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 PREFÁCIO 
 
 Quando fui convidado a fazer o prefácio do livro “BMPs - Best Management Practices”, pensei 
que poderia avaliar o livro na sua estrutura técnica e nas suas afirmações comprovadas pelas citações 
bibliográficas; me enganei completamente, pois descobri que em mais de 200 páginas estavam 
informações técnicas colocadas de tal forma que me desafiaram a ler todo o livro. Decidi que eu deveria 
não fazer um simples prefácio frio e de forma técnica, pois o autor é pessoa muito especial e com o dom 
de transmitir informações.  

Passei mais de um mês tentando encontrar palavras ou frases que pudessem definir a honra do 
que é escrever o prefácio do livro do dr. Plínio Tomaz, pois definir através de palavras a sua capacidade 
de transmissão de conhecimento, a sua didática em distribuir as informações sobre a poluição difusa é 
muito difícil.   
 Utilizando as próprias palavras do autor, que define “BMP (best management practices): em 
português traduz-se por melhor técnica de gerenciamento ou medidas ótimas para gerenciamento de 
cargas difusas”, considero o seu livro como a melhor técnica ou a melhor forma de adquirir o 
conhecimento sobre caixa de retenção de óleos e sedimentos, BMPs, armazenamento de água de chuva 
do telhado em mini-lagoas, em estacionamentos, no telhado, em rain garden etc.... Este livro traz uma 
nova visão do problema da poluição difusa e a sua importância para a garantia da qualidade dos 
mananciais no futuro dos grandes centros urbanos. 

O lançamento deste livro, na nossa humilde visão, significa com certeza um novo marco para o 
planejamento dos grandes centros urbanos, cujas administrações, atualmente, simplesmente se 
preocupam em afastar através da impermeabilização e tubulações, “as águas” que não tem interesse 
para as populações, principalmente quando envolvem bairros de classe de maior poder aquisitivo, não se 
preocupando com a degradação do recurso hídrico que recebe este tipo de poluição, nem se preocupando 
com as populações, em geral de baixa renda, que se situam a jusante.  

Para definir o Dr. Plínio Tomaz, utilizo o pensamento de David Jordan -"Sabedoria é saber o 
que fazer, habilidade é saber como fazê-lo e virtude é fazê-lo!" - pois ele tem o conhecimento, tem a 
habilidade e tem a virtude de ser um iluminado pelo Grande Arquiteto do Universo. 
 

Jorge Macedo 
 

O prof. dr. Jorge Macedo é autor de vários livros: Águas&águas, Introdução a química ambiental, 
Métodos Laboratoriais de análises físico-químicas e microbiológicas, Água&tratamento&química, 
Subprodutos do processo de desinfecção de água pelo uso de derivados clorados, Higienização na 
indústria de alimentos. Possui o site: www.aguaseaguas.hpg.com.br 
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Apresentação 
 

 A poluição difusa é aquela gerada pelo escoamento superficial da água em zonas urbanas e que provém 
de atividades que depositam poluentes, de forma esparsa, sobre a área de contribuição da bacia hidrográfica. 

Existem dois tipos básicos de poluição: pontual e difusa. Uma cidade que lança o seu efluente num curso 
d´água através de uma única tubulação é uma poluição pontual. Quando a poluição não pode ser identificada e 
cobre uma área extensa, como aquela provinda das chuvas em uma cidade que molham os telhados, os jardins, as 
ruas, etc levando consigo uma infinidade de poluentes para os cursos d´água, neste caso temos a poluição difusa. 

O interesse do nosso estudo são as áreas urbanas e neste caso são feitos basicamente dois estudos: 
1) A avaliação do impacto do lançamento da drenagem urbana sobre o corpo receptor e a resposta do 

ecossistema  
2) Controle da poluição difusa usando as BMPs.  
O objetivo é o controle da poluição difusa em áreas urbanas através das BMPs- Best Management Practices 

(infiltração, filtração e detenção) e isto se faz através do conceito do first flush quando se pretende deter o 
escoamento superficial urbano para o controle da carga poluidora a ser lançada no corpo receptor. 

Os problemas da qualidade da água dos rios começam a partir de área urbana impermeabilizada maior que 
10%. De 10% a 25% há um declínio severo dos indicadores de qualidade dos rios.A partir da impermeabilização 
maior que 25% há uma degradação total do ambiente aquático  

Os capítulos foram elaborados de modo que possam ser lido independente um do outro. 
O autor se desculpe pelas palavras não traduzidas do inglês.  
Agradeço a Deus, o Grande Arquiteto do Universo, a oportunidade de poder contribuir na procura do 

conhecimento com a publicação deste livro. 
  

 
 
 

Guarulhos, dezembro de 2005 
Engenheiro Plínio Tomaz 
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Glossário 
 

Português: poluição difusa 
Inglês: diffuse Pollution 

Francês: pollution diffuse 
Alemão: difusse Verschmutzung 
Espanhol: contaminación difusa 
Italiano: inquinamento diffuso 
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“Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa 

vontade; e lhe será concedida.” 
Tiago 1.5 
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Capítulo 01- Estimativa da carga de poluente pelo Método Simples de Schueler 
        
1.1 Introdução 

Schueler,1987 apresentou um método empírico denominado “Método Simples” para estimar o 
transporte de poluição difusa urbana em uma determinada área. 

O método foi obtido através de exaustivos estudos na área do Distrito de Washington nos 
Estados Unidos chamado National Urban Runoff Program (NURP) bem como com dados da EPA, 
conforme AKAN, (1993). 

O Método Simples de Schueler, 1987 é amplamente aceito e requer poucos dados de entrada e 
é utilizado no Estado do Texas e no Lower Colorado River Authority, 1998 

AKAN, (1993) salienta que os estudos valem para áreas menores que 256ha e que são 
usadas cargas anuais.A equação de Schueler é similar ao método racional e nas unidades SI adaptada 
neste livro. Para achar a carga anual de poluente usamos a seguinte equação: 

                                                                 L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A 
Sendo: 
L= carga do poluente anual (kg/ano) 
P= precipitação média anual (mm) 
Pj= fração da chuva que produz runoff.  Pj =0,9 (normalmente adotado)  
Rv= runoff volumétrico obtido por análise de regressão linear.   
Rv= 0,05 + 0,009 x AI                           (R2=0,71  N=47) 
AI= área impermeável (%). 
A= área (ha) sendo A≤ 256ha 
C= concentração média da carga do poluente nas águas pluviais da (mg/L) 

 
Valor de Pj 

O valor de Pj usualmente é 0,90 para precipitação média anual, mas pode atingir valor  Pj =0,5 
e para eventos  de uma simples precipitação Pj =1,0. 

Valores de C 
Conforme as pesquisas feitas por Schueler, (1987) e citadas por AKAN, (1993) e McCUEN, 

(1998) os valores médios da carga de poluição C em mg/L é fornecida pelas Tabelas (1.1) a (1.11)  
 
Tabela 1.1- Média dos Estados Unidos para concentrações médias nas águas pluviais 

Constituintes Unidades Runoff urbano 
TSS mg/L 54,5 (1) 
TP mg/L 0,26 (1) 
TN mg/L 2,00 (1) 
Cu μg/L 11,1 (1) 
Pb μg/L 50,7 (1) 
Zn μg/L 129 (1) 

S. Coli 1000 colonias/mL 1,5  (2) 
(1) Dados do NURP/USGS, 
1998 

  

(2) Schueler, 1999   
Fonte: New York Stormwater Management Design Manual 
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Tabela 1.2- Concentrações de poluentes em diversas áreas 

Constituintes TSS (1) TP (2) TN (3) S. Coli 
(1) 

Cu (1) Pb (1) Zn (1) 

 (mg/L) (mg/L) (mg/L) (1000 
col/ml) 

(μg/L) (μg/L) (μg/L) 

Telhado 
residencial 

19 0,11 1,5 0,26 20 21 312 

Telhado 
commercial 

9 0,14 2,1 1,1 7 17 256 

Telhado 
industrial 

17 - - 5,8 62 43 1.390 

Estacionamento 
residencial ou 
comercial 

27 0,15 1,9 1,8 51 28 139 

Estacionamento 
industrial 

228 - - 2,7 34 85 224 

Ruas 
residenciais 

172 0,55 1,4 37 25 51 173 

Ruas 
comerciais 

468 - - 12 73 170 450 

Estradas rurais 51 - 22 - 22 80 80 
Ruas urbanas 142 0,32 3,0 - 54 400 329 
Gramados 602 2,1 9,1 24 17 17 50 
Paisagismo 37 - - 94 94 29 263 
Passeio onde 
passa carros e 
pessoas 
(entrada de 
carros nas 
garagens) 

173 0,56 2,1 17 17 - 107 

Posto de 
gasolina 

31 - - - 88 80 290 

Oficina de 
reparos de 
carros 

335 - - - 103 182 520 

Indústria 
pesada 

124 - - - 148 290 1.600 

(1) Clayton e Schueler, 1996  (2) Média de Steuer et al, 1997, Bannerman, 1993 e Waschbushch,2000
(3) Steuer et al, 1997 

Fonte: New York Stormwater Management Design Manual 
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Tabela 1.3  - Valores de “C”usados pelo Método Simples de Schueler, 1987 em mg/L. 
Poluente NURP 

 
Baltimore Washington

DC 
NURP 

National 
Study 

Virginia FHWA 

 Área 
suburbana 

Áreas 
velhas 

Área 
comercial 

média Florestas Rodovias 
americanas

Fósforo 
total 

0,26 1,08  0,46 0,15  

Nitrogênio 
Total 

2,00 13,6 2,17 3,31 0,78  

COD 35,6 163,0  90,8 >40,0 124,0 
BOD 5dias 5,1  36,0 11,9   
Zinco 0,037 0,397 0,250 0,176  0,380 

          Fonte: AKAN, (1993) e McCUEN, (1998). 
 
Na Tabela (1.4) estão os valores de concentração média adotado na Malásia. 
 

            Tabela 1.4- Valores médios de concentração adotados na MALÁSIA em mg/L 
 
Poluente 

Vegetação 
nativa/ 
floresta 

Área 
rural 

Área 
industria

l 

Área 
urbana 

Área em 
construção 

Sedimentos 
85 500 50 - 200 50- 200 4000 

Sólidos totais em 
suspensão (TSS) 

6 30 60 85  

Nitrogênio total 
(NT) 

0,2 0,8 1,0 1,2  

Fósforo total 
 (PT) 

0,03 0,09 0,12 0,13  

Amônia 0,01- 0,03 0,01-0,26  0,01-9,8  
Coliformes fecais 260-4000 700 - 

3000 
 4000-20000  

Cobre    0,03 – 0,09  
Chumbo    0,2 – 0,5  

          Fonte: MALÁSIA, (2000) 
 

Na Tabela (1.5) temos valores médios de poluentes fornecidos por Tucci, (2001). 
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Tabela 1.5- Valores médios de parâmetros de qualidade de águas pluviais em mg/L para 

algumas cidades. 
 

Poluente 
Durham 

 
Colson, 

1974 

Cincinatti 
Weibel et 
al., 1964 

Tulsa 
 

AVCO, 
1970 

 
Porto 
Alegre  

 
APWA 

APWA, 1969 

     mínimo máximo 
DBO  19 111,8 31,8 1 700 
Sólidos 
totais 

1440  545 1523 450 14600 

pH       
Coliformes 
NPM/100ml 

23.000  8.000 1,5 x 10 7 55 11,2 x 10 7 

Ferro 12   30,3   
Chumbo 0,46   0,19   
Amônia  0,4  1,0   
Fonte:  TUCCI, (2001). 
 
Conforme USEPA, 2004 os valores de concentrações médias estão na Tabela (1.6). 
 

Tabela 1.6- Concentrações médias de nitrogênio, fósforo e bactérias (coliformes fecais) 
conforme o uso do solo 

Uso do solo Concentração média de 
nitrogênio  

(mg/L) 

Concentração média 
de fósforo  

(mg/L) 

Coliformes fecais 
Número de bactérias 

por 100 mL 
Schueler, 2000 

Floresta 1,69 0,10 100 
Área residencial de 

baixa densidade 
1,88 0,40 20.000 

Área residencial de 
densidade média 

1,88 0,40 20.000 

Área residencial de 
alta densidade 

1,90 0,29 20.000 

Áreas comerciais e 
industriais 

1,90 0,23 20.000 

Fonte: Schueler, 1987 e Thomson et al, 1997 in EPA/600/R-05/121A, 2004 
 
 

Tabela 1.7- Concentração média de TSS 
Uso do solo Concentração média de TSS

(mg/L) 
Floresta 26 
Área residencial de média e baixa densidade 117 
Área residencial de alta densidade, áreas industriais e comerciais 116 

                   Fonte: NURP (EPA, 1983) in EPA/600/R-05/121A, 2004 
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          Tabela 1.8- Dados de efluentes de: TSS, TP de vários locais 

 
Fonte: Water quality perfomance of dry detention ponds with under-drains. Final report 2006. 

Conforme Anta et al, 2006 em pesquisas realizadas na Espanha em Santiago de Compostela 
em área urbana com área impermeável de 70%, 55ha, tc=25min, precipitação média anual de 
1886mm, 141dias com chuva por ano em pesquisa de 14 chuvas achou-se os dados da Tabela (1.9) a 
1.11). 
 
Tabela 1.9- Características de poluentes em runoff de águas pluviais comparando dados de 
varias origens com os dados obtidos na Espanha em julho de 2006 

 
                   Fonte: Anta et al, 2006 

Na Tabela (1.9) podemos ver que os valores de TSS na Espanha variaram de 50mg/L a 590 
mg/L sendo a média de 219mg/L. 
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Tabela 1.10- Classificação dos sedimentos em águas pluviais somente de TSS conforme varias 
origens 

 

 
Fonte: Anta et al, 2006 

 
Na Tabela (1.10) observamos que conforme Butler et al, 2003 in Anta et al, 2006 para águas 

pluviais os valores de TSS variam de 50mg/L a 1000mg/L, sendo que o diâmetro das partículas d50 
varia de 20μm a 100μm. 
 

Tabela 1.11- Carga por hectare dos 14 eventos analisados em na cidade de Santiago de 
Compostela na Espanha 

 

 
Fonte: Anta et al, 2006 

 
Conforme Tabela (1.11) a média de TSS achada na Espanha é de 3,13 kg/ha x ano com 

desvio padrão de 2,453kg/ha x ano. Recordemos que na Austrália é usado para estimativa o valor de 
1,6 kg/ha x ano. 
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Universidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul 
Na dissertação de mestrado de Cintia Brum Siqueira Dotto, 2006 da Universidade Federal de 

Santa Maria sobre Acumulação e balanço de sedimentos em superfícies asfálticas em área urbana de 
Santa Maria, RS, foram apresentados vários dados que estão resumidos na Tabela (1.12). 

 
Tabela 1.12-Dados fornecidos por Dotto, 2006 

Fonte Área urbana TSS (mg/L) 
Matos et al, 1998 220mg/L 
Gomes e Chaudhry, 1981 Universidade de São 
Carlos 

171mg/L a 3499mg/L   área urbanizada 

 165 mg/L a 1891 mg/L área menos urbanizada 
Branco et al, 1998 Universidade Santa Maria 20mg/L a 1200mg/L (mesma região) 
Paiva et al, 2001 Universidade Santa Maria Até 11000mg/L (mesma região) 
Scapin, 2005 150mg/L a 1600mg/L 
Paz et al, 2004 Universidade Santa Maria 700mg/L (área urbana) e 250mg/L (área rural) 
Dotto, 2006 Universidade Santa Maria 8,0mg/L a 6000mg/L (grande variabilidade) 

Média de 537,05mg/L 

 

Conclusão: pelas tabelas citadas acima podemos ver como é difícil de se estimar o valor de sólidos 
totais em suspensão TSS, pois o mesmo varia de 114mg/L até aproximadamente 4000mg/L 
dependendo se existe solo nu ou muitas obras em construção. 

Exemplo 1.1 
Exemplo de AKAN, (1993).  

