sólidos nas ruas, já que na ocorrência de 

chuvas, eles podem entupir as bocas de lobo, as galerias pluviais, e até mesmo os 

reservatórios que possivelmente estejam instalados. 

 Dentre o leque de opções existente para o gerenciamento das águas pluviais em 

áreas urbanas, este estudo abrangeu de forma direta a redução das vazões de pico obtidas 

nas simulações, mas é fundamental o aprimoramento de técnicas que possam diminuir os 
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volumes escoados. Nesse sentido serão de grande valia pesquisas complementares que 

utilizem a variação do reservatório no interior do lote permitindo a infiltração, além de outras, 

que estejam direcionadas ao controle da qualidade da água nesses reservatórios. 

 Com este estudo espera-se ter fornecido subsídios para a indicação de técnicas 

alternativas para o controle das cheias em áreas urbanas. 
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Tabela A1 – Dados para simulação – cenário de pré- urbanização 

Lote Recuo (cm) Telhado Grama %Imp. %Imp. 
(*)

n.dx 
(*)

n.dx 

Tipo Comp.(cm) Larg.(cm) Comp. (cm) Larg. (cm) Comp. (cm) Larg.(cm) Grama Recuo Grama Recuo 

01 2700 1200 700 10 5 2000 200 0 0 10 35 

02 3125 1200 700 10 5 2425 200 0 0 10 35 

03 3270 1300 700 10 5 2570 200 0 0 10 35 

04 3045 1560 700 10 5 2345 200 0 0 10 35 

05 3221 1630 800 10 5 2421 300 0 0 15 40 

06 3286 1750 800 10 5 2486 300 0 0 15 40 

07 3592 1740 800 10 5 2792 300 0 0 15 40 

08 3868 1745 800 10 5 3068 300 0 0 15 40 

09 4677 1550 800 10 5 3877 300 0 0 15 40 

10 4784 1620 800 10 5 3984 300 0 0 15 40 

11 4940 1670 800 10 5 4140 300 0 0 15 40 

12 3175 2781 900 10 5 2275 400 0 0 20 45 

13 4834 1955 900 10 5 3934 400 0 0 20 45 

14 2504 3823 900 10 5 1604 400 0 0 20 45 

15 3637 2765 900 10 5 2737 400 0 0 20 45 

16 4851 2843 900 10 5 3951 400 0 0 20 45 

17 4851 2973 900 10 5 3951 400 0 0 20 45 

19a 2732 2100 900 10 5 1832 400 0 0 20 45 

19b 5100 1528 900 10 5 4200 400 0 0 20 45 

20 3870 2929 900 10 5 2970 400 0 0 20 45 

21 5100 2500 900 10 5 4200 400 0 0 20 45 
(*)

ndx número de intervalos da discretização espacial utilizada no modelo computacional 
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Tabela A2 – Dados para simulação - cenário atual 

Lote Recuo(cm) Ai(m
2
) Telhado Grama % Imp. % imp. 

(*)
n. dx (*)n. dx Calha 

Quadra/lote Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Grama Recuo Grama Recuo 

