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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo projetar e avaliar a eficiência de uma bacia 

de detenção de formato poligonal de 5 lados com taludes laterais inclinados a 45º em 

um loteamento urbano na cidade de Goiânia. Desta forma, busca-se evitar futuros 

problemas de enchentes e inundações do rio que delimita uma das margens do 

loteamento de estudo. Assim, o trabalho buscará comparar o escoamento na bacia 

hidrográfica do loteamento nas condições de pré-urbanização, pós-urbanização, após o 

assentamento da população no loteamento com o sistema de drenagem urbana 

convencional implantado, e de pós-urbanização com a implantação da rede de drenagem 

associada com uma bacia de detenção proposta como medida mitigadora. Para a 

realização do projeto foram necessários a realização de ensaios de laboratório, ensaios 

de campo e simulações computacionais no software SWMM – Storm Water 

Management Model. O software SWMM também foi utilizado para simular o 

comportamento da chuva e dos processos hidrológicos que regem o escoamento pluvial, 

bem como determinar as dimensões e avaliar o desempenho de uma bacia de detenção, 

na tentativa de manter as condições de despejo da água pluvial no rio após o 

desenvolvimento e urbanização da região. Após as simulações observou-se que uma 

bacia de detenção como medida mitigadora resultou em boa aproximação das condições 

de pré-urbanização quando a bacia hidrográfica do loteamento está urbanizada, 

chegando-se a patamares expressivos de 97,80% de redução na vazão de pico e um 

aumento 318,18% do tempo de pico. Isso demonstra que a construção de uma bacia de 

detenção é uma ótima medida mitigadora mesmo com um aumento de 999,20% do 

volume escoado devido a impermeabilização do terreno e a perda da cobertura vegetal. 

Palavras-chave: Drenagem Urbana – Enchentes Urbanas – Infiltração - 

Horton – SWMM - Bacia de Detenção. 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante muitos anos houve uma tendência de migração das populações 

rurais para as zonas urbanas em busca de oportunidades no Brasil. A população 

brasileira urbana passou de 32.004.817 habitantes em 1960, para 160.925.792 habitantes 

em 2010, o que representa uma população 5 vezes maior. Já a população rural, que em 

1960 era de 38.987.526, diminuiu para 29.830.007 habitantes em 2010. A partir desses 

dados, é possível inferir que a população urbana no Brasil, em 1960, era de 45% do total 

e, em 2010, esse percentual de população subiu para 84%, ou seja, houve um 

adensamento nas áreas urbanas em relação a 50 anos atrás (IBGE, 2010). 

Esse aumento da população urbana ocorreu de forma mais rápida do que a 

capacidade das cidades de se organizarem de forma ordenada e sustentável. Desta 

forma, geraram-se grandes conglomerados urbanos que alteraram drasticamente o meio 

ambiente, modificando o ciclo hidrológico com a impermeabilização do solo. A 

impermeabilização do solo em grandes áreas diminui a infiltração no solo gerando um 

aumento significativo de escoamento superficial das águas pluviais. 

No intento de solucionar o problema do aumento do escoamento superficial 

das grandes cidades, buscou-se ao longo do tempo aprimorar os sistemas de drenagem 

urbana. Em um breve levantamento histórico é possível observar que os primeiros 

sistemas de drenagem seguiam um conceito higienista, onde as águas deviam ser 

rapidamente recolhidas e encaminhadas para o curso d`água, transferindo o problema 

das enchentes para a jusante (CANHOLI, 2005). Esse conceito higienista é eficiente em 

pequenas áreas impermeabilizadas, mas no caso de grandes áreas, transferir a enchente 

para a jusante pode causar problemas de inundação, principalmente nas regiões a 

jusante dos cursos d'água que passam por áreas urbanizadas. 

Frequentemente, em uma tentativa de reverter tal situação, a alternativa 

proposta é a canalização de rios, porém esta tentativa de solucionar o problema causa o 

aumento da velocidade de escoamento e não evita por completo a ocorrência de 

enchentes e inundações. Neste cenário ganham destaque as chamadas medidas 

compensatórias como telhados verdes, poços de infiltração, valetas de infiltração, 

pavimentos permeáveis e também as bacias de detenção e retenção (BAPTISTA, 2005). 

As opções acima apresentadas são algumas medidas que objetivam 

minimizar os efeitos da urbanização sobre os processos hidrológicos com benefícios 
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para a qualidade de vida e preservação ambiental (BAPTISTA, 2005), todavia faz-se 

necessário que sejam trabalhadas outras estratégias para diminuir a vazão à jusante que 

combinam as medidas estruturais, citadas anteriormente, e não estruturais tais como 

novas leis, educação da população ou incentivos fiscais. Por exemplo, a combinação de 

uma bacia de retenção conjugada com medidas para ampliar a infiltração, como poços 

de infiltração ou trincheiras drenantes, em uma determinada bacia hidrográfica podem 

aproximar as condições de escoamento da região das suas características naturais antes 

da urbanização da área. Essas técnicas apresentam diversas vantagens em relação a 

concepção higienista, diminuindo o escoamento superficial com o aumento da 

infiltração e minimizam os problemas das enchentes (BAPTISTA, 2005). 
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2 OBJETIVOS 

O intuito desse trabalho é fazer uma comparação do escoamento na bacia 

hidrográfica de um loteamento da cidade de Goiânia em três cenários: (1) a condição de 

pré-urbanização, caso onde só existem as matas naturais da área sem a construção de 

qualquer edificação; (2) a condição de pós-urbanização, após o assentamento da 

população no loteamento com o sistema de drenagem urbana convencional implantado 

bem como ruas pavimentadas e casas construídas; (3) condição de pós-urbanização com 

a implantação da rede de drenagem associada com uma bacia de detenção proposta 

como medida mitigadora. A comparação se dará em termos de volume total escoado, 

vazão máxima e tempo de pico do escoamento. 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar os efeitos da urbanização sobre o escoamento superficial das águas 

do loteamento "Jardim Real" na cidade de Goiânia, Goiás, comparando as condições de 

pré-urbanização com as de pós-urbanização e propor a construção de uma bacia de 

detenção como medida mitigadora para a redução do escoamento. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 – Determinar os parâmetros de infiltração da equação de Horton e 

características granulométricas do solo em um loteamento urbano na cidade de Goiânia 

(GO); 

2 – Quantificar e comparar o escoamento da bacia hidrográfica do 

loteamento na condição de pré-urbanização e pós-urbanização; 

3 – Dimensionar uma bacia de detenção como medida mitigadora para o 

escoamento superficial do loteamento e comparar as alterações da vazão máxima, tempo 

de pico do escoamento e volume total escoado no loteamento após a implantação da 

bacia de detenção. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na revisão bibliográfica deste trabalho foram incluídos os seguintes temas: 

(1) processos hidrológicos do balanço hídrico; (2) projeto de uma rede de drenagem 

urbana; (3) medidas compensatórias de drenagem urbana; (4) dimensionamento de bacia 

de detenção; (5) e o modelo computacional de drenagem urbana SWMM (Storm Water 

Management Model). 

3.1 SISTEMA DE DRENAGEM URBANA. 

A política atual de desenvolvimento da drenagem nas cidades baseia-se no 

conceito de “escoar a água o mais rapidamente possível". Esse conceito nos países 

desenvolvidos foi abandonado a partir do início da década de 1970 e estes passaram a 

adotar a solução de retenção e infiltração no local da precipitação, que vem sendo 

implantada no Brasil. 

A primeira solução tem como consequência imediata o acréscimo das 

vazões de ponta da rede de drenagem, causando inundações à jusante dos loteamentos 

por insuficiência de capacidade dos coletores. A impermeabilização das superfícies 

agrava ainda mais os problemas de inundação uma vez que a pluviosidade que se 

infiltraria no solo passa a escoar superficialmente e esse escoamento passa a ser mais 

rápido devido à redução da rugosidade da superfície. 

O que explica o fato dos coletores a jusante de certo loteamento se tornarem 

insuficientes é a tendência natural da urbanização ocorrer no sentido jusante (foz) para 

montante (nascente). Os primeiros loteamentos na maioria das vezes recebem a 

implantação de rede de drenagem para atender apenas a precipitação local. O poder 

público não controla essa urbanização, não providencia o aumento da rede coletora de 

águas pluviais ou não prevê esse aumento de demanda da rede e isso resulta na 

insuficiência dos diâmetros das canalizações (BICHANÇA, 2006). 

As consequências da falta de planejamento do poder público são sentidas 

em várias cidades do Brasil. Frequentemente a canalização das seções críticas da bacia é 
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a medida adotada para controlar a enchente urbana, mas esse tipo de solução acaba por 

apenas transferir o problema de inundação de um lugar para outro. 

A remediação destes problemas com soluções tradicionais levam a custos 

elevados em relação aos custos necessários para a construção de soluções de retenção e 

infiltração no local da precipitação. As soluções técnicas de drenagem urbana mais 

modernas e sustentáveis passam a colocar de lado o conceito de “escoar a água 

precipitada o mais rápido possível” e incorporam estratégias de retenção e infiltração 

para solucionar os problemas de drenagem o mais próximo do local de geração do 

escoamento. Estas medidas são chamadas medidas compensatórias de drenagem. 

Existem uma série de soluções estruturais de engenharia utilizadas como medidas 

compensatórias em drenagem urbana tais como: bacias de detenção e retenção, 

pavimentos permeáveis, poços de infiltração, trincheiras drenantes, valas de infiltração, 

telhados verdes, jardins de chuva, aproveitamentos de agua de chuva. 

Podemos ter também medidas não estruturais para controle de enchentes tais 

como, regulamentação de uso e ocupação do solo, medidas de proteção individual das 

edificações, seguros contra enchentes, sistemas de alerta, ações da defesa civil, 

realocações e sistemas de infiltração e retenção dentro dos lotes. 

3.2 DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE DRENAGEM. 

De acordo com Tucci (2000), um sistema de drenagem urbana pode ser 

dimensionado em dois níveis distintos: (1) a macro drenagem relacionada a 

escoamentos de fundo de vale e (2) a micro drenagem relacionada a áreas onde o 

escoamento natural não é bem definido sendo determinado pela ocupação do solo que, 

no caso de áreas urbanas, é delineado pelas ruas e edificações. 

Em seu artigo, Menezes Filho (2012) baseado na Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico de 2002 e no Guia para Elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento (BRASIL, 2006) considera, como micro drenagem, o conjunto de redes 

formadas por galerias tubulares com diâmetro igual ou superior a 0,30 m e inferior a 

1,20 m ou galerias celulares cuja área de seção transversal seja inferior a 1 m
2
. Como 
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macrodrenagem, considera-se galerias tubulares com diâmetro maior que 1,20 m e 

galerias celulares com área de seção igual ou superior a 1 m
2
. 

No dimensionamento de redes de micro drenagem, os fenômenos 

relacionados à transformação de precipitação em escoamento são complexos devido a 

aleatoriedade e variabilidade temporal e espacial da precipitação, da heterogeneidade 

das diferentes tipologias de superfícies urbanas, da dimensão da bacia urbana, dos 

dispositivos da rede de drenagem enterrada além da própria complexidade associada à 

hidráulica do escoamento. 

Deste modo, para dimensionar um sistema de drenagem é necessário, 

determinar a precipitação de projeto, frequentemente caracterizada por uma intensidade, 

uma duração e um período de retorno, para posteriormente transformar a chuva efetiva 

em escoamento. 

3.3 BALANÇO HÍDRICO 

Segundo vários autores, o balanço hídrico é um somatório das quantidades 

de água que entram e saem de uma bacia hidrográfica em um determinado intervalo de 

tempo. Os processos que contribuem para este somatório são basicamente: precipitação, 

infiltração, evaporação, escoamento, interceptação e armazenamento, os quais serão 

expostos nos itens a seguir: 

3.3.1 PRECIPITAÇÃO: PARAMETROS DE DETERMINAÇÃO 

Segundo Tucci (1995), um importante processo hidrológico que influencia 

na vazão de escoamento é a precipitação, a qual é registrada como uma série histórica 

de dados medida diariamente em estações meteorológicas. A precipitação é definida 

como sendo toda a água proveniente do meio atmosférico seja na forma de chuva, neve 

ou granizo. 

