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IMPACTOS DOS PADRÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM 

MACEIÓ SOBRE O PARÂMETRO SCS-CN. Estudo de caso: Residencial San 

Nicolas, Maceió-AL 

Marcus Patrick Batista Accioly1 & Vladimir Caramori Borges de Souza1 

RESUMO --- O planejamento do uso e ocupação do solo é um dos meios que o poder público tem 
para reduzir os impactos do processo de urbanização sobre o escoamento pluvial, visando reduzir os 
alagamentos urbanos. Maceió-AL aprovou, em 2006, seu Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano e está elaborando o Código de Urbanismo e Edificações (CUE). Nesses documentos, 
encontram-se elementos que interferem nos processos hidrológicos, apresentando diretrizes para 
limitação das taxas de ocupação e impermeabilização do solo. Esse trabalho apresenta um estudo de 
caso (loteamento San Nicolas) para avaliação do impacto da aplicação dessas diretrizes e dos 
padrões de ocupação do loteamento sobre a geração do escoamento superficial. A área está inserida 
em uma região em intenso processo de urbanização na bacia do riacho Reginaldo (principal bacia 
urbana do município). Os resultados foram avaliados em três cenários: (i) sem ocupação urbana, (ii) 
com ocupação observando as diretrizes do CUE e padrões do loteamento e (iii) com ocupação sem 
planejamento. Verificou-se importante variação no parâmetro SCS-CN, ressaltando que o CUE é 
pouco restritivo em relação à impermeabilização. Em uma próxima etapa, serão avaliados os 
impactos nas vazões máximas geradas, através da aplicação de precipitação de projeto e de eventos 
observados. 

ABSTRACT --- The planning land use is a government instrument to reduce the impacts of the 
urbanization process on the pluvial draining system, aiming to reduce urban the overflow of 
drainage system. In 2006, Maceió municipality has approved the Guiding Plan and Urbanism and 
Constructions Code (CUE) is in discussion. These documents define rules to control the impacts of 
urbanization above the hydrological processes by limiting the land occupation and waterproofing of 
the ground. This paper presents an impact evaluation in runoff production by applying these rules 
through a case study in the San Nicolas residential quarter. This area is inserted in an intense 
urbanization process region, in the Reginaldo urban basin (main urban basin of the city). The results 
had been evaluated in three scenarios: (i) without urban occupation, (ii) with occupation observing 
the San Nicolas standards and (iii) with occupation without control of the municipal government. 
The results show an important variation in SCS-CN parameter and indicate that CUE has no impact 
to control urban runoff. In a next stage, the impacts in the peak flow on drainage system through the 
rain-flow analysis with project precipitation and rain observed events. 

Palavras-chave: Riacho Reginaldo, Plano Diretor, Drenagem Urbana. 
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1 INTRODUÇÃO 

Construções irregulares, fora dos padrões ou normas, invasões de áreas públicas e de 

preservação permanente, enchentes devido à impermeabilização são problemas bastante comuns nas 

grandes cidades brasileiras, ligados intimamente ao processo de ocupação do solo, que estão 

diretamente relacionados à geração do escoamento urbano das águas pluviais.  

No caso de Maceió, situações desse tipo ocorrem, principalmente, por dois motivos: (i) pela 

incapacidade de fiscalização por parte do poder público sobre o uso e ocupação do solo em área 

urbana e (ii) pela ausência, na legislação municipal, de elementos de planejamento que limitem a 

impermeabilização do solo.  

A cidade teve um acelerado crescimento a partir da década de 60, aumentando em quase 5 

vezes a população em 4 décadas. Ainda existem áreas consideradas de proteção ambiental, de 

reserva, de áreas verdes ou para absorção de águas de chuva, além daquelas de interesse cultural e 

paisagístico, mas que vêm sofrendo enorme pressão para sua ocupação. 

Também relacionado ao escoamento superficial, o padrão de urbanização na bacia 

impermeabiliza quase 100% dos lotes, sejam eles públicos ou privados (comerciais ou residenciais). 

Essa impermeabilização dos lotes provoca aumento do escoamento superficial causando 

alagamentos urbanos, que junto com as ligações clandestinas das redes de esgotos cloacais com as 

pluviais, além do próprio lixo, geram questões no âmbito social, ambiental, econômico e político.  

