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RESUMO – O presente trabalho trata de uma solução não convencional de drenagem urbana 

da cidade de Natal. Com a urbanização, uso e ocupação do solo, os deflúvios superficiais 

aumentaram e rapidamente os baixios passaram a sofrer alagamentos, tornando-se, pois, necessárias 

intervenções de macrodrenagem, com a construção de reservatórios com volumes suficientes para 

armazenar as águas pluviais e/ou sistemas de bombeamento para transferir o excedente de água para 

outros locais. Essa alternativa de macrodrenagem vem se estabelecendo na cidade, porém, em 

alguns casos, requerendo que a transposição de águas seja integrada através de algum novo sistema 

de transferência, que possa receber águas de diversas lagoas e lançá-las em algum corpo receptor de 

grande capacidade. O presente estudo refere-se ao Projeto Executivo de Macrodrenagem e Manejo 

de Águas Pluviais da Zona Sul de Natal, constituindo-se no dimensionamento da galeria principal, 

tipo túnel, a ser construída por método não destrutível. Com o intuito de resolver definitivamente o 

problema de inundação na área do Projeto, foi idealizado um sistema integrado de drenagem, 

constituído por um complexo de reservatórios de detenção, que correspondem às lagoas existentes 

redimensionadas, interligados em série por galerias e túneis; funcionarão como extravasores do 

sistema para o estuário do Rio Potengi. Com a implantação desse sistema, se conseguirá reduzir a 

níveis aceitáveis o risco de inundação na área do Projeto. 

 

Palavras-Chave – Drenagem Urbana; Bacias fechadas; Sistema integrado. 

 

 

ABSTRACT – The present work is an unconventional solution of urban drainage of Natal. 

Urbanization and land use increased surface runoff and low topographic areas quickly began to 

suffer flooding with the necessary macro drainage interventions, as the construction of reservoirs 

with sufficient volumes to store rainwater and / or pumping systems to transfer surplus water to 

other locations. This alternative macro drainage has established itself in the city, however, in some 

cases requiring that water diversion was integrated by some new transfer system that could receive 

water from various lakes and transfer them to other receiving body of large capacity. The present 

study refers to the Executive Project of Macro Drainage and Stormwater Management for South 

Zone of Natal. The system is constituted of the dimension of main gallery, tunnel type, to be built 

by non destructive method. In order to permanently solve the problem of flooding in the project 

area, it was designed an integrated system of drainage, consisting of a complex of detention 

reservoirs, which correspond to the existing lagoons resized, interconnected in series by galleries 

and tunnels; they will work as spillway system in Potengi Estuary River. With the implementation 

of this system, it will be possible to reduce to acceptable levels the risk of flooding in the project 

area. 

 

Key-Word – Urban Drainage; Closed Catchments; Integrated system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata de uma solução não convencional de drenagem urbana da cidade 

de Natal. A Cidade está assentada em bacias fechadas de forma que os deflúvios superficiais se 

dirigem radialmente para o ponto mais baixo em que se localiza o receptor das águas – a bacia 

hidráulica de detenção e infiltração, ou lagoas como são chamadas. 

Originalmente, quando as essas áreas se encontravam em condições naturais, os baixios 

transformavam-se em lagoas durante os períodos chuvosos. Entretanto, com a urbanização, uso e 

ocupação do solo, os deflúvios superficiais aumentaram e rapidamente os baixios passaram a sofrer 

alagamentos, tornando-se, pois, necessárias intervenções de macrodrenagem, com a construção de 

reservatórios com volumes suficientes para armazenar as águas pluviais e/ou sistemas de 

bombeamento para transferir o excedente de água para outros locais. 

Essa alternativa de macrodrenagem vem se estabelecendo na cidade, porém, em alguns 

casos, requerendo que a transposição de águas seja integrada através de algum novo sistema de 

transferência, que possa receber águas de diversas lagoas e lançá-las em algum corpo receptor de 

grande capacidade. 