S8 20 3270 1300 700 130 1440 450 2570 200 0 0 10 35 S 

 19 3221 1630 700 115 937 615 2521 200 0 0 10 35 S 

S4 3 3270 1300 700 136 1506 450 2570 200 0 0 10 35 S 

S8 24 3125 1200 700 174 2178 400 2425 200 0 0 10 35 S 

S4 4 3125 1200 700 64 794 400 2425 200 0 0 10 35 S 

 5 3125 1200 700 350 2425 400 2425 200 74 100 10 35 S 

 6 3125 1200 700 207 2425 400 2425 200 0 16 10 35 S 

 7 3125 1200 700 252 2425 400 2425 200 0 69 10 35 S 

 10 3125 1200 700 162 2024 400 2425 200 0 0 10 35 S 

 11 3270 1300 700 78 868 450 2570 200 0 0 10 35 S 

 12 3270 1300 700 290 2570 450 2570 200 0 65 10 35 S 

 16 3270 1300 700 384 2570 450 2570 200 60 100 10 35 S 

 17 3270 1300 700 342 2570 450 2570 200 19 100 10 35 S 

 18 3125 1200 700 291 2425 400 2425 200 13 100 10 35 S 

 19 3270 1300 700 341 2570 450 2570 200 18 100 10 35 S 

 20 3270 1300 700 225 2500 450 2570 200 0 0 10 35 S 

 21 3125 1200 700 338 2425 400 2425 200 62 100 10 35 S 

 22 3125 1200 700 115 1434 400 2425 200 0 0 10 35 S 

 23 3270 1300 700 402 2570 450 2570 200 78 100 10 35 S 

 24 3125 1200 700 301 2425 400 2425 200 24 100 10 35 S 

 27 2700 1200 700 179 2000 400 2000 200 0 23 10 35 S 

 28 2700 1200 700 110 1375 400 2000 200 0 0 10 35 S 

140 1 4834 1955 900 633 3934 578 3934 400 1 100 20 45 S 

 2 4677 1550 800 576 3877 475 3877 300 36 100 15 40 S 

 3 4940 1670 800 638 4140 535 4140 300 25 100 15 40 S 

 6 4677 1550 800 578 3877 475 3877 300 37 100 15 40 S 

 7 3592 1740 800 524 2792 570 2792 300 40 100 15 40 S 

 12 4677 1550 800 452 3877 475 3877 300 0 67 15 40 S 
(*)

ndx número de intervalos da discretização espacial utilizada no modelo computacional 
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Tabela A2 (cont.) – Dados para simulação - cenário atual 

Lote Recuo (cm) Ai (m
2
) Telhado Grama % Imp. % imp. 

(*)
n. dx 

(*)
n. dx Calha 

Ident. Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Grama Recuo Grama Recuo 

140 16 4677 1550 800 629 3877 475 3877 300 59 100 15 40 S 

 17 3125 1200 700 90 1125 400 2425 200 0 0 10 35 S 

 18 2504 3823 900 489 1604 1512 1604 400 0 1 20 45 S 

141 22 3868 1745 800 461 3068 573 3068 300 0 79 15 40 S 

141 19 4784 1670 800 654 3984 535 3984 300 49 100 15 40 S 

 17 3868 1745 800 206 1802 573 3068 300 0 0 15 40 S 

 16 3868 1745 800 88 770 573 3068 300 0 0 15 40 S 

 15 4677 1550 800 118 1241 475 3877 300 0 0 15 40 S 

126 10 4784 1620 800 279 2734 510 3984 300 0 0 15 40 S 

214 10 3286 1750 800 433 2486 575 2486 300 5 100 15 40 S 

127 8 3045 1560 700 156 1347 580 2345 200 0 0 10 35 S 

146 8 4677 1550 800 510 3877 475 3877 300 8 100 15 40 S 

 9 4677 1550 800 622 3877 475 3877 300 56 100 15 40 S 

 24 3270 1300 700 159 1771 450 2570 200 0 0 10 35 S 

 1 3270 1300 700 247 2570 450 2570 200 0 17 10 35 S 

147 9 3868 1745 800 342 2988 573 3068 300 0 0 15 40 S 

 10 3592 1740 800 475 2792 570 2792 300 11 100 15 40 S 

 11 3592 1740 800 431 2792 570 2792 300 0 81 15 40 S 

S14 17 3125 1200 700 191 2382 400 2425 200 0 0 10 35 S 

 18 3270 1300 700 319 2570 450 2570 200 0 96 10 35 S 

 19 3270 1300 700 215 2389 450 2570 200 0 0 10 35 S 

 25 3870 2929 900 900 2970 1065 2970 400 2 100 20 45 S 

S13 1 3270 1300 700 355 2570 450 2570 200 32 100 10 35 S 

 5 3270 1300 700 276 2570 450 2570 200 0 49 10 35 S 

 6 3125 1200 700 190 2378 400 2425 200 0 0 10 35 S 

 9 3270 1300 700 76 845 450 2570 200 0 0 10 35 S 

 10 3270 1300 700 105 1167 450 2570 200 0 0 10 35 S 
(*)

ndx número de intervalos da discretização espacial utilizada no modelo computacional 
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Tabela A2 (cont.) – Dados para simulação - cenário atual 

Lote Recuo (cm) Ai (m
2
) Telhado Grama % Imp. % imp. 

