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MODELAGEM HIDROLÓGICA EM BACIAS URBANAS COM NÍVEL DE 
DISCRETIZAÇAO DE LOTES E QUADRAS 

Raniere Rodrigues Melo¹ de Lima & Antônio Marozzi Righetto² 

RESUMO --- As águas pluviais urbanas podem ser consideradas como recursos hídricos 
potenciais e também como problemas para o bom funcionamento das múltiplas atividades da 
cidade, decorrentes do uso e ocupação inadequados do solo, em geral, devido ao planejamento 
insatisfatório do desenvolvimento da ocupação das áreas, com poucos cuidados com relação aos 
aspectos ambientais da drenagem dos deflúvios superficiais. Como premissa básica, há que se 
buscar a preservação dos mecanismos naturais de escoamento em todos os estágios de 
desenvolvimento de uma área urbana, garantindo a capacidade de infiltração do solo e os 
mecanismos naturais da drenagem, observando e conservando os espaços naturais dinâmicos dos 
cursos d’água, tanto na calha principal como na secundária. São desafios para uma urbanização 
sustentável, onde freqüentemente os interesses econômicos se chocam com os da qualidade 
ambiental e social. Estudos integrados envolvendo a quantidade e a qualidade das águas pluviais 
são absolutamente necessários para se alcançar o entendimento e a obtenção de tecnologias 
adequadas, envolvendo tanto os aspectos relacionados com os problemas de drenagem quanto os 
aspectos de uso das águas quando submetidas a um adequado manejo dos deflúvios superficiais, 
como, por exemplo, a acumulação dessas em reservatórios de detenção com possibilidades de 
utilização em outras finalidades. 

ABSTRACT --- Urban storm water can be considered as potential water resources as well as 
problems for the proper functioning of the multiple activities of the city, resulting from 
inappropriate use and occupancy of the soil, usually due to poor planning of development in the 
areas of occupation, with few care for the environmental aspects of drainage from surface runoff. 
As a basic premise, is essencial the preservation of the natural mechanisms of flow at all stages of 
development of an urban area, ensuring the infiltration capacity of soil and natural drainage 
mechanisms, observing and preserving the dynamic natural spaces of the water courses, both in the 
main channel as the secondary. Are challenges to sustainable urbanization, where the economic 
interests often clash with the environmental quality and social. Integrated studies involving the 
quantity and quality of storm water are absolutely necessary to achieve the understanding and the 
aplication of appropriate technologies, involving both aspects of the drainage problems and aspects 
of use of water when subjected to an adequate management of surface runoff , for example, the 
accumulation of pluvial water in detention basins with potential uses for other purposes. 
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1. INTRODUÇÃO 

A acentuada preocupação com as questões de poluição do meio ambiente também pode ser 

conjuntamente associada às inquietações no que condiz com a gestão e gerenciamento dos recursos 

hídricos. O controle desse recurso tem se tornado uma ferramenta potencial na garantia do 

desenvolvimento e da sobrevivência da humanidade, passando essa agora a reavaliar a sua condição 

“ser antrópico” e objetivando o distanciamento de um futuro que, prospectivamente, é observado de 

uma maneira não amistosa. 

Segundo Von Sperling (2007), os fatores naturais e antrópicos são elementos considerados 

capazes de alterar, por exemplo, a qualidade da água, sendo essa, portanto, uma função dependente 

das condições de uso e ocupação do solo e das próprias características naturais de uma região.  

Dentro do contexto de modificação do meio, existe, também, a preocupação com o 

surgimento dos impactos causados pelo crescimento desordenado dos espaços urbanos. Um reflexo 

dessa situação é claramente evidenciado pela resposta dos sistemas de infraestrutura existentes 

como é o caso dos sistemas de drenagem das mais diferentes capitais dos estados do Brasil. 

Percebe-se que a magnitude e as conseqüentes inundações provocadas pelas atuais ocorrências dos 

eventos hidrológicos explicitam, não somente, o despreparo social para enfrentar tais ocorrências, 

mas também a falta de comprometimento com o correto processo de ordenação urbana e territorial 

sob o ponto de vista de gestão e gerenciamento do crescimento desses espaços. 

Genz e Tucci (1995) comentam que o desenvolvimento urbano brasileiro vem ocorrendo sem 

que exista a atenção voltada para a ampliação do volume de escoamento superficial, gerado em 

função da ocupação e uso do solo. A resposta para essa condição é sentida pelos freqüentes 

problemas de enchentes na maioria das cidades. 