A cidade de Natal possui uma topografia ondular em elevações em torno de trinta metros o 

que propicia uma carga potencial em relação aos cursos de água litorâneos, facilitando, pois, o 

transporte das águas pluviais pela ação da gravidade. O principal dreno natural da cidade é o rio 

Potengi com um estuário importante para o trânsito de produtos, atracamento de navios e atividades 

pesqueiras. 

O presente estudo refere-se ao Projeto Executivo de Macrodrenagem e Manejo de Águas 

Pluviais da Zona Sul de Natal, constituindo-se no dimensionamento da galeria principal, tipo túnel, 

a ser construída por método não destrutível. 

A área do Projeto do Sistema de Macrodrenagem envolve os bairros de Dix-sept Rosado, 

Lagoa Nova, Nossa Senhora de Nazaré, Nova Descoberta, Candelária e Cidade da Esperança das 

Zonas Oeste e Sul da cidade de Natal. Em decorrência da natureza do terreno ondulado de origem 

dunar, conta com cinco bacias de drenagem fechadas que direcionam as águas captadas pelo 

sistema de microdrenagem para as seguintes lagoas de captação de águas de chuva localizadas no 

fundo das bacias: Lagoa dos Potiguares, Lagoa do Preá, Lagoas do Centro Administrativo, Lagoa 

de São Conrado e Lagoas da Cidade da Esperança.  

A região do Projeto apresenta condições de drenagem bastante precárias, provocando 

frequentes inundações em diversos pontos nos períodos de chuvas intensas em decorrência de 

diversos fatores críticos que interagem entre si, onde se destaca a deficiência do sistema de 

macrodrenagem dos excedentes de água das lagoas de captação.  

Nas referidas lagoas encontram-se instalados sistemas de bombeamento com funcionamento 

relativamente precário para reduzir o tempo de inundação das mesmas.  

Com o intuito de resolver definitivamente o problema de inundação na área do Projeto foi 

idealizado um sistema integrado de drenagem, constituído por um complexo de reservatórios de 

detenção, que correspondem às lagoas existentes redimensionadas, interligados em série por 

galerias e túneis, que funcionarão como extravasores do sistema para o estuário do Rio Potengi.  

Com a implantação desse sistema, se conseguirá reduzir a níveis aceitáveis o risco de 

inundação na área do Projeto. 
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2. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DO PROJETO DO SISTEMA INTEGRADO 

 

A área do projeto do Sistema de Macrodrenagem encontra-se num platô com altitude média 

superior a 30 m que se situa entre o Parque das Dunas (ao leste) e o estuário do Rio Potengi (ao 

oeste), sendo esse corpo d’água o principal corpo receptor natural de água pluviais da Região.  

O projeto do Sistema de Macrodrenagem engloba grande parte das bacias XII e XV do Sistema 

de Drenagem de Natal definido no Plano de Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

(PDDMA), conforme Tabela 1 e a Figura 1 seguintes: 

 

 

Tabela 1 – Bacias de Drenagem de Natal (PDDMA, 2010) 

 
ZONAS LESTE/OESTE/SUL

Abertas Fechadas

VII Potengi/Rocas-Ribeira 376,3

VIII Praias urbanas 218,2

IX Riacho do Baldo 714,8

X Potengi/Quintas-Base Naval 304,1

XI Parque das Dunas 1.194,0

XII Rio das Lavadeiras 1.264,8

XIII Via Costeira 116,2

XIV Rio Potengi/Felipe Camarão 712,6

XV Lagoas da Jaguarari 431,8

XVI Rio Pitimbú 1.048,9

XVII San Vale/Cidade Satélite 1.145,4

XVIII Rio Jundiai/Guarápes 398,0

XIX Lagoinha 1.016,0

XX Praia de Ponta Negra 949,3

Total Zonas Leste/Oeste/Sul 6.103,2 3.787,2

Total Natal 10.413,1 3.787,2

TOTAL GERAL 14.200,3

Árae (ha)
Bacias
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Figura 1 – Bacias de Drenagem de Natal (PDDMA, 2010) 

 
 

3. DIMENSIONAMENTO DO COLETOR PRINCIPAL DO SISTEMA INTEGRADO 

DE MACRP DRENAGEM 

 

3.1. Características do coletor principal do sistema integrado 

 

O coletor principal do Sistema integrado é composto de cinco trechos, iniciando no RD 1 e 

seguindo até a galeria que alimenta o reservatório de absorção das primeiras chuvas no estuário do 

rio Potengi, próximo ao curtume J. Mota, na Av. Ind. João Mota.  

