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RESUMO --- O presente trabalho visa avaliar a variação das vazões estimadas na saída de uma 
rede de microdrenagem em função da variação do volume do escoamento superficial que aflui à 
rede. O trabalho consistiu basicamente em calcular a vazão na saída da rede de microdrenagem de 
uma área de estudo para diferentes cenários. Foram analisados doze cenários, caracterizados pela 
declividade média da área de drenagem (S) e pelo coeficiente de escoamento do método Racional 
(C). As vazões afluentes à rede de drenagem foram calculadas pelo método Racional e a propagação 
das vazões pela rede de drenagem foi feita utilizando-se o modelo SWMM (Storm Water 

Management Model). Os resultados mostraram que reduções no coeficiente C, obtidas, por 
exemplo, com a adoção de pavimentos mais permeáveis, conduziram a reduções na vazão máxima 
na saída da rede maiores que a própria redução de C. Este resultado é conseqüência do efeito 
combinado de redução do volume do escoamento superficial, do aumento do tempo de concentração 
das áreas de drenagem e do tempo de propagação das vazões pela rede de drenagem. 

ABSTRACT --- The present study aims to evaluate how the estimated flow varies at the end of a 
micro-drainage network as a result of changes in the runoff volume that flows into the network. 
Basically, the study consisted of estimating the discharge at the end of a drainage network, located 
in one study area, considering different scenarios. Twelve scenarios were analyzed, and they were 
mainly comprised of the average drainage area slope (S) and the Rational method runoff coefficient 
(C). The Rational method was used to estimate the drainage network inflows, and the flow 
propagation through the drainage network was performed using the SWMM model. The results 
showed that C reduction, obtained for instance with the adoption of more pervious pavements, have 
led to maximum discharge reduction superior to the C reduction itself. This result is due to the 
combined effect of reducing runoff volume and increasing both the drainage area concentration 
time and the flow propagation time through the drainage network.  
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1 - INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento urbano, de acordo com Tucci e Collischonn (1998), tem produzido um 

crescimento significativo na frequência das inundações. Um dos principais fatores contribuintes 

para este processo é o aumento da impermeabilização do solo que provoca um maior volume de 

escoamento superficial. Isso decorre devido ao inadequado planejamento e projeto de drenagem e 

ao aumento da ocupação urbana através de áreas impermeáveis como telhados, passeios, ruas e 

estacionamentos, que alteram as características de volume e qualidade do ciclo hidrológico. 

Especificamente em relação à Curitiba, Tucci et al. (1998) estimaram que o aumento da vazão 

média de cheia no rio Belém, após a urbanização da sua bacia, foi de seis vezes. À medida que a 

cidade se urbaniza, ocorre o aumento das vazões máximas devido à impermeabilização das 

superfícies e canalização do sistema de drenagem natural. 

Uma tentativa de diminuir o grau de impermeabilização das bacias, segundo Araújo et al. 

(2000), é a utilização crescente de pavimentos permeáveis que aumentam a infiltração e, como 

consequência, reduzem o volume do escoamento superficial que deve ser absorvido pela rede de 

microdrenagem.  

A tendência moderna na área de drenagem urbana, ainda segundo Araújo et al. (2000), é a 

busca da manutenção das condições de pré-desenvolvimento atuando na fonte da geração do 

escoamento superficial. Para tanto, deve-se utilizar dispositivos de acréscimo da infiltração e do 

aumento de retardo do escoamento. Para isso, estuda-se o uso de algumas tecnologias como: 

pavimento de concreto poroso, pavimento de asfalto poroso e pavimento de blocos de concreto 

vazados preenchidos com material granular, como areia, ou vegetação rasteira, como grama. 

Estudos recentes têm se concentrado principalmente na quantificação da redução do volume 

de escoamento superficial que aflui à rede de microdrenagem e não procuram avaliar qual o efeito 

combinado da redução dos hidrogramas de escoamento superficial relativos às diferentes áreas de 

contribuição sobre a vazão que é propagada pela rede de microdrenagem. 

Uma questão importante é a de como se dá a redução das vazões propagadas na rede de 

condutos que compõem a microdrenagem, em função da redução do volume escoado 

superficialmente pelo uso de qualquer uma das tecnologias mais recentes de drenagem urbana que 

procuram privilegiar o processo de infiltração de água no solo. Um aspecto fundamental é a de que 

o volume escoado superficialmente aflui à rede de drenagem em pontos distintos, portanto a 

sobreposição dos efeitos deve levar em consideração a defasagem de tempo provocada pela 

propagação das vazões entre diferentes pontos da rede de condutos. 
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Neste contexto, insere-se o desenvolvimento do presente trabalho que procura avaliar qual o 

impacto da redução do volume escoado superficialmente sobre as vazões propagadas na saída da 

rede de microdrenagem. 

 

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - Impactos da urbanização sobre a drenagem urbana 

O crescimento urbano das cidades brasileiras tem provocado impactos significativos na 

população e no meio ambiente. Estes impactos, segundo Castro e Goldenfum (2008), deterioram a 

qualidade de vida da população, devido ao aumento da freqüência e do nível das inundações, 

prejudicando a qualidade da água, e ao aumento da presença de materiais sólidos no escoamento 

pluvial. 