De acordo com Miranda et. al. (2010) existem três tipos de chuvas na 

natureza, sendo elas: (1) Orográficas: oriundas da passagem de uma massa de ar quente 

e úmida por uma cadeia de montanhas que sofre gradual condensação e precipitação, 

caracterizada por eventos de longa duração e baixa intensidade; (2) Frontais: decorrente 
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do encontro de massas de ar contrárias termicamente, graças à diferença de densidades a 

massa de ar quente e úmida sobe provocando a condensação, sendo caracterizada por 

chuvas de baixa intensidade e de longa duração, com ventos fortes e grande quantidade 

de raios em uma extensa área de forma simultânea; (3) Convectivas: formadas pela 

ascensão de massas de ar quente com vapor d'água, sofrendo um consequente 

resfriamento e precipitando, caracterizando, assim, uma chuva de curta duração mas de 

alta intensidade em pequenas áreas. 

Em um projeto de drenagem convencional é necessário conhecer o 

comportamento climático da região e procura-se projetar as estruturas para as chuvas 

que mais exigem do sistema de drenagem que é o caso das chuvas frontais. 

Para estimar os valores de precipitação para o projeto de uma rede de 

drenagem frequentemente recorre-se às curvas IDF que são simulações matemáticas 

para tentar descrever melhor o comportamento de tais precipitações. O 

dimensionamento dos elementos da rede de drenagem é feita então com a maior 

precipitação quantificada pelas curvas IDF regional. As equações (01) e (02) 

representam curvas IDF para uma dada duração (t) e um período de retorno (T). 

𝑖 =
𝐵1∗(𝑇

𝑎+
𝑏

𝑇𝛾)

𝛿

(𝑡+𝑐)𝑏                                                      Se     1 ≤ 𝑇 ≤ 8 𝑎𝑛𝑜𝑠  (01) 

 𝑖 =
𝐵2∗𝑇𝛼

(𝑡+𝐶)𝑏                                Se 8 < 𝑇 ≤ 100 𝑎𝑛𝑜𝑠 (02) 

Onde: α, β, γ e δ são considerados parâmetros regionais, em que dependem 

do período de retorno; B, b e c são parâmetros que descrevem as características locais; i 

a intensidade máxima da chuva em (mm/min); t a duração da chuva em (min) e T o 

período de retorno em (anos). 

No manual de drenagem urbana da Rede Nacional de Capacitação e 

Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (COSTA et al 2007), recomenda-se 

utilizar  2 anos como tempo de retorno para projetos de drenagem de bairros de baixa 

densidade populacional. Para bairros de alta densidade habitacional nas regiões centrais 

da cidade recomendam-se valores de até 15 a 20 anos.  
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É necessário determinar a duração da chuva e está é comumente adotada 

como o valor do tempo de concentração da bacia (SILVA, 2007) assim toda a bacia terá 

tempo de contribuir com o escoamento no exutório. Conforme Tomaz (2002), o tempo 

de concentração é o tempo que leva uma gota de água mais distante até o trecho 

considerado na bacia, que é influenciado diretamente pela área da bacia, comprimento e 

declividade do canal mais longo e o comprimento ao longo do curso principal.  

Existem vários métodos empíricos para a determinação do tempo de 

concentração, entre os mais comuns o método de Kirpich, Carter e o do Califórnia 

Culverts Practice (SILVA, 2007). Em todos os modelos citados são necessários 

determinar o comprimento do talvegue, a diferença entre cotas da entrada e saída da 

bacia e a declividade do talvegue. 

3.3.2 INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A infiltração é definida como a passagem de água da superfície para o 

interior do solo (TUCCI, 1995). Existem vários modelos que descrevem a infiltração 

dentre os modelos, o mais difundido segundo (AKAN, 1993) é o de Horton, 

apresentado em 1939, porém há outros modelos como o de SCS e Green-Ampt. 

Conforme Akan (1993), o método de Horton é o mais utilizado para 

determinar a infiltração de uma camada de solo, servindo assim como dados de entrada 

no software computacional Storm Water Management Model (SWMM) que estipula as 

variáveis de taxa de infiltração mínima (𝐹𝑓), taxa de infiltração inicial (𝐹𝑂) e uma 

constante exponencial (𝐾).   

De acordo com Barraud (2005), existem três fases que compõem o processo 

de infiltração, sendo elas: (1) Avanço da frente molhamento: Esta fase situa-se entre o 

momento da alimentação da estrutura pela água de escoamento e o momento em que o 

lençol sob a estrutura começa a ser alimentado pela água que infiltra; (2) Escoamento 

misto: A superfície livre do lençol delimita dois domínios de escoamento, um domínio 

de escoamentos verticais em meio poroso não saturado e um domínio de escoamentos 

verticais em meio poroso saturado através do próprio lençol freático; (3) Escoamento 

horizontal em meio saturado: o esquema da fase 2 pode evoluir para um regime de 
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escoamento permanente ou a fase 2 tornar-se-á um regime transitório, neste caso, o 

escoamento ocorre em um meio saturado e passa então a funcionar como um dispositivo 

de injeção e não mais de infiltração. 

Conforme Barbosa Junior (2013), no interior do solo existem vários espaços 

vazios que servem de meio para a água movimentar ou se acumular, sendo assim, existe 

uma relação entre a infiltração e as características dos grãos que compõem a estrutura 

do solo. Existe uma relação direta entre a infiltração e a porosidade do solo, tamanho 

das partículas, sua distribuição granulométrica e a umidade. De acordo com a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na NBR 6502/1995 o solo pode ser 

classificado de acordo com sua granulometria conforme a tabela 01: 

Tabela 01 - Classificação dos grãos de acordo com a granulometria. 

Classificação Diâmetro dos Grãos (mm) 

Argila Menor que 0,002 

Silte Entre 0,06 e 0,002 

Areia  Entre 2,0 e 0,06 

Pedregulho  Entre 60,0 e 2,0 

Fonte: ABNT NBR 6502/1995 

Para classificar o solo é necessário realizar ensaios de análise 

granulométrica, regidos pela ABNT, descritos na NBR 7181/1988 (Análise 

granulométrica). Os ensaios incluem o peneiramento grosso, peneiramento fino e o 

ensaio de sedimentação.  

Para determinar os parâmetros da equação de Horton (𝐹𝑓, 𝐹𝑜 , 𝑘) é necessário 

realizar ensaios de campo, entretanto também é possível estimar esses parâmetros em 

função das características do solo conforme as tabelas 02 e 03, propostas por Akan 

(1993): 

Tabela 02 - Estimativa da taxa de infiltração final de Horton (𝐹𝑓) 

Tipo de Solo 𝑭𝒇 (mm/h) 

Solo argiloso com areia, silte e húmus  0 a 1,27 mm/h 

Solo arenoso argiloso 1,27 mm/h a 3,81 mm/h 

Solo siltoso com areia, argila e húmus  3,81 mm/h a 7,62 mm/h 

Solo arenoso 7,62 mm/h a 11,43 mm/h 

Fonte: Akan, 1993. 
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Tabela 03 - Estimativa de taxa de infiltração inicial de Horton (𝐹𝑂). 

Tipos de Solo 𝑭𝒐 (mm/h) 

Solo seco com pouca ou nenhuma vegetação  127,00 mm/h 

Mistura de solo com areia, silte e argila com pouca 

vegetação 
76,20 mm/h 

Solo argiloso seco com pouca ou nenhuma vegetação  25,40 mm/h 

Solo arenoso solo com vegetação densa  254,00 mm/h 

Solo seco, sendo mistura de solo com areia, silta, 

argila e húmus com vegetação densa  
152,40 mm/h 

Solo argiloso seco com vegetação densa  50,00 mm/h 

Solo arenoso úmido com pouca ou nenhuma vegetação  43,18 mm/h 

Mistura de solo úmido com areia, silte, argila e húmus 

com pouca ou nenhuma vegetação  
25,40 mm/h 

Solo argiloso úmido com pouca ou nenhuma vegetação  7,62 mm/h 

Solo arenoso úmido com pouca ou nenhuma vegetação 83,82 mm/h 

Mistura de solo úmido com areia, silte, argila e húmus 

com vegetação densa 
50,80 mm/h 

Solo úmido argiloso com vegetação densa  17,78 mm/h 

Fonte: Akan, 1993. 

O estado de umidade do solo é outro fator determinante da infiltração, pois é 

afetada de forma direta pelo gradiente hidráulico. Assim, solos mais secos apresentam 

um maior gradiente e consequentemente propiciam um maior fluxo de água através o 

solo. Já o solo úmido, com menor gradiente hidráulico há um menor fluxo de água que 

atravessa o solo. 

A umidade do solo pode ser obtida pelo ensaio normatizado pela ABNT 

NBR 6457/1986 (Preparação para ensaios de caracterização) e serve como parâmetro de 

comparação para as medições de infiltração de um mesmo solo.  

3.3.3 EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

Outra variável na equação do balanço hídrico é a evapotranspiração, que 

representa a junção de dois processos: a transpiração e a evaporação. A evaporação, 

segundo Barbosa Júnior (2013) é um processo natural que decorre da passagem da água 

do estado líquido para o gasoso, na forma de vapor de água presente na superfície, 

cursos d'água, lagos e mares. A transpiração é a perda de partículas de água para o meio 

externo em forma de vapor d'água decorrida de ações inerentes a fisiologia de vegetais, 

que dependem de forma exclusiva de uma estrutura celular denominada estômato.  
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Segundo Coelho Filho (2011) na determinação da evaporação de uma bacia 

hidrográfica qualquer, muitas vezes é utilizado à medida da evaporação de tanques com 

área evaporante limitada, por isso os resultados de evaporação dos tanques devem ser 

multiplicados por coeficientes de correção para as variáveis que afetam as medidas de 

evaporação. Dentre estas variáveis que alteram as medidas reais da evaporação estão o 

superaquecimento das paredes do tanque que geralmente são de material metálico ou, 

por exemplo, a ação do vento. 

Um tanque circular com 2 metros de profundidade e 20m² de área pode ser 

utilizado na medida direta da evaporação potencial de uma região mas os tanques mais 

utilizados são os tanques tipo “classe A” com 1,15m² de área circular, instalados sobre 

estrado de madeira em gramado. A medida da evaporação pode ser feita manualmente 

com a variação da lâmina d’agua ou de forma automática com mecanismos 

eletromecânicos ou eletrônicos. 

A estimativa da evapotranspiração pode ser feita diretamente por meio do 

cálculo do balanço hídrico por lisimetria, mas este método é utilizado apenas em 

condições experimentais devido às dificuldades e cuidados exigidos. A evaporação 

medida em tanque é um parâmetro que pode ser utilizado na elaboração de projetos de 

drenagem em que necessite o cálculo do balanço hídrico do solo. 

O fenômeno de transpiração é frequentemente desprezado por ser um 

processo que pouco afeta no resultado em áreas urbanas visto que o tempo de simulação 

é pequeno. 

3.3.4 ARMAZENAMENTO EM DEPRESSÕES 

De acordo com Soares (2004) o armazenamento em depressões representa a 

parcela de água que fica empossada em depressões ou terraços de contenções. Tais 

unidades são facilmente identificadas por meio das curvas de nível. Com o tempo, parte 

da água poderá infiltrar ou evaporar, ou caso ocorra um excesso da capacidade máxima 

de armazenamento nas depressões do terreno, a água irá transbordar e escoar 

superficialmente sob a ação da gravidade juntando-se assim ao curso d’água.  
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3.3.5 INTERCEPTAÇÃO 

Segundo Tucci (2000), a precipitação interfere de forma direta em outra 

variável do ciclo hidrológico: a interceptação, que também depende das condições 

climáticas, densidade de vegetação, da estrutura e arquitetura da vegetação e do 

comportamento fisiológico das plantas. A interceptação é um processo capaz de reter a 

água da chuva em suas copas, diminuindo assim a contribuição do volume de água a 

escoar.  

Estimar a interceptação é complexo, em virtude das variáveis envolvidas no 

processo. Musgrave, (1938) concluiu que uma vegetação de baixo porte, semelhante a 

uma grama, interceptava 17% do volume das águas da chuva.  Clark (1940) determinou 

para uma vegetação de grande porte uma perda na magnitude de 22 a 36% do volume da 

água da chuva precipitado. Arcova, (1996) objetivou determinar a interceptação das 

chuvas em uma floresta de mata atlântica, determinando a precipitação externa e a 

precipitação interna (o que realmente entra em contato com o solo). Assim, este autor 

conclui-se que chuvas de pequena intensidade e de pequena duração eram totalmente 

interceptadas pelas copas das árvores, mas em chuvas de maior porte a interceptação 

média era de 18,6%. 