Tucci (2002), afirma que o controle do impacto da urbanização pode ser conseguido através 

da adoção de um conjunto de ações ordenadas a fim de buscar o equilíbrio entre o desenvolvimento 

e as condições ambientais das cidades. 

De acordo com Tucci (1995) estudos em hidrologia urbana enfatizam a existência de uma 

clara conexão entre os aspectos de qualidade e quantidade em uma bacia, tendo-se em vista que a 

formação dos deflúvios é capaz de carrear poluentes e materiais depositados nas superfícies e que, 

dessa forma, a qualidade desses deflúvios é fortemente influenciada pelo processo de crescimento e 

acúmulo de tais poluentes. O agravante para essa condição reside no fato de que comumente 

observa-se o despejo das águas servidas em corpos receptores de rios, represas, estuários e etc. 
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2. METODOLOGIA 

O desenvolvimento do presente trabalho foi motivado pela necessidade de se avaliar a 

capacidade e a viabilidade da utilização de modelos hidrológicos de alta resolução em bacias 

urbanas. Dentro desse âmbito deve-se avaliar as buscas pela utilização de práticas de manejo dos 

recursos hídricos que vislumbrem, ao mesmo tempo, a diminuição das cheias naturais, com redução 

dos impactos sobre os sistemas de drenagem, e a melhoria ou manutenção dos aspectos qualitativos 

desses recursos. 

A metodologia permite observar as problemáticas advindas da representação da área de 

estudo através dos modelos computacionais, tendo-se em vista os esforços manuais envolvidos para 

obtenção e inserção dos parâmetros bem como dos demais elementos que caracterizam as bacias. 

Para facilitar a aquisição dos resultados e das avaliações, o processo metodológico foi agrupado 

segundo duas principais vertentes, sendo elas: 

1º - Uso de um modelo hidrológico distribuído, já difundido na literatura, para gerar 

simulações dos aspectos quantitativos dos deflúvios no âmbito da microdrenagem. Nesse caso, o 

modelo deve ser empregado utilizando um conceito tradicional aplicado na elaboração de projetos 

de microdrenagem no que diz respeito à discretização das áreas da contribuição da bacia; 

2º - Apresentação da proposta do desenvolvimento de um modelo próprio que seja capaz de 

realizar simulações no contexto da hidrologia de águas urbanas. Nessa condição, o modelo deve 

avalizar a bacia discretizando as áreas de contribuição em nível de lote; 

Em função das atividades envolvidas no processo de simulação computacional é necessário 

realizar o levantamento de algumas informações que concretizam a base de dados das avaliações e 

dos modelos. Para tanto, aplicativos de geoprocessamento são utilizados para a extração dessas 

informações, buscando-se um melhor reconhecimento da área de estudo segundo os itens apontados 

adiante:  

• Levantamento dos elementos responsáveis pela drenagem da bacia; 

• Observação e obtenção das condições topográficas; 

• Visualização das características de ocupação da área; 

• Caracterização das vias de tráfego e de sua superfície de cobertura; 

• Condições de impermeabilização do solo; 

•  Identificação dos padrões de ocupação e de dimensão dos lotes da área; 

Na definição e ajuste dos parâmetros imprescindíveis para o desencadeamento das 

simulações, imagens de satélite também são usadas como fontes de informação das características 

da bacia.  



 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos       4 
 

2.1. Apresentação da metodologia para discretização da área de estudo segundo modelo 

SWMM (Storm Water Management Model) 

Um dos conceitos tradicionais, desenvolvido para a utilização nos projetos de micro 

drenagem, é a de que cada quadra em uma bacia urbana seja dividida, tomando-se como 

semelhança, um telhado de 04 (quatro) águas. Cada uma dessas águas deve ser compreendida como 

área de contribuição, sendo, portanto, responsável pela formação e direcionamento dos deflúvios 

excedentes a um elemento de drenagem localizado nas vias públicas. De acordo com Pompêo 

(2001), na maior parte dos casos, as estimativas de vazões são realizadas em cruzamentos de ruas, 

considerados como pontos de análise da rede de drenagem, devendo-se, nessas condições, delimitar 

a área de contribuição a montante de cada um destes pontos de análise. Segundo o mesmo autor, 

para contornar a complexidade da análise, adota-se que cada trecho de sarjeta receba as águas 

pluviais da quadra adjacente, exceto quando a topografia for muito acentuada, impossibilitando esta 

hipótese. A Figura 1 mostra exemplos para a delimitação das áreas de contribuição. 