A concentração das atividades humanas em uma dada região aumenta a competição pelos 

recursos existentes e a água é um dos recursos mais essenciais. Tucci e Marques (2005) afirmam 

que a água é tanto uma artéria como uma veia para a vida urbana, pois além de seus usos essenciais 

à existência humana, é também utilizada extensivamente para a deposição de despejos da área 

urbana. Sendo assim, a existência de aglomerados urbanos provoca alterações não apenas restritas 

àquele local, mas com reflexos em regiões situadas a jusante. 

O crescimento da população leva a uma maior procura por água, compondo, segundo Tucci e 

Marques (2005), o primeiro dos maiores problemas hidrológicos que se reflete em um 

desenvolvimento desproporcional aos recursos hídricos existentes. Com a urbanização, verificam-se 

alterações na rede de drenagem natural, que é substituída por estruturas artificiais, aumentos na 

extensão de áreas impermeáveis e mudanças de microclima local. Tais alterações, ainda segundo os 

referidos autores, provocam maior volume de água pluvial escoado mais rapidamente, gerando o 

segundo dos maiores problemas hidrológicos: o controle de enchentes. 

A impermeabilização de maiores parcelas do solo, ainda segundo Tucci e Marques (2005), 

reduz a quantidade de água que penetra no solo, diminuindo a vazão dos rios entre os períodos 

chuvosos, pois nestes períodos a alimentação é realizada pelo aquífero, que agora é menos 

recarregado; e tal fato é ainda acompanhado pelo aumento do volume de dejetos e substâncias 

jogados nos mananciais, provocando uma queda na qualidade das águas locais, gerando o terceiro 

grande problema hidrológico: o controle da poluição. 

A Figura 1 mostra, de modo esquemático, os três grandes problemas hidrológicos 

relacionados à urbanização, conforme descrito por Tucci e Marques (2005). 
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Figura 1 Os efeitos da urbanização nos processos hidro
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Figura 1 Os efeitos da urbanização nos processos hidrológicos (adaptado de Tucci e Marques

se, a partir da Figura 1, que o problema de controle de enchentes é função 

basicamente do aumento nos picos das vazões, que por conseqüência, é função do acréscimo do 

volume escoado e da relação do tempo de deslocamento das vazões (ou do tempo de concentração 

se dizer, considerando os três problemas hidrológicos destacados, que a drenagem 

urbana se relaciona mais diretamente ao controle de enchentes. Contudo, deve

em também tem reflexos sobre o abastecimento e o controle da poluição.

A rede de águas pluviais tem sua eficiência restrita pelo tempo, visto que o ambiente urbano é 

dinâmico e os tipos de uso do solo são alterados, muitas vezes provocando respostas hidrol

diversas daquelas propostas no seu dimensionamento (Cruz et al., 2000). Nos centros urbanos em 

processo de expansão, os sistemas de drenagem vão se tornando insuficientes à medida que a 

ocupação e, portanto, a impermeabilização das bacias aumenta (Tassi e Villanueva

et al. (2001), a principal causa das enchentes nas cidades brasileiras 

se à ocupação desordenada do espaço urbano que impermeabiliza o solo e 

sistemas de drenagem urbana que transferem o problema para jusante sem qualquer preocupação 

com a retenção de volumes escoados.  

O comportamento do escoamento superficial direto sofre alterações substanciais em 

decorrência do processo de urbanização de uma bacia, principalmente como consequênc

impermeabilização da superfície, o que produz maiores picos e vazões (Tucci e Marques

 4 

 

(adaptado de Tucci e Marques, 2005) 

se, a partir da Figura 1, que o problema de controle de enchentes é função 

, é função do acréscimo do 

de deslocamento das vazões (ou do tempo de concentração 

se dizer, considerando os três problemas hidrológicos destacados, que a drenagem 

urbana se relaciona mais diretamente ao controle de enchentes. Contudo, deve-se salientar que a 

em também tem reflexos sobre o abastecimento e o controle da poluição. 

A rede de águas pluviais tem sua eficiência restrita pelo tempo, visto que o ambiente urbano é 

dinâmico e os tipos de uso do solo são alterados, muitas vezes provocando respostas hidrológicas 

., 2000). Nos centros urbanos em 

processo de expansão, os sistemas de drenagem vão se tornando insuficientes à medida que a 

assi e Villanueva, 2003a). 

), a principal causa das enchentes nas cidades brasileiras 

se à ocupação desordenada do espaço urbano que impermeabiliza o solo e à concepção de 

erem o problema para jusante sem qualquer preocupação 

O comportamento do escoamento superficial direto sofre alterações substanciais em 

decorrência do processo de urbanização de uma bacia, principalmente como consequência da 

ucci e Marques, 2005).  



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   5 
 

A conseqüência direta do aumento da impermeabilização é o acréscimo das vazões de pico e 

do volume escoado superficialmente, tornando-se necessárias obras de ampliação do sistema de 

drenagem. Muitas vezes esta ampliação torna-se impraticável dado os altos custos e limitações 

físicas; além disso, o planejamento e o controle são mais baratos (Tassi e Villanueva, 2003a). 

Os problemas que dizem respeito ao controle de inundações são decorrentes da elevação dos 

picos das cheias, ocasionada tanto pela intensificação do volume do escoamento superficial direto 

(causado pelo aumento da densidade das construções e conseqüente impermeabilização da 

superfície), quanto pela diminuição dos tempos de concentração e de recessão. Esta diminuição é 

também oriunda do acréscimo na velocidade de escoamento devido à alteração do sistema de 

drenagem existente, exigida por este aumento da densidade de construções (Cardoso, 1997). 