Tais medidas são bem específicas e não podem ser aplicadas no estudo em 

questão sem uma avaliação, mas servem de parâmetro para avaliar a magnitude da 

interceptação. Tal efeito hidrológico não pode ser desconsiderado dos cálculos 

especialmente nas condições de pré-urbanização em áreas amplamente vegetadas. 

Normalmente a quantificação da interceptação envolve avaliação minuciosa da 

precipitação externa e a interna para cada tipo de vegetação. 

3.4  BACIA DE DETENÇÃO. 

O armazenamento do escoamento pode ser de dois tipos. Armazenamento 

no lote, com pequenas obras como microreservatórios, tanques de detenção ou telhados 

verdes, por exemplo, ou o armazenamento no loteamento, que geralmente é obtido a 

partir de obras de maior porte, como bacias de detenção ou pavimentos drenantes 

(BAPTISTA, 2005). 
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A bacia de detenção é uma estrutura que tem por objetivo regular as vazões 

pluviais efluentes de uma bacia hidrográfica, a infiltração não é o aspecto principal da 

bacia e sim a detenção do escomento, permitindo a transferência de vazões compatíveis 

com o limite tolerado pela rede de drenagem ou curso d’água existente. As bacias de 

detenção podem ser construídas de varias formas e com tipos de funcionamento 

variados (BAPTISTA, 2005). 

As bacias de retenção frequentemente têm infiltração conjugada com 

detenção, pois a infiltração é o que tem a capacidade de reter o escoamento,  e podem 

ter lâmina d’água permanente ou serem secas nos períodos sem pluviosidade. 

Fisicamente, estas podem ser enterradas ou a céu aberto. Não importando o tipo de 

bacia, em geral elas possuem: (1) um volume de armazenamento; (2) taludes laterais; 

(3) um dique a jusante; (4) dispositivos de descarga tais como condutos, orifícios, 

válvulas e dispositivos de segurança como um extravasor de superfície do tipo vertedor 

(BICHANÇA, 2006). 

Os dispositivos de descarga permitem que apenas uma parcela do 

escoamento recebido pela bacia seja liberada para jusante, fazendo com que ocorra um 

armazenamento de água, que tem como consequência o aumento do nível d’água dentro 

da bacia durante e após os eventos de precipitação.  Com o passar do tempo a cheia 

dissipa-se e a vazão que escoa é maior que a vazão que entra na bacia, diminuindo o 

nível d’água até atingir a situação de equilíbrio. Essa detenção ocorrida na bacia desloca 

o hidrograma fazendo com que as vazões toleradas pelas tubulações e canais posteriores 

à bacia sejam respeitadas. 

3.5 DIMENSIONAMENTO DE BACIA DE DETENÇÃO. 

Para o dimensionamento de bacias de detenção existem vários métodos 

propostos, dos mais simples aos mais completos e elaborados, segundo Canholi (2005) 

é comum estimar-se os volumes de reservação tanto na fase de planejamento quanto na 

de projeto, na primeira fase com um método simplificado e na segunda fase com 

ferramentas mais completas.  
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McCuen (1989) desenvolveu um método de pré-dimensionamento para o 

planejamento com base no tempo de concentração da bacia (tc). De forma a se 

simplificar o processo, é adotado um hidrograma triangular onde o tempo de pico é 

igual ao tempo de concentração (tc) e o tempo base (tb) é duas vezes o tempo de 

concentração (𝑡𝑝 = 𝑡𝑐 e 𝑡𝑏 = 2 ∗ 𝑡𝑐). 

Canholi (2005) por sua vez sugere a definição de duas vazões de projeto 

para a bacia, 𝑄𝑝,𝑏  e 𝑄𝑝,𝑎  que são entendidas como as vazões anterior e posterior ao 

processo de urbanização no caso do objetivo do projeto ser o de manter as condições 

naturais ou originais das enchentes locais. Esse tipo de entendimento é o mais usual em 

estados e países onde existem leis que determinam que os novos loteamentos devam 

respeitar a ideia de impacto zero, como ocorre em vários estados nos EUA. 

Nos casos de reabilitação de sistemas de drenagem urbana existentes, 𝑄𝑝,𝑏 e 

𝑄𝑝,𝑎  são entendidos como as vazões de pico atual do sistema e a pretendida após a 

implantação das obras, e assim a vazão de pico futura será inferior a atual. Haverá 

também redução do volume escoado devido à infiltração e retardo do tempo de pico da 

vazão devido à detenção. 

Outros métodos de pré-dimensionamento que também usam os conceitos 

das vazões 𝑄𝑝,𝑏 e 𝑄𝑝,𝑎 são por exemplo os métodos de Baker (1979), Abt e Grigg 

(1978), Wycoff e Singh (1976) e o método de McEnroe (1992). 

Com base nos hidrogramas de pré e pós-urbanização estima-se o volume 

mínimo de reservação da bacia de detenção avaliando-se as diferenças entre os 

hidrogramas das duas situações. Esse volume normalmente é definido como sendo a 

área entre os hidrogramas de pós-urbanizaçao e de pré-urbanização. 

Os sistemas de drenagem, de modo geral, são projetados para eventos 

pluviométricos com tempo de retorno de 5 a 10 anos sendo este tempo definido 

conforme a finalidade que deseja-se destinar a área. Já as obras de detenção devem ter 

seu volume útil dimensionado utilizando modelos pluviométricos com períodos de 

retorno maiores, que em geral estão entre 10 e 100 anos (CANHOLI,2005). Segundo as 

análises de benefício-custo realizadas no PDMAT (Plano Diretor de Macrodrenagem do 
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Alto Tietê), Canholi (2005) recomenda considerar um período de retorno para a chuva 

de projeto de 25 anos para melhor equilíbrio entre custos e benefícios e que os 

extravasores de emergência sejam dimensionados para chuvas com tempos de retorno 

entre 100 e 500 anos. 

3.6 O MODELO COMPUTACIONAL DE DRENAGEM 

URBANA SWMM (STORM WATER MANAGEMENT 

MODEL). 

Atualmente é indiscutível a utilidade de modelos computacionais na gestão 

das águas pluviais urbanas. Estes modelos são utilizados desde o planejamento até o 

detalhamento de projeto, a simulação de cenários sobre o comportamento de um sistema 

de drenagem é essencial nas definições de projetos.  

De acordo com Riguetto (2009), em diversos países, os softwares 

computacionais mais usados são: o SOBEK (Delft Hydraulics, Holanda), o InfoWorks 

(Wallingford Institute, Inglaterra) e o modelo SWMM (USEPA, Estados Unidos). 

Dentre eles o SWMM, software livre desenvolvido pela USEPA, teve sua 

primeira versão produzida em 1970. Atualmente, após diversas atualizações da própria 

USEPA e de outras empresas, o SWMM possui interação com outros ambientes como o 

SIG e CAD (RIGUETTO, 2009), fácil manuseio e gratuidade do software, tornando-o o 

programa mais utilizado na área de drenagem urbana (SIQUEIRA, 2003). 

Dentre as aplicações do SWMM, Riguetto (2009) pontua como principais: 

(1) O dimensionamento do sistema de drenagem urbana; (2) O controle de alagamentos; 

(3) A análise do efeito da implantação de medidas compensatórias, a qual corrobora 

diretamente com os objetivos desta pesquisa.  

O SWMM é um modelo dinâmico formado por três blocos: (1) o bloco 

“Runoff” que está relacionado com a transformação de chuva em vazão; (2) o bloco 

“Transport”, relacionado ao transporte na rede de drenagem segundo o conceito da onda 

dinâmica ou cinemática; (3) o bloco “Extran” relacionado à modelação hidrodinâmica 

em condutos e canais. 
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Neste estudo se empregará a versão 5.0 que é periodicamente aplicada em 

diferentes pesquisas na área da engenharia (BHADURI ET AL. 2001) como nos 

trabalhos de Collodel (2009) e Silva (2007). 
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4 METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, utilizou-se a modelagem 

computacional do SWMM. Para a simulação, é necessária à inserção de dados de 

entrada no sistema relacionados à área de estudo, com o objetivo de representar cenários 

próximos das condições existentes no loteamento. 

Os parâmetros a serem inseridos no software, provenientes da área de 

estudo, estão relacionados ao conhecimento dos seguintes itens: (1) Características das 

áreas das sub-bacias; (2) Infiltração; (3) Precipitação; (4) Evaporação; (5) 

Armazenamento em depressões; (6) Interceptação;  

Desta forma, este trabalho foi dividido em cinco etapas de desenvolvimento 

descritas abaixo que buscam determinar os resultados necessários para o 

dimensionamento da bacia de detenção e simular seu funcionamento. (1) Ensaios de 

campo e laboratório; (2) Determinação das variáveis do balanço hídrico; (3) Cálculo do 

hidrograma de saída por meio do SWMM; (4) Dimensionamento da bacia de detenção; 

(5) Avaliação do desempenho da bacia de detenção. 

A escolha da área de estudo se baseou em um projeto de drenagem urbana já 

realizado em outra oportunidade, o local era acessível para realizar medições e ensaios 

de campo e as obras de implantação do loteamento não haviam sido iniciadas.  

O Loteamento em questão se encontra na região metropolitana de Goiânia, 

próximo da divisa com a cidade de Trindade, nas imediações do aterro sanitário de 

Goiânia. De acordo com o mapa metropolitano de Goiânia a região do loteamento é a 

“Região do Mendanha”. 
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Figura 01: estágio atual do loteamento Jardim Real, Goiânia, 2015. 

 

No dimensionamento da rede de drenagem do loteamento Jardim Real, 

foram adotados os seguintes critérios de projeto: (1) velocidade do escoamento no 

conduto deve ter valor entre 0,6 m/s e 5 m/s; (2) É desejável que o tirante d’água (𝑦/𝐷) 

esteja entre 0,85 e 1,00, onde y é a lâmina d’agua em (m) e D é o diâmetro da tubulação 

em (m); (3) Evitar profundidade de poços de visitas maiores que 6 metros; (4) Distância 

máxima entre os poços de visitas de 120 metros. 

4.1 ENSAIOS DE CAMPO E DE LABORATÓRIO 

Para determinação da infiltração foi utilizado um infiltrômetro formado por 

dois anéis cilíndricos concêntricos cujo diâmetro interna e externo eram de 25 e 50 cm. 

Embora os solos sejam normalmente heterogêneos, o ensaio de infiltração consistirá em 

apenas um ponto, pois a área total do loteamento compreende 0,19 km². A quantidade 

de ensaios baseia-se segundo as recomendações da CETESB (1996), que determina a 

necessidade de um teste de infiltração a cada 0,7 km² para determinar as características 

de infiltração da bacia. 
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Estes foram cravados de forma vertical no solo com a ajuda de uma marreta. 

Por meio de galões foram abastecidos com agua os anéis interno e externo e assim 

foram feitas medidas do nível d'água no anel interno a ajuda de uma régua graduada em 

milímetros. O monitoramento do nível d’água no tempo permite o cálculo da infiltração 

e os parâmetros matemáticos que determinam a relação proposto por Horton: 

𝐹𝑝 = 𝐹𝑓 + (𝐹𝑜 − 𝐹𝑓) ∗ 𝑒−𝑘∗𝑡                                                                     (03) 

Nesta equação 𝐹𝑝 é a taxa de infiltração no tempo t (mm/h); 𝐹𝑓 representa a 

taxa de infiltração mínima (mm/h); 𝐹𝑜 a taxa de infiltração inicial (mm/h); 𝑘 a constante 

exponencial (h
-1

) e t o tempo médio do intervalo (h). O ajuste dos dados experimentais 

ao modelo ocorreu pelo método dos mínimos quadrados com o software Sci Davis. 

Figura 02 e 03: Instalação dos anéis e preparação para o ensaio de infiltração. 