Trata-se de área com 12ha, chuva média anual de 965mm sendo Pj = 0,90. Área antes do 
desenvolvimento com 2% de área impermeável passou a 45% com a construção de uma vila de casas. 
Calcular o aumento anual de fósforo total. 
Para a situação de pré-desenvolvimento: 
Rv= 0,05 + 0,009 x 2 = 0,07 

Adotando C=0,15mg/L para fósforo total em florestas, na Tabela (1.3) na coluna de Virginia. 
A carga anual será calculada usando: 

L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A 
P=965mm 
Pj =0,9 adotado 
Rv=0,07 
C=0,15mg/L Fósforo total/ Floresta 
A=12ha 
Rv=0,07 
L=0,01 x 965mm x 0,9 x 0,07 x 0,15mg/L x 12ha 
L=1,09 kg/ano 
Para a situação de pós-desenvolvimento. 
Rv= 0,05 + 0,009 x 45 = 0,46 
P=965mm 
Pj =0,9 adotado 
Rv=0,07 
C=0,26mg/L Fósforo total/ área suburbana 
A=12ha 
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L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A 

L=0,01 x 965mm x 0,9 x 0,46 x 0,26mg/L x 12ha 

L=12,46 kg/ano 
Portanto, com o desenvolvimento a quantidade total de fósforo aumentará de 1,09kg/ano para 

12,46 kg/ano com a construção de um bairro residencial proposto. 
 
Exemplo 1.2 

Calcular o aumento de sedimentos de área urbana com 46,75ha, chuva anual média de 
1540mm e Pj =0,50. Supomos que no pré-desenvolvimento havia 2% de área impermeável e com o 
desenvolvimento passou para 70%. 
 Pré-desenvolvimento 

L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A 
P=1540mm 
Pj =0,5 adotado 
C=85mg/L sedimentos/ Floresta/ Malásia 
A=46,75ha 
Rv=0,05 + 0,009 x 2 = 0,07 
                                 L=0,01 x 1540mm x 0,5 x 0,07 x 85mg/L x 46,75ha 

L=2.142 kg de sedimentos/ano 
Pós-desenvolvimento 

L=0,01 x P x Pj x Rv x C x A 
P=1540mm                                                            
Pj =0,5 adotado 
C=200mg/L sedimentos / Urbana/ Malásia, Tabela (1.4)            
A=46,75ha 
Rv=0,05 + 0,009 x 70 = 0,68 
                              L=0,01 x 1540mm x 0,5 x 0,68 x 200mg/L x 46,75ha 

L=48.957kg de TSS/ano 
Com o pós-desenvolvimento o sedimento aumentará de 2.142kg/ano para 48.957kg/ano. 
 

1.2 Eficiência relativa 
Conforme Tomaz, 2006 existe uma confusão sobre termos que tentaremos esclarecer da melhor 

maneira possível. Assim as definições de performance e eficiência são: 
Performance: são as medidas que mostram como as metas das BMPs para águas pluviais são 

tratadas. 
Eficiência: são as medidas que mostram como as BMPs ou os sistemas de BMPs removem ou 

controlam os poluentes. 
Até o presente, a eficiência é tipicamente mostrada como uma “percentagem de remoção”, o que 

não é uma medida válida. 
Schueler, 2000 in EPA e ASCE, 2002 concluíram que existem “concentrações irredutíveis”, pois 

não existe nenhuma maneira de se reduzir mais quando se trata de usar as práticas de melhoria da 
qualidade para as águas pluviais. Assim os pesquisadores acharam limites de concentrações para as 
águas pluviais para TSS, fósforo total, nitrogênio total, nitrato, nitrito e TKN (Total Kjeldahn 
Nitrogênio), conforme mostra a Tabela (1.13). 
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  Tabela 1.13 - Concentrações irredutíveis conforme Schueler, 2000 

Contaminante Concentração irredutível 
(mg/L) 

Sólido total em suspensão (TSS) 20 a 40 
Fósforo total (PT) 0,15 a 0,2 

Nitrogênio total (NT) 1,9 
Nitrato - Nitrogênio 0,7 

TKN (Nitrogênio Kjeldahn Total) 1,2 
        Fonte: EPA e ASCE, 2002. 
O termo “remoção” pode conduzir a erros, como pode ser visto no exemplo que está na Tabela (1.14). 

 
      Tabela 1.14 - Porcentagem de remoção da TSS aplicação de dois BMPs: A e B. 

 BMP 
A 
 

BMP 
B 

Concentração do afluente 200mg/L 60mg/L 
Concentração do efluente 100mg/L 30mg/L 
Eficiência 50% 50% 

            Fonte: EPA e ASCE, 2002. 
 

Pela Tabela (1.14) pode-se ver que a chamada redução não mede plenamente a eficiência de um 
sistema de BMP aplicado, pois o TSS tem uma concentração com a qual não há redução, conforme 
vimos na Tabela (1.13). 

Podemos então, considerar a redução limite de 20mg/L para o TSS e usaremos a eficiência 
relativa que mostra melhor conforme Tabela (1.14). 

Eficiência relativa = (C afluente – C efluente) / (C afluente – C limite) 
Sendo C limite= 20mg/L (exemplo). 

 
Tabela 1.15 - Porcentagem de eficiência relativa da TSS aplicação de dois BMPs, um chamado 

A e outro B. 
 BMP 

A 
 

BMP 
B 

Concentração do afluente 200mg/L 60mg/L 
Concentração limite 20mg/L 20mg/L 
Concentração do efluente 100mg/L 30mg/L 
Eficiência relativa 56% 75% 
Fonte: EPA e ASCE, 2002. 

 
As medidas e práticas para melhorarem a qualidade das águas pluviais nos Estados Unidos 

receberam o nome de Best Management Practices (BMP) que praticamente foi imitado em todo o 
mundo.  
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1.3 Concentrações irredutíveis 
As concentrações irredutíveis de efluentes das BMPs, são aquelas quantidades abaixo do qual é 

impossível de se reduzir mais, conforme Tabela (1.12).  
Verificar a semelhança com a Tabela (1.16) dos poluentes irredutíveis por sedimentação de 

Schueler. 
 

Tabela 1.16 - Limites de reduções de efluentes de algumas BMPs 
BMPs TSS 

mg/L 
TP 

mg/L 
TN 

mg/L 
Cu 

µg/L 
Zn 

µg/L 
Bacia alagada 17 0,11 1,3 5,0 30 
Wetland artificial 22 0,20 1,7 7,0 31 
Práticas de Filtração 11 0,10 1,12 10 21 
Práticas de 
infiltração 

17 0,05 3,8 4,8 39 

Vala gramada 14 0,19 1,12 10 53 
Fonte: New York State Storm water Management Design Manual, 2002. 
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1.4 Dados de Urbonas, outubro de 2005 
http://www.udfcd.org/conferences/pdf/conf2006/6-
1%20Urbonas%20History%20of%20USDCM%20Volume%203%20Changes.pdf 

Os dados hachurados estão num intervalo de confiança de 95%. 
Temos os TSS em mg/L da vazão influente e da efluente para várias BMPs conforme Tabela 

SQ-6 do Urbonas. 
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1.5 Qualidade das águas pluviais segundo CIRIA, 1997 
 Conforme CIRIA, 1997 o Reino Unido usa os seguintes conceitos para a melhoria da 
qualidade das águas pluviais e estimar a carga poluente. 
 Primeiramente salienta que se trata de pequenas bacias isto é aquelas menos de 2.500ha 
(24km2). 
 Calcula-se o runoff anualmente denominado Qano usando a seguinte equação: 

Qano= a . Ap ( P – b) 10-3 
Sendo: 
Qano= volume anual de runoff (m3) 
a= constante que representa a proporção da superfície impermeável da area  da rede drenante da 
bacia. A Tabela (1.17) apresenta alguns valores típicos de “a” segundo CIRIA, 1997. 
Ap= área total impermeável (m2) 
P= precipitação total anual (mm) 
b= perda devido a depressão (mm).  Os valores típicos de b estão entre 0,5mm a 1,0mm, mas pode 
atingir até 3,0mm. 
 

Tabela 1.17- Valores médios encontrados de “a” conforme o uso do solo 
Uso do solo Valor a 
Área com casas isoladas ou geminadas 0,5 a 0,6 
Residência multi-familiar em condomínios 0,6 a 0,7 
Área central comercial 0,8 a 1,0 
Fonte: CIRIA, 1997 
 
Vazão base 

Quando a bacia é muito pequena podemos desprezar a vazão base. 
 

Tabela 1.18- Concentração média urbana de carga de poluentes para diversos uso do solo em 
mg/L exceto para os metais que estão em (μg/L) 

 TSS BOD COD NT PT Pb Zn Cu Oleo 
Casas 
isoladas ou 
geminadas 

100 8 50 2,0 0,3 100 150 35 0,2 

Idem em 
areas 
velhas 

187 11 85 3,5 0,8 180 250 50 0,4 

Area 
central 

250 18 100 2,5 0,1 300 350 100 1,00 

Industrial 
e comercial 
leves 

280 15 110 3,0 0,1 140 500 130 2,0 

Estradas 250 18 200 2,0 0,1 230 250 50 2,0 

Nota: mg/L é igual a g/m3 
 

CIRIA, 1997 salienta que os dados fornecidos e estimados devem ser usados somente como 
estimativos, pois somente medidas feitas em campo de quantidade e qualidade fornecerão os dados 
corretos. 
 
Exemplo 1.3 
Calcular a carga de TSS para uma área central de 50ha sendo P=1500mm/ano e b=0,5mm 
(depressão) com 90% de área impermeável 

A carga que consideraremos de TSS conforme Tabela (1.18) é de 250mg/L (g/m3) e adotamos 
a=0,90  

Qano= a . Ap ( P – b) 10-3 
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Ap= 0,9 x 50 x 10000=450.000m2 
P=1500,, 
b=0,5 
Qano= 0,9x 450000 ( 1500 – 0,5) 10-3 =607.298m3 
Carga= 607.298m3 x 250=151824500 g=151.825kg 
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Capítulo 3 
RUSLE – Equação revisada universal da perda de solo 

 
 
Os rios e córregos ganham e perdem água da mesma maneira que os lagos. 
Darrel I. Leap in The Handbook of groundwater engineering. 
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Capítulo 3 – Equação revisada Universal de Perda de Solo (RUSLE) 
 
3.1 Introdução 

A erosão do solo tem duas causas principais: a água e o vento. Em regiões úmidas a água é o 
fator mais importante na erosão. Nos Estados Unidos a média de erosão é de 14 ton/ha/ano sendo 
8ton/ha/ano devida a água e 6ton/ha/ano devido ao vento. A Figura (3.1) mostra como a energia da 
gota de água desloca a partícula de solo, havendo o transporte e a deposição. 

 

 
Figura 3.1 - Modelo conceitual de Erosão 
Fonte: Dane County, USA, 2003- Chapter 2- Erosion Control 

 
Em geral, nos Estados Unidos admite-se, como tolerável, o limite de 12,5ton/ha/ano. No 

Brasil a erosão atinge a média de 25ton/ha/ano. 
 

 
Figura 3.2 - Soluções para o combate a erosão. 
Fonte: Dane County, USA, 2003- Chapter 2- Erosion Control 
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  Figura 3.3 - Boçoroca em Bauru 
   Fonte: IPT - São Paulo 

 

 
 Figura 3.4 - Boçoroca em Bauru 
 Fonte: IPT - São Paulo 
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Figura 3.5 - Assoreamento de rios 
Fonte: IPT- São Paulo 
 
 
A Figura (3.2) mostra as soluções para o combate a erosão as quais não trataremos aqui sobre 

o assunto. 
As Figuras (3.3) e (3.4)  mostram as boçorocas em Bauru, salientando que o termo indígena 

pesquisado pelos geólogos do IPT é realmente boçoroca e não voçoroca. Na Figura (3.5) podemos ver 
o assoreamento de rio causado pelos sedimentos transportados das boçorocas. 

No processo de erosão é importante a equação universal de perda de solo chamada de RUSLE 
(Universal Soil Loss Equation), conforme Foster, 1982 e outros in Righeto, 1998 p.749. Atualmente 
temos a equação revisada universal de perda de solo RUSLE e a RUSLE2. Iremos nos ater ao 
RUSLE que é um desenvolvimento na aplicação da RUSLE  com critérios para o cálculo dos 
coeficiente da equação. 

O modelo mais conhecido para estimar a perda do solo pela erosão hídrica é o RUSLE, que foi 
desenvolvido por Wischmeier e Smith em 1965. Conforme Paiva, 2001 o maior propósito da Equação 
RUSLE é servir como guia sistemático no planejamento da conservação do solo. 

A Equação da RUSLE é: 
                            

A= R. K. L S. C . P 
Sendo: 
A= perda anual de solo do solo (ton/ha/ano) devido ao escoamento superficial; 
R= fator de erosividade. No Estado de São Paulo R varia de 575 a 800 MJ/ha/(mm/h) 
K= fator de erodibilidade que varia de 0,03 a 0,79 ton/MJ/ha/(mm/h). 
LS= fator de declividade e comprimento de encosta (adimensional) 
C= fator de prática de cultura variando de 0,001 a 1,0 (adimensional) 
P= fator de pratica de cultura contra erosão que varia de 0,3 a 1,0 (adimensional) 
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3.2 Fator de erosividade R 

R= fator de erosividade da chuva (MJ/ha)/(mm/h). Existe um mapa de isoerosividade do 
Estado de São Paulo onde aparecem os valores de R, conforme a Figura (3.3). 

Para Guarulhos R= 675(MJ/ha)/(mm/h). 

 
Figura 3.3 - Curva de isoerosividade R do Estado de São Paulo em  

MJ/ha/(mm/h) 
Fonte: Bertoni & Lombardi Neto, 1985 in Righeto, 1998 

 
 
O fator de erosividade da chuva R é um índice número que representa o potencial de chuva e 

enxurrada para provocar erosão em uma área sem proteção. A perda de solo provocada por chuvas 
numa área cultivada é diretamente proporcional ao produto da energia cinética da chuva pela sua 
intensidade máxima em 30minutos. Esse produto é denominado de índice de erosão (EI30). A média 
dos valores anuais de EI30 de um longo período de tempo (mais de vinte anos) é o valor do fator de 
erosividade da chuva R. 

O valor R pode ser calculado de dados de pluviômetros, segundo modelo proposto por 
Lombardi Neto & Moldehauer, 1992 citados por Rufino, 1986 (Paiva et al, XIII Simpósio Brasileiro 
de Recursos Hídricos).  

A Equação foi desenvolvida em Campinas (SP) com objetivo de estimar a energia cinética. 
(Carvalho,1994) in Oliveira et al, no XIII Congresso Brasileiro de Recursos Hídricos). 

 
(EI)= 6,886 x (Pm

2/ P) 0,85 
 
Sendo: 
P= precipitação média anual (mm) 
Pm= precipitação média mensal (mm) 
(EI)= média mensal do índice de erosão em MJ.mm/h.ha 
R= Σ(EI) 
 

Para a cidade de São Paulo, tomando-se a média mensal da precipitação mensal e a 
precipitação média anual de 1465mm obtemos R=720 (MJ/ha)/(mm/h)  conforme Tabela (3.1). 
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Tabela 3.1 - Média mensal de energia de erosão EI da cidade de São Paulo 

Meses 
 
 

Precipitação média mensal
(mm) 

 

Média mensal 
de energia de 

erosão 
EI 

MJ.mm/h.ha 
Jan 235 151 
Fev 250 167 
Mar 160 78 
Abr 75 22 
Mai 75 22 
Jun 50 11 
Jul 40 7 

Ago 30 5 
Set 75 22 
Out  125 51 
Nov 150 70 
Dez 200 114 

Total P= 1465 R= 720 
 
 
3.3 Fator de erodibilidade do solo K 

Conforme Righetto, 1998 o fator de erodibilidade do solo K é a taxa de perda do solo por 
unidade de erosividade da chuva para um local de referência, correspondente a um determinado solo 
e a uma área de encosta de comprimento igual a 22,1m e declive uniforme de 9%. 

K= fator de erodibilidade do solo (ton/MJ)/(mm/h). É necessário a percentagem de areia e 
percentagem de silte e de matéria orgânica para se achar o valor de erodibilidade K.  