O Plano Diretor da Cidade, aprovado em 2006 (MACEIÓ, 2005), e o Código de Urbanismo e 

Edificações, ainda em tramitação na Assembléia Legislativa (MACEIÓ, 2006), são os únicos 

instrumentos básicos da gestão municipal para o planejamento urbano. Referente à drenagem 

urbana, diretrizes para o uso e ocupação do solo são descritas como forma de controlar o 

escoamento superficial e contribuir para a eficiência dos sistemas de drenagem. Entretanto, o 

impacto da aplicação dessas diretrizes no controle do escoamento superficial ainda não foi avaliado, 

não havendo estudos sobre o assunto, o que gera incerteza e ações ineficientes.  

A utilização de modelos chuva-vazão na estimativa do comportamento hidrológico de bacias 

urbanas permite quantificar o escoamento superficial, sendo de fundamental importância para o 

planejamento de sistemas de drenagem eficientes (SENA et al, 2006). Quando não há 

disponibilidade de informações hidrológicas, um dos métodos amplamente utilizado é o do “Soil 

Conservation Service” (SCS). Esse método possui um parâmetro único, o CN, que retrata as 

características de uso e ocupação do solo da bacia.  

Este trabalho apresenta uma análise do impacto no parâmetro CN do modelo SCS quando são 

aplicadas as diretrizes da legislação municipal referentes ao uso e ocupação do solo em comparação 

com os padrões atuais de urbanização observados. Para essa análise, foi feito um estudo de caso em 

um loteamento em processo de ocupação (Condomínio Residencial San Nicolas), onde foram 
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considerados três cenários diferentes de urbanização: (1) sem ocupação, (2) com ocupação 

aplicando os parâmetros de uso e ocupação do solo previstos na legislação e os padrões observados 

no loteamento e (3) com ocupação considerando os padrões de urbanização atualmente observados 

no restante da bacia do riacho Reginaldo (na qual o condomínio está inserido).  

A caracterização do uso e ocupação do solo no loteamento foi feita utilizando bases 

cartográficas (da prefeitura e do condomínio), fotos aéreas e visitas in loco. A escolha desta área 

ocorreu em função de se tratar de uma região em processo intenso de urbanização, mas com regras 

bem definidas para a ocupação dos lotes estabelecidas em convenção de condomínio e baseadas no 

Código de Urbanismo e Edificações de Maceió (Maceió, 2006). Outro fator importante na escolha 

da área de estudos foi a disponibilidade e fácil acesso às informações de caracterização da área. 

 

2 LEGISLAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO EM MACEIÓ 

A lei federal 6.766/79 (BRASIL, 1979), que tratava do uso e ocupação do solo, foi elaborada 

com conceitos da década de 70, onde a cidade era tratada como um objeto puramente técnico, no 

qual a função da lei seria apenas o de estabelecer padrões satisfatórios de qualidade para o seu 

funcionamento.  

Ignora-se dessa forma qualquer dimensão que reconheça conflitos, e muito menos a realidade 

da desigualdade das condições de renda e sua influência sobre o funcionamento dos mercados 

imobiliários urbanos (BRASIL, 2001). Avanços nos princípios de uso e ocupação do solo são 

apresentados no Estatuto das Cidades, que reforça a necessidade de revisão e/ou construção dos 

Planos Diretores.  

A regulamentação de uso e ocupação do solo se baseia nos princípios da Constituição Federal 

de 88, artigos 182 e 183, complementados pelo Estatuto da Cidade. Em Maceió, a configuração da 

ocupação urbana é regida pelo Plano Diretor (PD), instrumento básico da política urbana e que 

implementa diretrizes que regularizam o uso e ocupação do solo, complementadas pelo Código de 

Urbanismo e Edificações que define os padrões de edificações e gabaritos urbanísticos. 

Com base nesses documentos, serão descritas abaixo as diretrizes referentes ao uso e 

ocupação do solo que influenciam na geração do escoamento superficial em Maceió. 

 

2.1 Plano Diretor da Cidade de Maceió 
O Plano Diretor define, de maneira macro, diretrizes para o planejamento da cidade. Em seu 

capítulo V, que trata do uso e ocupação do solo, sugere como principais objetivos para a ordenação 

do uso e ocupação do solo: 

• Promover a integração de toda a população aos benefícios decorrentes da urbanização;  



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 4

• Garantir o desenvolvimento sustentável no uso e ocupação do solo;  

• Distribuir as atividades no território, de modo a evitar incompatibilidades ou 

inconveniências para a vizinhança;  

 
Verifica-se a preocupação em reduzir os avanços da cidade não-formal, buscando integrar a 

população à urbanização, garantir o desenvolvimento sustentável e distribuir as atividades, 

minimizando a incidência de construções irregulares, a invasão de áreas de preservação ou públicas, 

controlando os efeitos indesejáveis de áreas impermeáveis, reduzindo a poluição, e melhorando a 

qualidade de vida da população. 