Os problemas de controle de poluição diretamente relacionados à drenagem urbana, ainda 

segundo Cardoso (1997), têm sua origem na deterioração da qualidade dos cursos receptores das 

águas pluviais. Além de aumentar o volume do escoamento superficial direto, a impermeabilização 

da superfície também faz com que a recarga subterrânea, já reduzida pelo aumento do volume das 

águas servidas (conseqüência do aumento da densidade populacional), diminua ainda mais, 

restringindo as vazões básicas a níveis que podem chegar a comprometer a qualidade da água nestes 

cursos receptores, não bastasse o fato de que o aumento do volume das águas servidas já é um fator 

de degradação da qualidade das águas. 

 

2.2 - Estudos relacionados à redução do escoamento superficial para a drenagem urbana 

Este item apresenta alguns estudos realizados no Brasil relacionados à análise da redução do 

escoamento superficial pelo uso de estruturas não convencionais de drenagem urbana e o efeito 

sobre as redes de drenagem. 

Araújo et al. (2000) avaliaram a eficiência de pavimentos permeáveis na redução do 

escoamento superficial, através de simulações experimentais, comparando o escoamento gerado em 

diversos tipos de pavimento e no solo compactado. O estudo teve por objetivo analisar a eficiência 

de pavimentos permeáveis na redução do escoamento superficial em comparação ao solo 

compactado e a pavimentos semipermeáveis. Estudos experimentais sobre o uso de pavimentos 

permeáveis no controle do escoamento superficial na fonte também são relatados por Moura (2005), 

Acioli (2005) e Alessi et al. (2007). 

Cruz et al. (2000) apresentam uma discussão sobre o uso de dispositivos redutores do 

escoamento superficial, como microrreservatórios em lotes, pavimentos permeáveis e trincheiras de 

infiltração, enfocando principalmente regras de dimensionamento, eficiência e custos. A análise dos 
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dispositivos é baseada na redução parcial ou total do volume escoado, antes que este atinja a rede de 

drenagem convencional existente. 

Andrade Filho et al. (2001) apresentam estudo de simulação para a seleção de soluções de 

mitigação de enchentes, informações sobre sua eficiência e investigação de aplicabilidade dessas 

soluções no controle das inundações em bacias urbanas, aplicadas em nível de lotes na 

microdrenagem. A análise dos efeitos sobre o escoamento superficial é restrita ao uso de 

microrreservatórios. 

Tassi e Villaneuva (2003a) avaliaram o impacto da implantação de microrreservatórios de 

detenção desde a escala do lote até a rede de macrodrenagem em uma bacia urbana, usando 

modelos numéricos. A avaliação do efeito dos microrreservatórios sobre o escoamento superficial 

foi realizada em duas etapas, a partir dos resultados das simulações numéricas. Em uma primeira 

etapa, realizada na escala de sub-bacia, o escoamento gerado nos lotes, passeios, ruas e redes de 

microdrenagem foi propagado com um modelo de onda cinemática. Na segunda etapa, utilizou-se 

um modelo hidrodinâmico para a propagação dos hidrogramas gerados na saída das redes de 

microdrenagem e da água que escoou pelas ruas nas redes de macrodrenagem. 

Tassi e Villanueva (2003b) procuraram quantificar, além dos efeitos de caráter hidrológico, os 

efeitos de caráter econômico na macrodrenagem, obtidos com a utilização do microrreservatório em 

lote, através de sua ação distribuída em uma bacia urbana, procurando representar a influência dos 

aspectos físicos de uma bacia real. 

De modo geral, verifica-se que os estudos se concentram principalmente na quantificação da 

redução do escoamento superficial no nível do lote pelo uso de estruturas não convencionais de 

drenagem. O efeito dessa redução sobre as vazões propagadas pelas redes de drenagem é pouco 

explorado. 

 

2.3 - Modelos computacionais para o estudo de redes de águas pluviais 

Zoppou (1999) apresenta uma revisão geral sobre modelagem de sistemas de águas pluviais e 

menciona a existência de centenas de modelos desenvolvidos por instituições acadêmicas, agências 

de regulação, departamentos governamentais e empresas de consultoria que são capazes de simular 

a quantidade e a qualidade de água em uma bacia urbana. Destaca ainda oito modelos 

desenvolvidos especificamente para simular a quantidade e a qualidade das águas pluviais (Zoppou, 

1999): DR3M-QUAL, HSPF, MIKE-SWWM, QQS, STORM, SWMM, SWMM Nível 1 (Level 1) e 

o modelo Wallingford. Além dos modelos citados, O’Loughlin e Stack (2008) descrevem o modelo 

DRAINS para uso em projetos de drenagem pluvial. A seguir são apresentados de modo resumido 

alguns dos modelos computacionais mencionados. 
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O modelo DR3M-QUAL (Distributed Routing Rainfall - Runoff Model) é um programa 

computacional para a modelagem de bacias hidrográficas que propaga o escoamento superficial 

através de uma rede de condutos ou canais naturais, tendo a precipitação como dado de entrada. A 

área de drenagem é representada por planos de escoamento (escoamento superficial), canais e 

segmentos de reservatórios. A teoria da onda cinemática é usada para propagar as vazões sobre os 

planos de escoamento e através das redes de canais (Alley e Smith, 1982). 

O modelo HSPF (Hydrological Simulation Program - Fortran) é um conjunto de códigos 

computacionais capazes de simular processos hidrológicos, e consequente qualidade de água 

associada, em superfícies permeáveis e impermeáveis e em rios e reservatórios homogêneos (bem 

misturados) (Bicknell et al., 1993).  