Há vários métodos para se achar o valor de K. Um deles é consultar a Tabela (3.2), 
observando que com o aumento da matéria orgânica diminui o fator de erodibilidade do solo.  Não se 
recomenda a extrapolação para valores da quantidade de matéria orgânica maior que 4%. 
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Tabela 3.2 - Fator de erodibilidade K do solo (ton/MJ/ha)/(mm/h) 
Quantidade de matéria orgânica Orde

m 
 

Classe de textura 
 < 0,5% 2% 4%

1 Solo arenoso 0,07 0,04 0,03
2 Solo arenoso fino 0,21 0,18 0,13
3 Solo arenoso muito fino 0,55 0,48 0,37
4 Franco arenoso 0,16 0,13 0,11
5 Franco fino arenoso 0,32 0,26 0,21

6 
Franco muito fino 
arenoso 0,58 0,50 0,40

7 Franco arenoso 0,36 0,32 0,25
8 Franco arenoso fino 0,46 0,40 0,32

9 
Franco arenoso muito 
fino 0,62 0,54 0,44

10 Franco 0,50 0,45 0,38
11 Franco siltoso 0,63 0,55 0,44
12 Silte 0,79 0,69 0,55
13 Franco argilosa arenosa 0,36 0,33 0,28
14 Franco argiloso 0,37 0,33 0,28
15 Franco argiloso siltoso 0,49 0,42 0,34
16 Areia argilosa 0,20 0,17 0,34
17 Silte argiloso 0,33 0,30 0,25
18 Argila  0,17 a 0,38  

                  Fonte: Wanielista, 1978 in Mays, 2001 
    Nota: foi multiplicado o valor de K nas unidades inglesas por 1,32 conforme p. 15.74 

do livro Stormwater Collection         Systems Design Handbook de Larry Mays, 2001. 
 

Conforme Jones, et al o valor de K representa a susceptibilidade do solo a erosão e a 
quantidade de runoff. A textura do solo, a matéria orgânica, a estrutura e a permeabilidade 
determinam a erodibilidade de um solo em particular. Os valores K podem ser apresentados na 
Tabela (3.3). 
 

Tabela 3.3- Valores de K de acordo com o tipo de solo 
Tipo de solo Erodibilidade Valor de K 

Solo com textura fina ou solo 
com muita argila 

Baixa 0,05 a 0,15 

Solo com textura média ou solo 
arenoso 

Baixa 0,905 a 0,20 

Solo com textura média ou solo 
franco 

Moderada 0,25 a0,45 

Solo com alto teor de silte Alta 0,45 a 0,65 
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Outro método é usar um nomograma de Wischmeier que está na Figura (3.4). No método 
precisamos da distribuição granulométrica do solo onde consta a quantidade de areia, silte e argila e 
da matéria orgânica.  

Conforme Paiva, 2001 a erodibilidade do solo K pode também ser expressa pela seguinte 
Equação (3.1): 

 
K= [2,1 . 10-4 . M 1,14 . (12 –ka)  + 3,25 . (kb –2) + 2,5 . (kc –3)]. 0,001313   (Equação 3.1) 

 
Sendo: 
K= fator de erodibilidade do solo (ton/MJ)/(mm/h). 
ka= %de matéria orgânica; 
kb= coeficiente relativo à estrutura do solo; 
kc= classe de permeabilidade e 
M= (% silte +% areia muito fina). (100 -% argila). 
 
Exemplo 3.1 

Calcular o fator de erodibilidade K usando a Equação (3.1), sendo ka= 2,5%; kb= 3,5 ; kc= 2,5 
, % de argila=13% e % silte + % areia muito fina= 36%. 
M= (% silte + % areia muito fina). (100 - % argila). 
M= 36 x (100 – 13)= 3132 
Substituindo na Equação: 
 
K= [2,1 . 10-4 . M 1,14 . (12 –ka)  + 3,25 . (kb –2) + 2,5 . (kc –3)]. 0,001313 
K= [2,1 x 10-4 x 31321,14 x (12 –2,5)  + 3,25 x (3,5 –2) + 2,5 x (2,5 –3)] x 0,001313 
 
K= 0,03 (ton/MJ)/(mm/h) 
 
Exemplo 3.2 

Um solo com 70% de silte e areia fina, 5% de areia e 3% de matéria orgânica. 
Entrando na Figura (3.4) com 70% composto de silte e areia fina e 5% de areia e 3% de 

matéria orgânica obtemos o valor de K= 0,04 (ton/MJ)/(mm/h).  
 

Exemplo 3.3 
Um solo encontrado na bacia hidrográfica do açude Santo Anastácio, Ceará com 20% de finos 

e 77% de areia e 3% de matéria orgânica.  
A permeabilidade é lenta e a estrutura é 1. 
Entrando na Figura (3.4) encontramos K= 0,14 (ton/MJ)/(mm/h). 

 
Exemplo 3.4 

Um solo do açude Cedro, Ceará com 35% de finos, 43% de areia e 3% de matéria orgânica. 
Estrutura é tipo 1 e permeabilidade tipo 5 (lenta). 
Entrando na Figura (3.4) achamos K= 0,16 (ton/MJ)/(mm/h). 
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                Figura 3.4 - Nomograma de Wischmeier para a determinação K 
                Fonte: Righeto, p. 751, 1998 
 

 

 
Figura 3.5 - Triângulo de textura proposto por USDA p.15 Engenharia de Irrigação de Heber 
Pimentel Gomes 
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3.4 Solo 

O solo é formado por partículas sólidas (minerais e orgânicas), água e ar e constitui o 
substrato de água e nutrientes para as raízes das plantas. 

A textura ou composição granulométrica de um solo é um termo usado para caracterizar a 
distribuição das partículas no solo quanto as suas dimensões conforme Gomes, 1997. 

De acordo com a proporção de argila, silte e areia na composição do solo, a textura se divide 
em várias classes, que podem ser determinadas através do triângulo de texturas proposto pelo 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e apresentado na Figura (3.5) (Gomes, 
1997). 

 O triângulo se compõe de doze espaços que representam 12 classes distintas de textura. As 
linhas grossas do gráfico indicam as fronteiras de cada uma das classes de textura. Como exemplo, o 
ponto da Figura (3.5) representa a composição de um solo franco-siltoso que contém 25% de areia, 
15% de argila e 60% de silte. 

A estrutura de um solo caracteriza a forma de arranjo de suas partículas. Solos de texturas 
iguais podem possuir estruturas diferentes que apresentam maiores ou menores dificuldades à 
penetração ou circulação da água, do ar e das raízes das plantas. A estrutura do solo ao contrário do 
que ocorre com a textura, é difícil de quantificar e também de catalogar (Gomes, 1997). 

Os solos de texturas médias (francos) que possuem proporções equilibradas de areia, silte e 
argila, em geral, são os mais adequados para o desenvolvimento de raízes das plantas, já que 
apresentam condições bastante satisfatórias de drenagem, aeração e retenção de água. 

A permeabilidade geralmente em mm/h representa a coluna de água em (mm) que atravessa 
um solo saturado, numa determinada unidade de tempo (h) sob um gradiente hidráulico unitário.  
 
Exemplo 3.5 

Classificar um solo com 21% de areia grossa, 43% de areia fina, 26% de silte, 10% de argila. 
Entrando na Figura (3.5) vimos que se trata de solo franco arenoso. 

 
3.5 Fator topográfico LS. 

O fator topográfico (LS) combina dois fatores: L função do comprimento da rampa e S função 
da declividade média. O produto (LS), conforme Righetto, 1998 é fornecido pela  Equação de 
Bertoni: 
 

(LS)= 0,00984 .  S 1,18 . Lx 0,63 

Sendo: 
(LS)= fator topográfico 
S= declividade média da encosta (%) sendo: S ≤ 35% 
Lx= comprimento da rampa (m) sendo:   10m  ≤ L≤ 180m 

Não há precisão nos cálculos quando a rampa tiver mais que 180m ou quando a declividade da 
rampa for maior que 35%. 
 
3.6 C= fator de práticas de cultura.  
 Quando foi feito o RUSLE foi somente para culturas de plantações. Depois foi expandido para 
outras áreas como de mineração. 

Acha-se “C” usando a Tabela (3.4): 
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Tabela 3.4 - Fator de práticas do uso da terra 
Uso geral da terra C 
Plantações 0,080 
Florestas virgens (C tende a 0,001) 0,0001 
Pastagens 0,010 
Vegetação natural 0,100 
Florestas 0,005 
Agricultura de Café 0,200 
Terras urbanas 0,010 
Área desnuda (C tende 1,00) e Outros 1,000 
Áreas Urbanas (Fernandes e Araújo XIII Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos - Açude Acarape, Ceará) 

 
0,030  

Gramados  (4,5 ton/ha x ano) 0,001 

 
Observar que quando temos solo gramado o valor da C da prática de cultura é 0,001, que é um 

valor baixo o que mostra que os gramados funcionam muito bem contra a erosão dos solos. 
 
3.7 P= fator de prática contra a erosão.  

Conforme Righeto, 1998 as praticas de conservação do solo podem reduzir enormemente a 
perdas do solo: técnicas de terraceamento, faixas de contorno niveladas e cordões de vegetação 
permanente devem ser utilizados no manejo dos solo sujeitos a fortes erosões. As Tabelas  (3.5) e 
(3.6) mostras valores de P.. 

 
Tabela 3.5 - Fator de práticas contra erosão 

Uso geral da terra P 
Plantações 0,5 
Pastagens 1,0 
Florestas 1,0 

Terras urbanas 1,0 
Outros 1,3 

                                                     Fonte: Wanielista, 1978 in Mays, 2001. 
 
 

Tabela 3.6- Valores de P para alguns tipos de manejo do solo 
Inclinação do terreno (%)  

Tipo de manejo 2 a 7 8 a 12 13 a 18 19 a 24 
Plantio morro abaixo 1,0 1,0 1,0 1,0 
Faixas niveladas 0,50 0,60 0,80 0,90 
Cordões de vegetação 
permanente 

0,25 0,30 0,40 0,45 

Terraceamento 0,10 0,12 0,16 0,18 
Fonte: Righeto, 1998 
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3.8 Considerações sobre o RUSLE 

É importante saber que o RUSLE foi feito para o controle da erosão em áreas de plantações, 
mas nos últimos anos tem sido usado para outros tipos de erosão como áreas de florestas, mineração 
de superfície em estudos de bacias hidrográficas, conforme Brooks et al, 1997 in Larry May, 2001. 

Prevê uma média de perda de solo. 
Não calcula a deposição de sedimentos, mas avalia o potencial de perda de solo de uma da 

área ou bacia, mas a deposição de solo não é levada em conta. Mesmo assim usamos o RUSLE para 
estimar a deposição de solo. 

 Uma consideração importante sobre a aplicação do RUSLE é que a erosão é devida a energia 
da chuva e não se aplica ao movimento linear de erosão que são as boçorocas. O RUSLE considera a 
erosão superficial somente e não as boçorocas. Relembrando os fenômenos da erosão linear temos os 
sulcos, ravinas e boçorocas. O grande exemplo de boçorocas ocorre na cidade de Bauru, no Estado de 
São Paulo, que atingem 13m de profundidade e largura de 30m. Os sulcos desencadeados pelo 
pisoteio de gado, causam também grande erosão bem como as ravinas. 

O RUSLE foi testado em inúmeros países para declividades de 1% até 20% e para montanhas 
jovens especialmente aquelas com declividade maior que 40% onde é maior a energia da chuva e é 
significante o movimento de massa, não se aplica o RUSLE. 

Uma outra observação do RUSLE é que se precisa de um mínimo de 20anos de dados de 
chuvas e não uma única tormenta. 
 
 
Exemplo 3.6 

Calcular a perda anual de solo de uma área com 50ha, sendo dividida em duas sub-bacias, 
uma área baixa com 32ha e outra área alta com 18ha. 

A área alta tem comprimento da encosta de 200m e declividade média de 7%, enquanto que a 
área baixa tem 400m de comprimento e declividade média de 3%. 

O fator de erosividade das chuvas da região que fica na Região Metropolitana de São Paulo, 
conforme mapa de isoerosividade é de: R=675 (MJ.mm)/(ha.h) 

O fator de erodibilidade K do solo foi tirado da Tabela (3.5) para areia fina com 4% de 
matéria orgânica: K= 0,37 (ton.ha.h)/(ha.MJ.mm). 

O fator de prática de cultura, conforme Tabela (3.6) para áreas urbanas é C= 0,01. 
O fator de manejo contra a erosão, conforme Tabela (3.7) para áreas urbanas é P=1,00. 

 
Área baixa: 

O produto LS da área baixa para o Estado de São Paulo é: 
 

L.S= 0,00984 .  S 1,18 . Lx 0,63 

 
  L.S= 0,00984 x  3 1,18 x 4000,63 

LS= 1,57 
Substituindo os valores na Equação da RUSLE temos: 
                                           Psolo= R. K. (L . S). C . P 

                              Psolo= 675 x 0,37 x (1,57) x 0,01 x 1,0= 3,92 ton/ha/ano 
                              Psolo= 3,92 tonelada por ano/ha x 0,843= 3,30m3/ha/ano 

Perda de solo anual da área baixa será: 
Perda anual= 3,30m3/ha/ano x 32ha= 106m3/ano 

 
Área alta 

O produto (LS) da área baixa para o Estado de São Paulo é: 
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(L.S)= 0,00984 .  S 1,18 . Lx 0,63 

(L.S)= 0,00984 x  7 1,18 x 2000,63 

LS= 2,75 
 
Taxa de erosão especifica (ton/ha/ano) 
Substituindo os valores na Equação da RUSLE temos: 
                                          Psolo= R. K. (L . S). C . P 

                             Psolo= 675x 0,37 x (2,75) x 0,01 x 1,0= 6,87ton/ha/ano 
                             Psolo= 6,87 ton/ha/ano x 0,843 = 5,8m3/ha/ano 

Perda de solo anual da área alta será: 
     Psolo anual= 5,8m3/ha/ano x 18ha= 104m3/ano 
 
Perda de solo anual total 

É a soma das duas áreas, ou seja, a área baixa e área alta: 
    Psolo anual= 106m3/ano + 104m3/ano= 210 m3/ano 

Considerando para efeito de exemplo que a partícula considerada de 0,04mm, será retido 
somente 80%, isto é, que a eficiência da deposição será de 80% temos: 

Volume total a ser depositado= 0,80 x 210m3/ano= 168m3/ano 
Os sedimentos retirados deverão ser depositados em aterros sanitários e estimado o custo por 

m3.  
  
3.9 Volume aparente 

Existem duas equações que podem ser usadas para estimar o volume aparente de erosão. 
 
Khosla, 1953 in Siviero e Coiado, 1999 

VS= 3230 x A 0,7 
Sendo: 
VS= volume aparente (m3) 
A= área da bacia (km2) 

A fórmula apresenta pouca precisão. 
 
Exemplo 3.7 
Achar o volume aparente de uma bacia com 50ha= 0,5 km2. 
VS= 3230 x A 0,7 
VS= 3230 x 0,50 0,7= 988m3 
 
Kirkby, 1979 in Siviero e Coiado, 1999 
 

VS= 233 . Sa . Lb . A 
VS= volume aparente (m3) 
A= área da bacia (km2) 
S= declividade média da bacia (%) 
L= comprimento do talvegue (km) 
a= constante que varia de 0,4 até 1,9 
b= constante que varia de 0,6 a 1,00 
 

VS= 233 x 31,15 x 0,70,8 x 0,5 
A Equação de Kirkby é bem melhor que a anterior, porém possui grande variabilidade dos 
coeficientes a e b. 
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Exemplo 3.8 

Calcular o volume aparente em m3 sendo L= 0,7km; A= 0,5km2; a= 1,15 (estimado como a 
média);   b= 0,8 (estimado como a média) e declividade média de 3%. 

VS= 233 . Sa . Lb . A 
VS= 233 x 31,15 x 0,70,8 x 0,5=310m3 

3.10 Estimativa dos sedimentos depositados na drenagem urbana 
Tucci, no seu trabalho apresentado na Revista Brasileira de Recurso Hídricos, apresenta uma 

estimativa dos sedimentos depositados em algumas cidades brasileiras, conforme Tabela (3.7). 
 

Tabela 3.7 - Estimativa dos sedimentos depositados na drenagem urbana de algumas 
cidades brasileiras. 