Para sua implementação, o PD define como necessário:  

• A adoção do macrozoneamento municipal urbano e rural: as áreas da cidade são 

divididas de acordo com as atividades exercidas, infra-estrutura, crescimento e 

desenvolvimento populacional, facilitando a adoção das políticas urbanas, além de 

integrar a cidade como um todo;  

• A revisão da legislação urbanística, especialmente referente ao parcelamento do solo 

urbano, ao uso e ocupação do solo e às obras e edificações;  

• Aplicação dos instrumentos da política urbana previstos pelo Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001);  

 
A divisão de Maceió em zonas é descrita no artigo 120, inciso II, em cinco macrozonas, de 

acordo com suas características e diretrizes para uso e ocupação do solo:  

• Macrozona de Adensamento Controlado (MAC);  

• Macrozona Prioritária para Implantação de Infra-Estrutura Urbana (MPI-IE);  

• Macrozona de Restrição à Ocupação (MRO);  

• Macrozona de Estruturação Urbana (MEU);  

• Macrozona de Expansão Intensiva (MEI).  

 
De maneira geral, as macrozonas são regidas pelas seguintes diretrizes globais de ocupação e 

uso do solo:  

• Adequação da legislação urbanística às especificidades locais;  

• Adensamento controlado nas áreas com maior potencial de infra-estrutura urbana;  

• Controle ao adensamento nos bairros onde o potencial de infra-estrutura urbana é 

insuficiente;  

• Restrição à ocupação nas áreas de mananciais, de captação de água para abastecimento 

da cidade e de recarga dos aqüíferos de Maceió;  
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• Incentivo à ocupação dos vazios urbanos situados em áreas com infra-estrutura. 

 
Observa-se que tais medidas visam um uso do solo mais racional evitando a 

impermeabilização de toda a área urbana e a adequação à legislação urbanística específica. 

Verifica-se, ainda, nos artigos 125 e 126 a necessidade de adequação à legislação urbanística e 

especificidades locais, ou seja, a complementação do Plano Diretor pelo Código de Urbanismo e 

Edificações é indispensável.  

 

2.2 Código de Urbanismo e Edificações (CUE) 
O CUE define os seguintes parâmetros urbanísticos, relativos ao uso e ocupação do lote nas 

zonas urbanas e nos corredores urbanos de Maceió, que influenciam na geração do escoamento 

superficial: 

• Taxa de ocupação do terreno; 

• Recuos da Edificação; 

• Taxa de Permeabilidade do Terreno. 

 
A taxa de ocupação do terreno é a relação entre a área da projeção horizontal da edificação ou 

edificações e a área do lote. De acordo com o CUE, a porcentagem máxima é de 90% na ZR-1 

(MACEIÓ, 2006). 

Os recuos são definidos como as distâncias da edificação aos alinhamentos existentes ou 

projetados e às demais divisas do lote ou terreno. O CUE não apresenta os valores mínimos de 

recuo utilizados em Maceió para unidades residenciais unifamiliares tipo UR-1, conforme mostrado 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resumo dos parâmetros urbanísticos para zonas residenciais tipo 1 (Maceió, 2006). 

Recuo Mínimo Zonas Usos Taxa de Ocupação 
do Terreno Máxima Frontal (m) Laterais / fundos (m) 

UR-1 90% ---- ---- 
UR-3 70% Art. 408 Art. 408 
UR-2 / 
UR-5 60% 5 2.5 

ZR-1 Comercial 
Serviços 
Industrial 
Grupos I 
e II 

AC até 70m2: 90% 
AC até 300m2: 80% 5 Art. 473 
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Para os cálculos dos recuos frontais, laterais e de fundos do terreno, levam-se em 

consideração, respectivamente, as distâncias da edificação ao alinhamento existente ou projetado, a 

cada uma das divisas laterais e à divisa de fundos do lote (MACEIÓ, 2006).  