(*)
n. dx 

(*)
n. dx Calha 

Ident. Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Grama Recuo Grama Recuo 

S13 17 3125 1200 700 172 2149 400 2425 200 0 0 10 35 S 

 18 3125 1200 700 267 2425 400 2425 200 0 87 10 35 S 

 19 3125 1200 700 121 1517 400 2425 200 0 0 10 35 S 

 20 3125 1200 700 363 2425 400 2425 200 88 100 10 35 S 

 21 3125 1200 700 171 2140 400 2425 200 0 0 10 35 S 

 26 3125 1200 700 340 2425 400 2425 200 64 100 10 35 S 

 27 3270 1300 700 348 2570 450 2570 200 25 100 10 35 S 

 28 3270 1300 700 351 2570 450 2570 200 28 100 10 35 S 

 11 3270 1300 700 245 2570 450 2570 200 0 15 10 35 S 

 12 3125 1200 700 276 2425 400 2425 200 0 98 10 35 S 

 13 3125 1200 700 320 2425 400 2425 200 43 100 10 35 S 

 14 3045 1560 700 469 2345 580 2345 200 94 100 10 35 S 

139 1 4834 1955 900 429 3713 578 3934 400 0 0 20 45 S 

 4 4677 1550 800 500 3877 475 3877 300 4 100 15 40 S 

 17 3125 1200 700 209 2425 400 2425 200 0 18 10 35 S 

 18 3125 1200 700 159 1989 400 2425 200 0 0 10 35 S 

139 6 4677 1550 800 710 3877 475 3877 300 94 100 15 40 S 

147 1A 5100 2500 900 1069 4200 850 4200 400 39 100 20 45 S 

 1B 5100 2500 900 1007 4200 850 4200 400 20 100 20 45 S 

 1C 5100 2500 900 1108 4200 850 4200 400 50 100 20 45 S 
(*)

ndx número de intervalos da discretização espacial utilizada no modelo computacional 
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Tabela A2a – Dados para simulação - cenário atual: lotes com 100% de área impermeável 

Lote Recuo (cm) Telhado Grama % Imp. % imp. 
(*)

n. dx 
(*)

n. dx Calha 
Tipo. Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Grama Recuo Grama Recuo 

01 

1 

2700 1200 700 2000 400 2000 200 100 100 10 35 S 

02 

2 

3125 1200 700 2425 400 2425 200 100 100 10 35 S 

03 3270 1300 700 2570 450 2570 200 100 100 10 35 S 

04 3045 1560 700 2345 580 2345 200 100 100 10 35 S 

05 3221 1630 800 2421 515 2421 300 100 100 15 40 S 

06 3286 1750 800 2486 575 2486 300 100 100 15 40 S 

07 3592 1740 800 2792 570 2792 300 100 100 15 40 S 

08 3868 1745 800 3068 573 3068 300 100 100 15 40 S 

09 4677 1550 800 3877 475 3877 300 100 100 15 40 S 

10 4784 1620 800 3984 510 3984 300 100 100 15 40 S 

11 4940 1670 800 4140 535 4140 300 100 100 15 40 S 

12 3175 2781 900 2275 991 2275 400 100 100 20 45 S 

13 4834 1955 900 3934 578 3934 400 100 100 20 45 S 

14 2504 3823 900 1604 1512 1604 400 100 100 20 45 S 

15 3637 2765 900 2737 983 2737 400 100 100 20 45 S 

16 4851 2843 900 3951 1022 3951 400 100 100 20 45 S 

17 4851 2973 900 3951 1087 3951 400 100 100 20 45 S 

19a 2732 2100 900 1832 650 1832 400 100 100 20 45 S 

19b 5100 1528 800 4300 464 4300 300 100 100 15 40 S 

20 3870 2929 900 2970 1065 2970 400 100 100 20 45 S 
(*)

ndx número de intervalos da discretização espacial utilizada no modelo computacional 
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Tabela A3 - Dados para simulação – cenário futuro 

Lote Recuo (cm) Telhado Grama Ai (m
2
) % Imp. % imp. 