Rio e cidade Características da 
fonte de sedimentos

Volume 
m3/ha/ano

Referência 

Rio Tietê em São 
Paulo 

Sedimentos 
dragados 

3,93 Nakae e Brighetti, 1993

Tributários do rio 
Tietê em São Paulo 

Sedimentos de 
fundo 

14 Lloret Ramos et al, 
1993 

Lago da Pampulha 
em Belo Horizonte 

Sedimentos de 1957 
a 1994 

24 Oliveira e Batista, 1997

Porto Alegre, Arroio 
Dilúvio 

Sedimentos 
dragados 

7,5 DEP, 1993 

            Fonte: Tucci, 1998 in Gerenciamento de Drenagem Urbana, Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 
 
3.11 Aplicação do “método simples” 

Pelo método simples podemos estimar a carga de poluentes: 
 

L= 0,01 x P x Pj x Rv x C x A 
Sendo: 
L= carga de poluição em kg 
P= chuva em milímetros anual ou no intervalo desejado. 
Pj= fração da chuva que produz runoff. Normalmente adotado Pj=0,90 
Rv= runoff volumétrico obtido por análise de regressão linear.   
Rv= 0,05 + 0,009 x AI 
AI= área impermeável em porcentagem. 
A= área em hectares 
C= carga de poluição da concentração média em mg/L 

 
Exemplo 3.9 

Calcular os sedimentos de área urbana com 50ha, chuva anual média de 1540mm e Pj= 0,90, 
sendo Área impermeável de 70%. 

Usando o Método Simples:  
L= 0,01 x P x Pj x Rv x C x A 

P= 1540mm 
Pj= 0,9 adotado 
C= 200mg/L sedimentos / Urbana/ Malásia 
A= 50ha 
Rv= 0,05 + 0,009 x 70= 0,68 
                              L= 0,01 x 1540mm x 0,9 x 0,68 x 200mg/L x 50ha 

L= 94,248kg= 94ton  TSS/ano 
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L= 94ton x 0,843= 79m3/ano 
Observar que, para a mesma área de 50ha, obtivemos valores muito diferentes usando o 

Método Simples com dados da Malásia.  
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-JONES, DAVID S. et al. Calculating revised universal soil loss equations (RUSLE) estimates on 
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analysis (LCTA) data gaps.- Departament of Forest Science, Colorado State University, Fort Collins, 
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Capítulo 4 
Tecnologias emergentes 

 
A subsidência, isto é, o abaixamento do solo devido ao rebaixamento do nível da água de poços 
tubulares profundos causou afundamento nos solos: Vale de São Joaquim (Califórnia), Cidade do 
México, Veneza,  Xangai (China) e em Taiwan. 
Leap in The Handbook of groundwater engineering 
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Capitulo 4 -Tecnologia emergente  
 
4.1 Introdução 

Primeiramente vamos usar a definição de Vargas, 1994 do que é tecnologia. 
Tecnologia é o estudo ou tratado das aplicações, de métodos, teorias, experiências e conclusões das 

ciências ao conhecimento dos materiais e processos utilizados pela técnica.  
No Brasil a pesquisa tecnológica é bastante recente, sendo que só foi introduzida em torno de 1920. 
Tecnologia emergente é aquela que ainda não foi avaliada usando métodos aprovados, mas os 

dados preliminares indicam que podem remover poluentes das águas pluviais. Geralmente ela não foi 
totalmente avaliada, em detalhes suficientes para ser usada como uma BMPs para uso em qualquer situação. 
Algumas foram usadas em determinados locais com sucesso para remover metais, hidrocarbonos e nutrientes 
(Washington, 2001). 

A Universidade de Virginia apresentou o resultado de 10 meses de pesquisas de campo feito num 
dispositivo denominado Stormvault, cujo inicio das pesquisas se deram em outubro de 2000 (University of 
Virginia, Department of Civil Engineering, 2001). 

A Universidade de Massachusetts em novembro de 2000 examinou as tecnologias da Vortechs, Hill 
Downstream Defender e Stormtreat. 

Geralmente são sistemas pré-fabricados ou moldados in loco em locais onde há problemas de espaço 
para se implantar uma lagoa para a melhora da qualidade das águas pluviais. Em geral são destinadas a 
pequenas áreas. Podem ser usadas sozinhas ou com uma outra BMP. 

Vamos apresentar somente seis tecnologias que achamos as mais interessantes dentro das inúmeras 
existentes: 

1. Stormtreat 
2. Stormceptor 
3. Wortechs 
4. Sulfato de alumínio (alúmen) 
5. Câmara de infiltração (Infiltrator e Contec) 
6. Invisibles structures 

 
O objetivo destas tecnologias emergentes é reduzir os impactos das descargas das águas pluviais em 

áreas onde as estruturas para melhoria de qualidade das águas não são práticas de serem construídas. 
Conforme a situação, as tecnologias emergentes podem ser construídas in line ou off line, sendo o 

mais comum o uso das mesmas off line. 
De modo geral as tecnologias emergentes substituem parcialmente a tecnologia convencional e em 

alguns casos podem substituir totalmente. 
A manutenção e operação do sistema são muito importantes para o funcionamento eficiente do 

sistema, devendo ser verificadas as recomendações dos fabricantes. 
A vida útil das novas tecnologias varia de 5anos a 20anos. 

 
4.2 STORMTREAT 

O Stormtreat criado em 1996 tem forma circular com 3,0m de diâmetro e altura de 1,20m e são 
usadas para áreas impermeável de até 0,4ha. 

Na prática para first flush P=13mm  basta 1 unidade para cada 4000m2  e para first flush P=25mm se 
usam 2 unidades para cada 4.000m2. 

Nas Figuras (4.1) e (4.2) estão dois desenhos de Tecnologias Emergentes usadas em BMPs nos 
Estados Unidos. 
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Figura 4.1-Exemplo de tecnologia emergente para tratamento de águas pluviais. 

                                     
 

 

 
 
 

Figura 4.2- Instalação de Stormtreat antes do lançamento em um lago. 
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4.3 STORMCEPTOR 

A grande vantagem do Stormceptor  da Figura (4.3) é poder ser instalado no meio de uma rua, nas 
calçadas ou no centro de uma rodovia de duas pistas e as vazões variam de 18 L/s a 70 L/s, tem seção 
circular e parece um poço de visita de galeria de águas pluviais. A Tabela (4.1) fornece a estimativa da 
eficiência para remoção de determinados poluentes. 

 
 
 

 
 

Figura 4.3- Perfil e planta do Stormceptor  
                                                    Fonte:WINKLER, (1997) 

 
 
 
 

Tabela  4.1-Remoção de alguns poluentes 

 
                         Fonte: WINKLER, (1997) 
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As Tabelas (4.2) e (4.3) apresentam alguns modelos do Stormceptor. 
 

Tabela 4.2- Modelos de Stormceptor segundo a remoção desejada de TSS desde 50% a 80%. 

 
                   Fonte: WINKLER, (1997) 

 
Tabela 4.3- Modelos de Stormceptor com a capacidade, diâmetros e vazões. 

 
                     Fonte: WINKLER, (1997) 
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4. 4 VORTECHS 

Vortechs  conforme Figura (4.4) é uma das inúmeras patentes existentes nos Estados Unidos que se 
apresenta de uma maneira compacta para vazão de 45 L/s  até 710 L/s de águas pluviais. 

 
 

Figura 4.4-  Planta e perfil do tratamento de águas pluviais denominado Vortechs 
 
 

As Tabelas (4.4) a (4.7) mostram os modelos e a eficiência do Vortechs. 
 
 

Figure 4. Cutaway and plan view of Vortechs™ system. 
(Vortechnics, Inc., Portland, ME. 1997)
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Tabela 4.4-Eficiência do Vortechs  
 

 
 
Tabela 4.5-Modelos do Vortechs conforme a vazão 

 
 

 
 
Tabela 4.6-Modelos do Vortechs conforme a vazão 
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Tabela 4.7-Eficiência do Vortechs para os diversos poluentes 
 

 
 

 
4.5 Sulfato de alumínio (alúmen) 

O uso do sulfato de alumínio (alúmen) para tratar águas pluviais foi usado recentemente em alguns 
lagos do Estado da Flórida nos Estados Unidos. As áreas das bacias variam de 36ha a 65ha.  

Os resultados obtidos no Lago Ella na Flórida foi decréscimo do nitrogênio de 78%, 89% de fósforo e 
89% da turbidez. A concentração de alumínio que ficou na água é baixa e em torno de 10mg/L. 

O sulfato de alumínio já é conhecido no tratamento da água potável e em águas pluviais o seu uso 
não tem apresentado problemas. 

 
4.6 Câmaras de infiltração  

As câmaras de infiltração são feitas de um tipo de plástico chamado poly-tuff e são usadas para 
permitir a infiltração em estacionamentos de carros e são fabricadas pela firma Infiltrator Systems Inc e 
Contec conforme Figuras (4.5) a (4.8). 

As áreas usadas possuem área de aproximadamente 0,26ha de área impermeável. A precipitação no 
estacionamento é encaminhada para o reservatório formado pelas câmaras de infiltração e lá fica 
armazenado. Uma parte pode se infiltrar e outra parte é conduzida para o sistema de galeria de águas pluviais 
existente. 

Funciona como um reservatório de detenção seco. Possui altura útil de aproximadamente 0,60m e 
comprimento variado. O engenheiro Molina da JS Engenharia e Construções jsmolina@terra.com.br já 
assentou as câmaras de infiltração em Botucatu, Sorocaba, Brotas, Reginópolis e em Ubatuba, todas cidades 
no Estado de São Paulo.  

A cobertura mínima é de 0,46m e resiste a carga de até 16ton. A largura é de 0,90m e o comprimento 
da peça é de 1,90m cada. Em cada peça pode ser armazenado 0,46m3. 

O dr. Molina tem usada as câmaras de infiltração em tratamentos de esgotos sanitários com bastante 
sucesso em áreas de solos argilosos com baixa capacidade de infiltração de 25litros/dia/m2 25mm/dia)a 
50litros/dia/m2 (50mm/dia). 
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Figura 4.5- Aplicação do Infiltrator em um estacionamento de veículos. As águas pluviais vão 

para a caixa que as distribui para as câmaras de infiltração. 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.6- Aplicação prática da firma Contec 
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Figura 4.7- Seção típica do Infiltrator 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.8- Corte esquemático de uma peça da câmara de infiltração da marca Contec 
 

4.7 Invisibles structures 
O reservatório de detenção pode ser feito de Polipropileno ou polietileno de alta densidade e em cima 

podem ser estacionados veículos e possui apenas 0,30m de cobertura de terra e suportando até 16ton/ eixo 
conforme Figuras (4.9) a (4.11) . 

O índice de vazios é de 94% e as estruturas  podem ter altura que variam de 0,10m até 2,5m. 
A estrutura é feito de tubos cilíndricos com diâmetro de 0,10m e 5mm de espessura da parede 

espaçados de 0,167m. 
Deve ser feito pré-tratamento de preferência um filtro de areia. 
 
 

 
Figura 4.9- Aplicação do rainstore em um piscinão. 
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Figura 4.10- Podemos notar os elementos do rainstore 
http://www.invisiblestructures.com/RS3/rainstore.htm 
 

 
 
 

Figura 4.11- Entrada e saída de águas pluviais no reservatório de detenção de polipropileno ou polietileno de alta densidade. 
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A Figura (4.12) mostra equipamento americano denomido Rocla para tirar poluentes de grandes 

dimensões em águas pluviais. 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.12-Equipamentos americano denominado Rocla para tirar lixo e poluentes de grandes dimensões em águas pluviais. 
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Capitulo 5- Cobertura verde 
 
5.1 Introdução 

Com a urbanização crescente as áreas verdes vão ficando cada vez menores e uma solução para 
aumentar as áreas verdes é usar as coberturas para plantar gramas, flores, etc a fim de melhorar o ambiente 
com as seguintes vantagens: 

• Melhorar a qualidade do ar; 
• Providenciar habitat para pássaros e insetos; 
• Melhorar o nível de umidade; 
• Reduzir as expansões e contrações dos tetos em concreto armado; 
• Diminuir os custos de refrigeração na época de calor; 
• Deter as enchentes 
• Melhorar a paisagem. 
• Produz efeitos psicológicos nas pessoas devido ao contato visual com áreas verdes  conforme Ulrich 

e Johson in Hong Kong, 2007. O mesmo efeito também é causado pela existência de um balcão ou 
sacada. 

• Diminui a ilha de calor. (Pesquisas feitas pela Universidade de São Paulo mostraram que na capital o 
centro tem 6º C a mais de temperatura do que a borda da cidade  junto a Serra da Cantareira). 

  
Os espaços abertos e a presença do verde causam benefícios psicológicos e é realmente um redutor do 

estresse humano conforme Rubinstein, 2007. 
È importante salientar que deter enchentes não é o objetivo principal das coberturas verdes. 

A cobertura verde insere uma gama de especialização, como a estrutural, a do engenheiro civil, a do arquiteto 
e engenheiro agrônomo. 
 

 
 
Figura 5.1- Observe as coberturas verdes que estão nas varandas dos apartamentos. 
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Figura 5.2- Greenroof 
Fonte: Foto da dra. Cristina Bráulio, 2006,  presidente da ABRASIP-Minas Gerais 

Cobertura do Carrefour em Viena, Áustria 
 
 Os exemplos mais antigos de coberturas verdes são os famosos jardins suspensos da Babilônia. 

   No Brasil em 1936 no prédio do MEC foi construída cobertura verde pelo paisagista paulista Roberto 
Burle Marx.  Em 1988  executou a cobertura verde no Banco Safra em São Paulo. Burle Marx foi considerado 
o maior paisagista do mundo. 

Em 1992 a arquiteta Rosa Grená Kliass e Jamil Kfouri projetaram os jardins do Vale do Anhangabaú em 
São Paulo. 

Tive a oportunidade de conversar em 2003 com a arquiteta Rosa Grená Kliass juntamente com o dr. 
Walter Kolb da Universidade de Munich e de Hannover, especialista em coberturas verdes na Alemanha, o 
qual considera que as coberturas verdes podem reduzir o pico de runoff dos edifícios entre 50% a 90%. A dra. 
Rosa acrescentou que os problemas estruturais para as coberturas verdes já estão resolvidos. 

O dr. Walter Kolb mostrou pesquisas onde o cobertura verde diminui os custos de refrigeração na época 
de calor e comentou ainda que alguns usuários estavam começando  na Alemanha a plantar  no cobertura 
verde  para que servisse como alimento, como verdura, etc. 

A cobertura verde (green roof) às vezes é chamada também de cobertura vivo (living roof). 
 

5.2 Aplicabilidade 
A cobertura verde é aplicada para  todo tipo de construções, desde prédios residenciais e comerciais 

até supermercados e indústrias. 
Geralmente são aplicados em coberturas praticamente planos com inclinação aproximadamente de 5º 

para permitir o escoamento não muito rápido da água. Para coberturas acima de 20º deverão ser tomadas 
outras providências para deter o fluxo de água como barreiras ou outras estruturas. 
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Figura 5.3- Cobertura verde na indústria Ford com vegetação extensiva. 
Fonte: http://crd.dnr.state.ga.us/assets/documents/GGG3C.pdf 
 
 
 
 

 
Figura 5.4- Cobertura verde em um restaurante com vegetação intensiva 

 Fonte: http://crd.dnr.state.ga.us/assets/documents/GGG3C.pdf 
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Figura 5.4A- Telhado verde da Prefeitura Municipal de São Paulo (Banespinha) que é fechada a 
visitação 
Fonte: Denyse Godoi, revista Morar, Folha de São Paulo  agosto, 2007 
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5.3  Esquema da cobertura verde 

A cobertura verde se compõe de varias camadas conforme Figura (5.5) desde as plantas até a 
estrutura do prédio. 