A taxa de permeabilidade relaciona as áreas descobertas e permeáveis do terreno com a sua 

área total. Para fins de cálculo, o código considera como permeáveis, as áreas sem pavimentação e 

sem edificação subterrânea, dotadas de solo natural ou vegetação, ou com pavimento permeável, 

que contribua para o equilíbrio climático e favoreça a drenagem de águas pluviais. A taxa de 

permeabilidade mínima para terrenos ou lotes é dada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Porcentagem de área permeável de lotes e terrenos (Maceió, 2006). 

Área (m²) Pmín. (%)
<300 livre 

300 - 1200 15 
1200 - 1800 5 
1800 – 2400 10 

>2400 15 
 

3 METODOLOGIA 

O trabalho consiste em um estudo de caso (Loteamento San Nicolas) que tem como objetivo 

avaliar o impacto das diretrizes de uso e ocupação do solo da legislação municipal e os padrões de 

ocupação do loteamento, sobre a geração do escoamento superficial. Este loteamento está inserido 

na bacia do riacho Reginaldo, principal bacia urbana de Maceió.  

Inicialmente, foi feita a descrição do loteamento: urbanização, sistemas de drenagem (natural 

e planejada) e legislação interna. Em seguida buscou-se sua caracterização: uso e ocupação do solo, 

e características hidrológicas, por meio de bases cartográficas, registro fotográfico, Plano Diretor e 

código de urbanização da cidade.  

As avaliações de geração de escoamento superficial, a partir de dados de chuva de projeto 

utilizando a curva IDF de Pfafstetter (1957), foram feitas através do modelo SCS, cujo parâmetro 

único (CN) representa as características de tipo, uso e ocupação do solo da bacia, além das 

condições de umidade antecedentes. A utilização da curva IDF de Pfafstetter se justifica pela 

ausência de estudos de chuvas intensas mais atuais para a cidade de Maceió, sendo, portanto, 

utilizada nos estudos dos sistemas de drenagem da cidade. 

Para a determinação do parâmetro CN foram considerados três cenários de urbanização: (01) 

sem urbanização, (02) com urbanização utilizando as diretrizes do CUE e os padrões de construção 

do loteamento e (03) com urbanização da área sem planejamento urbano.  
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A estimativa do valor de CN no cenário 01 considera uma área ainda sem ocupação urbana, 

com padrão de uso e ocupação referente a campos abertos com relva. 

Como o loteamento se encontra em fase de ocupação, havendo poucas casas construídas, 

utilizou-se um lote-padrão para a estimativa das áreas permeáveis e impermeáveis e para a 

estimativa do valor do parâmetro CN. Essas informações foram extrapoladas para o restante da área 

estudada, considerando o cenário 02. 

O cenário 03 considerou parâmetros de uso e ocupação do solo apresentados por Sena et al. 

(2006), cujo padrão de urbanização não considera formas de controle do escoamento superficial. 

Neste caso, a impermeabilização dos lotes é quase de 100%. 

Em seguida, foi estimado o valor do CN médio para cada um dos cenários analisados e 

comparados aos existentes na literatura para avaliar os parâmetros urbanísticos do Código de 

Urbanismo quanto à sua eficiência no que se refere ao controle da geração do escoamento 

superficial.  

 

4 ESTUDO DE CASO: Residencial San Nicolas, Maceió, AL. 

O Residencial San Nicolas é um loteamento urbano (Figura 1), que possui 311 lotes. Está 

localizado no bairro Serraria, as margens da Avenida Menino Marcelo (BR 316). Possui uma área 

total de 264.457,37 m2 ou 0,26 km2. 

 

Figura 1 - Foto aérea do loteamento San Nicolas (2006). 

 
Para a caracterização, foram utilizados cartas de uso e ocupação do solo na escala 1:10.000 do 

município de Maceió, contendo a topografia, o sistema viário e a divisão entre bairros e cartas de 
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localização dos lotes e demais áreas do loteamento em escala 1:1.000, contendo topografia, sistema 

viário e a rede de drenagem. 

4.1 Urbanização do loteamento 
A área de estudo desse trabalho se encontra na Macrozona de Expansão Intensiva que tem por 

finalidade evitar aumento nos custos de infra-estrutura urbana em decorrência de uma expansão 

extensiva da cidade. É destinada a uso residencial e a atividades complementares a moradia. Suas 

áreas de vegetação deverão ser preservadas, principalmente nas bordas dos tabuleiros, evitando 

assim desmoronamentos, erosão, comprometimento na recarga de aqüíferos, a geração de 

escoamento superficial (MACEIÓ, 2005).  