         

No intuito de comparar as faixas dos parâmetros 𝐹𝑜 e 𝐹𝑓 de Horton da 

literatura com os valores obtidos no ensaio, recolheu-se no mesmo ponto do ensaio de 

infiltração amostras deformadas do solo necessárias para a realização de ensaios de 

granulometria em laboratório, regidos pela NBR: 7184/84, NBR: 6502/95, NBR: 

6457/86, NBR: 6508/84 e NBR: 5734/89 o objetivo era obter a curva de distribuição 

granulométrica.  



 

 

28 

 

O material em laboratório passou por um processo de secagem prévia até 

atingir a umidade higroscópica, destorroamento e quarteamento. A amostra passou por 

um jogo de peneiras de diversas aberturas e a parte retida foi lavada e colocada em 

estufa por 24 horas para pesagem. Separou-se também uma amostra passante na peneira 

com abertura de 2 mm e realizou o ensaio de sedimentação sem a adição de defloculante 

e com o auxílio de um densímetro pode-se medir a densidade do meio que serviu para 

determinar o tamanho dos grãos. 

Figura 04: Preparação do material para ensaio 
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 Figura 05: Peneiramento do material 

 

 

Figura 06: Ensaio de sedimentação do material 
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4.2 DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO BALANÇO 

HÍDRICO. 

Nesta etapa da metodologia serão discutidas as variáveis envolvidas no 

balanço hídrico tais como: (1) chuva de projeto; (2) determinação dos parâmetros de 

infiltração; (3) evaporação; (4) interceptação e (5) armazenamento em depressão. 

4.2.1 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE HORTON. 

Com a determinação das leituras obtidas no ensaio de infiltração realizado 

in situ e o auxilio do software estatístico SCIDAVIS, foi ajustada a curva de infiltração 

de Horton necessária para a obtenção dos parâmetros (𝐹𝑓, 𝐹𝑜 , 𝑘) por meio do método dos 

mínimos quadrados. 

4.2.2 CHUVA E HIETOGRAMA DE PROJETO. 

Para determinar a chuva de projeto foi necessário estabelecer as constantes 

que compõem a curva IDF para a cidade de Goiânia (Tabela 04). 

Tabela 04: Parâmetros da curva IDF para chuva de projeto na cidade de Goiânia. 

𝜶 𝜷 𝜸 𝜹 B C B1 B2 

0,14710 0,22 0,09 0,62740 0,9747711 24,8 56,7928 64,3044 

Fonte: COSTA, 2007 

A partir destes valores para as variáveis, as equações 03 e 04 foram 

utilizados para cálculo obtenção das intensidades da chuva de projeto em função do 

𝑡 (duração) e 𝑇 (período de retorno): 

𝑖 =
56,7928∗(𝑇

0,1471+
0,9747711

𝑇0,09 )

0,6274

(𝑡+24,8)0,9747711                                Se 1 ≤ 𝑇 ≤ 8 𝑎𝑛𝑜𝑠 (04)         

 𝑖 =
64,30∗𝑇0,14710

(𝑡+24,8)0,9747711                     Se 8 < 𝑇 ≤ 100 𝑎𝑛𝑜𝑠 (05) 

Para o tempo de duração da chuva foi utilizado um tempo igual ao tempo de 

concentração da bacia hidrográfica (𝑡𝑐) determinado pelo método empírico Califórnia 
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Culverts Practice (CCP) que apresenta bons resultados para áreas menores que 0,5 km
2 

e 

declividades entre 3% e 10% (SILVA, 2007), regida pela equação: 

𝑡𝑐 = 57 ∗ 𝐿1,155 ∗ 𝐻−0,385                                                                          (06) 

Onde, 𝑡𝑐 é o tempo de concentração em minutos, 𝐿 é o comprimento do 

talvegue em quilômetros e 𝐻 é a diferença de cotas entre a saída e o ponto mais alto da 

bacia. 

Na escolha do tempo de retorno (𝑇) da chuva de projeto para 

dimensionamento da bacia de detenção foi utilizado o valor de 25 anos referenciado por 

diversos trabalhos da literatura, como proposto por Tomaz (2002) e Canholi (2005). 

Este valor varia de acordo com objetivo do projeto, em redes de drenagem de bairros 

residenciais o tempo de retorno deverá ser de 2 anos, em redes de bairros comerciais 

deverá ser de 5 anos. 

O hietograma de projeto foi obtido utilizando o método dos blocos 

alternados (MARCELLINI, 1994). Este método consiste em distribuir o volume total da 

precipitação de projeto no intervalo de duração da chuva. O método inclui as seguintes 

etapas: 

(1) Determinação do tempo de concentração em minutos (𝑡𝑐) e do intervalo de 

discretização (∆𝑡) em minutos;  

(2) Obtenção da intensidade de precipitação para cada duração, a partir da relação IDF, 

obtida por Costa et al. (2007);  

(3) Cálculo dos incrementos de precipitação dos totais acumulados por intervalo;  

(4) Organização das intensidades, colocando-se a intensidade máxima entre um terço e 

metade da duração e os demais blocos colocados alternadamente a esquerda e a direita 

do pico; 
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4.2.3 EVAPORAÇÃO. 

A evaporação média mensal foi obtida em tanque de evaporação na estação 

de Goiânia do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A evaporação média diária 

será obtida pela equação 07: 

Ediária =
Emês

n
                                             (07) 

Onde: 𝐸𝑚ê𝑠 é a evaporação média mensal em milímetros; 𝑛 é o numero de 

dias no mês e 𝐸𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 é a evaporação média diária em milímetros. 

Segundo Rodrigues (2005), os valores são maiores no período do inverno 

goiano, pois além das massas de ar que atuam neste período estarem mais secas existe 

também uma maior incidência de radiação solar. Os valores da tabela 05 serão 

utilizados para o calculo da evaporação média diária de cada mês como dados de 

entrada no software SWMM: 

Tabela 05 - Média mensal da evaporação para Goiânia. 

Mês Evaporação (mm) Mês Evaporação (mm) 

Janeiro 92,6 Julho 173,6 

Fevereiro 88,0 Agosto 202,4 

Março 100,9 Setembro 191,9 

Abril 111,1 Outubro 146,5 

Maio 127,2 Novembro 106,2 

Junho 141,2 Dezembro 95,0 

Fonte: RODRIGUES, 2005 

4.2.4 INTERCEPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM DEPRESSÕES. 

De acordo com Musgrave (1938), a interceptação de uma vegetação de 

baixo porte, semelhante a uma grama, pode estar em torno de 17% do volume 

precipitado e segundo Clark (1940), a interceptação varia de 22% a 36% para vegetação 

de grande porte. No loteamento em questão a vegetação presente é de médio porte e 

distribuída por toda a área, então para este trabalho, foi definido um valor de 20% de 

interceptação. Adotou-se este valor médio entre os valores propostos por Clark (1940) e 

Musgrave (1938) devido ao fato de não se dispor de ensaios para determinação da 

interceptação na área de estudo. 



 

 

33 

 

Figura 07: Vegetação presente no Jardim Real, 2015. 

 

Conforme sugestão da American Society of Civil Engineers (ASCE, 1992) 

em regiões permeáveis a interceptação terá magnitude de 3,810 mm e em regiões 

impermeáveis de 1,905 mm. Para a inserção no software SWMM o valor de 

interceptação foi adicionado ao armazenamento em depressão. Assim, obter-se-á um 

valor fictício de armazenamento em depressões que representará o efeito da 

interceptação da vegetação da área de estudo além dos armazenamentos em depressões. 

4.3 CONSTRUÇÃO DO HIDROGRAMA DE SAÍDA. 

O software SWMM calcula o escoamento superficial acoplando a equação 

da continuidade com a equação de Manning e aproximando as áreas das sub-bacias a 

reservatórios não lineares. Assim o modelo é útil para se obter os resultados de vazão de 

escoamento superficial e em condutos de eventos de chuva. Com a ajuda de resultados 

expostos em tabelas e gráficos é possível avaliar a distribuição temporal das vazões em 

uma área ou seção.  
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4.3.1 DISCRETIZAÇÃO DAS ÁREAS NA CONDIÇÃO DE PRÉ-

URBANIZAÇÃO E PÓS-URBANIZAÇÃO. 

Com o auxílio do software AutoCad, a área de estudo foi discretizada em 

áreas menores denominadas de sub-bacias, representando assim um conjunto de várias 

pequenas áreas que compõe o loteamento proposto. Esta divisão em sub-bacias se 

baseia em subdividir em áreas homogêneas, em seguida determina-se as características 

destas sub-bacias como: (1) percentual de impermeabilização; (2) declividade média; 

(3) área da sub-bacia; (4) largura da sub-bacia; (1) coeficientes de Horton para 

infiltração; (5) coeficientes de rugosidade de Manning; (6) quantidade de 

armazenamento em depressões. 

A discretização das sub-bacias do loteamento na condição de pré-

urbanização foi feita tomando por base regiões com declividade semelhante. Já na 

condição de pós-urbanização é necessário obedecer à delimitação das quadras 

estabelecidas pelo projeto urbanístico. O modelo para pré-urbanização teve um total de 

17 sub-bacias e o modelo de pós urbanização totalizou 19 sub-bacias. 

Figura 08: Sub-bacias do modelo criado para pré-urbanização. 
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Figura 09: Sub-bacias do modelo criado para pós-urbanização. 

 

4.3.2 SIMULAÇÃO DE PRÉ-URBANIZAÇÃO E PÓS-URBANIZAÇÃO. 

De acordo com os parâmetros sugeridos pelo software SWMM, foi adotado 

como coeficiente de Manning (n) para o concreto de 0,011 para o asfalto 0,012 e para a 

grama da região de 0,15. Em regiões em que havia a ocorrência de mais de um material 

na região discretizada, foi feita uma média ponderada obedecendo a equação 08 

utilizada apenas para as regiões impermeáveis: 

𝑛 =
𝐴𝑐𝑜𝑛∗ 𝑛𝑐𝑜𝑛+𝐴𝑎𝑠𝑓∗ 𝑛𝑎𝑠𝑓

𝐴𝑐𝑜𝑛+𝐴𝑎𝑠𝑓
                                                                            (08) 

Onde 𝐴𝑐𝑜𝑛 é a área do concreto, em m²; 𝑛𝑐𝑜𝑛 é o coeficiente de manning do 

concreto, adimensional; 𝐴𝑎𝑠𝑓 é a área do asfalto, em m²; 𝑛𝑎𝑠𝑓 é o coeficiente de 

manning do asfalto, adimensional. 

Para o cálculo do hidrograma de saída de ponta de rede foi utilizado o 

modelo de onda dinâmica no qual considera-se que o transporte de água em um conduto 

está regido pelas equações de conservação de massa e da quantidade de movimento, 

para escoamento não permanente (equações de Saint-Venant).  
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Na condição de pré-urbanização, o hidrograma de saída considerado é 

estimado através da vazão medida em um ponto de controle localizado no conduto 5 de 

um canal fictício composto pela união de condutos com seção triangular, localizado na 

região inferior do loteamento e com a mesma inclinação do curso d’água da região, que 

coleta o escoamento de todas as áreas como é possível observar na figura 10. 

Figura 10: Canal fictício do modelo criado para a condição pré-urbanização. 

 

Para a condição de pós-urbanização, com a rede de drenagem anteriormente 

projetada, o ponto de controle para obtenção do hidrograma de ponta de rede foi o 

conduto de ligação da rede a bacia de detenção (figura 11). Foi adotado para cada poço 

de visita uma área de alagamento de 500 m
2
 que visava não desconsiderar a perda por 

alagamento em caso de poços de visita inundados, assim modelo considerou que o 

volume destes alagamentos retorna para a rede. 
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Figura 11: Canal final do modelo criado para a condição de pós-urbanização. 

 

4.4 DIMENSIONAMENTO DA BACIA DE DETENÇÃO. 

O dimensionamento de uma bacia de detenção é realizado em etapas. Em 

geral, na fase de planejamento do sistema de drenagem de uma região, o projetista se vê 

na posição de decidir se uma medida estrutural deve ou não ser implantada. Os métodos 

expeditos têm importância nestas condições, pois estes métodos permitem avaliar os 

fatores intervenientes de maneira simples. Neste trabalho, foram utilizados os métodos 

propostos por: Baker (1979), Abt e Grigg (1978), Wycoff e Singh (1976) e McEnroe 

(1992) onde, em uma etapa posterior, foram comparados com o volume mínimo de 

reservação da bacia de detenção calculado (área entre os hidrogramas). 