 
 
Figura 5.5- Corte esquemático de uma cobertura verde. 
Fonte: Auckland, New Zealand, 1998 
 
Os elementos comuns de uma cobertura verde são: 

• Camada impermeável; 
• Sistema de drenagem eficiente 
• Elementos para permitir a vegetação devem ter baixa densidade, boa retenção da água. 
• Escolha adequada da vegetação para atender os tempos quentes e frios; 
• As espécies de plantas devem ser: vigorosas, tolerantes ao solo seco; gostam do sol e toleram um 

solo pobre. 
• Muitas plantas foram testadas, como Carex Festuca, Stipa e Achillea. 
• A camada de solo varia de 150mm a 300mm. 
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Figura 5.6- Corte esquemático de uma cobertura verde 
Fonte: New Jersey, 2000. 
 
5.4 Custos 

Os custos das coberturas verdes variam US$ 400/m2 a US$ 5000/m2 conforme Hong Kong, 2007. 
Existem cidades que incentivam o uso de cobertura verdes com descontos de impostos e ajuda 

financeira. 
 

5.5 Performance 
A cobertura verde remove 75% dos Sólidos Totais em Suspensão (TSS). O número da curva segundo 

o SCS adotado normalmente em coberturas verdes é CN=61.  
As coberturas verdes reduzem a temperatura da cobertura no verão em mais de 40% reduzindo o 

consumo de energia em uma casa. 
Cidades como Stuttgard, Cologne, Dusseldorf e Hamburg usam a cobertura verde há mais de 25anos. 

Em alguns lugares a cobertura verde é chamado de eco-cobertura (eco-roof). O pais onde é mais 
desenvolvido os coberturas verdes é sem dúvida a Alemanha e o dr. Walter Kolb pesquisa o assunto há mais 
de 25 anos em Hannover. 

Os coberturas verdes reduzem também os efeitos danosos dos raios ultravioletas, os extremos de 
temperatura e os efeitos do vento na cobertura. 

Nos coberturas verdes a temperatura não passa de 25ºC enquanto a cobertura convencional pode 
chegar a 60º C (Green Building Services). 

A queda de temperatura sob a cobertura verde varia de 1,7ºC  até 3,9ºC resulta numa redução de 
10% nos custos do sistema de ar condicionado. 

As coberturas verdes podem mitigar as áreas onde existem ilhas de calor com grande quantidade de 
prédios que impermeabilizaram toda as áreas permeáveis. Isto é feito pela evapo-transpiração das plantas 
que estão nas coberturas. 

As coberturas verdes podem reter de 15% a 70% das águas pluviais, reduzindo com isto os picos de 
enchentes. 

Ainda os telhados verdes podem ser acessíveis ou inacessíveis. Geralmente os telhados verdes com 
cobertura intensiva são acessíveis e os com cobertura extensiva são inacessíveis, isto é, as pessoas não 
possuem acesso a eles. 
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5.6 Membranas para evitar vazamentos 

A cobertura deve ser resistente a  infiltração das raízes e de vazamentos de água. A declividade 
mínima deve ser de 1,5%. 

Deve ser tomado cuidado com o sistema de drenagem. 
 
5.7 Materiais 

As plantas devem ser resistentes as secas, ao calor e deve ter características típicas e devem ser 
muitas bem escolhidas. 
 
5.8 Manutenção 

Deve ser sempre feita a manutenção. Conforme Hong Kong, 2007 a manutenção de vegetação 
extensiva é de US$ 0,8/m2xano a US$ 2,25/m2 x ano enquanto que para telhado de vegetação intensiva varia 
de US% 6,5 /m2 x ano a US$ 44/m2 x ano. 
 
5.9 Vegetação intensiva e extensiva 

A vegetação escolhida poderá ser uma grama simples ou a colocação de plantas de maiores 
dimensões daí o termo extensivo e intensivo.  

Deve ser feito irrigação nos períodos de seca através de mangueira ou de sprinklers automáticos. 
As folhas e lixo devem rotineiramente ser removidas. 

O custo de manutenção pode ser muito grande dependendo das plantas colocadas. 
De preferência devem ser usadas plantas nativas. 

 
Vegetação extensiva 

As maiores aplicações das coberturas verdes é a vegetação extensiva cujo solo varia de 50mm a  
150mm de espessura conforme Hong Kong 2007. A carga necessária para a estrutura varia de 80kg/m2 a 
150kg/m2. As plantas são mais baixas. Escolhem-se geralmente gramas nativas. Os custos variam de US$ 
400/m2 a US$ 1000/m2. 
 
Vegetação intensiva 

Servem geralmente como parque para visita de pessoas que podem passear e ver o ambiente Neste 
caso o solo tem de 200mm a 2000mm e pode ter varias espécies de plantas e árvores.  O prédio deve prever 
cargas que varia de 300kg/m2 a 1000kg/m2conforme Hong KONG, 2007.  Os custos variam de US$ 1000/m2 a 
US$ 5000/m2. 
 
5.10 Pesquisas feitas na Carolina do Norte,USA 

Em 27 a 30 de julho de 2003 foram apresentadas as pesquisas elaboradas no estado da Carolina do 
Norte a respeito de coberturas verdes com vegetação extensiva e intensiva.  

No resultado foram avaliadas as plantas mais resistentes foram cinco: Reflexum, Sedum Álbum, 
Sedum Álbum Murale e Sedum Sexangulare. 

 
Na vegetação extensiva o solo variou de 5cm a 15cm e a vegetação tinha altura de 5cm a 13cm  e 

com solo de altura de 5cm a 15cm e na intensiva a altura de solo era maior e a altura da vegetação variava 
de 1m a 5m. 

 
Os objetivos da pesquisa foram estabelecer: 
• A profundidade ótima dos solos para o crescimento das  plantas; 
• Identificar os tipos de vegetações mais resistentes; 
• Descobrir se as coberturas verdes podem ser usadas como redutor de nutrientes como fósforo e 

nitrogênio provindo das águas de chuva. 
• Estimar o percentual de água retida pela cobertura verde e a mitigação dos picos de enchentes. 
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Figura 5.7 -Carolina do Norte, experiência feita em abril de 2003 mostrando a redução do runoff  
 

 
 

Figura 5.8- Exemplo de vegetação intensiva 
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Figura 5.9- Cobertura verde com vegetação intensiva 

 
 

Figura 5.10- Cobertura verde típica com as varias  camadas 
Fonte: Lincoln, 2066 
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5.11 Telhado verde para produção de alimentos 
Conforme estudos de telhados verdes feitos em Hong Kong, 2007 a produção de alimentos em 

telhados verdes já é feita nos seguintes paises: Rússia, Tailândia, Colômbia, Haiti e Canadá. 
No Canadá na cidade de Vancouver existe o hotel Fairmont que produz alimentos vegetais no telhado 

com economia anual de 35000 a 30000 dólares canadenses. 
A grande vantagem da produção de alimentos no telhado verde é para fins econômicos, fins 

terapêuticos e evita-se de percorrer longas distancias para obter o alimento. 
Nestes casos o telhado verde para produção de alimentos pode ser classificado como telhado de 

cobertura intensiva devido principalmente a problemas de manutenção. 
A desvantagem da produção de alimentos em telhados é que as plantas possuem facilidade de 

absorver os poluentes que estão na atmosfera e não se recomenda a produção de alimentos em áreas cuja 
poluição do ar seja muito grande. 
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Capítulo 6  

Armazenamento no telhado 
 
 

O poço de José no Cairo, Egito tem 90m de profundidade e foi escavado na rocha. Nos 
primeiros 50m a partir da superfície o poço tinha 5,4m x 7,2m e os restantes 40m tinha 2,7m x 4,5m e a 
água era puxada por correntes onde estavam acoplados os baldes em duas etapas. 
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Capítulo 6- Armazenamento no telhado 
 
6.1 Introdução 

Uma maneira de se controlar o runoff é na origem, isto é, nos telhados conforme Figura (6.1). Assim é 
possível armazenar água da chuva em um telhado plano e depois a mesma ser escoada num determinado 
tempo, diminuindo os picos de enchentes. Desta maneira compensamos a existência do telhado que tende a 
diminuir o tempo de concentração.  

O armazenamento em telhados geralmente é feito em áreas comerciais, industriais e altamente 
urbanizadas. 

É importante salientar que o armazenamento nos telhados diminui o pico de vazões, mas não o 
volume do escoamento superficial e devido a isto é muito pouco usado. 

Anne Whiston, 1995 cita que Denver exige no centro da cidade que os telhados armazenem até 
76mm de água de chuva sendo que a mesma é liberada a razão de 12mm por hora (33,3 litros/ segundo x 
ha).  

A cidade de Stuttgart exige nos códigos de obra o “teto molhado”, ou seja, o telhado verde para 
reduzir o ganho de calor nos edifícios e dessa forma diminuir o consumo de energia no condicionamento do 
ar.  

Anne Whiston, 1995 cita também que algumas cidades americanas exigem que os telhados sejam 
projetados para resistirem ao equivalente de 150mm de água por um curto período, geralmente de 24h. 
 
11.2  Reservatório no telhado 

O reservatório no telhado aumenta a carga o que implicará em aumento de custo na estrutura da laje 
devendo ser consultado em engenheiro de estruturas. Em áreas comerciais muito grandes com vão livre 
extenso, não é viável a construção de reservatórios no telhado devido ao excesso de carga. 

Normalmente em telhados comerciais e industriais muito grande, pode-se armazenar de 50mm 
(50litros/m2) a 80mm (80 litros/m2) de água de chuva. Na Região Metropolitana de São Paulo uma chuva de 
2h para período de retorno de 25anos tem altura de 85,1mm conforme Equação de Martinez e Magni de 1999. 
 
 

 
 
   Figura 6.1- Telhado plano para armazenamento de água de chuva. 
 
6.3 Ralo 

Uma maneira de se controlar o escoamento de água é usando o ralo da Figura (6.2) usado no Estados 
Unidos que atende a vazão de fundo e a vazão de pico, mas que infelizmente não temos dados técnicos para 
o dimensionamento do mesmo.. 
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Figura 6.2- Ralo a ser instalado em telhado para o escoamento das águas pluviais nos Estados 
Unidos, sendo que infelizmente não tenho os dados técnicos específicos do mesmo. 
Fonte: Urbonas, 1993 
 
6.4 Calhas 

As calhas conforme Figuras (6.3) a (6.5) e condutores verticais deverão obedecer às normas 
brasileiras de instalações de esgoto pluvial (NBR 10844 de dezembro de 1989 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT). 

Para áreas de cobertura até 100m2 de área de projeção horizontal, pode-se adotar intensidade de 
chuva  150mm/h (2,52 litros/minuto . m2).  

A duração da precipitação deve ser fixada em t=5min (NBR 10844/89). 
Os períodos de retorno devem ser T=1 ano para áreas pavimentadas onde empoçamento possa ser 

tolerado; T=5 anos para coberturas e ou terraços e T=25anos para coberturas e áreas onde empoçamento ou 
extravasamento não possa ser tolerado. 

Adotaremos sempre período de retorno T=25anos e intensidade de chuva de 200mm/h para a Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

 
 

Figura 6.3- Calha 
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Figura 6.4- Calha 
 

 
 
                            Figura 6.5- Calha Tigre 

 
 
 
Vazão na calha 

Para o cálculo da vazão a NBR 10844/89 
                                                          I . A 

Q=  ------------                            (Equação 6.1) 
                                                          60 

onde: 
Q=vazão do projeto (L/min) 
I=intensidade pluviométrica (mm/h) 
A=área de contribuição (m2) 

Considerando que a chuva máxima seja de I=200mm/h e A=1ha=10.000m2 acharemos Q=555L/s.ha 
= 0,055 L/s . m2 = 3,33 L/min . m2. 
 
Dica: usar 550 L/s.ha = 3,33 L/min. m2 para achar a vazão máxima nas calhas. 
 
 Uma observação interessante sobre a Equação (6.1) é que usando o conceito da fórmula racional, ela 
não leva em conta o coeficiente de escoamento superficial C para o dimensionamento das calhas e 
condutores. 
 
Exercício 6.1  
Calcular a vazão na calha para uma chuva crítica de 200mm/h e área de 300m2. 

Usando a Equação (6.1) temos: 
 

                                          I . A 
                                Q=  ------------                             
                                            60 
                                         
                                       200 . 300 
                                Q=  ------------       = 1.000 L/min  = 16,27 L/s                   
                                            60 
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Uma outra maneira é se usar a taxa de 3,33 L/min . m2   que multiplicando pela área de 300m2 
fornecerá 1.000 L/min 

 
Fórmula de Manning 
 Para dimensionamento de calhas a NBR 10844/89 adota a fórmula de Manning: 
 

Q = 60.000 . (A/n) . RH 2/3 . S ½                                           ( Equação 6.2) 
 
Sendo: 
Q=vazão do projeto  (L/min) 
A = área da seção  molhada (m2) 
P= perímetro molhado (m) 
RH= A/P = raio hidráulico (m) 
n= coeficiente de rugosidade de Manning conforme Tabela (6.1) 
S=declividade (m/m) 

Os condutores horizontais são calculados para lâmina de água máxima de 2/3 do diâmetro, ou seja, 
0,66D. 

 
Exemplo 6.2 
Dimensionar uma calha para vazão de 1000litros/minuto (16,27 L/s). em um telhado que tem 20m de largura 
por 15 metros de comprimento (300m2 ). 
 Consultando a Tabela (6.2) como temos 15m de comprimento do telhado estimamos a largura de 
calha de 0,30m.  
Vamos supor a declividade de 0,5% que é o minimo admissível. 
Q= 1000 litro/minuto 
S= 0,005m/m 
n= 0,015 (concreto) 
Q = 60.000 . (A/n) . RH 2/3 . S ½              
Q= 60.000 . (A/0,015) . RH 2/3 . 0,005 ½     
A= 0,30 h 
Rh = (0,30 + 2 x h)/ 0,30h 
Calculemos por tentativa: 
Supondo h= 0,10m 
A= 0,10m x 0,30m = 0,03m2 

Rh= 0,03 / (0,30 + 2 x 0,1)= 0,03/ 0,50= 0,06m 
 
Q= 60.000 . (0,03/0,015) . 0,06 2/3 . 0,005 ½    = 1288 litros/min > 1000litros /min. OK. 
 
Portanto, a calha será feito em concreto com 0,30m de largura com altura  mínima de 0,10m. 
 

 
  

Tabela 6.1- Coeficientes de rugosidade n de Manning  
Material Coeficiente de rugosidade n de 

Manning 
Plástico, fibrocimento, aço, metais não 
ferrosos 

0,011 

Ferro fundido, concreto alisado, alvenaria 
revestida 

0,012 

Cerâmica, concreto não alisado 0,013 
Alvenaria de tijolos não revestida 0,015 

                       Fonte: ABNT NBR 10.844/89 
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           Tabela 6.2- Dimensões da calha em função do comprimento do telhado 

Comprimento do 
telhado 

(m) 

Largura da calha  
(m) 

Até 5 0,15 
  5  a  10 0,20 
10  a  15 0,30 
15  a  20 0,40 
20  a  25 0,50 
25  a  30 0,60 

                       Nota: entende-se como comprimento do telhado a medida na direção do escoamento da água. 
 

Tabela 6.3- Capacidade de calhas semicirculares com coeficientes de rugosidade n=0,011 (vazão em L/min) 
Declividade Diâmetro 

interno (mm) 0,5% 1% 2% 
100 130 183 256 
125 236 333 466 
150 384 541 757 
200 829 1.167 1.634 

                     Fonte: ABNT NBR 10.844/89 
 

Tabela 6.4-Capacidade de condutores horizontais de seção circular com vazões em litros/ minuto 
n=0,011 n=0,012 n=0,013 Diâmetro 

Interno 
D 

(mm) 

 
0,5% 

 
1% 

 
2% 

 
4% 

 
0,5%

 
1% 

 
2% 

 
4% 

 
0,5%

 
1% 

 
2% 

 
4% 

50 32 45 64 90 29 41 59 83 27 38 54 76 
75 95 133 188 267 87 122 172 245 80 113 159 226 
100 204 287 405 575 187 264 372 527 173 242 343 486 
125 370 521 735 1.040 339 478 674 956 313 441 622 882 
150 602 847 1.190 1.690 552 777 1.100 1.550 509 717 1.010 1.430
200 1.300 1.820 2.570 3.650 1.190 1.670 2.360 3.350 1.100 1.540 2.180 3.040
250 2.350 3.310 4.660 6.620 2.150 3.030 4.280 6.070 1.990 2.800 3.950 5.600
300 3.820 5.380 7.590 10.800 3.500 4.930 6.960 9.870 3.230 4.550 6.420 9.110

Fonte: ABNT NBR 10.844/89 
 
 
6.5 Coletores Verticais 

No livro “Manual de Hidráulico Azevedo Netto”, 1998 de Ito et al, apresenta a Tabela (6.5) de 
condutores verticais de seção circular conforme o National Plumbing Code nos Estados Unidos. 