 
Figura 1 - Subdivisão das quadras em áreas contribuintes 

 

A subdivisão proposta pela Figura 1 permite criar uma sistematização para a quantificação das 

áreas contribuintes ao longo da bacia. Esse método foi adotado na subdivisão da área de estudo para 

a condição de utilização do modelo SWMM (Storm Water Management Model) 

 
2.2. Apresentação da metodologia para discretização da área de estudo segundo modelo 

proposto 

Conforme foi dito, o modelo proposto adota a metodologia de discretização da área de estudo 

baseada no nível de lote. Nessa contextualização a bacia é compreendida pela associação das 

unidades de lotes e quadras, nas quais os deflúvios originados convergem posteriormente, diante de 

certas condições, para os arruamentos e demais elementos representativos do sistema de drenagem 

local. Tal sistema pode ser composto, por exemplo, de sarjetas, bocas de lobo, galerias e lagoas de 

captação de águas pluviais. Em virtude dessa sistemática de subdivisão da bacia, em comparação 
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com o que foi estabelecido para a metodologia do modelo SWMM, outros pontos, além dos 

cruzamentos das ruas, são originados como locais suscetíveis às estimativas dos volumes escoados. 

 

3. ÁREA DE ESTUDO 

A bacia piloto encontra-se em uma área tipicamente urbana localizada no Município do Natal 

e abrange parte dos bairros de Cidade Jardim, Conjunto Mirassol e Campus Universitário. O relevo 

da bacia é representativo da região com o predomínio de formação lacustre associada à presença de 

dunas. A camada de solo superficial, fracamente arenoso, apresenta altas taxas de infiltração. O 

horizonte B do solo é formado por um perfil de baixa permeabilidade, denominado de Formação 

Barreiras. Vale citar a alta capacidade de armazenamento da região. O local do projeto está inserido 

no polígono formado pelas coordenadas geográficas 9352900-9353700S e 255380-256700W 

(UTM). A área da bacia é igual a 0,14 km², a altitude máxima é de 61,10 metros e a altitude na 

extremidade de jusante é de 34,90 metros. O fluxo das águas do escoamento superficial é 

direcionado para uma lagoa de detenção e infiltração (lagoa Mirassol-Cidade Jardim), que está 

situada na região com cota topográfica inferior aos demais locais da bacia. Há somente um pequeno 

trecho de coletores de drenagem, situado algumas dezenas de metros da lagoa. A entrada das águas 

pluviais ocorre através de uma tubulação com diâmetro de 1,00 metro, que recebe o pequeno trecho 

de galeria e as bocas de lobo da entrada da lagoa. O padrão de ocupação é do tipo residencial 

unifamiliar classe B e C, com predomínio de lotes de 200m². A Figura 2 propicia a visualização de 

algumas características da área de estudo. 
 

         FONTE: Righetto et al. (2009) 
Figura 2 – Delimitação da área de estudo 
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4. MODELAGEM HIDROLÓGICA 

4.1. Modelo proposto 

O modelo encontra-se em fase de desenvolvimento e, inicialmente, está sendo concebido para 

gerar avaliações quantitativas no âmbito da microdrenagem. Para tanto, o modelo considera que a 

bacia de estudo é compreendida como uma área formada pela associação de lotes, quadras e demais 

elementos/dispositivos que caracterizam o sistema de drenagem local. 

Tratando-se de um modelo voltado exclusivamente para bacias urbanas, cada lote é designado 

para representar a configuração de uma residência de padrão unifamiliar, satisfazendo distintas 

condições de uso e ocupação da área desse lote no qual se estabelece a referida residência. 

É permitida a caracterização das superfícies onde se desenvolvem os escoamentos, levando-se 

em consideração a adoção de coeficientes que expressam a rugosidade dessas superfícies bem como 

de suas capacidades de absorção dos escoamentos. 

No interior do lote, o algoritmo adotado na elaboração do modelo permite realizar a 

transferência dos deflúvios, de uma maneira direta e unidirecional, pela passagem desses 

escoamentos de áreas impermeáveis para permeáveis e de áreas impermeáveis para impermeáveis. 

O transporte dos escoamentos entre as áreas citadas pode ocorrer, diante apenas de uma constatação 

prática, pela utilização de condutos (tubos, calhas e similares) com diferentes perfis longitudinais e 

transversais. 