(*)
n. dx 

(*)
n. dx 

1
5
%

 D
E

 Á
R

E
A

 P
E

R
M

E
Á

V
E

L
 Ident. Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Grama Recuo Grama Recuo 

01 2700 1200 700 2000 400 2000 200 275 39 100 10 35 

02 3125 1200 700 2425 400 2425 200 319 42 100 10 35 

03 3270 1300 700 2570 450 2570 200 361 38 100 10 35 

04 3045 1560 700 2345 580 2345 200 404 24 100 10 35 

05 3221 1630 800 2421 515 2421 300 446 46 100 15 40 

06 3286 1750 800 2486 575 2486 300 489 42 100 15 40 

07 3592 1740 800 2792 570 2792 300 531 44 100 15 40 

08 3868 1745 800 3068 573 3068 300 574 45 100 15 40 

17 4851 2973 900 3951 1087 3951 400 1226 32 100 20 45 

19a 2732 2100 900 1832 650 1832 400 488 41 100 20 45 

19b 5100 1528 900 4200 364 4200 400 662 65 100 20 45 
(*)

ndx número de intervalos da discretização espacial utilizada no modelo computacional 
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Tabela A3a - Dados para simulação – cenário futuro 

Lote 
Recuo (cm) 

Telhado Grama 
Ai(m

2
) 

% Imp. % imp. 
(*)

n. dx 
(*)

n. dx 

1
0
%

 D
E

 Á
R

E
A

 P
E

R
M

E
Á

V
E

L
 

Tipo Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Comp.(cm) Larg.(cm) Grama Recuo Grama Recuo 

01 2700 1200 700 2000 400 2000 200 292 60 100 10 35 

02 3125 1200 700 2425 400 2425 200 338 61 100 10 35 

03 3270 1300 700 2570 450 2570 200 383 59 100 10 35 

04 3045 1560 700 2345 580 2345 200 428 49 100 10 35 

05 3221 1630 800 2421 515 2421 300 473 64 100 15 40 

06 3286 1750 800 2486 575 2486 300 518 61 100 15 40 

07 3592 1740 800 2792 570 2792 300 563 63 100 15 40 

08 3868 1745 800 3068 573 3068 300 607 63 100 15 40 

09 4677 1550 800 3877 475 3877 300 652 69 100 15 40 

10 4784 1620 800 3984 510 3984 300 698 68 100 15 40 

11 4940 1670 800 4140 535 4140 300 742 67 100 15 40 

12 3175 2781 900 2275 991 2275 400 795 51 100 20 45 

13 4834 1955 900 3934 578 3934 400 851 70 100 20 45 

14 2504 3823 900 1604 1512 1604 400 862 25 100 20 45 

15 3637 2765 900 2737 983 2737 400 905 54 100 20 45 

16 4851 2843 900 3951 1022 3951 400 1241 56 100 20 45 

17 4851 2973 900 3951 1087 3951 400 1298 54 100 20 45 

18 5109 8995 1000 4109 3998 4109 500 4136 -12 100 25 50 

19b 5100 1528 900 4200 364 4200 400 701 77 100 20 45 

20 3870 2929 900 2970 1065 2970 400 1020 52 100 20 45 

21 5100 2500 900 4200 850 4200 400 1148 62 100 20 45 
(*)

ndx número de intervalos da discretização espacial utilizada no modelo computacional 
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Tabela A4 – Parâmetros urbanísticos de média densidade (Lei Complementar N
o
 050/96) 

Tabela II Parâmetros Urbanísticos de Média Densidade 

Padrões de 

utilização 

Área 

mínima do 

lote 

Índices Urbanísticos 
Afastamentos (M) (C) 

Mínimos Máximos 

Permeabilidade 

(%) 
Aproveitamento 

Ocupação (%) (a) Frontal Lateral e fundo (d) (e) (f) (g) 

Hab. 

Coletiva 

Demais 

usos 

Sub-térreo 

(b) 
Térreo 

Demais 

pavimentos 

Sub-

térreo 
Pavimentos N

o 
Pavimentos Dimensão linear 

A 

De 360 m
2
  

Até 

720 m
2
 

10 15 1
 

100 

Habitação 

Coletiva 

 

35 

Demais 

Habitações 

 

 

50 

Demais 

Usos 

 

 

70 

35 5 5 

Até  

2 Pav. 2.00 

3 Pav. 3.00 

4 Pav 3.20 

5 Pav. 3.40 

6 Pav. 3.60 

7 Pav. 3.80 

B 

Acima de 

720 m
2
  

Até 

 1440 m
2
 

10 15 1,5 100 35 5 5 

De 8 até 17 pav. 4.00 

Acima de 17 Pav. 5.00 

C 
Acima de 

1440 m
2
 

10 15 20 100 35 5 5 

Obs.: Afastamentos interblocos deverão 

respeitar o dobro dos valores definidos 

para os afastamentos laterais 

 

(a) Para efeito de aplicação do índice de ocupação, fica liberado até 70% para o pavimento térreo e mezanino quando destinados a estacionamento de veículos para habitação coletiva, bem como 
os afastamentos laterais e de fundo destes pavimentos, desde que sua cobertura seja destinada a lazer e/ou a jardins das unidades habitacionais coletivas. 

