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Resumo – Este trabalho foi desenvolvido em uma área específica, apesar da ocupação desta área, 
este estudo considerou duas situações distintas, em uma das situações a área foi analisada como 
rural, sem a presença de edificações e parcelamento do solo, em uma segunda e ultima situação a 
área foi analisada em seu estado real de ocupação, presença telhados, áreas impermeabilizadas, etc.  
Essas duas situações distintas foram submetidas a cálculos de tempo de concentração e vazão de 
pico de chuva. Todos os cálculos são apresentados em tabelas, junto aos mapas que explicitam o 
raciocínio. O objetivo deste estudo foi identificar as modificações geradas pela ocupação da área, 
tempo de concentração e vazão de pico final. 
 
 
 
 
Abstract – This work was developed in a specific area, despite the occupation of this area, this 
study considered two distinct situations, in one of the situations the area was analyzed as 
rural, without the presence of buildings and land subdivision, in a second and final situation the area 
was analyzed in your actual state of occupation, presence roof, impermeable areas, etc. 
These two distinct situations were subjected to calculations of time of concentration and 
flow peak of rain. All calculations are presented in tables, along with maps that explain the 
reasoning. The objective of this study was to identify the modifications generated by the 
occupation of the area, time of concentration and final peak flow. 
 
 
 
 
 

Palavras-Chave – Tempo de concentração, Vazão de pico e Escoamento Superficial. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

 Para garantir um bom funcionamento de um sistema de drenagem, é necessário um 

conhecimento criterioso do escoamento superficial, que consiste na determinação da vazão de pico, 

período de retorno e forma do hidrograma, estas variáveis são importantes em um estudo para 

elaboração do projeto de drenagem, e qualquer equivoco no levantamento delas podem acabar 

alterando a coerência do projeto. (Porto et al, 1995).   

 A precipitação, que é responsável pela reposição da água nos rios e no subsolo é 

fundamental para a sustentabilidade do ciclo hidrológico. Quando ocorre a precipitação no campo, 

as gotas de chuva são interceptadas pelas folhas das plantas, que diminuem o impacto com o solo, 

facilitando a infiltração e a retenção em loco, conseqüentemente diminuindo o volume do 

escoamento superficial, já em áreas urbanas, onde o solo é coberto por materiais impermeáveis, o 

volume que infiltra e a retenção passam a ser menor, condições que aumentam o volume do 

escoamento superficial. 

 O período de retorno é a probabilidade de um evento hidrológico acontecer novamente ou 

ser superado, a escolha do período de retorno se reflete diretamente na segurança em que uma obra 

será projetada, porém é importante ter conhecimento que o período de retorno esta ligado 

diretamente ao custo da obra, quanto maior o período de retorno maior a segurança a população e 

respectivamente maior o custo na execução da obra.  

O cálculo da vazão de pico necessita da intensidade de chuva, e para conhecer este valor é 

necessária a equação de chuva. Para chegar à equação de chuva de certa área, é necessário um 

banco de dados de volumes históricos de precipitações, estes valores são adquiridos por um intenso 

monitoramento, com dispositivos que medem o volume precipitado ao longo do tempo, os 

hidrógrafos. A precipitação pluvial de um determinado local pode ser estimada, dentre outras 

formas, em termos probabilísticos, mediante modelos teóricos de distribuição ajustados a uma serie 

de dados. Os modelos geradores, após a comprovação de aderência dos dados à distribuição teórica, 

podem fornecer informações úteis para o planejamento de muitas atividades (FIETZ et al, 1997). A 

precipitação provável é a precipitação que apresenta probabilidade específica de ocorrência, 

baseada em uma longa série de dados (FRIZZONE, 1979). 

 No contexto da bacia hidrográfica, verifica-se toda a sorte de atividades humanas que se 

distribuem no espaço, ao mesmo tempo em que se nota o declínio dos recursos ambientais 

observando-se que o sistema como um todo apresenta variabilidade espacial e temporal. Desta 

forma é essencial tentar estabelecer uma relação entre desenvolvimento e expansão das atividades 

humanas, caracterizadas pela alteração do uso das terras verificando-se o impacto decorrente disto 

nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Estabelecido este padrão de modificação do uso 
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do solo, é possível então determinar uma melhor utilização dos recursos hídricos, aliado a um uso 

mais racional e eficiente dos recursos naturais. 