Em todo o seu percurso o Sistema Integrado, constituído de galerias em túneis, construídas por 

método não destrutivo, recebe as contribuições de sete reservatórios de detenção das bacias XII e 

XV do Sistema de Drenagem de Natal, conforme ilustra a Figura 2. 
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Figura 2 – Bacias do Sistema de Macrodrenagem da Zona Sul e Oeste 
 

 

As características dos trechos do coletor principal do Sistema Integrado são as seguintes:  

 

 Trecho 101: com 658 m, liga o RD 1 até o ponto de conexão da galeria em túnel de 

deságue do RD 2. 

 Trecho 102: com 952 m, segue do ponto de conexão entre os RD 1 e RD 2 até a Rua 

José Gonçalves. 

 Trecho 103: com 1186 m, recebe as contribuições da bacia de drenagem do entorno da 

Rua José Gonçalves e segue até à Av. Gerônimo Câmara no ponto de deságues dos 

reservatórios de detenção RD 3 e RD 4 localizados no Centro Administrativo do 

Governo Estadual. 

 Trecho 104: com 2184 m, segue pela Av. Gerônimo Câmara até encontrar o ponto de 

deságue do RD 5. 

 Trecho 105: com 1934 m, trecho final do sistema integrado, desenvolve-se desde o RD 5 

até o ponto de final de lançamento no  RD 8, que se constitui de um reservatório para 

absorver os impactos das primeira chuvas a ser implantado na margem direita do 

estuário do rio Potengi. 
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3.2. Modelo hidrológico 

 

Para o dimensionamento do Sistema de Macrodrenagem, foi desenvolvido um modelo 

conceitual que exprime os processos hidrológicos no conjunto de bacias do sistema integrado. 

Fixou-se como período de retorno de projeto, T=50 anos e duração da chuva crítica tc= 6 horas. 

O modelo hidrológico é composto de três etapas: 

 

I. Modelo hidrológico concentrado das bacias. 

II. Modelo de simulação do funcionamento dos Reservatórios de Detenção. 

III. Integração dos hidrogramas efluentes dos Reservatórios de Detenção. 

 

Na Tabela 2, são fornecidas as vazões do coletor principal do Sistema Integrado de 

Macrodrenagem.  

Na determinação das vazões do coletor principal do Sistema Integrado, conforme mostra a 

Figura 3, foram levados em consideração os hidrogramas efluentes dos reservatórios de detenção 

determinados em estudos hidrológicos específicos assim como a defasagem de tempo decorrente do 

percurso da água ao longo dos coletores do Sistema Integrado.  

 

 
Figura 3 – Vazões nos trechos do coletor principal do Sistema Integrado 

 

 

Tabela 2 - Vazões do Sistema Integrado de Macrodrenagem 

Trecho 101 102 103 104 105 

 

Bacia Contribuição 

RD1 RD2 
 

R José 

Gonçalves 
 

RD3 + 

RD4 
 

RD5 + 

RD6 + 

RD7 
 

Vazão em m³/s 

T (min) 1 2 3 = 2+1 4 5=3+4 6 7=5+6 8 9=7+8 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 

30 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 

40 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 



 
 

 

 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

 

 

7 

50 5,2 1,0 6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 

60 6,5 1,3 7,8 0,1 7,9 0,0 7,9 0,0 7,9 

70 7,5 1,8 9,2 0,7 9,9 0,0 9,9 0,0 9,9 

80 8,2 2,2 10,4 0,7 11,2 0,0 11,2 0,0 11,2 

90 8,8 2,6 11,4 0,9 12,3 0,1 12,4 0,0 12,4 

100 9,3 2,9 12,2 1,1 13,3 0,5 13,8 0,1 13,9 

110 9,2 3,1 12,3 1,2 13,5 2,3 15,9 0,5 16,4 

120 9,0 3,3 12,3 1,4 13,7 3,0 16,7 1,3 18,0 

 