 
 

Tabela 6.5- Condutores verticais- área máxima de contribuição em m2. 
Intensidade em mm/h e L/min x m2 

 
 

Diâmetro 
Veloc. 
Max 
(m/s) 

Vazão 
máxima 
(L/min) 100 

1,67 
125 
2,08 

150 
2,50 

175 
2,92 

200 
3,33 

225 
3,75 

250 
4,17 

275 
4,58 

75 1,28 339,6 203,4 163,3 135,8 116,3 102,0 90,6 81,4 74,1 
100 1,50 706,9 423,3 340,0 228,8 242,1 212,3 188,5 169,5 154,3 
125 1,81 1.332,7 798,0 640,7 533,1 456,4 400,2 355,4 319,6 291,0 
150 1,97 2.088,8 1.250,8 1.004,2 835,5 715,3 627,3 557,0 500,9 456,1 
200 2,38 4.486,2 2.686,3 2.156,8 1.794,5 1.536,4 1.347,2 1.196,3 1.075,8 979,5 
250 2,75 8.099,4 4.849,9 3.893,9 3.239,8 2.773,8 2.432,3 2.159,8 1.942,3 1.768,4

                    Fonte:  National Plumbing Code in Manual de Hidráulico Azevedo Netto, 1998 p. 596 
                    Nota: vazão máxima a  seção plena e velocidade máximas do National Plumbing Code. 
 
Exemplo 6.3 
Dimensionar o coletor vertical de um telhado com 20m de largura por 15m de comprimento cuja vazão das 
calhas é 1000 litros/minuto com área de 300m2. 
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Entrando na  Tabela (6.5) para intensidade de chuva de 200mm/h e área de 300m2 escolhemos um diâmetro 
de 125mm. 
 
6.6 Manutenção 
 Urbonas, 1993 explica claramente o problema com a detenção em telhados é o dispositivo mostrado 
na Figura (6.1). Na prática freqüentemente há entupimento no telhado devido a sujeiras e folhas, o 
responsável pela manutenção irá quebrar o anel de plástico, deixando de existir o armazenamento. Ainda 
segundo Urbonas, 1993 é impossível de se fiscalizar. 
 Como resultado final, Urbonas não acha viável o uso do telhado como armazenamento em 
reduzir os picos de vazão. 
 Um outro problema para o armazenamento em telhado no Brasil é o desenvolvimento do mosquito da 
dengue devido a água parada que poderá ficar nos telhados.  
 
 O uso de argila expandida, por exemplo, poderá evitar que o volume fique aparente para o 
desenvolvimento de vetores como foi feito em 1970 em Guarulhos no Parque Cecap construído pelo 
engenheiro-arquiteto Vilanovas Artigas com a finalidade de diminuir a temperatura do apartamento do último 
andar. 
 
Argila expandida 
 A argila expandida tem peso unitário de 550kg/m3 sendo 2,5menor que os agregados de areia e 
pedra. Ela é aquecida até 110ºC e pode ser usada também como material antitérmico.  
 Possui diâmetro de 22mm a 32mm sendo equivalente a pedra brita de número 2. Possui massa 
especifica de 950 kg/m3 e deve ser aplicada na altura mínima de 10cm. 
 
6.7 Volume de detenção 
 Para período de retorno de Tr=10anos temos:l: 
 

V= 4,65 AI . A                     para Tr= 10anos 
 
A= área da bacia (ha). A≤100ha 
V= volume do reservatório de detenção (m3) 
AI = área impermeável (%)= 100 

 
Exemplo 6.4 
Calcular o volume do reservatório de detenção para um telhado plano com área de 300m2. 
A= 300m2 = 300m2 / 10000m2 = 0,03ha 
AI =100% 
V= 4,65 AI . A 
V= 4,65 x 100 x 0,03 =  14m3 
 
 Portanto, para período de retorno de 10anos o reservatório deverá ter capacidade de armazenar 14m3 
de água de chuva. 
 
Vazão de saída  
 O reservatório de água de chuva calculado deverá ser esvaziado numa vazão especifica que depende 
do período de retorno admitido. No caso supomos Tr= 10anos e a vazão especifica será de 24 litros /segundo 
xc hectare conforme Tabela (6.6). 
 
 

Tabela 6.6 - Vazão específica para pré-desenvolvimento para diversos períodos de retornos 
Período de retorno  

(anos) 
Vazão específica para pré-desenvolvimento 

(litros/ segundo x hectare) 

2 18 
5 21 
10 24 

 
A vazão de saída Q será: 
  Q= 24 litros / segundo x ha x A (ha) 
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Exemplo 6.5 
Dimensionar a vazão de esvaziamento de um reservatório de detenção com 14m3 e com área de 300m2 e 
com 20m de largura por 15m de comprimento. 
 A= 300m2= 0,03ha 
 Q= 24 litros / segundo x ha x A (ha) 
 Q= 24 litros / segundo x ha x 0,03 ha = 0,72 litros/segundo 
 
 Portanto a vazão que irá ser descarregada pausadamente para deter a água de chuva é de 0,72 
litros/segundo 
 
 
6.8 Altura do reservatório no telhado 
 É recomendável que devido a problemas de empoçamento que seja usado argila expandida ou pedra 
britada, cuja porosidade especifica é de 0,40. 
 
Exemplo 6.6 
Dimensionar um reservatório em telhado de 20m de largura por 15m de comprimento, com 300m2 e 14m3 de 
área necessária para o volume de detenção. 
 
Assim o volume necessário com argila expandida será: 
 
    V= 14m3/ 0,4 =  35m3 
 
Como o a área é de 300m2 a altura será: 
 
   Altura h= 35m3/ 300m2 = 0,117m 

 
Portanto, a altura será de 0,12m ou seja 12cm. Podemos deixar uma folga de 2cm e fazer um reservatório 

com 15cm de altura. 
 
 

6.9 Orifício 
 O orifício pode ser circular ou retangular e é calculado com a Equação: 
 
                                                                   Q= Cd x A x (2 g h ) 0,5 
 
Sendo: 
Q= vazão (m3/s) 
Cd= 0,62 
A= área= π D2/4 (para orifício) 
D= diâmetro (m) 
g= aceleração da gravidade = 9,81 m/s2 
h= altura média da lâmina de água em relação ao eixo da tubulação de saída (m) 
O orifício geralmente é usado na parte inferior dos reservatórios de detenção para o escoamento da vazão de 
pré-dimensionamento. 

 
6.10 Tempo de esvaziamento 

O tempo de esvaziamento é dado pela Equação: 
                      t= [2 . As . (y1 0,5  - y2 0,5 )] / [Cd . Ao .(2.g ) 0,5]                                                   

 
Sendo: 
Ao= área da seção transversal do orifício (m2); 
Cd= 0,62 coeficiente de descarga; 
As= área transversal do reservatório na profundidade y (m2); 
t= tempo de esvaziamento (segundos); 
y1= altura da água no inicio (m); 
y2= altura do nível de água no fim (m) e 
g= aceleração da gravidade (g=9,81m/s2) 
      O orifício mínimo deve ter diâmetro ≥ 50mm. 
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Exemplo 6.7 
Dimensionar o orifícios ou os orifícios para vazão de  0,72 litros/segundo em um telhado com 20m de frente 
por 15m de fundo.  
 Vamos supor que o fundo do telhado plano tem duas linhas que coletam as águas de chuvas e 
portanto a vazão para cada linha será de 0,72 litros/segundo / 2 =0,36 litros/segundo. 
 Portanto, teremos dois orifícios para saída de fundo do reservatório de águas pluviais armazenado no 
telhado. Vamos calcular o diâmetro destes dois tubos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.6- Esquema de um  escoamento no telhado plano para evitar empoçaemento das águas de 
chuvas 

 
Vazão do tubo = 0,36 litros/segundo. 
 Usando a Equação do orifício supondo um único teremos: 
Altura h= 0,12m / 2 = 0,06m 
G= 9,81m/s2 

Cd= 0,62 
Q= 0,36 litros/segundo = 0,0036m3/s 
 
       Q= Cd x A x (2 g h ) 0,5 
       0,0036= 0,62 x A x (2 x 9,81 h ) 0,5 
    0,0036= 2,7 x A x h 0,5 
 
Sendo h =0,06m 
  0,0036= 2,7 x A x 0,06 0,5 
 
A= 0,005m2 
 
A= π x D2 / 4 = 0,005m2= 3,1416 x D2 / 4 
 
D= 0,08m 
 
Adotamos D= 0,10m. Recalculemos novamente. 
A altura h será a média do eixo até a superfície, isto é, (12cm – 5cm) /2 = 3,5cm = 0,035m 
0,0036= 2,7 x A x 0,035 0,5 
 
A= 0,0071m2 
 
A= π x D2 / 4 = 0,0071m2= 3,1416 x D2 / 4 
 
D= 0,095m. Portanto D= 0,10m 
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Tempo de esvaziamento 
       t= [2 . As . (y1 0,5  - y2 0,5 )] / [Cd . Ao .(2.g ) 0,5]    
 
As= (20m x 15m)/ 2 = 300m2 /2 = 150m2 
Cd= 0,62 
Ao= 0,0071m2 
g= 9,81m/s2 
y1=0,12m  
y2=0,00m 
   
t= [2 . As . (y1 0,5  - y2 0,5 )] / [Cd . Ao .(2.g ) 0,5]    
   
t= [2 x 150 x (0,12 0,5)] / [0,62 x 0,0071 x(2x9,81 ) 0,5]   = 3285s= 1,4h 
 
 Como o tempo foi somente de 1,4h seria importante que fosse maior. Vamos admitir que o tubo de 
saída seja de diâmetro de 0,05m (50mm) que é um diâmetro que não se tem entupimentos. 
Ao=0,00196m2 

   
  t= [2 . As . (y1 0,5  - y2 0,5 )] / [Cd . Ao .(2.g ) 0,5]    
   
  t= [2 x 150 x (0,12 0,5)] / [0,62 x 0,00196x(2x9,81 ) 0,5]   = 3285s= 5,3h 
 
 Portanto, teremos dois tubos de 50mm para descarga de fundo do painel de 20m de frente por 
15m de fundo. 
 
6.11 Vazão máxima 
 Para telhado com período de retorno a vazão máxima para intensidade de chuva de 200mm/h será: 

                 I . A 
                                                Q=  ------------                            
                                                          60 

Onde: 
Q=vazão do projeto (L/min) 
I=intensidade pluviométrica (mm/h) 
A=área de contribuição (m2) 
 
6.12 Vertedor retangular  
 Conforme Tomaz, 2002 um vertedor retangular de parede espessa tem a Equação: 
 

Q=1,71x L x H (3/2) 
Sendo: 
Q= vazão (m3/s) 
L= largura do vertedor retangular (m) 
H= altura da vertedor a contar da soleira (m). 
O vertedor retangular geralmente é usado para a descarga da vazão centenária Q100. 
 
 
Exemplo 6.8 
Seja um telhado plano com 20m de frente por 15m de fundo com área de 300m2. 
 

                                                        I . A 
                                              Q=  ------------                             
                                                          60 

  Q= 200mm/h x 300m2 / 60 =  1000 litros/minuto = 16,27 litros/segundo = 0,01627m3/s 
 
Vamos calcular o vertedor retangular com vazão de 0,01627m3/s, e comprimento L= 20m 

 
Q=1,71x L x H (3/2) 
Q=1,71x L x H (3/2) 

            Adotamos uma altura mínima de 2cm para não haver depósitos de folhas, etc. Portanto, H=0,02m. 
0,01627= 1,71 x L x 0,02 (3/2) 



BMPs 
Capitulo  6- Armazenamento no telhado 

                     Engenheiro Plínio Tomaz 25 de dezembro de 2005   pliniotomaz@uol.com.br 
 

 

 

 

6-12

 
L= 3,4m 

 Portanto, o vertedor terá comprimento de 3,4m e altura da água de 0,02m para a vazão de pico de 
0,01627m3/s. 
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Capítulo 7  
Armazenamento de águas pluviais em 

estacionamento de automóveis 
 
Os egípcios usavam o sulfato de alumínio para clarificar a água 1600 aC e em 1300aC sifonavam a 
água transferindo-a para um outro recipiente para assim remover os sólidos. 
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Capítulo 7- Armazenamento de águas pluviais em estacionamento de automóveis 
 
7.1 Introdução 
 O estacionamento de veículos, principalmente de automóveis, pode ser usado como armazenamento 
de águas pluviais para reduzir a vazão de pico das enchentes nas galerias de águas pluviais e propiciar a 
infiltração parcial ou total no solo.  
 Existem duas maneiras de se fazer o armazenamento: superficial e sub-superficial. 
 
7.2 Armazenamento superficial em um estacionamento 

Geralmente pode ser usado em estacionamento de veículos de áreas comerciais e industriais e pode 
ser usado em áreas já construídas para que não haja necessidade de se aumentar os diâmetros das galerias 
existentes. 

Na prática existem poucas cidades que usam o estacionamento de veículos para o armazenamento 
de águas pluviais superficialmente. 

O estacionamento deve ter declividade maior que 0,5% e menor que 5% para se fazer o 
armazenamento. 

Para o armazenamento a profundidade máxima admitida é de 200mm que poderá ficar no máximo no 
tempo de 30min conforme Tucci e Genz, 1995. A vazão de pico geralmente é  para período de retorno de 
2anos nas condições de pós-desenvolvimento. 

Deve ser instalado dispositivo para o escoamento da água no período máximo de uma hora e para 
enchentes de até Tr=100anos. 
 
Desvantagem 

O armazenamento superficial em estacionamento apresenta o inconveniente de o estacionamento 
ficar inundado durante uma hora e isto é muito criticado pelos usuários dos veículos. 
 
7.3 Armazenamento sub-superficial em um estacionamento de veículos 
  Existe uma outra maneira que se pode proceder em novos estacionamentos, que é sub-superficial 
fazer um reservatório de pedras britadas ou dispositivo manufaturados de plásticos para o armazenamento de 
águas pluviais devendo a água ser infiltrada caso haja permeabilidade no local ou conduzida a galeria de 
águas pluviais mais próxima.  

A câmara de infiltração é uma tecnologia emergente e é um exemplo de um estacionamento em 
asfalto havendo câmaras de plásticos sub-superficial conforme Figura (7.1). 

A grande vantagem é que pode haver um asfalto por cima e por baixo as águas pluviais ficam 
armazenadas um determinado tempo, diminuindo os picos de vazão de enchentes. 

O problema é que os custos serão bem maiores e é praticamente inaplicável em áreas de 
estacionamentos já existentes. 

Os conceitos de dimensionamento são semelhantes ao pavimento modular 
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1  
Figura 7.1- Aplicação do Infiltrator em um estacionamento de veículos. As águas pluviais vão 

para a caixa que as distribui para as câmaras de infiltração. 
. 
 
 

Dica: apesar de contribuir para a diminuição do pico de vazão (atenuação) para as galerias de águas 
pluviais, o armazenamento superficial ou sub-superficial em estacionamento de veículos não diminui 
o volume de águas pluviais, não havendo vantagens significativas. 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 7.2- Aplicação prática da firma Contec 
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Figura 7.3- Seção típica do Infiltrator 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Figura 7.4- Corte esquemático de uma peça da câmara de infiltração da marca Contec 
 

 

 
 

      Figura 7.5- Assentamento de um infiltrator 
                                                                    Fonte:  Estado da Pennsylvania 2005 
 
Câmaras de infiltração  

As câmaras de infiltração são feitas de um tipo de plástico chamado poly-tuff e são usadas para 
permitir a infiltração em estacionamentos de carros e são fabricadas pela firma Infiltrator Systems Inc e 
Contec. 