Geiger e Dorsch (1980) descrevem o modelo QQS (Quantity - Quality Simulation Model), 

desenvolvido para o cálculo do escoamento das águas pluviais e da poluição provocada pelo 

extravasamento da rede de drenagem. O modelo QQS foi projetado para permitir simulação 

contínua de séries de precipitação com duração de vários anos. A quantidade de escoamento 

superficial a partir de uma área de drenagem é calculada usando o método do hidrograma unitário 

separadamente para áreas permeáveis e impermeáveis. A carga de poluentes associada ao 

escoamento superficial, gerada a partir de uma área de drenagem, é determinada por uma 

modificação no hidrograma unitário com o uso de parâmetros relacionados à poluição (Geiger e 

Dorsch, 1980). 

O modelo STORM fornece ferramentas para a análise de quantidade e qualidade do 

escoamento superficial para bacias urbanas e rurais e para a estimativa da erosão do solo. O 

propósito da análise é auxiliar no dimensionamento de estruturas de tratamento e armazenamento 

para o controle da quantidade e qualidade do escoamento superficial e da erosão do solo (HEC, 

1977). 

O’Loughlin e Stack (2008) descrevem o modelo DRAINS, um programa computacional 

baseado no sistema operacional WINDOWS, utilizado para o projeto e análise de sistemas urbanos 

de drenagem de águas pluviais. O DRAINS é capaz de modelar sistemas com várias escalas (até 10 

km2). O modelo faz a conversão das distribuições temporais e espaciais da chuva em hidrogramas 

de escoamento superficial e propaga estes hidrogramas por redes de condutos, canais e rios. O 

programa utiliza o modelo hidrológico ILSAX, o método Racional e modelos de propagação de 

vazão do tipo armazenamento, em conjunto com modelagem quase transiente e transiente de 

sistemas de condutos, canais e planos de escoamento superficial (O’Loughlin e Stack, 2008). 

O modelo SWMM, desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(United States Environmental Protection Agency - U. S. EPA), é um modelo de simulação dinâmica 

de transformação chuva-vazão superficial usado para eventos isolados ou simulação contínua (de 
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longo termo) de quantidade e qualidade de água, principalmente em áreas urbanas. O componente 

de escoamento superficial trabalha com um conjunto de sub-bacias que recebe precipitação e gera 

escoamento superficial e cargas de poluentes. A rotina de propagação transporta o escoamento 

superficial através de um sistema de condutos, canais, estruturas de armazenamento e tratamento, 

bombas e reguladores de vazão (Rossman, 2009). 

O “Modelo de Gerenciamento de Águas Pluviais” (Storm Water Management Model - 

SWMM), segundo Rossman (2009), é um modelo dinâmico de transformação chuva-vazão 

utilizado para simulação de um único evento de longo prazo (permanente) ou simulação de 

quantidade e qualidade de águas em enchentes, principalmente nas zonas urbanas. 

O componente de escoamento superficial do SWMM opera sobre um conjunto de sub-bacias 

que recebem precipitação e geram escoamento superficial e cargas de poluentes. O SWMM propaga 

o escoamento superficial gerado através de um sistema de condutos, canais, unidades de 

tratamento/armazenamento, bombas e reguladores. O SWMM monitora a quantidade e a qualidade 

do escoamento superficial gerado dentro de cada sub-bacia e a vazão, profundidade e qualidade da 

água em cada conduto e canal em um período de simulação, composto de vários períodos de tempo. 

O SWMM foi desenvolvido inicialmente em 1971 e desde então tem sofrido várias 

atualizações importantes. Continua a ser amplamente utilizado em todo o mundo para planejamento, 

análise e projeto relacionados com águas pluviais, esgotos combinados, esgotos sanitários e outros 

sistemas de drenagem nas zonas urbanas com muitas aplicações também em áreas não urbanas. 

Executado sob o sistema Operacional WINDOWS, o SWMM na sua versão 5.0 proporciona um 

ambiente integrado para a entrada dos dados hidrológicos e hidráulicos; simulações de qualidade da 

água e apresentação dos resultados em uma variedade de formatos (Rossman, 2009). 

 

3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - Área de estudo 

Foi utilizada como área de estudo, uma área de estacionamento destinada a caminhões de 

carga, localizada na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A rede de 

drenagem foi representada de forma simples como um conjunto de nós e trechos, onde cada trecho é 

definido por seus nós de montante e de jusante. A Figura 2 apresenta, de modo esquemático, a rede 

de drenagem relativa à área de estudo. Na referida figura, os nós são representados pela letra N 

seguida de um número seqüencial e os condutos são representados pela letra C também seguida de 

um número seqüencial. Como não foi possível a obtenção dos dados de topografia, foram utilizadas 

apenas algumas informações de ordem física da rede de drenagem já implantada e que são 

resumidas na Tabela 1. 
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Figura 2 Representação esquemática da rede de microdrenagem da área de estudo 

 

Tabela 1 Características físicas da rede de microdrenagem da área de estudo 

Trecho 
Extensão 

(m) 
Área 
(ha) 

Área acumulada 
(ha) 

Declividade 
da rede (%) 