Para que seja possível caracterizar a área do lote optou-se por uma discretização constituída 

pelas seguintes partes: corredor esquerdo da frente, corredor esquerdo do fundo, corredor direito da 

frente, corredor direito do fundo, frente do lote, fundo do lote e área da cobertura. 

A Figura 3, demonstrada em seqüência, representa, em linhas gerais, o sistema a ser modelado 

diante das condições elucidadas anteriormente. 

 
 

Figura 3 – A) Apresentação da área do lote com a edificação; B) Discretização da área do lote 

A escala de tempo, para a avaliação sucessiva da formação e transporte dos escoamentos a 

partir do interior do lote, foi definida como sendo de 01 (um) minuto, tendo-se em vista a 

A) B) 
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necessidade de registrar adequadamente os processo hidráulicos e hidrológicos para essa pequena 

unidade de observação. 

Levando em consideração os aspectos quantitativos da formação dos deflúvios em cada uma 

das áreas discretizadas, a transferência/passagem dos escoamentos entre essas áreas ocorre 

conforme estabelecido pela Figura 4: 

 

Figura 4 – Transferência dos escoamentos entre as áreas discretizadas 

Para gerar e registrar os deflúvios em função do tempo, no caso das áreas de corredor e 

cobertura, emprega-se o método racional compatibilizado para apresentar os resultados na unidade 

de litros por minuto. A equação 01 demonstra o método racional utilizado pelo modelo para gerar as 

vazões de acordo com a unidade de interesse. 

� � 	�. �. �60  (1) 

Sendo: 

• Q = vazão (l/min); 

• C = coeficiente de “runoff” (adm); 

• i = intensidade da chuva (mm/h); 

• A = área de contribuição (m²); 

O fundo bem como a frente do lote são compreendidos como áreas permeáveis nas quais 

ocorrem processos infiltração. Conforme demonstrado pela Figura 4, cada uma das áreas em 

questionamento recebe 50% das contribuições dos escoamentos provenientes do corredor e da 

cobertura. Evidentemente, as referidas áreas também propiciam a formação de deflúvios através da 

precipitação direta. No âmbito da avaliação dos deflúvios nos espaços permeáveis do lote, no que 

diz respeito às constantes interações entre as descargas de chegada, saída e a precipitação direta, o 

modelo excuta um balanço hídrico permitindo o surgimento de uma lâmina de armazenamento na 

frente e no fundo do lote, compreendendo, dessa maneira, a aplicação de técnicas de controle na 

fonte. Tal lâmina e iterativamente calculada ao longo do tempo em função dos deflúvios afluentes e 
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da infiltração no local. A transferência dos escoamentos da área do fundo para a frente do lote  e 

dessa para a via pública é definida por um limite na altura máxima da lâmina de armazenamento. A  

Figura 5 ilustra a sistemática adotada para a efetivação do balanço no interior do lote e as 

variáveis consideradas no evento. 

A equação 2 representa a formulação adotada no algoritmo do modelo para o cálculo da 

lâmina armazenada no fundo do lote em função do tempo. Esse mesmo equacionamento é utilizado 

para a efetivação do balanço na frente do lote. 


�� � 
�� − �� +	������������ 10⁄� � . ��
+ ����������� 2⁄10�  . �� + !��600 . �� − "��. �� 

           (2) 

Onde:     

• H(t) = altura da lâmina d’água excedente na área do fundo ou frente do lote no tempo “t” 

(cm); 

• H(t-∆�) = altura da lâmina d’água excedente na área do fundo ou frente do lote no tempo “t-∆t” (cm); 

• Q(t)CORREDOR = parcela da vazão de contribuição do corredor esquerdo e direito do lote no 

tempo “t” (l/min); 

• Q(t)TELHADO = vazão de contribuição para 50% da área de telhado no tempo “t” (l/min); 

• A = área do fundo ou frente do lote (m²); 

• P(t) = precipitação no tempo “t” (mm/h); 

• f(t) = infiltração no tempo “t”(cm/min); 

A infiltração atribuída ao parâmetro “f(t)”, equação 2, é tratada pelo método de Horton, 

permitindo, dessa forma, considerar a variabilidade da capacidade de infiltração em função do 

tempo. A equação empírica de infiltração desenvolvida por Horton (equação 3) e implementada no 

algoritmo do modelo considera que: " � 	"% + �"& −	"%. '().*           (3) 
Sendo: 