4.4.1 MÉTODOS EXPEDITOS DE DIMENSIONAMENTO DA BACIA 

DE DETENÇÃO. 

Os métodos expeditos de dimensionamento de uma bacia de detenção são 

úteis quando o projetista opta por executar uma obra de detenção. Nesta fase pode-se 

estimar os volumes de reservação por vários métodos, os quais em sua maioria se 
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baseiam em duas vazões calculadas, 𝑄𝑝,𝑏 e 𝑄𝑝,𝑎  entendidas como a vazão de pico da 

pós-urbanização, ou a seja a vazão atual da rede, e a vazão de pico da situação de pré-

urbanização (ou a vazão pretendida). Essas vazões são importantes ao se dimensionar 

uma obra de reservação sempre que o objetivo seja preservar as condições de pré-

urbanização.  

De acordo com Tomaz (2002) em geral define-se três variáveis para as 

equações de vários métodos expeditos que são: 

𝑉𝑠 = volume requerido de reservação para a bacia. 

𝑉𝑎  = volume escoado após a urbanização. 

𝛼 =  
𝑄𝑝,𝑎

𝑄𝑝,𝑏
 = razão entre as vazões de pico. 

 Método de Baker (1979) 

𝑉𝑠

𝑉𝑎
= 1 −  𝛼                                                                                                        (09) 

 Método de Abt e Grigg (1978) 

𝑉𝑠

𝑉𝑎
= (1 −  𝛼)2                                                                                                   (10) 

 Método de Wycoff e Singh (1976) 

𝑉𝑠

𝑉𝑎
= 0,97 ∗ (1 −  𝛼)0,753                                                                                  (11) 

 Método de McEnroe (1992) 

Para um único vertedor na saída: 

𝑉𝑠

𝑉𝑎
=  0,98 − 1,42. 𝛼 + 0,82. 𝛼2 − 0,46. 𝛼³                                                      (12) 

Para um único orifício na saída: 

𝑉𝑠

𝑉𝑎
=  0,98 − 1,17 ∗ 𝛼 + 0,77 ∗ 𝛼2 −  0,46 ∗ 𝛼3                                              (13) 
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Foram comparados os resultados dos volumes de reservação encontrados a 

partir dos métodos expeditos com o volume mínimo de reservação calculado a fim de se 

fazer uma verificação das diferenças dos volumes encontrados em cada método. 

4.4.2 VOLUME MÍNIMO DE RESERVAÇÃO DA BACIA DE 

DETENÇÃO. 

O volume mínimo de reservação no dimensionamento de uma bacia de 

detenção é calculado em função da área abaixo do hidrograma de entrada (hidrograma 

de ponta de rede da condição pós-urbanizada) e acima do hidrograma de saída 

(hidrograma de ponta de rede na condição de pré-urbanização). 

Para o cálculo do volume mínimo de reservação neste trabalho foram usados 

os hidrogramas de chuvas de período de retorno de 25 anos, pois segundo análises de 

benefício-custo do plano diretor de macrodrenagem do Alto Tietê (PDMAT), este 

período de retorno para a chuva de projeto otimiza o custo-benefício da obra. 

Neste trabalho, a geometria da bacia de detenção foi definida trapezoidal 

após seu dimensionamento onde as inclinações dos taludes laterais terão ângulo de 45º 

(1:1). A equação da que relaciona nível e área superficial do reservatório, necessária 

como dado de entrada da simulação de reservatório de armazenamento foi definida 

como sendo a equação de uma linha de ajuste linear da relação entre a área de uma 

seção horizontal do reservatório com a altura da lâmina d’água do mesmo.  

Adotou-se uma borda livre acima da altura útil do reservatório de forma que 

a profundidade total da bacia seja de 4 metros para garantir que todo o volume 

excessivo que adentra ao reservatório seja escoado pelo extravasor de emergência 

(vertedor) e de modo a evitar que a água escoe por cima dos diques laterais da bacia de 

detenção. 

4.4.3 DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SAÍDA. 

Foi calculado um extravasor do tipo orifício (tubulações ou galerias curtas 

também podem ser incluídas nesse grupo) para descarga de fundo do volume reservado 

na bacia de detenção. Este calculo foi feito de forma que sua vazão máxima (quando a 
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lâmina d’água atinge a cota correspondente ao volume mínimo de reservação) seja 

próxima da vazão máxima encontrada no hidrograma de pré-urbanização. Esta estrutura 

de saída é projetada para vazões de chuvas com tempo de retorno de até 25 anos. Foi 

adotado também que a saída do orifício terá descarga livre e a vazão que sairá por este 

extravasor escoará por uma série de degraus, para dissipação da energia do escoamento, 

encaminhando essas águas para o córrego mais próximo. 

A vazão descarregada “Qorifício” pode ser determinada pela seguinte equação: 

Q𝑜𝑟𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜 = 𝐾0 ∗ 𝑎0 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻                                                                                                         (14) 

 Essa equação é válida para 
𝐻

𝐷
> 1,2 onde D é o diâmetro do orifício onde: 

K0 = coeficiente de descarga do orifício (adimensional) para tubos curtos de concreto 

apresentados na Tabela 06; a0  = área da seção transversal do orifício ou tubo curto em 

(m²); g = aceleração da gravidade (m/s²); H = coluna d’água acima do eixo central do 

orifício até a cota da lâmina d’água para descarga livre em (m). Esta lâmina corresponde 

ao volume mínimo de reservação da bacia de detenção calculado através da equação da 

relação entre lâmina d’água e volume.  

A equação 12 é válida tanto para orifícios como para bocais e tubos muito 

curtos com descarga livre. Porto (2006) sugere que podem ser considerados tubos muito 

curtos, aqueles que possuem a razão de seu comprimento (L) e seu diâmetro (D) entre 5 

e 100. 

Tabela 06: Coeficiente de descarga para tubos muito curtos. 

 D (m) 

0,15 0,30 0,45 

L (m) 

3 0,82 0,86 0,89 

6 0,77 0,79 0,84 

9 0,73 0,75 0,80 

12 0,65 0,68 0,74 

Fonte: Porto, 2006 p371. 

Desta forma, para este trabalho o extravasor do tipo orifício será um tubo 

curto de diâmetro e comprimento a se definir com base nos dados a serem obtidos de 

forma que, este tubo curto atravesse o talude saindo do ponto mais inferior da bacia e 
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indo até a parte externa do talude descarregando em um canal que conduzirá o 

escoamento até o curso d’água mais próximo.   

De forma a garantir a segurança da obra nos casos de chuvas com tempos de 

retorno maiores do que o de projeto será escolhido um extravasor de emergência do tipo 

vertedor retangular de soleira delgada que ficará posicionado de forma que a cota de sua 

soleira seja igual a cota da lâmina d’água que corresponderá ao volume mínimo de 

reservação para que, em ocasiões de eventos pluviométricos com tempo de retorno 

superior a 25 anos, este vertedor entre em operação descarregando o volume excessivo 

que adentra na bacia de detenção.  

 No intuito de verificar a funcionalidade do extravasor de emergência, serão 

feitas simulações no software SWMM através da utilização dos recursos de “unidade de 

armazenamento” e “vertedor” presentes no software. Neste trabalho, será adotado o 

tempo de retorno de 100 anos, limite de tempo de retorno das equações de curva IDF, 

para a simulação de segurança do vertedor visto que de acordo com Canholi (2005), o 

extravasor de emergência deve ser dimensionado para chuvas com tempo de retorno 

entre 100 e 500 anos. 

4.4.4 SIMULAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA BACIA DE 

DETENÇÃO EM AMBIENTE SWMM E RETROANÁLISE. 

Após terem sido pré-dimensionadas todas as estruturas da bacia de detenção 

bem como sua área, formato e volume, este reservatório teve seu funcionamento 

simulado por questões de verificação para que possam ser comparados os resultados da 

simulação no ambiente SWMM com os resultados esperados pelos cálculos manuais do 

dimensionamento. 

Para a simulação, foi definido um vertedor retangular de largura 0,8 metros 

e altura disponível para escoamento compreendida entre a cota da soleira do vertedor e a 

crista do talude correspondente a 1,54 metros. A cota da soleira foi definida como sendo 

2,46 metros pois é neste nível d’água que o volume mínimo de reservação é atingido. 

Os resultados da simulação de funcionamento foram analisados no intuito 

de se saber se é necessário algum ajuste no volume do reservatório, diâmetro do orifício 
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de descarga, largura do vertedor ou até mesmo a cota da soleira do vertedor para que o 

funcionamento da bacia de detenção ocorra da forma desejada. 

O funcionamento do software para a determinação do nível d’água utiliza o 

método modificado de Pulz para o cálculo da variação de volume d’água dentro da 

bacia no tempo e para o calculo do hidrograma de saída da bacia de detenção. Este 

método resume-se em aplicar várias vezes a equação diferencial (15) a qual representa o 

comportamento do volume de água dentro da bacia de detenção em um certo período de 

tempo.  

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐼(𝑡) − 𝑂(𝑡)                 (15) 

Onde: (S) é o volume de água reservada no tempo (t), I(t) é a vazão de 

entrada no tempo (t) e O(t) é a vazão de saída no tempo (t). Para o cálculo o software 

discretiza um intervalo de tempo em unidades de tempo menores, de forma que a 

variação de vazão entre uma unidade e a sua sucessora seja pequena o suficiente para 

que se possa afirmar que essa variação é linear. Assim o software resolve a equação 

diferencial utilizando uma integração numérica onde o resultado desta é o somatório da 

área dos retângulos formados por cada intervalo de tempo discretizado, e assim é 

possível saber o volume acumulado na bacia de dentenção em cada momento. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste tópico serão apresentados e discutidos os resultados dos ensaios de 

campo, ensaios de laboratório e simulações no software SWMM 

5.1 RESULTADOS DOS ENSAIOS 

Os ensaios realizados para o desenvolvimento do trabalho foram 

classificados em ensaios de campo e de laboratório, e apresentaram os seguintes 

resultados: 

5.1.1 ENSAIOS DE CAMPO. 

De acordo com os experimentos realizados em campo e as medidas obtidas, 

tabularam-se os dados de intervalo tempo e a infiltração observada representada pela 

tabela 07: 

Tabela 07: Resultados do ensaio de infiltração 

Tempo 

Acumulado (h) 

Infiltração 

Observada 

(mm/h) 

0,004 62,50 

0,013 55,56 

0,021 62,50 

0,038 40,00 

0,059 29,41 

0,075 31,25 

0,104 11,90 

0,146 11,90 

0,209 6,02 

0,292 6,02 

0,417 5,99 

0,625 6,00 

0,875 6,00 

1,250 7,00 

1,750 7,00 

Com o auxílio do programa estatístico SCIDAVIS ajustou-se o modelo de 

horton aos pontos do gráfico de infiltração pelo tempo. Obteve-se um coeficiente de 
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regressão de 0,954. Com isto foram determinados os parâmetros do modelo de Horton 

que serviram de dados de entrada para a simulação no ambiente SWMM.  

Gráfico 01: Linha de tendência sobre os pontos de infiltração em função do tempo 

 

Em uma análise preliminar do solo coletado em campo, pode-se observar 

que o material apresentava um alto teor de umidade, presença de matéria orgânica e 

apresentava indicativos de argila, pois o material deixava marcas em folha de papel e 

impregnavam na mão, características inerentes aos materiais com alta concentração de 

argila.  

5.1.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO. 

Após a coleta da amostra em campo e realizados os ensaios em laboratório, 

pode-se determinar com o conjunto de ensaios de sedimentação, peneiramento fino e 

peneiramento grosso, a curva de distribuição granulométrica apresentada no gráfico 02: 
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Gráfico 02: Curva granulométrica do solo coletado 

 

De acordo com os limites estabelecidos pela ABNT NBR 6502/95 é 

possível determinar que o solo em questão é do tipo Argilo-Siltosa conforme indicado 

na tabela 08. 

Tabela 08: Percentuais dos materiais do solo 

ABNT NBR 6502/95 (%) 

Pedregulho (60 e 2 mm)  0,0 

Areia (0,05 e 2 mm) 21,0 

Silte (0,05 e 0,002 mm)  33,5 

Argila (menor que 0,002 mm) 45,5 

Fonte: ABNT NBR 6502/95 

O teor de umidade médio determinado em laboratório foi de 27,72% o 

caracterizando úmido. Durante a realização dos ensaios foi possível notar também a 

presença de traços de matéria orgânica. 