(b) Respeitado o índice de permeabilidade e o afastamento frontal. 
(c) Os afastamentos laterais exigidos deverão ser aplicados para cada lado do lote, salvo ressalvas constantes deste anexo. 
(d) O afastamento lateral exigido para o pavimento térreo e o primeiro andar, para as categorias de comércio e prestação de serviços será aplicado a apenas uma das laterais do lote, desde que a 

somatória dos Pés-direitos da Edificação não ultrapasse a 6,00 (seis metros). 
(e) Ficam liberados os afastamentos laterais exigidos para ambos os lados do lote, para as categorias de comércio e prestação de serviços somente para o pavimento térreo, desde que o pé-direito 

da Edificação não ultrapasse a 3,00 (três metros). 
(f) As edificações destinadas a habitação unifamiliar, geminada e seriada, terão seus afastamentos laterais suprimidos, desde que a somatória dos seus pés-direitos não ultrapasse a 6,00 (seis 

metros). 
(g) Os lotes de esquina, quando com área de até 700m

2
 (setecentos metros quadrados), para as categorias de comércio e prestação de serviços terão seus afastamentos laterais suprimidos desde 

que a somatória dos Pés-direitos da Edificação não ultrapasse a 6,00 (seis metros) 
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Tabela A5 – Custos dos elementos dos reservatórios dos lotes orçados 

Tipo de lote/% de 

área permeável do 

lote 

Área do 

reservatório 

(m
2
) 

Concreto 

estrutural 

(R$) 

Lastro de 

concreto 

(R$) 

Forma 

(R$) 

Aço 

(R$) 

Escavação 

(R$) 

Compactação 

(R$) 

Reaterro 

(R$) 

Custo total 

(R$) 

Custo/m
2
 

(R$) 