 O conhecimento das formas de utilização e ocupação das terras, bem como seu histórico, 

tem sido um fator imprescindível para compreensão dos padrões de organização do espaço agrícola, 

cada vez mais alterado pela ação do homem e pelo desenvolvimento tecnológico (ROSA, 1990). 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para dar credibilidade a este trabalho, foi elaborada por meio de cálculos uma estimativa da 

vazão final, que é gerada por uma intensidade de chuva estimada, e o tempo de concentração, em 

duas situações distintas para uma mesma área.  

Tentando observar modificações na área de estudo, foi elaborada uma metodologia que 

considerou em uma das situações área supostamente com cobertura natural, sem a presença da 

urbanização, e na outra situação, a área em seu atual estado, que é parcialmente urbanizada, porém 

com a divisão da área em grandes terrenos (chácaras e ranchos). 

Para o cálculo do tempo de concentração da bacia foi utilizado o método cinemático, para 

um melhor resultado foi admitido que o sistema de drenagem em ambas as situações consideradas é 

dividido em duas parcelas, a primeira parcela representa o tempo necessário para o volume drenado 

percorrer todo o canal natural, e a segunda, responsável por apresentar o tempo gasto para o volume 

do ponto mais distante da seção de cálculo atingir o canal natural.  

A fim de obter valores de vazão final, foi estipulado um ponto comum de saída do fluxo 

drenado, garantindo desta forma a mesma área para ambas as considerações. Tanto para o cálculo 

do volume gerado pela área fictícia e área urbana atual, foi utilizado o método racional, que fornece 

a vazão de pico final, considerando o tipo de cobertura do solo predominante, a área total, e a 

intensidade de chuva, que é estimada.  

Para utilização do método racional é necessário algumas considerações, a duração da 

precipitação deve ser igual ao tempo de concentração da bacia, é estabelecido um único coeficiente 

de perdas (estimado com base nas características da bacia), não é considerado a distribuição 

temporal e espacial da chuva e nem o amortecimento das vazões nos canais. 

A intensidade de chuva foi calculada utilizando a equação de chuva da cidade de Andradina, 

porque a cidade de Ilha Solteira não possui esta equação. O município de Andradina é relativamente 

próximo a Ilha Solteira, fato que garante um resultado satisfatório.  
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Ilha Solteira está localizado na região Noroeste do Estado de São Paulo, 

aproximadamente a 653 km da capital do estado. A área de estudo pertence à bacia hidrográfica do 

Córrego Ipê que possui cerca de 1,3km² (Figura 01). 

 
Figura 01: Localização Área de Estudo 

 

A área de estudo apresenta um pequeno curso d’água, cuja principal nascente se encontra 

desmatada, praticamente toda a mata ciliar do comprimento do canal foi removida, há presença da 

cana-de-açúcar a sua montante. Por não existir um sistema de captação e tratamento de esgoto, o 

curso d’água recebe altos volumes de contaminantes, situação a qual afeta os índices de qualidade 

desta água.  

Área urbana não possui um sistema de drenagem definido, não existem dispositivos de 

contenção de água das chuvas. Ao final da área urbanizada foi construída uma represa com 

finalidades múltiplas, lazer e abastecimento, porém a baixa manutenção acabou permitindo o 

assoreamento desta. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.  Tempo de Concentração  

O tempo de concentração foi calculado pelo método cinemático, para atingir uma melhor 

precisão no valor atingido, o escoamento superficial da área de interesse foi dividido em duas fases, 

a primeira se trata do tempo necessário para o escoamento superficial, que é gerado pela saturação 

do solo, chegue até o início do canal de escoamento natural, daí então se inicia a segunda fase, que 

consiste no tempo gasto para percorrer todo o canal até a seção de interesse. 