Assim, o ensaio de laboratório confirmou a hipótese levantada no exame 

preliminar e os parâmetros de infiltração indicados por AKAN (1993) nas tabelas 02 e 

03 das páginas 15 e 16 apresentam uma boa precisão visto que 𝐹𝑓, 𝐹𝑜 estão dentro das 

faixas indicadas para a granulometria do solo da região. 
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5.2 BALANÇO HÍDRICO. 

Das variáveis envolvidas no balanço hídrico não determinadas por meio de 

ensaios como a precipitação, evapotranspiração, armazenamento em depressões e 

interceptação tem seus resultados obtidos por formulações e estudos expressões nos 

itens abaixo 

5.2.1 HIETOGRAMA DE PROJETO. 

Para o cálculo da chuva de projeto e consequentemente a determinação do 

hietograma de projeto foi necessário antes definir a duração da chuva, adotada como o 

tempo de concentração. Sendo assim, foi medido com o auxílio do AutoCad o 

comprimento do talvegue em 0,78 quilômetros e diferença de cotas entre a saída da 

bacia e o ponto mais alto do talvegue em 34 metros. Com isso calculou-se um tempo de 

duração pelo método de Califórnia Culverts Practice (CCP) definido pela equação 06 da 

página 31, tendo como resultado uma duração aproximada de 12 minutos. 

𝑡𝑐 = 57 ∗ 𝐿1,115 ∗ ℎ−0,385 = 57 ∗ 0,781,115 ∗ 34−0,385 = 11,12 𝑚𝑖𝑛 ≈ 12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Para as simulações, foi necessário calcular duas possíveis chuvas, sendo 

uma com tempo de retorno de 25 anos (gráfico 03) e outra com 100 anos (gráfico 04), 

no primeiro cenário o volume precipitado foi de 18,44 mm e de 22,61 mm para o 

segundo. 

Gráfico 03: Hietograma para chuva de projeto com tempo de retorno de 25 anos. 
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Gráfico 04: Hietograma para chuva de projeto com tempo de retorno de 100 anos. 

 

5.2.2 EVAPORAÇÃO MÉDIA DIÁRIA. 

De acordo com levantamentos anteriores foi possível determinar assim a 

evaporação média cujos valores variam de mês a mês conforme tabela 09. 

Tabela 09: Evaporação diária em Goiânia. 

Mês Evaporação diária (mm) 

Janeiro 3,1 

Fevereiro 2,9 

Março 3,4 

Abril 3,7 

Maio  4,2 

Junho 4,7 

Julho 5,8 

Agosto 6,7 

Setembro 6,4 

Outubro 4,9 

Novembro 3,5 

Dezembro 3,2 

 

Observa-se que os meses de julho, agosto e setembro apresentam valores 

elevados quando comparado com os outros meses, justificado pela alta taxa de 

incidência solar e a baixa umidade relativa do ar neste período caracterizando assim o 

inverno na cidade de Goiânia. 
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5.2.3 INTERCEPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM DEPRESSÕES. 

Para as condições de uma chuva de período de retorno de 25 anos, a 

precipitação total de 18,44 mm terá 20% do seu volume interceptado, assim o valor da 

interceptação da vegetação deverá ser de 3,68 mm.  

Por delimitação do software SWMM, a interceptação deverá ser somada ao 

valor de armazenamento em depressão sugerido pelo software de 3,810 mm para poças 

permeáveis e 1,905 mm para impermeáveis. Assim o valor do parâmetro de entrada no 

software do armazenamento em depressão será inserido conforme tabela 10. 

Tabela 10: Armazenamento em depressões. 

Armazenamento na pré-urbanização Armazenamento na pós-urbanização 

Permeável (mm) Impermeável (mm) Permeável (mm) Impermeável (mm) 

7,490 1,905 3,810 1,905 

 

5.3 DETERMINAÇÃO DO HIDROGRAMA DE ENTRADA E 

SAÍDA POR MEIO DO SWMM. 

Feitas as discretizações da área na condição de pré-urbanização e pós-

urbanização, foi construído o modelo do sistema de drenagem. No modelo o 

escoamento pode ocorrer em dois modos, superficialmente pelas áreas das sub-bacias ou 

através de canais ou condutos. O escoamento superficial gerado em uma sub-bacia 

normalmente tem como destino outra sub-bacia ou um nó, que é um ponto de controle 

de entrada de escoamento no sistema ou o ponto de inicio ou fim de um conduto/canal. 

Já os condutos/canais são sempre a ligação entre dois nós, sendo a declividade deste 

canal ou conduto a razão entre o comprimento do trecho pelo desnível de cota dos nós.  

As simulações foram feitas utilizando o modelo de propagação da Onda 

Dinâmica, sendo o tempo de simulação de 18 horas e os passos de tempo de 30 

segundos. 
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5.3.1 PRÉ-URBANIZAÇÃO. 

Na pré-urbanização foi considerado o escoamento superficial nas sub-bacias 

até a região mais baixa do loteamento onde o escoamento é coletado por um canal 

fictício locado na posição do curso d’água que passa pela região com as respectivas 

cotas, e o ponto de controle para medição de vazão do sistema é conduto número x, 

localizado ao final do canal fictício. Esta vazão final será a vazão 𝑄𝑝,𝑎  para o cálculo 

do pré-dimensionamento da bacia de detenção além de ser a vazão desejada na saída da 

detenção para que sejam reproduzidas as condições de pré-urbanização quando a bacia 

hidrográfica estiver totalmente urbanizada. 

Figura 12: Modelo criado no software SWMM para pré-urbanização. 

 

 

A figura 12 demonstra como o sistema foi elaborado para proceder-se a 

simulação. O conduto número 5 tem suas configurações mostradas pelas duas janelas de 

edição representadas.  
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O canal fictício de seção triangular com 5 metros de largura no topo e 5 

metros de profundidade tendo coeficiente de rugosidade de Manning de 0,07 que, 

segundo biblioteca de valores de coeficientes do próprio software, é um valor adequado 

a canais naturais como é o caso do curso d’água local. 

Depois de realizadas as simulações, foram geradas tabelas com resultados  

que serão apresentados.  

Na tabela 11, temos as informações referentes aos escoamentos superficiais 

nas sub-bacias do modelo criado, bem como o volume total escoado pelo sistema. 

Tabela 11: Resultados dos escoamentos nas sub-bacias da simulação de pré-urbanização. 

Sub-

bacias 

Área 

(ha) 

Precipita

ção total 

(mm) 

Evapora

ção total 

(mm) 

Infiltração 

total (mm) 

Runoff 

total  

 (𝟏𝟎𝟔 L) 

Pico de 

vazão 

(L/s) 

Coeficiente 

de runoff 

1 1,793 18,44 0,42 16,92 0,020 16,59 0,059 

2 1,939 18,44 0,40 16,25 0,030 35,68 0,097 

3 1,358 18,44 0,35 14,63 0,070 152,00 0,248 

4 1,243 18,44 0,41 16,63 0,050 46,08 0,197 

5 0,491 18,44 0,37 15,18 0,020 24,41 0,157 

6 0,561 18,44 0,45 17,65 0,050 30,13 0,377 

7 0,582 18,44 0,45 17,88 0,050 32,59 0,337 

8 0,537 18,44 0,39 15,83 0,030 31,31 0,245 

9 0,386 18,44 0,45 17,85 0,050 37,39 0,437 

10 0,671 18,44 0,39 15,94 0,040 47,28 0,279 

11 2,343 18,44 0,44 17,33 0,080 56,04 0,166 

12 1,021 18,44 0,45 17,82 0,080 48,11 0,312 

13 1,914 18,44 0,45 17,94 0,090 54,62 0,195 

14 1,361 18,44 0,39 15,83 0,030 35,79 0,120 

15 1,105 18,44 0,41 16,48 0,050 42,98 0,202 

16 0,413 18,44 0,37 15,18 0,010 17,85 0,157 

17 0,756 18,44 0,41 16,58 0,020 20,14 0,151 

Volume total escoado no sistema no exutório  250 m³ 

Tempo de pico do escoamento  00:37:00 

Na tabela A do anexo, estão expostos os resultados das vazões no conduto 

número 5 de forma a se obter o hidrograma da condição de pré-urbanização.  

A tabela A do Apêndice refere-se apenas a primeira 1 hora e 30 minutos de 

simulação, pois a partir deste momento a vazão decai de forma suave como pode ser 
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visto no gráfico 05 que ilustra o hidrograma elaborado com o tempo de simulação de 2 

horas e 30 minutos. 

Gráfico 05: Hidrograma de pré-urbanização. 

 

Observando a tabela A do Apendice ou o hidrograma da situação de pré-

urbanização é possível perceber que nos primeiros momentos da simulação nenhum tipo 

de escoamento é gerado no ponto de controle. Este fato ocorre devido aos fenômenos de 

interceptação, evaporação, armazenamento em depressões e também infiltração inicial, 

pois no software SWMM foi considerado que no inicio da simulação o solo esteja seco. 

5.3.2 PÓS-URBANIZAÇÃO. 

Na condição de pós-urbanização a conformação do sistema de sub-bacias no 

SWMM foi pensada de forma a representar as quadras do loteamento bem como suas 

ruas. Deste modo, os escoamentos superficiais gerados pela chuva são coletados pelas 

bocas de lobo e posteriormente encaminhados por dutos aos poços de visita, 
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denominados no software como “nós“, sendo as vazões encaminhadas ao ponto de 

despejo da rede por meio de tubulações.  

Após o ponto de despejo foi inserida uma conduto denominado de “ligação-

rede-bacia” que encaminha todo o escoamento recolhido pelos nós do sistema para a 

bacia de detenção, este conduto é o ponto de controle para o calculo das vazões de pós-

urbanização, ou seja, o valor de vazão de entrada da bacia de detenção ou o valor de 

𝑄𝑝,𝑏  para cálculo do pré-dimensionamento da bacia de detenção. 

A Figura 13 representa a parte final do modelo de sistema de drenagem 

criado em ambiente computacional SWMM. 

Figura 13: Modelo criado no software SWMM para pós-urbanização. 

  

A tabela 12 apresenta as informações referentes aos escoamentos 

superficiais nas sub-bacias do modelo de pós-urbanização, bem como o volume total 

escoado pelo sistema no conduto de “ligação-rede-bacia”. 
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Tabela 12: Resultados dos escoamentos nas sub-bacias da simulação de pós-urbanização. 

Sub-

bacias 

Área 

(ha) 

Precipita

ção total 

(mm) 

Evapora

ção total 

(mm) 

Infiltração 

total (mm) 

Runoff 

total  

(𝟏𝟎𝟔 L) 

Pico de 

vazão 

(L/s) 

Coeficiente 

de runoff 

1 1,530 18,44 1,46 5,25 0,17 302,15 0,637 

2 1,586 18,44 2,03 1,14 0,14 271,69 0,830 

3 1,511 18,44 2,03 1,28 0,21 389,55 0,822 

4 1,385 18,44 2,14 1,36 0,29 417,12 0,811 

5 1,891 18,44 2,03 1,13 0,15 297,16 0,830 

6 0,989 18,44 1,67 1,28 0,21 346,18 0,841 

7 1,916 18,44 1,94 0,95 0,08 188,97 0,847 

8 0,912 18,44 1,50 3,40 0,06 156,96 0,738 

9 1,375 18,44 2,11 1,33 0,28 441,25 0,814 

10 1,421 18,44 2,04 1,18 0,21 397,53 0,827 

11 1,390 18,44 2,06 1,22 0,23 411,98 0,823 

12 0,476 18,44 2,07 1,25 0,24 416,98 0,821 

13 0,496 18,44 2,08 1,25 0,23 395,54 0,821 

14 0,356 18,44 2,40 0,00 0,24 82,04 0,871 

15 0,389 18,44 2,55 0,00 0,23 71,89 0,862 

16 0,098 18,44 2,92 0,00 0,07 51,79 0,842 

17 0,163 18,44 2,19 0,00 0,02 39,31 0,884 

18 0,112 18,44 2,39 0,00 0,03 38,22 0,871 

19 0,476 18,44 2,15 0,00 0,02 37,47 0,887 

Volume total escoado no sistema no exutór io 2748 m³ 

Tempo de Pico do escoamento 00:11:00 

Na tabela B do Apêndice estão expostos os resultados das vazões no 

conduto de “ligação-rede-bacia” de forma a se obter o hidrograma do escoamento da 

condição de pós-urbanização, que é mostrado no gráfico 06. 
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Gráfico 06: Hidrograma de pós-urbanização 

 

Avaliando-se os resultados obtidos, é possível observar quatro diferenças 

importantes relacionadas a vazão, infiltração, volume total escoado e tempos de pico.  