• f = capacidade de infiltração em função do tempo (cm/min); 

• f0 = capacidade de infiltração inicial do solo (cm/min); 

• f∞ = capacidade de infiltração mínima do solo (cm/min) ; 

• a= coeficiente de decaimento (min-1); 

• t = tempo (min); 
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Figura 5 – Representação das variáveis consideradas para o balanço hídrico no interior do lote  
 

Na tentativa de avaliar coerentemente a heterogeneidade das possíveis configurações dos lotes 

na bacia, o modelo permite que o usuário realize um cadastro de 02 (dois) padrões de dimensão da 

área do lote e 16 (dezesseis) tipos de ocupação dessa área. Os tipos de ocupação vão desde 

residências que utilizam integralmente o espaço do lote ate a disposição do terreno vazio. A Figura 

6 mostra a interface de trabalho do programa e as janelas que auxiliam na caracterização das 

dimensões dos lotes e dos coeficientes representativos de suas superfícies. 

 
 

  

 

 
 

 

  

  

 
 

 

INFILTRAÇÃO INFILTRAÇÃO 

P
R

E
C

IP
IT

A
Ç

Ã
O

 

P
R

E
C

IP
IT

A
Ç

Ã
O

 

ESCOAMENTO DOS CORREDORES 

ESCOAMENTO DO TELHADO 

TUBULAÇÃO DE 
DESCARGA PARA A RUA 

RALO ELEVADO 
PARA DESCARGA 

HFR_MÁXIMO 

HFU_MÁXIMO 

TUBULAÇÃO DE DESCARGA 
PARA FRENTE DO LOTE 

FRENTE 
FUNDO 



 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos       10 
 

 

  
Figura 6 – A) Apresentação da interface do modelo; B) Janela para configuração dos padrões e tipos 

de lote; C) Janela de inserção dos parâmetros para caracterização das superfícies do lote  
 

Após a execução do balanço hídrico no interior dos lotes, os deflúvios excedentes lançados 

nos arruamentos são propagados ao longo dos elementos de drenagem pelo modelo da onda 

cinemática. Nessa circunstância, o algoritmo do modelo utiliza uma planilha para gerenciar a 

transferência dos deflúvios entre os trechos de montante e jusante ao longo de toda a rede.   

Para facilitar o processo de inserção dos coeficientes e demais características físicas dos 

elementos que representam a bacia, foi desenvolvida uma ferramenta de desenho, inserida no 

próprio ambiente de trabalho do modelo, na qual é possível representar simbolicamente o 

posicionamento dos nós da rede, lotes, quadras, sarjetas, galerias e bocas de lobo.  

Ressalta-se que algoritmo desenvolvido permite que o usuário possa importar arquivos de 

texto contendo informações de algumas propriedades e também sobre a localização dos elementos 

ao longo da bacia. Nesse caso, ferramentas de desenho e geoprocessamento podem ser empregadas 

para auxiliar o usuário na coleta de tais informações, tendo-se em vista que diversos softwares 

desenvolvidos nessa área possibilitam extrair e salvar em formato conveniente os dados necessários 

A) 

B) C) 
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para desencadeamento de tal processo. A Figura 7 mostra o exemplo da utilização de um software 

de geoprocessamento contemplando o resultado da discretização da bacia.  

 

Figura 7 – Resultado da representação da bacia através de software de geoprocessamento 

 

4.2. Aplicação do modelo SWMM 

Valendo-se das condições estabelecidas para a aplicação do SWMM, a Figura 8 apresenta 

uma imagem aérea da bacia que será alvo das avaliações. De acordo com essa imagem pode-se 

perceber com maiores detalhes as características do padrão de ocupação da área de estudo, 

sugerindo, dessa forma, um ambiente particularmente urbano e densamente ocupado por residências 

de padrão unifamiliar. 
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 FONTE: Adaptado de GOOGLE 
Figura 8 - Imagem aérea da bacia de estudo 

Para poder aplicar a atividade de discretização, optou-se por uma seqüência no levantamento 

das informações precedida pela utilização de software com ferramentas designadas para trabalhos 

de desenho em meio georreferenciado.  Essa fase pode ser sucintamente explicada pelos itens 

descriminados abaixo: 

• Obtenção das informações sobre a topografia do local (curvas de nível); 

• Definição dos limites da área de estudo (traçado do limite da bacia); 

• Obtenção das informações sobre as disposições de lotes, quadras e arruamentos (arquivos em 

meio digital); 

• Subdivisão da bacia em áreas contribuintes utilizando-se a proposta de discretização da bacia 

segundo as necessidades de utilização do modelo SWMM; 

Os procedimentos mencionados anteriormente retratam uma metodologia de superposição de 

informações e técnicas. Para elucidar melhor tal afirmação, pode-ser recorrer a sequência 

especificada pela  Figura 9. 