O loteamento está em processo de urbanização, sendo que, do total, há somente 50 lotes em 

construção e/ou totalmente construídos. A ocupação é destinada exclusivamente ao uso residencial 

e os lotes apresentam, em sua maioria, formas retangulares e com dimensões variando entre 450 m2 

e 530 m2, com exceção de alguns com área podendo chegar a 835 m2. A área total dos lotes é 

130.282,86 m2.  

O sistema viário utiliza asfalto como pavimento e compreende uma área de 44.865,10 m2. 

Possui duas praças, um campo de futebol, duas quadras de tênis, uma quadra poli esportiva, salão de 

festas, uma piscina e uma quadra de futebol de areia, totalizando uma área de 30.892,04 m2. O 

restante da área, principalmente de encostas, é ocupado com mata nativa, correspondendo a 

58.417,39 m2. A Tabela 3 apresenta os percentuais para cada tipo de uso considerado. 

Tabela 3 - Quadro resumo com o uso do solo no loteamento. 

Uso do solo A (m2) A (%) 
Áreas Pavimentadas 44.865,10 16,96 
Áreas residenciais 130.282,86 49,26 
Áreas não-urbanizadas 9.186,06 3,47 
Praças / Campos 21.705,98 8,21 
Áreas verdes 58.417,39 22,09 

 
Devido ao processo de urbanização, toda a área destinada a lotes e pistas foi planeada 

mudando toda a topografia local. Possui diferentes usos do solo, sendo o principal para uso 

residencial e o restante para: sistema viário, áreas de preservação ambiental, áreas verdes, quadras 

esportivas, parques, praças. 

4.2 Sistemas de drenagem 

O loteamento está localizado em uma área que funciona como divisor de águas, assim, todo o 

escoamento superficial é enviado ao riacho Reginaldo e ao Riacho Sebo, por meio de três sistemas 

de drenagem natural (Figura 2). 
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Figura 2 - Bacias de drenagem natural. 

O sistema de drenagem do loteamento é composto por três redes principais, que foram usadas 

na definição das bacias apresentadas na Figura 3, que transmitem o excedente de águas pluviais 

para os riachos Reginaldo e Sebo. Em visitas de campo, os administradores e moradores 

informaram que nos períodos chuvosos o volume escoado é alto, chegando a formar uma lâmina 

d’água em determinados pontos. 

 

Figura 3 – Divisão em bacias com base no projeto de drenagem urbana. 
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Toda a infra-estrutura do loteamento já está instalada, tendo a rede de drenagem da bacia 01 

condutos de 800 mm de diâmetro, e a rede da bacia de drenagem 03 condutos de 1000 mm, ambos 

com declividade de 1%. Os condutos foram executados em concreto e suas derivações têm diâmetro 

de 400 mm. Na bacia 02, o escoamento difuso vai diretamente para a área verde. 

A partir das características do sistema de drenagem existente, o loteamento foi dividido em 25 

sub-bacias, como unidades básicas de análise, conforme indicado na Figura 4.  

 

 

Figura 4 - Loteamento dividido em sub-bacias. 

 

4.3 Regras específicas de ocupação loteamento  

O Loteamento San Nicolas está inserido, segundo o Plano Diretor, na Macrozona de Expansão 

Intensiva, que tem como principais diretrizes o incentivo ao uso residencial, preservação da 

vegetação, incentivo a instalação de atividades comerciais que estimulem a ocupação urbana. 

O condomínio possui um regimento interno onde são definidos os parâmetros de convivência, 

trânsito, moradia, uso de áreas públicas, etc. No que se refere à ocupação dos lotes, o regimento 

interno, em seu artigo 118, define como principal instrumento regulador, o Código de Urbanismo e 

Edificações de Maceió (CUE). 

4.4 Descrição dos cenários para análise 
Para avaliar as diretrizes da legislação municipal no que se refere a sua influência no 

comportamento do parâmetro CN, busca-se, através de um processo simples e direto, determinar o 
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impacto da urbanização levando em conta informações do tipo de área total construída e não 

construída regidas diretamente pelos índices constantes no CUE. 