Primeiramente, analisando e comparando as tabelas de resultados dos 

escoamentos superficiais nas sub-bacias, é possível notar que o volume total escoado 

aumenta de forma considerável na situação de pós-urbanização já que os níveis de 

infiltração se reduzem e os coeficientes de runoff aumentam devido a 

impermeabilização do solo. 

Com relação ao escoamento, é possível perceber que na pós-urbanização se 

inicia quase ao mesmo tempo do início da precipitação. Este fato ocorre devido ao 

grande percentual de impermeabilização do loteamento após o sua urbanização, 

diminuindo assim de forma drástica os fenômenos de interceptação e infiltração. 

Outra diferença notável é o grande aumento da vazão no escoamento, 

passando de uma vazão máxima na condição de pré-urbanização de 96,23 L/s para uma 

vazão máxima na pós-urbanização de 4008,16 L/s, um aumento de mais de 40 vezes. 
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Essas vazões são entendidas como sendo 𝑄𝑝,𝑎  e  𝑄𝑝,𝑏, usadas parar o pré-

dimensionamento dos volumes de reservação da bacia de detenção a partir dos métodos 

expeditos de cálculo, como explicado anteriormente. 

Além do aumento de vazão ocorrido no loteamento devido à sua 

urbanização, nota-se uma redução no tempo de pico de vazão máxima, sendo que na 

primeira situação o tempo de pico de vazão ocorreu em 37 minutos de simulação, e na 

segunda situação este pico aconteceu aos 11 minutos de simulação, uma redução para 

menos de um terço do tempo original. 

Alguns destes resultados podem ser vistos na tabela 13. 

Tabela 13: comparação de tempo de pico e volume escoado entre as condições de pré e pós-urbanização. 

Condição 
Tempo de 

pico 

Volume total 

escoado (m³) 

Pré-urbanização 00:37:00 250,0 

Pós-urbanização 00:11:00 2748,0 

Diferença percentual 70,27% 999,20% 

 

5.4 DIMENSIONAMENTO DA BACIA DE DETENÇÃO. 

O dimensionamento de uma bacia de detenção é realizado com o auxilio do 

software SWMM e este processo é composto por várias etapas que podem ser resumidas 

em: Determinar-se o volume mínimo de reservação, sua localização e locação, definição 

de sua geometria, cálculo das estruturas de saída e por fim a simulação de seu 

funcionamento no software SWMM. 

5.4.1 DIMENSIONAMENTO DO VOLUME MÍNIMO DE 

RESERVAÇÃO. 

Como visto neste trabalho, a determinação do volume de reservação no 

dimensionamento de uma bacia de detenção é o cálculo da área abaixo do hidrograma 

de pós-urbanização e acima do hidrograma de pré-urbanização. Com os dados da tabela 

12 e tabela 14, para um tempo de 0 a 60 minutos de simulação, sendo que o tempo de 50 
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minutos corresponde ao tempo onde as vazões de pré-urbanização e pós-urbanização se 

igualam, obtém-se o gráfico 07. 

Gráfico 07: Hidrograma de pré-urbanização e pós-urbanização para até 60 minutos 

 

Com a posse dos valores das vazões de pré-urbanização e pós-urbanização, 

encontra-se a área entre os hidrogramas apresentados no Gráfico 07 que equivale ao 

volume mínimo de reservação necessário para a bacia de detenção do loteamento em 

estudo, que neste caso terá o valor de 2504,0 𝑚3. 

Após a obtenção dos valores 𝑄𝑝,𝑏 = 4008,16 𝐿/𝑠 e 𝑄𝑝,𝑎 = 96,23 𝐿/𝑠, que 

foram as vazões máximas observadas nos hidrogramas de pré-urbanização e pós-

urbanização, e do valor de 𝑉𝑎 = 2748 𝑚3, que é o volume total escoado na pós-

urbanização, é possível utilizar os métodos expeditos de cálculo do volume de 

reservação necessário para a bacia de detenção. Na tabela 14 apresenta-se os resultados 

e o erro relativo ao volume mínimo de reservação. 

Tabela 14: Resultados e erro relativo ao volume mínimo de reservação dos métodos expeditos. 

Métodos de Dimensionamento  
Reservação 

Calculada (m³)  

Diferença 

percentual 

Volume Mínimo de Reservação  2504,0 0,00 

Método de Baker 2682,0 7,11 

Método de Abt e Grigg 2617,6 4,54 

Método de Wycoff e Singh 2617,2 4,52 

Método de 

McEnroe 

Vertedor 2617,1 4,51 

Orifício  2573,2 2,76 
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5.4.2 DIMENSIONAMENTO DO ORIFÍCIO E DO VERTEDOR. 

Devido à indisponibilidade de áreas na região do loteamento em questão e 

das grandes declividades na região mais baixa do vale, optou-se pela instalação da bacia 

de detenção em uma região fora do loteamento localizada a sudeste, pois essa região 

escolhida proporciona distribuição das curvas de nível do terreno de forma favorável à 

instalação do reservatório de detenção, aproveitando a conformação atual do terreno e 

evitando maiores volumes de escavação e transporte de solo, reduzindo os custos de 

implantação. 

Foi estabelecido um formato poligonal de 5 lados de 74 x 20 x 70 x 31 x 22 

metros com taludes laterais inclinados a 45º de forma a melhor se adaptar a 

conformação do terreno. A localização e esboço do formato escolhido são mostrados na 

figura 14. 

Figura 14: Vista da localização da bacia de detenção no loteamento 

 

Na tabela 15 são mostrados os valores de área superficial e volume para 

cada altura de lâmina d’água da bacia. 
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Tabela 15: Área superficial em função do nível interno da bacia 

Cota (m) 
Lâmina 

d’água (m) 
Área (m²)  

Volume 

Acumulado (m³) 

804,00 0,00 794,60 0,00 

804,25 0,25 833,60 198,70 

804,50 0,50 873,00 407,10 

804,75 0,75 913,00 625,30 

805,00 1,00 953,40 853,60 

805,25 1,25 994,30 1091,90 

805,50 1,50 1035,70 1340,50 

805,75 1,75 1077,60 1599,40 

806,00 2,00 1119,90 1868,80 

806,25 2,25 1162,70 2148,80 

806,50 2,50 1206,00 2439,50 

806,75 2,75 1249,80 2741,00 

807,00 3,00 1294,10 3053,40 

807,25 3,25 1338,00 3376,90 

807,50 3,50 1384,00 3711,40 

807,75 3,75 1429,00 4057,40 

808,00 4,00 1475,00 4414,70 

A partir dos valores da tabela 15 foram gerados os gráficos 08 e 09.  

Gráfico 08: Variação da área superficial em função da lâmina d’água da bacia. 

 

No gráfico 08 adotou-se uma linha de tendência do tipo linear de forma a se 

obter-se a equação da “curva chave” do reservatório, a ser inserida como parâmetro no 

software SWMM,  

y = 170,17x + 785,18 
R² = 0,9994 
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Gráfico 09: Variação do volume em função da lâmina d’água da bacia. 

 

No gráfico 09 adotou-se uma linha de tendência do tipo linear de forma a se 

obter a equação da variação do volume em função da lâmina d’água dentro da bacia. 

Utilizando essa equação observa-se que o volume mínimo de reservação é atingido no 

nível de 2,46 metros. 

A estrutura de saída principal da bacia de detenção foi escolhida como 

sendo um tubo curto de 0,15 metros de diâmetro com 9 metros de comprimento, 

passando por dentro do talude e coletando o escoamento no fundo da bacia e 

promovendo uma descarga livre no canal final. 

A vazão deste tubo curto calculada pela equação 12 sendo 𝐾0 =

0,73 forneceu um valor de 88,24 L/s para no nível d’água em 2,46 metros. 

O extravasor de emergência do tipo vertedor será localizado acima do tubo 

curto de saída e sua cota de soleira será de 2,46 metros acima do fundo da bacia de 

detenção, de forma que quando a lâmina d’água dentro da bacia ultrapasse a cota da 

soleira do vertedor, este entre em funcionamento. 

As configurações iniciais do vertedor adotadas neste trabalho serão para a as 

simulações de funcionamento da bacia de detenção são: Largura útil igual a 0,8 metros, 
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cota da soleira em relação ao fundo da bacia igual a 2,46 metros e altura disponível para 

o escoamento de 1,54 metros que somada a cota da soleira totaliza 4 metros 

correspondente a profundidade total da bacia de detenção. 

5.4.3 SIMULAÇÕES DE VEREIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA 

BACIA DE DETENÇÃO NO SWMM. 

Com a definição da equação da “curva chave”, da profundidade total da 

bacia de detenção, da forma do orifício de descarga e das configurações iniciais do 

vertedor, foi possível realizar as simulações do funcionamento da bacia de detenção. A 

partir das simulações para o período de retorno de 25 anos e 100 anos foram elaborados 

os gráficos 10 e 11. 

No gráfico 10 são apresentadas as vazões do funcionamento do orifício, do 

vertedor e do conduto final, que é a soma das vazões do vertedor e do orifício, para uma 

chuva com período de retorno de 25 anos. 

Gráfico 10: Vazões do orifício, vertedor e do conduto final para chuva de período de retorno de 25 anos. 
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Ao observa-se a relação entre o tempo de pico na pós-urbanização antes e 

depois da implantação da bacia de detenção é possível perceber que ocorre um aumento 

no tempo de pico do escoamento quando a bacia é implantada como pode ser visto na 

tabela 16. 

Tabela 16: Comparação dos tempos de pico antes e depois da implantação da bacia de detenção 

Condição Tempo de pico 

Pós-urbanização 00:11:00 

Pós-urbanização com 

bacia de detenção 
00:46:00 

Diferença percentual 318,18% 

Observa-se que a lâmina d’água atinge, no seu máximo, um nível 

imediatamente inferior a cota da soleira do vertedor, não sendo necessário que o mesmo 

entre em operação. Porém, é possível notar na tabela 17 que a vazão no conduto final 

corresponde a mesma vazão registrada no orifício demonstrando que o vertedor não 

entra em operação, e que no caso especifico para uma chuva de período de retorno de 25 

anos o orifício consegue absorver todo escoamento que adentra na bacia de detenção, de 

forma a suaviza-la no tempo. Devido a esta suavização temporal, o orifício escoa em 

seção plena até 13 horas e 30 minutos após o inicio da precipitação, como é 

demonstrado pelo decréscimo próximo da linearidade observado no gráfico 10. Na 

tabela 17 é representada a redução do pico da vazão final com relação ao pico que seria 

descarregada no curso d’água pela rede de drenagem sem a presença da bacia de 

detenção, que neste caso para uma chuva com o período de retorno de 25 anos é de 

97,80%. 

Tabela 17: Resultados das vazões nos trechos para chuva de período de retorno de 25 anos 

Trecho 
Vazão 

Máxima (L/s)  

Redução do Pico da 

Vazão Final 

Ligação Rede-bacia  4030,62 

97,80% 
Orifício  88,52 

Vertedor 0,00 

Conduto Final 88,52 

 

 No gráfico 11 é demonstrada as vazões do funcionamento do orifício, do 

vertedor e do canal final, para uma chuva com período de retorno de 100 anos. 
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Gráfico 11: Vazões do orifício, vertedor e do conduto final para chuva de período de retorno de 100 anos. 

 

É possível através do Gráfico 11, perceber que, após a lâmina d’água atingir 
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excessiva que adentra na bacia de detenção de forma a aumentar conforme a lâmina 

d’água na bacia aumenta, até atingir um valor de vazão de 306,29 L/s como pode ser 

visto na tabela 18 no qual também demonstra para este caso de uma chuva com o 

período de retorno de 100 anos a redução do pico da vazão final de 92,41%. 