 

          LIMITE DA BACIA 
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Figura 9 – Seqüência para subdivisão da bacia de estudo. (A) Curvas de nível da bacia. (B) Traçado 

do limite da bacia utilizando as curvas de nível. (C) Disposição das quadras e arruamentos na bacia. 

(D) Disposição dos lotes na bacia. (E) Discretização das quadras para formação das áreas 

contribuintes. (F) Resultado da subdivisão da bacia em áreas contribuintes. 

 Como resultado das aplicações das técnicas descritas, foram geradas 148 (cento e quarenta e 

oito) subáreas, 107 (cento e sete) nós na rede de drenagem e 111 (cento e onze) trechos de sarjeta. 

Dentre os métodos disponibilizados pelo SWMM para a representação dos processos de 

infiltração na bacia foi selecionado o modelo de Horton.  

A Figura 10 apresenta o perfil da seção transversal para o tipo de sarjeta que foi considerado 

na aplicação do SWMM. 

 

 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) (F) 
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Figura 10 – Seção transversal de uma sarjeta do tipo mista 
 

FONTE: Moreira (2007) 

Sendo: 

• W: largura da sarjeta, em metros; 

• L1 e L2: largura dos escoamentos, em metros; 

• y0, y1 ,y2: lâmina d’água, em metros; 

• h: altura do meio-fio, em metros; 

• Z0: declividade da sarjeta; 

• Z1: declividade do pavimento; 

De acordo com Moreira (2007), o valor máximo para a profundidade da sarjeta e sua largura, 

representados, respectivamente, pela letra “h” e “W” na Figura 10 não deve ultrapassar o total de 

0,15m e 0,60m. A declividade longitudinal mínima deve ser estabelecida em 0,4% (0,004m/m).  

Segundo cada um dos componentes caracterizados na Figura 10, os valores adotados para a 

sarjeta combinada através do modelo de simulação estão devidamente especificados de acordo com 

a Tabela 1. 

Tabela 1 - Dimensões adotadas para a seção transversal da sarjeta no modelo SWMM 

Largura da via 
(m) 

Largura do passeio 
(m) 

Largura do canteiro 
(m) 

Faixa a preservar 
(m) 

W (m) 

10 1,5 0 0 0,6 
Largura L1 (m) Largura L2 (m) Altura Y1 (m) Altura Y2 (m) Inclinação (%) 

3,50 2,90 0,03 0,058 2 
Z0=tgθ0 Z1=tgθ1 Y0 Área (m2)  

20 50 0,088 0,128  
 

A caracterização da superfície de escoamento da sarjeta através do coeficiente de rugosidade 

de Manning segue conforme a avaliação entre os valores sugeridos pelo SWMM e os apresentados 

em Porto (2004). 
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Mesmo não tendo sido possível elaborar aplicações para as questões qualitativas das águas de 

drenagem, cabe ressaltar que o SWMM apresenta equacionamentos desenvolvidos para simulações 

desses aspectos. Nesse sentido o modelo entende que os poluentes devem ser caracterizados 

segundo duas fases bem distintas. 

Na primeira fase são inseridos coeficientes para representação da taxa de crescimento do 

poluente segundo os tempos em que não há precipitação, entendendo-se esse período como a 

deposição seca.  Um dos equacionamentos empregados para expressar o acúmulo do poluente nos 

períodos secos é uma função de saturação expressa de acordo com o que consta na equação 4. 

B �	 �C-. t)
(C. + t)

        (4) 

Onde: 

• C1 representa a máxima concentração possível do poluente (massa por unidade de área);  

• C2 representa a constante de meia saturação (dias para atingir metade do crescimento 

máximo); 

• t representa o tempo; 

Na segunda fase os coeficientes passam a caracterizar a lavagem do poluente nos tempos em 

que ocorre a precipitação, configurando o que é compreendido como deposição úmida.  Para 

expressar a variação do poluente nos períodos úmidos pode-se recorrer a função de concentração 

média no evento conforme a equação 5. 