As áreas usadas possuem área de aproximadamente 0,26ha de área impermeável. A precipitação no 
estacionamento é encaminhada para o reservatório formado pelas câmaras de infiltração e lá fica 
armazenado. Uma parte pode se infiltrar e outra parte é conduzida para o sistema de galeria de águas pluviais 
existente. 
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Funciona como um reservatório de detenção seco. Possui altura útil de aproximadamente 0,60m e 
comprimento variado. O engenheiro Molina da JS Engenharia e Construções jsmolina@terra.com.br  que já 
executou mais de 300 estações de tratamento de esgotos sanitários, já assentou as câmaras de infiltração em 
Botucatu, Sorocaba, Brotas, Reginópolis e em Ubatuba, todas cidades no Estado de São Paulo.  

A cobertura mínima é de 0,46m e resiste a carga de até 16ton. A largura é de 0,90m e o comprimento 
da peça é de 1,90m cada. Em cada peça pode ser armazenado 0,46m3 o que corresponde a 0,24m3/metro. 

O dr. Molina tem usada as câmaras de infiltração em tratamentos de esgotos sanitários com bastante 
sucesso em áreas de solos argilosos com baixa capacidade de infiltração de 25litros/dia/m2 (25mm/dia) a 
50litros/dia/m2 (50mm/dia). 
 
7.4 Cálculos 
 O dimensionamento é semelhante ao pavimento modular, onde a camada de pedra achada que será 
o reservatório da água de chuva é substituído pelo vazio das câmaras de infiltração.  
 Observar na Figura (7.1) a direita a existência de uma caixa para retenção de óleos e graxas e 
sedimentação de materiais grosseiros, antes da água de chuva ser encaminhada às câmaras de infiltração. 
 

O cálculo é feito usando o volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv. 
Rv= 0,05+ 0,009 x AI  
WQv= (P/1000) x Rv x A 
P= 25mm (first flush para a RMSP) 

 
d= WQv/ ( A x n) 

Sendo: 
d= espessura da camada de pedra (m) d ≥ 0,15m (Tucci, 2000) 
WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) 
n= 0,32 porosidade específica das pedras britadas (adimensional) 

 
Cálculo do tempo de esvaziamento. 

A espessura da camada de pedras britadas é de 0,25m e, portanto o tempo de esvaziamento será: 
O tempo de esvaziamento = (espessura da camada de pedra) / K = 250mm/7mm/h= 36h <48h OK. 
 
 
Exemplo 7.1 
Dimensionar um estacionamento com 300m2 com 25m de frente por 30m de fundo. A condutividade hidráulica 
do solo é de 13mm/h. 
  
Área = 300m2= 300/10000= 0,03ha 
Faixa de 25m x 30m 
Comprimento máximo = 30m 
P= 25mm first flush adotado para RMSP 
Area impermeável = 100% 
Rv= 0,05+ 0,009 x AI= 0,05+ 0,009 x 100= 0,95 
WQv= (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,95 x 300m2= 7 m3 

Volume de detenção = 4,65 x AI x A= 4,65 x 100 x 0,03ha= 14 m3 
Vazão de pré-desenvolvimento Qn= qn x A= 24 litros/segundo x hectare x 0,03ha = 0,7litros/segundo 
Q10=2,11 x AI x A= 2,11x 100 x 0,03= 6,3 litros /segundo 
Q100=3,53 x AI x A= 3,53 x 100 x 0,03 = 10,6 litros/segundo 
I =   45,13 x C + 0,98 = 45,13 x 0,95 + 0,98= 44mm/h 
Q= C . I . A /360  = 0,95 x 44 x 0,03 / 360 = 0,0035 m3/s= 3,5 litros/segundo 
 
 O armazenamento terá como objetivo infiltrar a vazão de 3,5 litros/segundo, sendo que o restante irá 
para a drenagem publica existente no local. 
 As águas pluviais caindo no estacionamento será conduzida para o Stormceptor onde os sedimentos 
serão decantados e será retirada as graxas e óleos. Este sistema geralmente funciona bem para áreas 
pequenas, isto é, até 4.000m2. 
 O volume WQv= 7m3 e que deverá ser dirigido para as câmaras de infiltração que possuem 
capacidade de 0,24m3/metro. 
 Portanto, 7m3 / 0,24m3/metro = 30m de câmaras. 
Vamos supor que as câmaras tenham comprimento de 5 x 2,00m=  10m 
 Portanto haverá necessidade de três linhas de câmaras de infiltração conforme Figura (7.2). 
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 Como a altura útil da câmara de infiltração é de 600mm  e considerando que a infiltração 13mm/hora 
teremos: 
 600mm/ 13mm/h = 46h < 48h  tempo de esvaziamento, que está entre 24h e 48h portanto OK. 
 
 
7.5 Caixa separadores de óleos e graxas 
Para evitar entupimento e entrada de óleos e graxas que iriam contaminar o lençol freático é necessário fazer 
a retirada dos mesmos. 
Para isto pode ser usada a caixa da Figura (7.6)  cuja patente pertence a firma américana Stormceptor. 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.6- Perfil e planta do Stormceptor  

Observar que é uma patente americana e que não existe no Brasil 
                                                    Fonte:WINKLER, (1997) 
 
 

Uma outra maneira é construir caixas modelo API já explicada no Capitulo 2 deste livro. 
Existem dois tipos de caixas API, a usual por gravidade e aquela que usa as placas coalescentes para 

dar menor dimensões. 
Existem também no mercado caixas que podem ser adquiridas no Brasil. 
Vamos mostrar um dimensionamento sucinto conforme EPA e Figura (7.7). 

 
Primeiramente temos que salientar que a área máxima para uma caixa API é de 4000m2, ou seja, 

0,4ha. O custo médio delas é de US$ 8.500/cada o que torna proibitivo para grandes áreas. 
Recordemos então que conforme Figura (7.7) a caixa API consiste de três câmaras. As duas 

primeiras são dimensionadas e a ultima que é de equalização é estimada aproximadamente. 
Para as duas primeiras caixas é recomendado pela EPA que sendo o comprimento das duas o valor 

A, a primeira caixa deverá ter dimensões 2/3 de A e a outra 1/3 de A. 
A profundidade mínima da água recomendada é de 1,20m e o sifão que está na caixa do meio deverá 

ter no mínimo 1,00m de altura. 
O tempo de detenção deverá ser maior ou igual a 20min para um bom funcionamento. 
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Figura 7.7- Modelo de caixa para deposição de sólidos e retençao de óleos e graxas conforme EPA. 

Fonte: http://www.epa.gov/owmitnet/mtb/wtrqlty.pdf . Acessado 5/11/2006 
 
 
Tempo de detenção: 
Adotando tempo de detenção de 20min teremos: 
Q= 0,0035m3/s 
T= 20min 
Volume das duas primeiras câmaras= Q x T = 0,0035m3/s x 20min x 60s=4,2m3 

 
Portanto, o volume deverá ser de 4,2m3. 
 
Considerando que o comprimento das duas caixas seja A e que B=largura da caixa e altura seja de 1,20m 
teremos: 
 
Volume = A x 1,20m x B = 4,2m3 
Consdiremos B= 1,5m 
Volume = A x 1,20 x 1,50 = 6,3 
Achamos A= 2,33m 
 
2/3 de A=  1,55m 
 
1/3 de A= 0,78m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profundidade=d=1,82m 
Figura 7.8- Esquema de uma caixa de retenção de óleo e sedimentos mínima para área até 0,4ha 
(FHWA) com as dimensões internas. 
 
Adotamos as medidas mínimas do FHWA conforme Figura (7.8) do capitulo 2 deste livro. 
Lf= 1,82m ao invés de  1,55m 
Ls= 1,22m ao invés de 0,78m 
La= 1,22m 

L =4,26m 

Lf=1,82 Ls=1,22m La=1,22 
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Capítulo 8  
Nivelamento do solo perto dos edifícios 

 
Os engenheiros romanos fizeram aquedutos entre 343 aC a 225 dC e transportaram 6m3/s de água. 
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Capítulo 8- Nivelamento do solo perto dos edifícios 
 
8.1 Introdução 

Após construir um edifício aconselha-se a redução das declividades nas áreas próximas para facilitar 
o armazenamento das águas pluviais e infiltração no solo.  

Para afastar as águas pluviais do edifício recomenda-se que numa faixa de 4,00m a declividade 
mínima seja de 2% e fora da faixa seja em torno de 0,5% conforme Figura (8.1).  
 Para haver infiltração é necessário que a taxa de percolação seja ≥7mm/h e pode ser usada técnicas 
de escarificação e aragem do solo até uns 0,30m de profundidade para facilitar a infiltração, pois durante a 
construção há uma ligeira compactação do solo. 
 
 

 
Figura 8.1- Nivelamento do solo perto dos edifícios 

                                              Fonte: Ontário, 2003 
 
Existe pouca experiência nos resultados das técnicas de nivelamento perto dos edifícios em que a água 

empoçada será drenada no período de 24h a 48h, mas de modo geral o público recebe bem os benefícios da 
mesma conforme Ontário, 2003. 
 
13.2 Influência das poças de água 

A influência das poças de água não é usada na aplicação do Método Racional, porém a mesma é 
aplicada no Technical Release 55, ou seja, o TR-55 do Soil Conservation Service (SCS). 

O manual de gerenciamento de águas pluviais de Ontário, 2003 conseguiu dimensionar o quanto 
contribui para as poças de água o nivelamento do solo através da Equação (8.1). 

 
DSP= 4,67 + (2 – G) x f                              (Equação 8.1) 

Sendo: 
DSP= armazenamento por depressão (poças) em mm 
G= declividade que será adotada (%) 
f= fator de longevidade= 0,75 (adotado) 
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Exemplo 8.1 
Calcular o reajuste devido a depressão (poças) em um terreno que com 2% de declividade e que irá ser 
reduzido além dos 4m de distância do edifício para 0,5%. 

DSP= 4,67 + (2 – G) x f 
G= 0,5% 
f= 0,75 
DSP= 4,67 + (2 – 0,5) x 0,75 =5,8mm 

Portanto, aplainando o terreno para declividade de 0,5% o ajuste para o balanço hídrico é de 5,8mm. Isto 
poderá ser usado para escolha do fator Fp do TR-55 conforme Tabela (8.1). 
 
Tabela 8.1- Fator de ajustamento em função da porcentagem de água de chuva retida em poças d’água 

ou em brejos 
Porcentagem da água de chuva que fica em 

poças d’água  ou em brejos 
(%) 

 
Fp  

0 1,00 
0,2 0,97 
1,0 0,87 
3,0 0,75 
5,0 0,72 

Fonte: TR-55 junho de 1986 
 
 
8.3 SCS TR-55 

Não vamos detalhar o método TR-55 feito pelo SCS para se obter a vazão de pico em uma 
determinada área, salientamos a importância das poças de água que é levado no mesmo, observando que o 
método Racional muito usado na prática não leva em conta tal fator.   

O método SCS TR-55 é o seguinte. 
                 
                              Qp = Qu . A  . Q.   Fp                                                            (Equação 8.2) 
Sendo: 
Qp = vazão de pico (m3/s/cm / km2) 
Qu = pico de descarga unitário (m3/s) 
A  = área da bacia (km2) 
Q =  runoff ou seja o escoamento superficial  ou chuva excedente de uma chuva de 24h  (cm) 
Fp = fator adimensional de ajustamento devido a poças d’água fornecido pela Tabela (8.1). 
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8.4 Volume de água quando foi feito o nivelamento de parte do terreno 
Para nivelamento do solo perto dos edifícios podemos calcular os efeitos no volume para melhoria da 

qualidade de água das águas pluviais conforme Ontário, 2003. 
 

V= (A- LL ) x S + LL x [ S – (( 2 – G) x 10 x f) ]                                         (Equação 8.3) 
 

Sendo: 
V= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) 
A= área total da bacia (ha) 
LL= área em que foi feito o nivelamento do lote (ha) 
S= volume original para melhoria da qualidade (m3/ha) 
G= nivelamento do terreno (%) 
f= fator de longevidade conforme Tabela (8.2) que depende da taxa de percolação. 

Nota: se o segundo termo do lado direito da Equação (8.3) for negativo então o mesmo é considerado igual a 
zero. 

 
Tabela 8.2- Fator de longevidade conforme a taxa de percolação P 

Taxa de percolação do solo- Pmm/h) Fator de longevidade 
(f) 

P< 25 0,50 
25<P < 100 0,75 

P>100 1,00 
Fonte: Ontário, 2003 
 
Exemplo 8.2 
Seja uma área de bacia A=1,2ha, G=0,5% , f=0,75, área impermeável de 10% ao telhado de uma construção 
e a área que foi nivelada tem LL=0,5ha. Calcular o volume necessário para armazenamento. 
 
Rv= 0,05 + 0,009 x AI= 0,05 + 0,009 x 10= 0,14 
WQv= (P/1000) x Rv x A 
P=25mm 
WQv= (25/1000) x 0,14 x 1,2ha x 10000m2=  42m3 
 
Ou seja, S= 42m3/ 1,2ha = 35m3/ha  

V= ( A- LL ) x S + LL x [ S – (( 2 – G) x 10 x f) ] 
 

V= ( 1,2- 0,5 ) x 35 + 0,5 x [ 35 – (( 2 – 0,5) x 10 x0,75) ]= 36m3 < 42m3  OK 
 

O volume antes necessário para melhoria da qualidade das águas pluviais era de 42m3, mas como foi 
feito o nivelamento de parte do solo, caiu para 36m3. 
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Capítulo 9  
Armazenamento de água de chuva de telhado em 

mini-lagoa perto do edifício 
 
 
Paisley na Escócia foi a primeira cidade que teve água tratada em 1804 com filtração construída por 
John Gibb. 
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Capítulo 9- Armazenamento de água de chuva de telhado em mini-lagoa perto do edifício 
 
9.1 Introdução 

Um maneira fácil de reduzir as vazões de pico de enchente e infiltrar um pouco das águas de chuva 
no solo, é fazer uma mini-lagoa com cerca de 0,10m de profundidade para armazenamento da água de chuva 
de telhado. A mini-lagoa deve estar localizada a mais de 4m do edifício conforme Figura (9.1).  
 
9.2 Dimensionamento da pequena lagoa 

O nível de água do lençol freático varia durante o ano e deve ser escolhido local onde a altura é maior 
que 1,00m para a pior situação.  

Caso haja rocha no subsolo a mesma deve estar no mínimo a 1,00m abaixo do fundo da caixa de 
pedra. 

A taxa de percolação deve ser de preferência  ≥ 7mm/h. 
WQv= (P/1000) x Rv x A 

Sendo P=25mm  e AI=100% (telhado) 
Rv= 0,05 + 0,009 x AI= 0,05 + 0,009 x 100=0,95 
WQv= (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,95 x A= 0,0238 x A 
Sendo A=1m2 
WQv= 0,0238m3/m2=24litros/m2 Adotamos: 25litros/m2  ou 250m3/ha. 

 
Apesar da lagoa ter profundidade de 0,10m, o solo deverá ser escavado e reenchido com o solo até 

uns 0,30m de profundidade abaixo do fundo da lagoa para facilitar a infiltração. 