Tabela 18: Resultados das vazões nos trechos para chuva de período de retorno de 100 anos 

Trecho 
Vazão 

Máxima (L/s)  

Redução do Pico da 

Vazão Final (%) 

Ligação Rede-bacia  5277,47 

92,41 
Orifício  94,01 

Vertedor 306,29 

Conduto Final 400,33 
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6 CONCLUSÃO 

O solo encontrado no loteamento foi caracterizado como argilo-siltosa que, 

por apresentar baixa permeabilidade o que justifica os baixos valores dos coeficientes de 

infiltração do modelo de Horton (𝐹𝑓 = 5,57 𝑚𝑚/ℎ, 𝐹𝑜 = 66,02 𝑚𝑚/ℎ e 𝑘 =

17,57 ℎ−1) quando comparados a solos com características granulares. 

Observou-se que a impermeabilização do solo, devido a perda da cobertura 

vegetal, é um dos fatores mais importantes para o aumento do escoamento em áreas 

urbanas gerando um aumento de 999,20% do volume escoado em um tempo de pico 

reduzido em 70,27% em relação a condição de pré-urbanização. 

Foi dimensionado uma bacia de detenção com formato poligonal de 5 lados 

de 74 x 20 x 70 x 31 x 22 metros, lâmina d’água útil de 2,46 metros, altura máxima de 4 

metros, taludes inclinados a 45º , volume útil de 2504 m
3
 que possuem um orifício 

como estrutura de saída e um vertedor como extravasor de segurança para ser usada 

como medida mitigadora do escoamento superficial no loteamento em estudo. 

As alterações da vazão máxima e tempo de pico do escoamento do 

loteamento após a implantação da bacia de detenção foram de 97,80% de redução na 

vazão de pico e 318,18% de aumento do tempo de pico. Assim, fica demonstrado por 

meio deste trabalho que a implantação de uma bacia de detenção reduz drasticamente a 

vazão de pico e aumenta, de forma expressiva, o tempo de pico. 
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Tabela A: Dados de Tempo x Vazão na Pré-Urbanização para Chuva de tempo de retorno de 25 anos. 

Modelo da Onda Dinâmica 

Vazão Máxima (L/s)  96,23 

Tempo de Pico 0:37:00 

Tempo 
h:m:s 

Vazão 

(L/s)  

Tempo 
h:m:s 

Vazão 

(L/s)  

Tempo 
h:m:s 

Vazão 

(L/s)  

Tempo 
h:m:s 

Vazão 

(L/s)  

Tempo 
h:m:s 

Vazão 

(L/s)  

00:00:30 0,00 00:18:30 18,65 00:36:30 96,21 00:54:30 61,85 01:12:30 28,69 

00:01:00 0,00 00:19:00 20,87 00:37:00 96,23 00:55:00 60,66 01:13:00 28,05 

00:01:30 0,00 00:19:30 23,20 00:37:30 96,14 00:55:30 59,49 01:13:30 27,43 

00:02:00 0,00 00:20:00 25,64 00:38:00 95,93 00:56:00 58,33 01:14:00 26,83 

00:02:30 0,00 00:20:30 28,19 00:38:30 95,61 00:56:30 57,18 01:14:30 26,23 

00:03:00 0,00 00:21:00 30,84 00:39:00 95,19 00:57:00 56,05 01:15:00 25,65 

00:03:30 0,00 00:21:30 33,58 00:39:30 94,69 00:57:30 54,93 01:15:30 25,07 

00:04:00 0,00 00:22:00 36,41 00:40:00 94,09 00:58:00 53,82 01:16:00 24,51 

00:04:30 0,00 00:22:30 39,32 00:40:30 93,42 00:58:30 52,73 01:16:30 23,95 

00:05:00 0,00 00:23:00 42,30 00:41:00 92,68 00:59:00 51,65 01:17:00 23,41 

00:05:30 0,00 00:23:30 45,33 00:41:30 91,88 00:59:30 50,58 01:17:30 22,87 

00:06:00 0,00 00:24:00 48,40 00:42:00 91,01 01:00:00 49,53 01:18:00 22,35 

00:06:30 0,00 00:24:30 51,49 00:42:30 90,09 01:00:30 48,49 01:18:30 21,84 

00:07:00 0,00 00:25:00 54,59 00:43:00 89,13 01:01:00 47,48 01:19:00 21,34 

00:07:30 0,00 00:25:30 57,68 00:43:30 88,12 01:01:30 46,47 01:19:30 20,84 

00:08:00 0,00 00:26:00 60,73 00:44:00 87,07 01:02:00 45,48 01:20:00 20,36 

00:08:30 0,00 00:26:30 63,74 00:44:30 85,98 01:02:30 44,51 01:20:30 19,89 

00:09:00 0,02 00:27:00 66,69 00:45:00 84,87 01:03:00 43,56 01:21:00 19,43 

00:09:30 0,01 00:27:30 69,55 00:45:30 83,73 01:03:30 42,62 01:21:30 18,98 

00:10:00 0,01 00:28:00 72,31 00:46:00 82,57 01:04:00 41,70 01:22:00 18,53 

00:10:30 0,04 00:28:30 74,96 00:46:30 81,39 01:04:30 40,80 01:22:30 18,10 

00:11:00 0,16 00:29:00 77,48 00:47:00 80,20 01:05:00 39,92 01:23:00 17,68 

00:11:30 0,39 00:29:30 79,87 00:47:30 78,99 01:05:30 39,05 01:23:30 17,27 

00:12:00 0,67 00:30:00 82,10 00:48:00 77,77 01:06:00 38,20 01:24:00 16,86 

00:12:30 1,10 00:30:30 84,18 00:48:30 76,54 01:06:30 37,37 01:24:30 16,47 

00:13:00 1,83 00:31:00 86,09 00:49:00 75,31 01:07:00 36,56 01:25:00 16,08 

00:13:30 2,79 00:31:30 87,83 00:49:30 74,07 01:07:30 35,77 01:25:30 15,71 

00:14:00 3,85 00:32:00 89,41 00:50:00 72,83 01:08:00 34,99 01:26:00 15,34 

00:14:30 5,07 00:32:30 90,81 00:50:30 71,60 01:08:30 34,23 01:26:30 14,98 

00:15:00 6,41 00:33:00 92,04 00:51:00 70,36 01:09:00 33,49 01:27:00 14,63 

00:15:30 7,58 00:33:30 93,11 00:51:30 69,12 01:09:30 32,76 01:27:30 14,29 

00:16:00 9,18 00:34:00 94,01 00:52:00 67,89 01:10:00 32,04 01:28:00 13,96 

00:16:30 10,86 00:34:30 94,75 00:52:30 66,67 01:10:30 31,35 01:28:30 13,64 

00:17:00 12,65 00:35:00 95,33 00:53:00 65,45 01:11:00 30,66 01:29:00 13,32 

00:17:30 14,54 00:35:30 95,76 00:53:30 64,24 01:11:30 29,99 01:29:30 13,01 

00:18:00 16,54 00:36:00 96,05 00:54:00 63,04 01:12:00 29,33 01:30:00 12,71 
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Tabela B: Dados de Tempo x Vazão na Pós-Urbanização para chuva de tempo de retorno de 25 anos. 

Modelo da Onda Dinâmica 

Vazão Máxima (L/s)  4008,16 

Tempo de Pico 0:11:00 

Tempo 
h:m:s 

Vazão 
(L/s) 

Tempo 
h:m:s 

Vazão 
(L/s) 

Tempo 
h:m:s 

Vazão 
(L/s) 

Tempo 
h:m:s 

Vazão 
(L/s) 

Tempo 
h:m:s 

Vazão 
(L/s) 

00:00:30 0,14 00:18:30 1217,36 00:36:30 175,13 00:54:30 56,69 01:12:30 24,17 

00:01:00 1,04 00:19:00 1125,06 00:37:00 168,59 00:55:00 55,25 01:13:00 23,67 

00:01:30 0,83 00:19:30 1042,47 00:37:30 162,61 00:55:30 53,85 01:13:30 23,18 

00:02:00 0,64 00:20:00 968,04 00:38:00 156,99 00:56:00 52,48 01:14:00 22,69 

00:02:30 4,67 00:20:30 900,86 00:38:30 151,43 00:56:30 51,14 01:14:30 22,21 

00:03:00 21,74 00:21:00 840,86 00:39:00 145,92 00:57:00 49,84 01:15:00 21,75 

00:03:30 63,49 00:21:30 785,33 00:39:30 140,60 00:57:30 48,57 01:15:30 21,30 

00:04:00 97,49 00:22:00 734,58 00:40:00 135,55 00:58:00 47,34 01:16:00 20,85 

00:04:30 147,48 00:22:30 688,86 00:40:30 130,76 00:58:30 46,15 01:16:30 20,42 

00:05:00 287,81 00:23:00 647,55 00:41:00 126,24 00:59:00 44,99 01:17:00 20,00 

00:05:30 495,26 00:23:30 609,11 00:41:30 121,97 00:59:30 43,88 01:17:30 19,59 

00:06:00 733,02 00:24:00 573,68 00:42:00 117,91 01:00:00 42,82 01:18:00 19,20 

00:06:30 1097,66 00:24:30 541,29 00:42:30 114,02 01:00:30 41,79 01:18:30 18,82 

00:07:00 1665,12 00:25:00 511,85 00:43:00 110,31 01:01:00 40,79 01:19:00 18,44 

00:07:30 2138,72 00:25:30 484,06 00:43:30 106,78 01:01:30 39,81 01:19:30 18,08 

00:08:00 2462,10 00:26:00 460,14 00:44:00 103,47 01:02:00 38,86 01:20:00 17,73 

00:08:30 3014,27 00:26:30 434,71 00:44:30 100,31 01:02:30 37,93 01:20:30 17,38 

00:09:00 3414,26 00:27:00 412,33 00:45:00 97,28 01:03:00 37,06 01:21:00 17,04 

00:09:30 3526,50 00:27:30 391,86 00:45:30 94,33 01:03:30 36,22 01:21:30 16,71 

00:10:00 3736,99 00:28:00 372,67 00:46:00 91,48 01:04:00 35,40 01:22:00 16,39 

00:10:30 3992,87 00:28:30 354,56 00:46:30 88,78 01:04:30 34,58 01:22:30 16,07 

00:11:00 4008,16 00:29:00 337,34 00:47:00 86,25 01:05:00 33,78 01:23:00 15,76 

00:11:30 3934,82 00:29:30 321,25 00:47:30 83,77 01:05:30 32,99 01:23:30 15,46 

00:12:00 3899,49 00:30:00 306,71 00:48:00 81,30 01:06:00 32,23 01:24:00 15,17 

00:12:30 3846,21 00:30:30 292,48 00:48:30 78,90 01:06:30 31,50 01:24:30 14,88 

00:13:00 3559,17 00:31:00 278,97 00:49:00 76,62 01:07:00 30,79 01:25:00 14,60 

00:13:30 3220,08 00:31:30 266,66 00:49:30 74,44 01:07:30 30,10 01:25:30 14,32 

00:14:00 2903,40 00:32:00 255,33 00:50:00 72,36 01:08:00 29,43 01:26:00 14,05 

00:14:30 2601,68 00:32:30 244,89 00:50:30 70,35 01:08:30 28,77 01:26:30 13,78 

00:15:00 2335,30 00:33:00 234,96 00:51:00 68,42 01:09:00 28,14 01:27:00 13,52 

00:15:30 2106,23 00:33:30 225,10 00:51:30 66,55 01:09:30 27,52 01:27:30 13,27 

00:16:00 1906,59 00:34:00 215,48 00:52:00 64,75 01:10:00 26,92 01:28:00 13,02 

00:16:30 1710,90 00:34:30 206,45 00:52:30 63,01 01:10:30 26,33 01:28:30 12,77 

00:17:00 1566,92 00:35:00 197,95 00:53:00 61,32 01:11:00 25,76 01:29:00 12,53 

00:17:30 1436,23 00:35:30 189,84 00:53:30 59,71 01:11:30 25,22 01:29:30 12,30 

00:18:00 1320,07 00:36:00 182,20 00:54:00 58,16 01:12:00 24,69 01:30:00 12,07 
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