C01 21,0 0,012 0,012 0,952 
C02 23,0 0,041 0,053 2,174 
C03 23,0 0,063 0,116 0,522 
C04 15,0 0,095 0,211 0,500 
C05 20,0 0,034 0,034 0,425 
C06 17,0 0,042 0,042 0,500 
C07 8,0 0,034 0,110 0,500 
C08 8,0 0,028 0,028 1,500 
C09 29,0 0,182 0,320 0,500 
C10 19,0 0,026 0,026 1,500 
C11 5,0 0,078 0,424 0,500 
C12 5,0 0,068 0,493 0,900 
C13 21,0 0,050 0,050 0,500 
C14 20,0 0,044 0,094 0,500 
C15 20,0 0,044 0,138 0,500 
C16 14,5 0,044 0,182 0,500 
C17 33,0 0,182 0,364 0,424 
C18 12,0 0,105 1,173 0,792 
C19 45,0 0,000 1,173 0,500 

 

3.2 – Descrição da metodologia 

A primeira etapa do estudo consistiu no dimensionamento da rede de microdrenagem para a 

área de estudo. As vazões máximas afluentes à rede de drenagem foram obtidas utilizando-se o 

método Racional, portanto foi necessária a definição da intensidade de precipitação (i), da área de 

drenagem (A) e do coeficiente de escoamento superficial (C). 
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A intensidade de precipitação foi calculada a partir da Equação 1, devida a Souza (1959), para 

a região de Curitiba e válida para durações entre 5 e 120 minutos, expressa a seguir: 

 

� =
������

�,
��

�������,��
 (1) 

 

onde: Tr = tempo de retorno (anos); 

td = tempo de duração da precipitação (minutos); 

i = intensidade de precipitação (mm/h). 

 

O método Racional requer que o tempo de duração da chuva (td) seja igual ou superior ao 

tempo de concentração (tc) da bacia para que a hipótese de que toda a bacia contribua para a vazão 

no exutório seja válida. Usualmente no cálculo da intensidade de precipitação, assume-se td = tc. 

Adicionalmente, adotou-se tempo de retorno (TR) igual a 2 anos, um valor usual para obras de 

microdrenagem. O tempos de concentração das áreas de contribuição foram estimados a partir das 

Equações 2 e 3, apresentadas a seguir (Tucci et al., 1993): 

 

Para L ≤ 50 m:  �� =
�,���,������ 
�

�� ��       (2) 

Para L > 50 m:  �� =
�,���,����

�� �� +
�����

�� �!�� 
�      (3) 

 

onde: L = comprimento médio do escoamento sobre a bacia (m); 

S = declividade da bacia (%); 

C = coeficiente de escoamento do Método Racional (adimensional); 

Cv = 0,6; 

tc = tempo de concentração (minutos). 

 

A justificativa do uso das Equações 2 e 3 para o cálculo do tempo de concentração (tc) é o fato 

do mesmo ser representado como uma função do coeficiente de escoamento (C) do método 

Racional. Deste modo, é possível avaliar a influência da modificação do valor de C tanto em relação 

à redução do volume escoado (e das vazões máximas), quanto em relação ao aumento do tempo de 

concentração da bacia. 

Para a estimativa do comprimento médio do escoamento sobre a bacia (L), utilizou-se a 

distância entre os nós, com exceção dos nós de montante dos trechos iniciais das redes. Entendeu-se 

por trecho inicial, todo trecho que recebe somente o escoamento superficial que aflui à rede de 
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drenagem, portanto sem haver contribuição de outras partes da rede de drenagem. Para os nós de 

montante dos trechos iniciais, utilizou-se a relação entre o comprimento total da rede (descontado o 

comprimento do trecho final da rede) e a área total drenada. O trecho final foi excluído do cálculo 

do comprimento total da rede porque representa apenas uma ligação até a saída da rede de 

drenagem. O procedimento descrito para a estimativa de L foi adotado em razão de não se dispor de 

dados de topografia da área de estudo que pudessem auxiliar na estimativa dos comprimentos 

médios de escoamento dos planos de drenagem que compõem a referida área. 

Ainda em razão de não se dispor de dados de topografia que pudessem auxiliar na 

caracterização do relevo da área de estudo, optou-se por desenvolver cenários que representassem 

diferentes declividades médias para as áreas de drenagem do estacionamento. Foram analisados 

basicamente três valores de declividade média, a saber: 1%, 2% e 4%. Adicionalmente foram 

analisados quatro valores distintos para o coeficiente de escoamento (C): 1,0; 0,9; 0,8 e 0,7. O valor 

de C igual a 1 pode ser entendido como uma situação original de projeto onde as áreas são 

consideradas impermeáveis. Os demais valores de C representariam situações onde o revestimento 

original do estacionamento é substituído por um material mais permeável, independente da sua 

definição.  

Foram então construídos 12 cenários distintos que foram simulados para a área de estudo. A 

notação utilizada para a representação destes cenários foi cXXsD, onde XX representa os valores de 

C (1,0; 0,9; 0,8 e 0,7) multiplicados por um fator 10 e D representa as declividades (1%, 2% e 4%), 

conforme representados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 Cenários utilizados para as simulações em regime não permanente 

Cenário C 
S 

(%) 
Cenário C 

S 
(%) 

Cenário C 
S 

(%) 
c10s1 1,0 1,0 c10s2 1,0 2,0 c10s4 1,0 4,0 
c09s1 0,9 1,0 c09s2 0,9 2,0 c09s4 0,9 4,0 
c08s1 0,8 1,0 c08s2 0,8 2,0 c08s4 0,8 4,0 
c07s1 0,7 1,0 c07s2 0,7 2,0 c07s4 0,7 4,0 

 

O cálculo das vazões máximas nos trechos da rede de drenagem teve por objetivo permitir a 

definição do diâmetro dos condutos que compõem a rede. As vazões máximas nos trechos foram 

calculadas, seguindo o procedimento mais usual, assumindo-se a hipótese de escoamento 

permanente. Deste modo, a vazão máxima em um determinado trecho i é resultante da soma da 

vazão máxima do trecho imediatamente à montante e da vazão máxima afluente à rede de drenagem 

pelo nó de montante do trecho i. Destaca-se que as vazões máximas nos trechos da rede de 

drenagem, para efeito de definição de diâmetro dos condutos, foram estimadas apenas para os 
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cenários onde o coeficiente de escoamento superficial foi adotado como igual a 1,0. Adotou-se um 

diâmetro mínimo de 40 cm para os condutos da rede de microdrenagem. 