A partir destas considerações, três cenários foram avaliados:  

• Cenário 01: sem ocupação, com as características originais. Considerou-se um padrão 

de ocupação, conforme as condições anteriores à implantação do loteamento, 

considerando campo com relva, conforme será detalhado na descrição do estudo de 

caso; 

• Cenário 02: com ocupação máxima, observadas as diretrizes do CUE. Neste cenário, 

considera-se o padrão de ocupação previsto para o loteamento, observando a 

convenção de condomínio e os padrões de ocupação previstos nos instrumentos de 

planejamento existentes. Deve-se observar que diretrizes utilizadas (previstas no CUE) 

ainda não foram aprovadas pelo município, estando, portanto, em forma de minuta;  

• Cenário 03: com ocupação máxima, sem levar em consideração nenhum instrumento 

regulador. Neste cenário, foram utilizados padrões de ocupação médios observados na 

bacia onde o loteamento está inserido (bacia do riacho Reginaldo). 

4.5 Índices de ocupação dos lotes considerados 
As diretrizes do Plano Diretor, referentes ao uso e ocupação do solo, apresentam regras gerais 

para a ocupação do solo urbano, não especificando índices que quantifiquem áreas permeáveis e 

impermeáveis permitidas. Para tal, é sugerida a utilização do Código de Urbanismo e Edificações.  

Assim, com base nas diretrizes do Código de Urbanismo apresentadas anteriormente, serão 

levadas em consideração: 

• Taxa de ocupação; 

• Recuo para ajardinamento; 

• Taxa de permeabilidade; 

 

Tais índices servirão para o cálculo da porcentagem de área impermeável, tomando-se como 

base um lote do residencial com área de 450 m2 (18 m x 25 m) (Figura 5).  
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Figura 5 - Lote padrão estudado. 

 
A parcela de área permeável foi calculada utilizando-se as equações de 1 a 4. 

Cálculo da área total do lote: 

 

4502518 =⋅=Alote m2 (1)

 Para o cálculo da área a ser construída, conforme apresentado na Tabela 1, o CUE não 

define valores de recuo para Unidades Residenciais tipo 1 (UR-1). Assim, serão considerados os 

valores mínimos praticados pela construção civil de Maceió: 

• frontal =  3 m  

• lateral = 1,5 m. 

 

Desta forma, a área onde se poderá construir, considerando os recuos, será: 

363225,161 =⋅=Alote m2 (2)

 

Sobre a área disponível após a determinação dos recuos, o CUE recomenda uma taxa de 

ocupação máxima de 90%, o que resultaria no seguinte valor para a área a ser ocupada: 

70,32636390,02 =⋅=Alote m2 (3)

 

De acordo com o CUE, o cálculo da taxa de permeabilidade pode ser representado como: 
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450
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⎛ −

×=
Atotal

AloteAtotalTp  
(4)

Sendo que para a UR-1, o valor mínimo é de 15%. 

Onde: 

Tp: Taxa de permeabilidade do terreno; 

Atotal: Área total do lote; 

Alote2: Área construída do lote. 

 

Com base nas visitas de campo e fotografias aéreas, verificou-se que a maioria dos lotes tem 

suas áreas não construídas permeáveis, portanto, para este estudo de caso, considera-se que os 123,3 

m2 são totalmente permeáveis. Esta consideração é uma particularidade observada no loteamento, 

sendo mais favorável ao controle do escoamento superficial do que o previsto no CUE. 

A área impermeável (AI) do lote foi calculada a partir da metodologia sugerida por Tucci 

(2001). O valor de AI será utilizado como parâmetro para a determinação do CN de cada sub-bacia. 

Considerando um passeio com 2 m de largura, a área de arruamento será 36 m2, correspondendo a 

uma parcela impermeável de 100%. Para o lote, a parcela impermeável é 72,6% e sua área 

impermeável, 326,70 m2, corresponde a 67,22% de toda área (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Área impermeável no lote. 

   Cenário 02 Cenário 03 Cenário 02 Cenário 03 
α β im il il AI AI 

9,93 67,22 100 72,6 95 58,73 73,79 
 

Onde: 

AI: Área Impermeável; 

α: é a parcela de área com arruamentos; 

β: é a parcela de área ocupada pelo lote; 

im: é a parcela impermeável dos arruamentos; 

il: é a parcela impermeável do lote. 

 

Deve-se considerar, ainda: 

• Todos os valores são dados em porcentagem e correspondem à superfícies impermeáveis. 

• Para a determinação da área impermeável sem levar em consideração a legislação municipal 

(cenário 03), foi atribuída uma taxa de impermeabilização de 95%, conforme Sena et al. 