Para o cálculo do tempo gasto no canal, o mesmo foi dividido em cinco trechos, os quais 

foram estabelecidos em função das mudanças de direção e também influenciados pelas áreas de 

contribuição, a cada trecho foi estabelecido um tempo de percurso, e a soma dos tempos destes 

cinco trechos forneceram a o tempo gasto para percorrer todo o canal. 

O canal escoamento já existente no local, é um canal natural, onde por ele passa uma baixa 

lamina d’água, o canal não tem mata ciliar e se apresenta em seu comprimento assoreado, com 

poucos pontos de pequena erosão, o revestimento é de grama e a velocidade é baixa, o canal não 

possui mata ciliar, a figura 02 demonstra a localização deste canal. 

 

 

Figura 02: Localização do canal de escoamento 
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As equações utilizadas para o calculo do tempo de concentração nos trechos são 

influenciadas pela distância, declividade e por coeficientes pré-definidos, estabelecidos pelas 

condições de cobertura do solo. 

  5,0.Skv =          (TUCCI, 1995)                                                                                          (1) 

∑=

vi

Li
tc     (TUCCI, 1995)                                                                                          (2) 

onde: 

v  : velocidade de escoamento; 

k : coeficiente (condições de ocupação da bacia); 

S : declividade do trecho; 

tc : tempo de concentração; 

Li : comprimento do trecho. 

 

Para as duas situações consideradas neste trabalho, o canal de escoamento é o mesmo, com 

os mesmos comprimentos nos trechos, porém a diferença está na ocupação da área, em uma 

situação a área é considerada rural, e na outra situação é considerado a presença da urbanização. 

Com a urbanização, diminui a presença da vegetação no entorno da seção, a velocidade do 

escoamento acaba sendo maior, conseqüentemente diminui o tempo de percurso do escoamento.  

 

Tabela 1 – tempo para percurso no canal de escoamento, situação não urbanizada 

 Canal de escoamento 

trecho tc1 tc2 tc3 tc4 tc5 

tempo  1,75 min 6,7 min 8,8 min 15,3 min 2,6 min 

 

Tabela 2 – tempo para percurso no canal de escoamento, situação urbanizada 

 Canal de escoamento 

trecho tc1 tc2 tc3 tc4 tc5 

tempo  1,3 min 5 min 6,6 min 11,5 min 1,7 min 

 

 

Considerando a suposta área sem a presença da urbanização foi estipulado um ponto único 

como o mais demorado para atingir o início do canal de escoamento. Foi critério de escolha além da 

distância, a disposição das curvas de nível que define o caminhamento do escoamento. Após a 

escolha do ponto foi calculado o tempo necessário para que este ponto atingisse o início do canal de 
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escoamento, a importância da chegada no início do canal é importante para assegurar neste estudo, 

o maior tempo necessário pra atingir a seção de interesse.  

O comprimento do plano de escoamento para a situação fictícia foi de 720m, e o percurso do 

escoamento superficial foi considerado linear por não ter nenhum tipo de obstáculo considerado, 

obedecendo apenas à questão topográfica (figura 03). O método de cálculo segue o mesmo utilizado 

para calculo do tempo de concentração do canal de escoamento. 

 

 

Figura 03: Localização do plano de escoamento para situação não urbanizada. 

 

 O cálculo do tempo de concentração para o plano de escoamento na área urbanizada é 

influenciado pela disposição artificial de drenagem, o qual acaba aumentando a velocidade de 

escoamento, o trajeto também é modificado, agora o escoamento superficial necessita percorrer uma 

direção estabelecida pela disposição das divisões da área, o que acaba aumentando a distância do 

percurso (figura 04).  
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Figura 04 – Localização do plano de escoamento para situação urbanizada 

 

Tabela 3 – tempo de concentração da área 

 Área urbanizada Área não urbanizada 

Canal de escoamento (∑tc,c) 26,1min 35,1min 

Plano de escoamento 10,9min 25,4min 

Tempo de concentração  37min 60,5min 

 

4.2. Calculo da vazão de Pico 

 A equação do método racional fornece a vazão de pico gerada por uma intensidade de chuva 

estimada, a vazão de pico é de extrema importância para auxiliar na confecção de projetos de 

drenagem, esta vazão estabelece uma referência para auxiliar no dimensionamento de galerias de 

águas pluviais. 