A hipótese de regime permanente para o dimensionamento da rede não permite a 

representação mais real de que hidrogramas afluentes em pontos distintos da rede de drenagem não 

tem as suas vazões de pico somadas em um determinado trecho da rede. Para a representação do 

efeito de tempos de propagação distintos pela rede de drenagem, o problema tem de ser abordado de 

modo transiente, levando em consideração a propagação das vazões pela rede. Para tanto, devem ser 

estimados os hidrogramas afluentes à rede de drenagem e não somente a vazão de pico. 

Deste modo, a segunda etapa do estudo consistiu na definição dos hidrogramas de escoamento 

superficial afluentes à rede de microdrenagem. Por questão de simplicidade, adotou-se um formato 

triangular para os hidrogramas afluentes à rede de drenagem. Um hidrograma triangular é 

perfeitamente definido a partir do estabelecimento da vazão de pico, do tempo do pico e do tempo 

de base. 

As vazões de pico para a definição dos hidrogramas afluentes à rede foram estimadas 

utilizando-se também o método Racional, seguindo o mesmo procedimento utilizado para a 

definição das vazões para o dimensionamento da rede, conforme já descrito. O uso do método 

Racional e a adoção da hipótese de que o tempo de duração da chuva (td) é igual ao tempo de 

concentração da bacia (tc) implica em tempo de pico do hidrograma igual ao tempo de concentração 

(tc) da bacia. Já o tempo de base (tb) do hidrograma foi adotado como sendo igual ao dobro do 

tempo de concentração (tc). 

A terceira etapa do estudo consistiu na propagação pela rede de microdrenagem dos 

hidrogramas de escoamento superficial afluentes à rede. Por hipótese, considerou-se que as vazões 

afluíam à rede de drenagem somente pelos nós da rede. As simulações foram realizadas utilizando-

se o modelo computacional SWMM (Rossmann, 2009). Conforme mencionado anteriormente, 

foram estabelecidos 12 diferentes cenários em função do coeficiente de escoamento superficial (C) 

do método Racional e da declividade média da bacia (S). Adotou-se um valor de coeficiente de 

rugosidade de Manning (n) igual a 0,015 e as declividades dos trechos da rede, conforme 

apresentadas na Tabela 1. 

Os resultados foram analisados principalmente pela comparação entre as vazões máximas 

resultantes dos diferentes cenários. Para uma melhor caracterização do efeito da diminuição do 

coeficiente de escoamento superficial (C) sobre a vazão máxima na saída da rede de drenagem, os 

12 cenários foram agrupados em três subconjuntos de quatro cenários, tendo a declividade média da 

bacia (S) como característica comum. Novamente, destaca-se que o objetivo desta comparação é 

verificar o efeito da diminuição do valor de C sobre a vazão máxima na saída da rede de drenagem. 
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Procurou-se também comparar as vazões máximas simuladas com a vazão máxima obtida 

com o procedimento usual de projeto que é considerar o regime de escoamento como permanente, o 

que resulta na vazão máxima de saída da rede como sendo igual à soma das vazões máximas dos 

hidrogramas afluentes à rede de drenagem.  

 

4 - A�ÁLISE DOS RESULTADOS 

O presente item procura apresentar os resultados das simulações realizadas para os diferentes 

cenários descritos anteriormente. A Tabela 3 apresenta a estimativa do comprimento dos planos de 

escoamento para os trechos da rede de drenagem da área de estudo. Os referidos comprimentos 

foram utilizados para o cálculo dos tempos de concentração (tc), segundo procedimento descrito 

anteriormente. 

 

Tabela 3 Comprimento dos planos de escoamento dos trechos da rede de drenagem 

Trecho 
Área total 

drenada (ha) 

Comprimento 
total da rede 

(m) 

Área drenada pelo nó 
de montante do trecho 

(ha) 

Comprimento 
estimado do plano de 

escoamento (m) 
C01 

1,17 313,5 

0,01   3,21 
C02 0,04 10,96 
C03 0,06 16,84 
C04 0,10 25,40 
C05 0,03   9,09 
C06 0,04 11,23 
C07 0,03   9,09 
C08 0,03   7,59 
C09 0,18 48,66 
C10 0,03   6,95 
C11 0,08 20,86 
C12 0,07 18,21 
C13 0,05 13,37 
C14 0,04 11,76 
C15 0,04 11,76 
C16 0,04 11,76 
C17 0,18 48,66 
C18 0,11 28,07 

 

A Tabela 4 apresenta os diâmetros dos condutos obtidos no dimensionamento da rede de 

microdrenagem. Os valores de Qmax correspondem às vazões máximas para os trechos da rede, 

obtidas sob a hipótese de regime permanente e coeficiente C igual a 1. Os valores de Qcap 

correspondem às capacidades estimadas para os condutos em função do diâmetro, considerando-se 

escoamento à seção plena e foram utilizados na definição dos diâmetros, buscando atender os 

valores de Qmax. 
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Tabela 4 Diâmetro dos condutos da rede de microdrenagem 