(2006).  
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• Para o cálculo das AI’s das sub-bacias, foram utilizados os dados de uso e ocupação do solo 

e os valores obtidos para o lote. Os valores das AI’s em cada sub-bacia são mostrados na 

Tabela 5. 

Tabela 5 Áreas impermeáveis de cada sub-bacia. 

    Cenário 02 Cenário 03 Cenário 02 Cenário 03 
sub-bacia alfa im beta il il Aimp Aimp 

1 7,38 100,00 92,62 58,73 73,79 61,78 75,72 
2 7,38 100,00 92,62 58,73 73,79 61,77 75,72 
3 15,55 100,00 84,45 58,73 73,79 65,15 77,86 
4 37,98 58,96 62,02 58,73 73,79 58,82 68,16 
5 39,44 66,18 60,56 58,73 73,79 61,67 70,79 
6 31,75 74,44 68,25 58,73 73,79 63,72 73,99 
7 34,45 66,16 65,55 58,73 73,79 61,29 71,16 
8 34,63 79,72 65,37 58,73 73,79 66,00 75,84 
9 22,91 100,00 77,09 58,73 73,79 68,18 79,79 
10 16,80 100,00 83,20 58,73 73,79 65,66 78,19 
11 100,00 0,00 0,00 58,73 73,79 0,00 0,00 
12 34,88 93,55 65,12 58,73 73,79 70,87 80,68 
13 33,18 78,23 66,82 58,73 73,79 65,20 75,26 
14 30,61 71,48 69,39 58,73 73,79 62,63 73,08 
15 29,69 64,90 70,31 58,73 73,79 60,56 71,15 
16 29,21 79,87 70,79 58,73 73,79 64,90 75,56 
17 32,72 100,00 67,28 58,73 73,79 72,23 82,36 
18 10,93 100,00 89,07 58,73 73,79 63,24 76,65 
19 43,12 100,00 56,88 58,73 73,79 76,52 85,09 
20 52,66 20,27 47,34 58,73 73,79 38,48 45,61 
21 27,61 100,00 72,39 58,73 73,79 70,13 81,02 
22 11,31 100,00 88,69 58,73 73,79 63,40 76,75 
23 26,07 100,00 73,93 58,73 73,79 69,49 80,62 
24 6,54 100,00 93,46 58,73 73,79 61,43 75,50 
25 24,42 100,00 75,58 58,73 73,79 68,81 80,19 

4.6 Uso e Ocupação do Solo 
O parâmetro CN do modelo SCS foi definido pelo uso e ocupação do solo para cada sub-

bacia. Para isso, bases cartográficas, reconhecimento de campo e fotografias aéreas foram utilizados 

para auxiliar em sua estimativa.  

A partir dessa metodologia, verificou-se 4 padrões para o uso do solo no loteamento: 

residenciais, pavimentadas, não-urbanizadas e parques e campos. Utilizou-se, para toda a bacia, 

solo tipo C, conforme padrões utilizados por Sena et al (2006). Essa consideração se deve ao 

elevado percentual de argila e elevado nível de compactação, que geram escoamento superficial 

acima da média.  

Com essas considerações, obtiveram-se os seguintes padrões para a determinação do 

parâmetro CN: 
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• No cenário 01 toda área foi considerada como campos abertos com relva de 50% a 75% 

da área.  

• As áreas livres de ocupação foram consideradas como áreas com gramados e relva de 

50% a 75% para o cálculo do CN de cada sub-bacia nos cenários 02 e 03.  

• As áreas pavimentadas são consideradas como asfaltadas e com drenagem de águas 

pluviais. 

• Para o cenário 02, o valor de CN para as áreas residenciais será determinado com uma 

composição entre os valores de impermeabilização do lote de 65% e 38%.  

• Para o cenário 03, o valor de CN, será o mesmo utilizado por Sena et al (2006), que 

atribui um valor de médio ponderado em áreas com alto índice de ocupação  urbana. 

 

Dessa forma, para o cenário 01, em suas três bacias naturais, o valor de CN estimado é 79. 

Para os cenários 02 e 03 os valores de CN para cada sub-bacia são mostrados na Tabela 6. Os 

valores médios do loteamento são 87,40 e 90,20 para os cenários 2 e 3, respectivamente. 

Tabela 6 - CN para cada sub-bacia. 