W =	C-. Q
12               (5) 

Onde: 

• C1 representa a concentração média do poluente na água de escoamento (massa por litro);  

• C2 para esse tipo de função é numericamente igual a 1; 

• Q representa a vazão no ponto de análise (litros por segundo); 

Um aspecto importante a destacar é que na edição das propriedades do poluente pode-se 

correlacionar contribuições desse a partir de outras fontes/poluentes. 

O SWMM ainda permite que práticas de limpeza pública sejam associadas ao processo de 

remoção de frações dos poluentes na bacia.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados do SWMM 

Em função da necessidade de gerar resultados quantitativos foi efetivada primeiramente a 

calibração do modelo, utilizando, para tanto, um processo iterativo justificado pelo método da 

tentativa e erro. Nesse contexto, os valores de alguns parâmetros foram modificados manualmente, 

sem elaboração ou utilização de algoritmos específicos para essa atividade, objetivando melhores 

correlações entre os valores simulados e os observados. O único artifício aproveitado para facilitar a 

modificação dos parâmetros foi a ferramenta de edição de grupo disponibilizada pelo próprio 

SWMM. Nesse sentido, as áreas da bacia foram categorizadas em quatro grupos. Tais grupos são 

identificados no ambiente de trabalho do modelo através da opção “TAG”, permitindo que o 

usuário coloque um nome ou “etiqueta” para cada subárea criada. Portanto, ao passar para o 

processo de calibração, a ferramenta de edição de grupo auxiliou nas tarefas de variação de valores 

por parâmetro de acordo com a categoria de subárea.  

 O resultado da calibração do SWMM demonstrou ajuste razoável quando observado o valor 

do coeficiente de correlação de Pearson para o evento selecionado. O referido coeficiente atingiu o 

índice de 96% para um evento cuja precipitação total foi de 29,5mm. 

Com relação aos parâmetros que caracterizam as subáreas e as questões de infiltração através 

do modelo de Horton, constataram-se as seguintes médias para a bacia em termos globais: 

• Porcentagem de área impermeável = 85%; 

• Número de Manning para área impermeável = 0,064; 

• Número de Manning para área permeável = 0,35; 

• Armazenamento nas depressões das áreas impermeáveis = 0,05mm;  

• Armazenamento nas depressões das áreas permeáveis = 6mm; 

• Porcentagem de área permeável sem armazenamento = 90% 

• Taxa de infiltração máxima = 42,5mm/h; 

• Taxa de infiltração mínima = 3mm/h 

• Coeficiente de decaimento = 3,62h-1; 

• Tempo de saturação = 0,5dias; 

Com os ajustes proporcionados pela calibração foi possível gerar o gráfico presente na Figura 

11, onde consta a plotagem do resultado observado e o simulado com o respectivo coeficiente de 

correlação de Pearson.   
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Figura 11 – Resultado da calibração para o evento selecionado (correlação = 0,96) 

É plausível concordar que os resultados obtidos para os parâmetros após a calibração não 

necessariamente representam o melhor conjunto de dados, tendo-se em mente a inexistência de 

testes para uma quantidade maior de agrupamentos que fossem capazes de reproduzir o resultado 

observado. Evidentemente, testes em maiores escalas precisariam de ferramentas/algoritmos que 

auxiliassem no processo de calibração. 

 

5.2. Resultados do modelo proposto 

Como o modelo sugerido ainda está em fase de desenvolvimento não foi possível gerar 

resultados de avaliações quantitativas. Entretanto, o esperado para o modelo é que ele seja capaz de 

fornecer resultados consistentes por compreender a área de estudo segundo uma conceituação mais 

fidedigna, ou seja, o tipo de bacia para o qual o modelo pode ser aplicado é enxergado de acordo 

com os elementos que realmente a constituem. 

   

6. CONCLUSÕES 

Observando isoladamente o resultado explicitado pela Figura 11 percebe-se que o SWMM 

corresponde, dentro de certos limites, satisfatoriamente. Entretanto, algumas problemáticas na 

utilização desse modelo dificultam sua aplicação quando se deseja avaliar a bacia em maior nível de 

discretização das áreas. 

Observa-se que o procedimento retratado pela Figura 9 acaba por gerar um número elevado 

de subáreas ou áreas contribuintes. Essa afirmação leva em consideração, por exemplo, o fato de 
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que a bacia em estudo tem apenas 0,14 km² e o total de subáreas geradas, diante da aplicação da 

metodologia apresentada, é de 148 (cento e quarenta e oito). 