Trecho 

Cenário 
c10s1 c10s2 c10s4 

Qmax 
(L/s) 

Dadot 
(m) 

Qcap 
(L/s) 

Qmax 
(L/s) 

Dadot 
(m) 

Qcap 
(L/s) 

Qmax 
(L/s) 

Dadot 
(m) 

Qcap 
(L/s) 

C01 5 0,40 128 5 0,40 128 5 0,40 128 
C02 24 0,40 128 24 0,40 128 24 0,40 128 
C03 52 0,40 128 52 0,40 128 52 0,40 128 
C04 94 0,40 128 95 0,40 128 95 0,40 128 
C05 15 0,40 118 15 0,40 118 15 0,40 118 
C06 19 0,40 176 19 0,40 176 19 0,40 176 
C07 49 0,40 266 49 0,40 266 50 0,40 266 
C08 13 0,40 130 13 0,40 130 13 0,40 130 
C09 143 0,60 376 143 0,60 376 144 0,60 376 
C10 12 0,40 118 12 0,40 118 12 0,40 118 
C11 190 0,60 376 190 0,60 376 191 0,60 376 
C12 220 0,60 376 221 0,60 376 221 0,60 128 
C13 22 0,40 221 22 0,40 221 23 0,40 221 
C14 42 0,40 128 42 0,40 128 42 0,40 128 
C15 62 0,40 221 62 0,40 221 62 0,40 221 
C16 82 0,40 128 82 0,40 128 82 0,40 128 
C17 163 0,40 171 163 0,40 171 163 0,40 171 
C18 524 0,80 1020 526 0,80 1020 527 0,80 1020 

 

A Tabela 5 apresenta os valores de vazões máximas afluentes à rede de drenagem, estimadas 

a partir do método racional para os diferentes cenários e representam os picos dos hidrogramas 

afluentes à rede de microdrenagem. 

 
Tabela 5 Valores estimados de vazão máxima afluente à rede de drenagem (L/s) 

Nó 
Cenário 

c10s1 c09s1 c08s1 c07s1 c10s2 c09s2 c08s2 c07s2 c10s4 c09s4 c08s4 c07s4 
N01 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 
N02 18 16 14 13 18 16 15 13 18 17 15 13 
N03 28 25 22 19 28 25 22 19 28 25 22 19 
N04 42 38 33 28 43 38 33 29 43 38 34 29 
N05 15 14 12 10 15 14 12 10 15 14 12 11 
N06 19 17 15 13 19 17 15 13 19 17 15 13 
N07 15 14 12 10 15 14 12 10 15 14 12 11 
N08 13 11 10 9 13 11 10 9 13 11 10 9 
N09 81 71 62 53 81 72 63 54 81 72 64 55 
N10 12 10 9 8 12 10 9 8 12 11 9 8 
N11 35 31 27 24 35 31 27 24 35 31 28 24 
N12 30 27 24 21 31 27 24 21 31 27 24 21 
N13 22 20 18 15 22 20 18 15 23 20 18 15 
N14 20 18 15 13 20 18 16 14 20 18 16 14 
N15 20 18 15 13 20 18 16 14 20 18 16 14 
N16 20 18 15 13 20 18 16 14 20 18 16 14 
N17 81 71 62 53 81 72 63 54 81 72 64 55 
N18 47 42 36 31 47 42 37 32 47 42 37 32 
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A Tabela 6 apresenta as vazões máximas simuladas pelo modelo SWMM para a saída da rede 

de drenagem da área de estudo para os diferentes cenários estabelecidos. Para efeito de comparação, 

a Tabela 6 apresenta também as vazões máximas obtidas considerando-se a hipótese de regime 

permanente para coeficiente de escoamento C igual a 1 e as declividades médias de 1%, 2% e 4%.  

 

Tabela 6 Vazão máxima (L/s) na saída da rede de drenagem para os diferentes cenários 

S  
(%) 

Regime 
permanente 

Regime não permanente 

C = 1 C = 1 C = 0,9 C = 0,8 C =0,7 

1 524 507 454 394 338 
2 526 509 455 400 346 
4 527 512 459 403 350 

 

Verifica-se, a partir dos valores apresentados na Tabela 6, que as vazões máximas simuladas 

para regime transiente (não permanente) resultaram inferiores às vazões máximas obtidas para a 

hipótese de escoamento em regime permanente. A comparação entre os valores de vazões máximas 

em regime permanente e em regime não permanente, obtidas para os cenários com C igual a 1, 

mostram reduções relativas de 3,2%, 3,2% e 2,8% para as declividades de 1%, 2% e 4%, 

respectivamente, mostrando o efeito da adoção da hipótese de escoamento não permanente sobre as 

vazões máximas. 

A Tabela 7 apresenta a redução em termos relativos das vazões máximas em regime não 

permanente, considerando-se como base os cenários em que o coeficiente de escoamento C foi 

adotado como sendo igual a 1.  