Cenário 02 Cenário 03 Cenário 02 Cenário 03 sub-bacias CN CN sub-bacias CN CN 
1 87,3 91,5 14 87,5 90,7 
2 87,3 91,5 15 87,0 90,1 
3 88,2 92,0 16 88,2 91,4 
4 85,1 87,8 17 90,2 93,2 
5 87,8 90,5 18 87,7 91,7 
6 87,8 90,9 19 91,4 94,0 
7 87,2 90,1 20 80,8 82,9 
8 88,5 91,4 21 89,6 92,9 
9 89,1 92,6 22 87,8 91,7 
10 88,4 92,1 23 89,5 92,8 
11 79,0 79,0 24 87,2 91,4 
12 89,8 92,8 25 89,3 92,7 
13 88,2 91,3    

 

A Figura 6 mostra a variação do CN médio para cada cenário. O valor de CN designado como 

“Literatura” significa os valores de CN básicos utilizados em zonas residenciais para solo tipo C 

combinados (65% e 38% de área impermeável). 
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Figura 6 - CN médio nos cenários estudados. 

 

Verificou-se um aumento de 10,6% no valor de CN do cenário 02 em relação ao cenário 01, 

dessa forma, pode-se avaliar que o cumprimento das diretrizes do CUE em conjunto com os padrões 

de construção do loteamento não consegue minimizar o efeito da urbanização sobre o parâmetro CN 

e consequentemente sobre o escoamento superficial. Se considerarmos a variação entre o cenário 02 

e 03, o aumento é de apenas 3%, o que mostra valores de CN bem próximos aos encontrados em 

áreas sem planejamento urbano, o que indica mais uma vez que a aplicação da legislação municipal 

não consegue controlar a impermeabilização do solo e em conseqüência à geração do escoamento 

superficial. 

 

5 CONCLUSÕES 

O trabalho apresentado avaliou o impacto no parâmetro CN da aplicação das diretrizes do 

Código de Urbanismo e Edificações de Maceió, referentes ao uso e ocupação do solo, no 

condomínio residencial San Nicolas. Deve-se observar que o CUE se encontra ainda em fase de 

discussão, podendo ter algumas diretrizes alteradas antes de sua aprovação. 

Observou-se que o CUE é muito pouco restritivo em relação à impermeabilização, permitindo 

áreas impermeáveis que podem chegar a 100% do lote para as Unidades Residenciais Tipo 1 (UR-

1). Ou seja, mesmo a aplicação das diretrizes do CUE não seria suficiente para minimizar os 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 17

impactos da urbanização sobre a geração de escoamento superficial, resultando em taxas de 

impermeabilização equivalentes a padrões de urbanização sem planejamento e controle do uso e 

ocupação do solo.  

Considera-se, portanto, necessário reavaliar as taxas de ocupação e os valores mínimos de 

áreas permeáveis para as UR-1, visto que correspondem ao principal tipo de ocupação na cidade de 

Maceió. 

Os resultados mostram um valor do CN estimado médio de 87,40 utilizando os padrões de 

urbanização observados no loteamento San Nicolas e 90,20 sem observação de critérios de 

ocupação. Em relação ao cenário 01 (sem ocupação), estes resultados representam aumento de 

10,6% e 14,2% para os cenários 02 e 03, respectivamente. Entre os cenários 02 e 03 a diferença é de 

apenas 3%. Deve-se considerar que o impacto deste aumento na geração de escoamento superficial 

não é linear e está em fase de determinação. 

Ressalta-se que esses resultados foram obtidos considerando um padrão de ocupação 

observado no loteamento San Nicolas, que respeita o CUE, mas apresenta maiores áreas permeáveis 

do que previsto na legislação. Verificou-se que, nesta situação, o aumento de CN já é considerável 

e, portanto, o CUE não consegue promover controle efetivo da geração do escoamento superficial, 

visto que suas taxas de impermeabilização são semelhantes às observadas em regiões urbanizadas 

sem planejamento. 

Até o momento, são apresentados os resultados apenas sobre o parâmetro CN do modelo SCS. 

A continuidade do trabalho deverá mostrar uma avaliação dos tempos de concentração na bacia e a 

simulação chuva-vazão será feita utilizando o modelo IPHS1, com chuva de projeto da equação de 

Pfafstetter  (1957) e chuvas reais observadas na bacia, considerando eventos críticos que geraram 

problemas de alagamentos em diversos pontos da cidade. 
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