 A equação do método racional é a seguinte: 

 

Q=0,278.C.I.A (m3/s)                                                                                                          (3) 

onde: 

I : intensidade da precipitação em mm/h; 

A : área da bacia em km2; 

C : coeficiente de perdas por infiltração. 

 A equação que gera a intensidade de chuva segue uma relação intensidade-duração-

frequência de precipitações, estes parâmetros são obtidos de acordo com uma série de dados 
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históricos, como intensidade pluviométrica média máxima e duração de chuva.  

 A equação de chuva da cidade de Andradina é a seguinte: 

  

it,T= 34,5743(t+20)-0,8809+2,9606(t+10)-0,6683.[-0,4766-0,8977 ln ln(T/T-1)]                     (4) 

para 10 ≤ t ≤ 440 

onde: 

i : intensidade da chuva, correspondente à duração t e período de retorno T, em mm/min; 

T : duração da chuva em minutos; 

t : período de retorno em anos. 

 

 O período de retorno é adotado em função do risco a ser assumido, foi definido pelos órgãos 

gestores do sistema de drenagem, um período de 10 anos, a ser considerado em projetos de 

drenagens. O tempo de concentração adotado para que o solo sature e comece a contribuir para o 

escoamento superficial foi de 10 minutos. A partir destas considerações o valor da intensidade de 

chuva gerado pela equação 03 foi de 2,29mm/min. 

 Considerando que a bacia não urbanizada apresentasse uma cobertura vegetal bem definida, 

o valor do coeficiente de escoamento superficial utilizado foi, C=0,30 (ASCE, 1969), a intensidade 

de chuva gerada pela equação da cidade de Andradina, e a área do estudo foi calculada pelo mapa 

planialtimétrico que é apresentado em todo este trabalho. 

 

 

Figura 05 – Área de estudo situação não urbanizada 

 

 Para a área real de estudo a qual se apresenta urbanizada, a vazão de pico também foi 
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calculada pelo método racional, considerando um coeficiente de escoamento superficial, C=0,4 

(ASCE, 1969), justificado tão baixo, por a área ainda apresentar características rurais, terrenos 

grandes, arruamentos de terra e pouca área impermeabilizada. A intensidade de chuva e a área 

foram os mesmos valores utilizados na situação não urbanizada.  

 

 

Figura 6 – Área de estudo urbanizada 

 

Tabela 03 – Vazão de pico 

Vazão área não urbanizada (c = 0,3) Vazão área urbanizada (c=0,4) 

14,89 m3/s 19,86 m3/s 

 

 Ao fato da diminuição do tempo de concentração de 60,5min para 37min e do aumento da 

vazão de pico de 14,89m3/s para 19,86m3/s, é reflexo do surgimento de telhados e de superfícies 

impermeáveis, ou seja, modificações que causaram a impermeabilização do solo, gerando condições 

que diminuem a capacidade de infiltração, conseqüentemente aumentando o volume e a velocidade 

do escoamento superficial. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Todos os estudos realizados nesta área levaram a resultados satisfatórios, como era de 

conhecimento perante a literatura, a urbanização provoca graves alterações no regime de 

escoamento superficial, foi comprovado por meio de cálculos que a urbanização aumentou a 

velocidade do escoamento superficial, que conseqüentemente diminuiu o tempo de concentração em 
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relação ao valor obtido na situação fictícia, que é a área não urbanizada, com cobertura vegetal 

predominante.  

Outro importante valor analisado, a vazão de pico final, demonstrou que com a presença da 

urbanização, o volume é maior em relação ao gerado pela situação fictícia. Estas duas variáveis são 

suficientes para concluirmos que a urbanização gerou um desequilíbrio na área de estudo, 

modificações que comprometem a integridade dos cursos d’água, causando assoreamentos e 

erosões. 

Para amenizar os impactos, deve ser criado um sistema de drenagem adequado, junto com 

dispositivos que facilitem a infiltração diminuindo o volume de escoamento superficial, os terrenos 

devem reter o volume excedente em loco, e todo este sistema deve receber manutenção continua 

para garantir seu funcionamento. 
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