01/10 7.42 548.34 96.46 643.20 577.20 104.01 29.68 67.70 2066.58 278.52 

02/10 9.12 641.05 118.56 738.59 674.79 121.20 36.48 73.92 2404.59 263.66 

03/10 9.83 678.99 127.79 777.19 714.73 128.25 39.32 76.34 2542.62 258.66 

04/10 11.50 766.76 149.50 865.67 807.12 144.62 46.00 81.71 2861.38 248.82 

05/10 11.02 741.73 143.26 840.55 780.76 139.94 44.08 80.21 2770.53 251.41 

06/10 12.69 828.24 164.97 927.05 871.83 156.11 50.76 85.31 3084.26 243.05 

07/10 14.10 900.12 183.30 998.25 947.50 169.57 56.40 89.35 3344.50 237.20 

08/10 14.93 942.01 194.09 1039.49 991.59 177.43 59.72 91.64 3495.98 234.16 

09/10 16.60 1025.46 215.80 1121.15 1079.43 193.11 66.40 96.06 3797.41 228.76 

10/10 18.27 1107.92 237.51 1201.25 1166.23 208.64 73.08 100.26 4094.90 224.13 

11/10 19.94 1189.54 259.22 1280.01 1252.14 224.03 79.76 104.27 4388.98 220.11 

12/10 20.88 1235.14 271.44 1323.82 1300.15 232.64 83.52 106.46 4553.17 218.06 

13/10 21.44 1262.20 278.72 1349.75 1328.63 237.76 85.76 107.74 4650.56 216.91 

14/10 21.89 1283.89 284.57 1370.50 1351.47 241.86 87.56 108.75 4728.60 216.02 

15/10 26.49 1503.17 344.37 1578.73 1582.28 283.38 105.96 118.58 5516.47 208.25 

16/10 32.59 1788.35 423.67 1846.01 1882.48 337.56 130.36 130.38 6538.81 200.64 

17/10 34.71 1886.27 451.23 1937.03 1985.55 356.20 138.84 134.22 6889.34 198.48 

19b/10 18.44 1116.27 239.72 1209.33 1175.02 210.21 73.76 100.68 4124.98 223.70 

20/10 27.78 1563.95 361.14 1636.00 1646.27 294.91 111.12 121.18 5734.58 206.43 

21/10 29.63 1650.66 385.19 1717.40 1737.53 311.38 118.52 124.81 6045.49 204.03 

01/15 7.29 541.12 94.77 635.70 569.60 102.68 29.16 67.20 2040.23 279.87 

02/15 8.98 633.52 116.74 730.90 666.87 119.80 35.92 73.43 2377.18 264.72 

03/15 9.67 670.48 125.71 768.55 705.77 126.67 38.68 75.80 2511.66 259.74 

04/15 11.38 760.52 147.94 859.41 800.54 143.45 45.52 81.34 2838.73 249.45 

05/15 10.84 732.30 140.92 831.06 770.84 138.19 43.36 79.64 2736.31 252.43 

06/15 12.51 818.99 162.63 917.84 862.09 154.38 50.04 84.78 3050.75 243.87 
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Tabela A5 – Custos dos elementos dos reservatórios dos lotes orçados (cont.) 

Tipo de lote/% de 

área permeável do 

lote 

Área do 

reservatório 

(m
2
) 

Concreto 

estrutural 

(R$) 

Lastro de 

concreto 

(R$) 

Forma 

(R$) 

Aço 

(R$) 

Escavação 

(R$) 

Compactação 

(R$) 

Reaterro 

(R$) 

Custo total 

(R$) 

Custo/m
2
 

(R$) 

07/15 13.89 889.48 180.57 987.74 936.29 167.58 55.56 88.77 3305.98 238.01 

08/15 14.72 931.44 191.36 1029.10 980.47 175.45 58.88 91.07 3457.77 234.90 

17/15 34.29 1866.92 445.77 1919.06 1965.18 352.51 137.16 133.47 6820.07 198.89 

19a/15 12.23 804.57 158.99 903.47 846.91 151.68 48.92 83.94 2998.49 245.17 

01/00 7.70 563.81 100.10 659.23 593.49 106.87 30.80 68.77 2123.08 275.72 

02/00 9.50 661.41 123.50 759.33 696.22 124.98 38.00 75.23 2478.67 260.91 

03/00 10.50 714.44 136.50 813.06 752.04 134.86 42.00 78.55 2671.43 254.42 

04/00 12.00 792.69 156.00 891.62 834.41 149.46 48.00 83.25 2955.42 246.29 

05/00 13.60 874.74 176.80 973.17 920.78 164.82 54.40 87.94 3252.66 239.17 

06/00 13.00 844.13 169.00 942.83 888.56 159.08 52.00 86.22 3141.82 241.68 

07/00 14.50 920.35 188.50 1018.18 968.79 173.37 58.00 90.47 3417.65 235.70 

08/00 16.00 995.60 208.00 1092.00 1048.00 187.50 64.00 94.50 3689.60 230.60 

09/00 17.10 1050.25 222.30 1145.28 1105.52 197.78 68.40 97.34 3886.87 227.30 

10/00 18.80 1133.91 244.40 1226.38 1193.59 213.54 75.20 101.55 4188.58 222.80 

11/00 20.50 1216.73 266.50 1306.15 1280.77 229.17 82.00 105.58 4486.90 218.87 

12/00 21.50 1265.10 279.50 1352.52 1331.68 238.30 86.00 107.87 4660.97 216.79 

13/00 22.05 1291.60 286.65 1377.86 1359.57 243.31 88.20 109.11 4756.30 215.71 

14/00 22.50 1313.22 292.50 1398.51 1382.34 247.40 90.00 110.11 4834.09 214.85 

15/00 24.10 1389.77 313.30 1471.38 1462.92 261.89 96.40 113.59 5109.25 212.00 

16/00 33.45 1828.14 434.85 1883.04 1924.36 345.13 133.80 131.96 6681.28 199.74 

17/00 36.00 1945.60 468.00 1992.00 2048.00 367.50 144.00 136.50 7101.60 197.27 

19a/00 12.80 833.88 166.40 932.66 877.77 157.17 51.20 85.63 3104.71 242.56 

19b/00 18.90 1138.80 245.70 1231.11 1198.74 214.46 75.60 101.80 4206.21 222.55 

20/00 28.50 1597.76 370.50 1667.78 1681.85 301.33 114.00 122.61 5855.83 205.47 

21/00 29.70 1653.93 386.10 1720.47 1740.98 312.00 118.80 124.95 6057.21 203.95 
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