Ressalta-se que as subdivisões propostas pelo critério dos projetos de microdrenagem são 

superiores, em termos de dimensão das áreas criadas, ao que se teria no caso de uma subdivisão 

baseada nos limites dos lotes. Tal condição leva a concordar que o número de subáreas originadas 

por esse último conceito seria demasiadamente elevado. Trabalhando em termos absolutos, o 

resultado da subdivisão da bacia através do limite dos lotes (Figura 12) configura a criação de 315 

(trezentos e quinze) subáreas; em outras palavras, representa um aumento de aproximadamente 

213% do número total de subáreas. 

 

Figura 12 – Resultado da subdivisão da bacia baseada no limite dos lotes 

É importante deixar claro que o problema da subdivisão da bacia, considerando o limite dos 

lotes através do SWMM, não é algo restrito ao trabalho exaustivo do traçado sucessivo de todas as 

subáreas. A inviabilidade anexa ao caso reside também na condição da caracterização dessas 

subáreas, ou seja, após o processo de criação das mesmas é necessário ainda definir uma série de 

parâmetros que  as caracterizam, sendo esses nem sempre de fácil determinação. 

Aliadas as dificuldades de representar níveis mais elevados de discretização, diante do 

contexto de trabalho no ambiente do SWMM, estão as atividades de calibração. A realização da 

calibração bem como a validação pelo SWMM é executada através de um processo iterativo, fato 

esse que torna a atividade extremamente onerosa. 

Percebe-se claramente que o trabalho com níveis mais elevados de discretização através do 

SWMM exige alguns esforços. Essa afirmação quando incorporada a questionamentos no âmbito da 

gestão e gerenciamento dos recursos hídricos pode justificar a necessidade de elaboração de um 

novo modelo, que seja capaz de avaliar determinadas práticas de controle de na fonte aplicadas 

sobre a área dos lotes e sobre a bacia,  minimizando, da melhor forma possível, os inconvenientes 

atribuídos ao efeito de maiores subdivisões da área de estudo. 

     LOTES 

     OUTROS 
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No que diz respeito ao tratamento dado aos fenômenos de qualidade da água de drenagem, é 

razoável afirmar que os procedimentos no SWMM podem ser vistos como um bom ponto de partida 

para análises mais profundas das extensas correlações entre quantidade e qualidade dos deflúvios 

superficiais. 

Para o caso do modelo em desenvolvimento espera-se que o aprimoramento dos algoritmos 

viabilize a diminuição significativa dos esforços que são necessários para caracterizar fisicamente a 

bacia. Essa consideração leva em conta o fato de que ferramentas auxiliares associadas ao 

geoprocessamento ou exclusivamente ao desenho podem ser utilizadas em paralelo. Em função 

também dessas ferramentas, o nível de resolução que se está sugerindo através do modelo proposto 

aliado à sistemática de compreensão da bacia urbana seria, tendenciosamente, capaz de promover 

simulações bem ajustadas. Dentro desse contexto as atividades de manejo podem ser continuamente 

desenvolvidas, buscando-se aquela que justifique a melhor decisão no que diz respeito à tomada de 

ações sobre a área da bacia ou sobre as unidades que a constituem.    

De acordo com os comentários e citações feitas até o presente momento, justificou-se que 

determinadas práticas ou medidas aplicadas sobre os lotes poderiam resultar em diminuições dos 

impactos provenientes dos fenômenos de cheia e até mesmo do comprometimento da qualidade da 

água de drenagem. Essas afirmações induzem a sugerir/concordar que tal área pode ser 

compreendida como uma unidade básica para a observação dos fenômenos hidrológicos em bacias 

urbanas. Nesse sentido, analisar o uso dos espaços disponíveis no lote concretiza a avaliação de 

iniciativas que venham a comprovar, por exemplo, que a adoção de áreas exclusivas para infiltração 

ou mesmo retenção são medidas cabíveis para a redução dos impactos sobre os sistemas de 

existentes. Tais considerações acabam por demonstrar e comprovar que a elaboração ou uso de 

modelos computacionais são meios indispensáveis como suporte na aplicação de estudos que 

viabilizem, do ponto de vista técnico e científico, a aplicação de medidas que garantam a tomada de 

ações de maneira coordenada e integrada. 
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