 

Tabela 7 Redução relativa (%) das vazões máximas (L/s) em relação aos cenários com C igual a 1 

S 
(%) 

C 
1 0,9 0,8 0,7 

1 0 12 29 50 
2 0 12 27 47 
4 0 12 27 46 

 

Verifica-se, a partir dos dados apresentados na Tabela 7, que a redução relativa das vazões 

máximas na saída da rede drenagem da área de estudo é sempre superior à redução relativa do 

coeficiente de escoamento superficial (C). Este comportamento é principalmente função da 

representação do escoamento em regime transiente e do efeito do coeficiente (C) sobre o tempo de 

concentração da bacia. Outro aspecto a destacar, a partir da Tabela 7, é que a redução relativa das 

vazões máximas foi aproximadamente a mesma para os diferentes valores de declividade média da 

bacia (S). 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   16 
 

As Figuras 4 a 6 apresentam os hidrogramas simulados na saída da rede de drenagem da área 

de estudo para as declividades médias da bacia (S) iguais a 1%, 2% e 4%, respectivamente. 

Observa-se, a partir das Figuras 4 a 6, que a redução do coeficiente de escoamento (C) representou 

redução também no volume escoado pela rede de drenagem e um pequeno aumento no tempo de 

pico, ou seja, um pequeno atraso na vazão de pico dos hidrogramas em relação ao hidrograma 

obtido para C igual a 1. 

 

 

Figura 4 Hidrograma simulado na saída da rede de drenagem da área de estudo 
(Cenários para declividade média da bacia = 1%) 

 

 

Figura 5 Hidrograma simulado na saída da rede de drenagem da área de estudo 
(Cenários para declividade média da bacia = 2%) 

 

 

Figura 6 Hidrograma simulado na saída da rede de drenagem da área de estudo 
(Cenários para declividade média da bacia = 4%) 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   17 
 

A Figura 7 apresenta a redução das vazões máximas na saída da rede em termos relativos em 

função da redução de C para os diferentes cenários analisados para a área de estudo. Verifica-se, a 

partir da Figura 7, que as reduções resultaram próximas entre si, como já destacado anteriormente. 

Destaca-se também que as reduções são mais significativas para menores valores de C, ou seja, a 

redução das vazões máximas é maior quando se altera o coeficiente C de 80% para 70% do que 

quando ele é alterado de 100% para 90%, conforme se verifica pela declividade das curvas 

apresentadas na Figura 7. 

 

 

Figura 7 Redução da vazão máxima na saída da rede em função da redução de C 

 

5 - CO�CLUSÕES 

O objetivo principal do presente estudo foi o de avaliar o impacto da redução das vazões 

afluentes à rede de drenagem sobre as vazões estimadas na saída da rede. Para tanto foi selecionada 

uma área de estudo e definiu-se um conjunto de 12 cenários, resultantes da adoção de quatro valores 

para coeficiente de escoamento do método Racional (1; 0,9; 0,8 e 0,7) e de três valores para 

declividade média da bacia (1%; 2% e 4%). Adotou-se valores médios de declividade porque não 

foi possível se obter dados de topografia da área de estudo que permitissem definir o relevo. 

A redução das vazões afluentes à rede de drenagem foi estimada a partir do uso do método 

Racional e foi caracterizada pela redução no coeficiente de escoamento (C) do referido método. A 

metodologia adotada permitiu avaliar a influência de C sobre os tempos de concentração, além da 

sua influência sobre as vazões. 

Os resultados das simulações foram analisados principalmente pela comparação entre as 

vazões máximas simuladas para a saída da rede de drenagem da área de estudo nos diferentes 

cenários. Foram também comparadas as vazões máximas calculadas sob a hipótese de regime 

permanente e as vazões máximas simuladas para os cenários com o coeficiente de escoamento C 

igual a 1. 
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A comparação entre os valores de vazões máximas em regime permanente e as vazões 

máximas calculadas para regime transiente, para um coeficiente de escoamento C igual a 1, mostrou 

reduções relativas de 3,2%; 3,2% e 2,8% na saída da rede de microdrenagem da área de estudo, 

considerando-se respectivamente as declividades de 1%, 2% e 4%. Estes resultados mostram o 

efeito da adoção da hipótese de regime não permanente sobre as vazões máximas na saída da rede. 

A comparação das vazões máximas em regime não permanente na saída da rede de drenagem 

para os diferentes cenários mostrou que a redução nas vazões máximas resultou superior à redução 

do coeficiente C. Além disso, as reduções resultaram próximas entre si para as diferentes 

declividades (1%; 2% e 4%). De modo geral, as reduções do coeficiente C de 10%, 20% e 30% em 

relação ao valor de C igual a 1 resultaram em reduções das vazões máximas na saída da rede da 

ordem de 13%, 30% e 50%, respectivamente. Outro aspecto importante a destacar é que as reduções 

foram mais significativas para menores valores de C, ou seja, redução do valor de C de 80% para 

70% resultou em maiores reduções das vazões máximas em comparação aos valores obtidos para a 

redução de C de 100% para 90%, mostrando um comportamento não linear. 

A comparação dos hidrogramas obtidos nas saídas das redes de drenagem mostrou que a 

redução de C, além da redução na vazão máxima, proporcionou menor volume escoado e maior 

tempo de pico, como era de se esperar. 

Em resumo, os resultados mostraram que reduções no coeficiente C, gerados, por exemplo, 

pela adoção de superfícies de pavimentação mais permeáveis, resultam em reduções maiores que a 

própria redução de C nas vazões máximas na saída da rede de drenagem e, por conseqüência, 

menores impactos sobre o corpo hídrico receptor. Este resultado é conseqüência do efeito 

combinado de redução do volume escoado superficialmente, do aumento do tempo de concentração 

e do tempo de propagação das vazões pela rede de drenagem. 
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