 

3.3. Dimensionamento hidráulico do coletor principal 

 

A Tabela 3 reproduz a planilha de cálculo dos elementos hidráulicos da galeria principal do 

sistema integrado identificados em cada coluna numerada da planilha, como é mostrado a seguir, 

com base no coeficiente n = 0,013 da Equação de Manning para canais: 

 

 

Tabela 3 – Planilha de cálculo da galeria principal do Sistema Integrado  

Trecho 
Comp. 

(m) 
Vazão 
(m³/s) 

Diam. 
(mm) 

Decliv. 
(m/m) 

Cota fundo  
coletor 

Zh h/D h (m) Rh/D 
 Vel. 
m/s k hc/D Regime Mon. Jus. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

101 658,24 9,300 2,20 0,0019 22,400 21,149 0,3388 0,9188 2,021 0,3084 2,59 1,295 0,649 Subcrítico 

102 881,80 12,300 2,40 0,0022 20,949 19,009 0,3302 0,8873 2,130 0,3088 2,95 1,378 0,670 Subcrítico 

103 1186,00 13,700 2,40 0,0028 19,009 15,689 0,3260 0,8727 2,094 0,3087 3,33 1,535 0,707 Subcrítico 

104 2193,38 17,800 2,60 0,0029 15,489 9,128 0,3362 0,9090 2,363 0,3086 3,58 1,633 0,730 Subcrítico 

105 1755,27 27,000 3,00 0,0033 8,728 2,935 0,3264 0,8741 2,622 0,3087 4,20 1,732 0,752 Subcrítico 
  
Sendo: 

 

1) Denominação dos trechos do coletor principal i; 

2) Comprimento do trecho i (Li),em m; 

3) Vazão máxima no trecho (Qi), conforme Tabela 2, em m³/s; 

4) Diâmetro do trecho (Di), em m; 

5) Declividade do trecho (Ii), em m/m; 

6) Cota do fundo do coletor de montante (Zmi), em m 

Zmi = Zmi + Dmi-1– Dmi 

7) Cota do fundo do coletor de jusante (Zji), em m 

Zji = Zmi – Ii x Li 

8) Fator de seção do fluxo uniforme (Zhi) 

 

 

9) Profundidade relativa da lâmina d’água no coletor 

h/D = 29,068Zh3 - 15,966Zh2 + 4,5769Zh + 0,0704 

10) Profundidade da lâmina d’água no coletor (h), em m; 

11) Raio hidráulico relativo (Rh/D); 

Rh/D = -0,398(h/D)2 + 0,7051(h/D) - 0,0035 

12) Velocidade da água no coletor (V), em m; 
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13) Coeficiente relativo ao regime de escoamento crítico no coletor (k);. 

 
14) Profundidade crítica relativa (hc/D); 

 
 

15) Regime de escoamento. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os problemas de alagamentos nos baixios da cidade de Natal devido ao aumento de volume das 

águas pluviais às lagoas de detenção e de infiltração são resolvidos através de um sistema de túneis 

coletores que permitirão o transporte dos excedentes de água acumulados nas lagoas para o rio 

Potengi.  

Trata-se de uma obra expressiva e não convencional que eliminará os riscos de inundação em 

vários pontos da cidade; particularmente, do Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do 

Norte e do Estádio Arena das Dunas, centro esportivo previsto para abrigar cerca de 40.000 pessoas 

durante a Copa de Futebol, prevista para junho de 2014. 

O sistema integrado é constituído de uma rede de túneis por método não destrutivo em relação à 

infraestrutura existente na cidade. Serão construídos em duas etapas, sendo os  cinco trechos de 

túneis com diâmetros entre 2,20 a 3,00 m e comprimento total de 6674 m. A adução será realizada 

por gravidade, garantindo assim o funcionamento automático, sem a necessidade de operações 

mecânico-elétricas. 
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