 

  
Figura 9.1- Armazenamento perto dos edifícios 

                                               Fonte: Ontário, 2003 
Exemplo 9.1 
Calcular a depressão em um terreno onde existe uma residência com telhado com 100m2 e que toda esta 
água limpa será armazenada na lagoa que deverá ficar mais de 4m da construção do edifício, considerando a 
taxa de permeabilidade do solo nativo  f= 20mm/h e altura d=100mm. 
Volume= área da casa x 25 litros/m2 = 100m2 x 25 L/m2= 2500litros = 2,5m3 
Altura do rebaixo = d=100mm=0,10m  
Largura = 2,00m 
Comprimento = 13,00m 

d= f x T 
T= d/ f =100mm/ 20mm/h  = 5h 
O escoamento se dará em 5h. 
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Capítulo 10 
Rain Garden 

 
 
 
O primeiro sistema de filtração construído nos Estados Unidos foi na cidade de Richmond no Estado 
da Virginia em 1832. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BMPs 
Capítulo  10- Rain garden 

Engenheiro Plínio Tomaz  25 de dezembro de 2005   pliniotomaz@uol.com.br 
 

 

 

10-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumário 
Ordem  Assunto 
 Capitulo 10- Rain garden 
10.1 Introdução 
10.2 Manutenção 
10.3 Resultados de eficiência dos rains gardens 
10.4 Rains gardens de Maryland 
10.5 Pesquisas feitas sobre rains gardens 
10.6 Volume 
10.7 Vazão de pré-desenvolvimento 
10.8 Estimativa de vazões para período de retorno de 10anos e 100anos 
10.9 Vertedor retangular 
10.10 Dimensões típicas 
10.11 Profundidade 
10.12 Custos 
10.13 Permeabilidade 
10.14 Drenagem 
     10 páginas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BMPs 
Capítulo  10- Rain garden 

Engenheiro Plínio Tomaz  25 de dezembro de 2005   pliniotomaz@uol.com.br 
 

 

 

10-3

 
Capítulo 10- Rain Garden 
 
10.1 Introdução 

  
O rain garden além de deter enchente, melhoria da qualidade das águas pluviais ajuda também a 

a recarga de aqüíferos subterrâneos conforme Figuras (10.1) a (10.7). 
A infiltração média de um rain garden é de 30%.  
O rain garden fica de 4 a 5 dias com água das chuvas e depois a mesma desaparece e com isto não 

tem causado problemas de mosquitos. 
Geralmente usam-se plantas nativas que tem raízes que atingem grande profundidade em torno de 

2,0m a 4,5m. 
Geralmente é construído em locais com declividade menores que 10%.  
O rain garden não deve ser compactado, pois, isto dificultaria a infiltração das águas pluviais no solo. 

Se houve compactação do solo o mesmo deverá ser escarificado cerca de 0,30m de profundidade e ser 
colocado solo orgânico de espessura de 0,15m a 0,25m aproximadamente. 

 
Figura 10.1- Localização de rain garden no fundo das casas 

 
                                         Figura 10.2 Rain Garden 
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Figura 10.3 Corte de um rain garden. Após o enchimento a água passará por cima da pequena 

barragem sem provocar danos. 
 

 
 

Figura 10.4 Corte de um rain garden 
 
10.2 Manutenção 

A manutenção do rain garden deve ser constante podendo o mesmo ter vida útil de mais de 20anos 
conforme Minnesota, 2000. 

 
 
 

 
Figura 10.5- Rain garden inundado com a água da chuva que em 4 ou 5 dias se infiltrará no 

solo não causando problemas com mosquitos. 
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Figura 10.6- Construção de um pequeno rain garden que infiltrará a água vinda do telhado. 

Observar a berma de terra. Após enchimento a água passará por cima da berma. 
 
 
 

 
 
Figura 10.7- Perfil esquemático de localização de um rain garden. 
http://www.ci.schaumburg.il.us/vos.nsf/e2481b32d10b3b6786256be600778276/44eb4dbf629b83b386256eca0063e653/$FILE/A

ppA-Residential%20Guide-2.pdf. Acesso em 4 de novembro de 2005. 
 
 

 
Figura 10.8- Construção de um rain garden. Observar a berma de terra e o pequeno desnível. 

 
10.3 Resultados da eficiência dos rains gardens. 

Ainda não se tem resultados práticos das melhorias que o rain garden causa na qualidade das águas 
pluviais, na redução de pico de enchentes e não redução de volume de enchentes. A única informação que 
dispomos é que o mesmo é bem aceito pela comunidade. 

Apesar de que a água de chuva em 4 ou 5 dias será infiltrada ou drenada, sempre deverão ser 
tomados cuidados com empoçamentos para evita a proliferação de mosquitos, principalmente o da dengue. 

O rain garden deverá ser afastado das residenciais no mínimo de 3,00m. 
É necessário que haja área de terreno s para se executar um rain garden, devendo os lotes ter área 

em torno de 1000m2 para a sua viabilidade, o que na prática é difícil de ser usado no Brasil em áreas urbanas, 
mas que podem podem possam podem ser facilmente implantados em condomínios muitos usuais atualmente 
na Região Metropolitana de São Paulo. 
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10.4 Rains gardens de Maryland 

Em 1995 no condado Prince George do Estado de Maryland em uma região de 32ha onde havia  199 
casas com terrenos de 1000m2 cada  preço de US$ 160.000. 

Foram executados em cada lote rains gardens com área de 30m2 a 40m2 a um custo de US$ 500 
cada, sendo US$ 150 devido à escavação e US$ 350 devido às plantas escolhidas. 

A alternativa era a construção de guias, sarjetas, tubulações e lagoa a um custo de US$ 400.000. 
Comparando com o custo obtido de US$ 100.000 foram construídos os 199 rains gardens com pleno sucesso. 

A manutenção é feita pelos proprietários e as plantas devem ser resistentes tanto a época das chuvas 
como a das secas. 

 
 
10.5 Pesquisas feitas sobre rains gardens 
 Alejandro R. Dussaillant da Universidade do Chile trabalhando nos Estados Unidos no Estado de 
Wisconsin demonstrou que o rain garden auxilia a recarga do aqüífero subterrâneo de 15% a 37%. 
 Concluiu ainda que a área do rain garden varia de 10% a 20% da área impermeabilizada.  
 A infiltração no solo nas pesquisas que efetuou variava de 50mm/h a 70mm/h, que é muito alta. 
 

 
 
 
Figura 10.9- Esquema do rain garden estudado por Dussailant em Wisconsin. 
Fonte: http://www.iemss.org/iemss2004/pdf/hydroresponses/dussinfi.pdf . Acessado em 4 de 

novembro de 2005. 
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10.6 Volume para enchente e melhoria da qualidade das águas pluviais 
 O volume do reservatório enterrado pode ser calculado da mesma maneira de um reservatório de 
detenção usual. 
 Utilizaremos o Capítulo 3 do livro “Critério Unificado para Manejo de Águas Pluviais” de Tomaz, 2005 
onde usando o método Racional e de maneira semelhante ao feito pelo professor Tucci, achamos para a 
Região Metropolitana de São Paulo para período de retorno de 10anos: 
 
     V= 4,65 x AI x A 
Sendo: 
V= volume de detenção (m3) 
AI= área impermeável (%) 
A= área da bacia (ha) 
 
Exemplo 10.1 
Dimensionar o volume para área A=1000m2, área impermeável AI= 30%. 
  V= 4,65 x AI x A 
  V= 4,65 x 30 x (1000/10000)= 4,65 x 30 x 0,1=14m3 
  Portanto, deverá haver volume de 14m3 para detenção da água de chuva 
 
Volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv 
  Coeficiente volumétrico Rv 
  Rv= 0,05 + 0,009 x AI  
   
  Volume WQv 
  WQv= (P/1000) x Rv x A 
 
Sendo: 
AI= porcentagem de impermeabilizada (%) 
P= first flush= 25mm  (RMSP) 
A= área da bacia (m2) 
 
Exemplo 10.2 
Achar o volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv  para área A=1000m2 e área 
impermeável AI= 30%. 
  
 Rv= 0,05 + 0,009 x AI = 0,05+0,009 x 30= 0,32 
 
Volume WQv 
 
 WQv= (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,32 x 1000m2 = 8 m3 
 
 
10.7 Vazão de pré-desenvolvimento 
 A vazão de pré-desenvolvimento para Tr= 10anos é qn=24 litros/segundo x ha. 
 

Qpre-desenvolvimento = qn x A =24 x A 
Sendo: 
 
Qpre-desenvolvimento = vazão do orifício de saída para não causar enchentes (litros/segundo) 
A= área da bacia (ha) 
Taxa da vazão específica para Tr=10anos=qn= 24 litros /segundo x ha 
 
Exemplo 10.3 
Achar a vazão de pré-dimensionamento para área de bacia com 1000m2. 
 

Qpre-desenvolvimento = 24 x A= 24 x (1000/10000) =2,4 litros/segundo 
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10.8 Estimativa de vazões para período de retorno de 10anos e 100anos 
 As vazões de pico pelo TR-55 chuva tipo II, duração de 24h obtidas por análise de regressão para 
áreas de até 100ha e para a Região Metropolitana de São Paulo são as seguintes: 
 
    Q 10= 2,11 x AI x A 
 
    Q 100= 3,53 x AI x A 
 
AI= área impermeável (%) 
A= área em hectares (ha) ≤ 100ha 
Q 10= vazão de pico em L/s para Tr= 10anos. 
Q 100= vazão de pico em L/s para Tr= 100anos. 
 
Exemplo 10.4 
Achar a vazão Q 10 e Q 10para área de 1000m2 e AI=30%. 
 
    Q 10= 2,11 x AI x A= 2,11 x 30 x (1000/10000)= 6,3 litros/segundo 
 
    Q 100= 3,53 x AI x A= 3,53 x 30 x (1000/10000)= 10,6litros/segundo 
 
10.9  Vertedor retangular  
 Conforme Tomaz, 2002 um vertedor retangular de parede espessa tem a Equação: 
 

             Q=1,71x L x H (3/2) 
Sendo: 
Q= vazão (m3/s) 
L= largura do vertedor retangular (m) 
H= altura da vertedor a contar da soleira (m). 
O vertedor retangular geralmente é usado para a descarga da vazão centenária Q100. 

 
Tabela 10.1 - Vazões em vertedor retangular em m3/s de acordo com a altura H(m) e o comprimento L (m). 

Q=1,71 x L x H (3/2) 

                                       Largura do vertedor retangular em metros Altura H 
(m) 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00
0,1 0,027 0,032 0,038 0,043 0,049 0,054 0,059 0,065 0,070 0,076 0,081 0,087 0,092 0,097 0,103 0,108
0,2 0,076 0,092 0,107 0,122 0,138 0,153 0,168 0,184 0,199 0,214 0,229 0,245 0,260 0,275 0,291 0,306
0,3 0,140 0,169 0,197 0,225 0,253 0,281 0,309 0,337 0,365 0,393 0,421 0,450 0,478 0,506 0,534 0,562
0,4 0,216 0,260 0,303 0,346 0,389 0,433 0,476 0,519 0,562 0,606 0,649 0,692 0,735 0,779 0,822 0,865
0,5 0,302 0,363 0,423 0,484 0,544 0,605 0,665 0,725 0,786 0,846 0,907 0,967 1,028 1,088 1,149 1,209
0,6 0,397 0,477 0,556 0,636 0,715 0,795 0,874 0,954 1,033 1,113 1,192 1,272 1,351 1,431 1,510 1,589
0,7 0,501 0,601 0,701 0,801 0,901 1,001 1,102 1,202 1,302 1,402 1,502 1,602 1,703 1,803 1,903 2,003
0,8 0,612 0,734 0,857 0,979 1,101 1,224 1,346 1,468 1,591 1,713 1,835 1,958 2,080 2,202 2,325 2,447
0,9 0,730 0,876 1,022 1,168 1,314 1,460 1,606 1,752 1,898 2,044 2,190 2,336 2,482 2,628 2,774 2,920
1,0 0,855 1,026 1,197 1,368 1,539 1,710 1,881 2,052 2,223 2,394 2,565 2,736 2,907 3,078 3,249 3,420
1,1 0,986 1,184 1,381 1,578 1,776 1,973 2,170 2,367 2,565 2,762 2,959 3,156 3,354 3,551 3,748 3,946
1,2 1,124 1,349 1,573 1,798 2,023 2,248 2,473 2,697 2,922 3,147 3,372 3,597 3,821 4,046 4,271 4,496
1,3 1,267 1,521 1,774 2,028 2,281 2,535 2,788 3,042 3,295 3,548 3,802 4,055 4,309 4,562 4,816 5,069
1,4 1,416 1,700 1,983 2,266 2,549 2,833 3,116 3,399 3,682 3,966 4,249 4,532 4,815 5,099 5,382 5,665
1,5 1,571 1,885 2,199 2,513 2,827 3,141 3,456 3,770 4,084 4,398 4,712 5,026 5,341 5,655 5,969 6,283

 
 

Na prática o rain garden não dispõe de um vertedor, sendo que o vertedor ocupará toda crista da 
pequena barragem de cerca de 0,60m de altura. 

As águas de chuvas serão armazenadas e depois infiltradas. As águas que não forem armazenadas 
passaram por cima da pequena barragem sem dano, devendo a mesma ser distribuída uniformemente. 
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Deverá haver condições para a infiltração da água, caso contrario a mesma ficara empoçada e poderá 
desenvolver mosquitos como o da dengue. 

 
 

10.10 Dimensões típicas 
 As dimensões típicas de um rain garden são de 4m x 12m com área aproximada de 48m2. 
 A área é aproximadamente ¼ da área impermeabilizada. 
 
Regra prática 
Uma regra pratica é que o volume da água é 6 litros/m2 da área impermeabilizada.  
 
Exemplo 10.5 
Estimar volume de rain garden para área de 1000m3 com 30% de área impermeável usando método prático 
de 6 litros/m2 de área impermeabilizada 
 
  Área impermeabilizada = 0,30x 1000m2 = 300m2 
 
  Volume=300m2 x 6 litros /m2 = 18.000litros= 18m3 

 
10.11 Profundidade 
 A profundidade típica de um rain garden varia de 100mm a 150mm. 
 
10.12 Custos 
 O custo varia de US$ 500/rain garden a US$ 1200/rain garden. 
 O custo unitário em áreas residenciais varia de US$ 30/m2 a US$ 40/m2, incluso materiais, mão de 
obra e leis sociais. 
 
10.13 Permeabilidade 
 Deverá ser feito teste da permeabilidade do solo para termos uma idéia da infiltração. 
 
10.14 Drenagem 
 Quando não há possibilidade da água do rain garden ser toda infiltrada é feita a drenagem do rain 
garden é previsto um tubo de PVC perfurado com diâmetro de 150mm e com declividade mínima de 0,5%.  
 O tubo de drenagem deverá estar envolto em bidim para evitar entupimentos. 
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Figura 10.10- Corte esquemático típico de um rain garden 
Fonte: http://www.cofairhope.com/images/raingarden.pdf  Acesso: 4 de novembro de 2005 
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Capítulo 11 
 Planejamento e uso do solo  

 
Um método muito bom  para se estudar a recarga é através da análise do tritium na água do aqüífero. 

  Fonte: Darrel I. Leap in The Handbook of groundwater engineering. 
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Capitulo 11- Planejamento e uso do solo  
 
11.1 Introdução 

 As BMPs principais usadas para o controle da qualidade das águas pluviais WQv, podem ser 
estabelecidas em 5 (cinco) grupos básicos para facilitar o aprendizado das mesmas, separando-as em 
práticas estruturais e as práticas não-estruturais. 
 
11.2 BMPs de práticas estruturais. 

Estão em três grupos principais que são: 
 
BMP grupo 1- Infiltração: trincheira de infiltração, bacia de infiltração e pavimento permeável. 

 
BMP grupo 2- Filtração: filtros de areia, canal gramado, bacia de filtração e faixa de filtro gramada. 
 
BMP grupo 3- Detenção: lagoa de detenção alagada, alagadiço (wetland artificiais) e separador de 
óleos e graxas. 

 
 

 

 
Figura 11.1 - Trenzinho das opções das BMPs. Primeiro vagão é o controle na fonte 
(origem), depois as  trincheiras, filtros e por último as lagoas. 
Fonte: Cidade de Auckland, 2005 

 
11.3 BMPs  de práticas não-estruturais 

 
BMP grupo 4 - Planejamento: uso do solo. 
 
BMP grupo 5  -Pós-desenvolvimento: limpeza e manutenção de ruas, manutenção de gramados, 
remoção de produtos perigosos  nas casas, etc. 

 
 
 As BMPs não estruturais são práticas institucionais ou práticas destinadas a prevenir a poluição ou 
minimizar os poluentes evitando a entrada dos mesmos nas águas pluviais, bem como reduzir o volume das 
águas pluviais, conforme US EPA, 1999. 
(Verificado em 6 de novembro de 2005 em  
http://www.catchment.crc.org.au/pdfs/workingdoc2002011.pdf) 
 As medidas não estruturais são usadas em áreas urbanas para melhorar a qualidade das águas 
pluviais dos rios e córregos. Um dos paises que usam com sucesso as medidas não estruturais é a Austrália. 

De modo geral as medidas não estruturais são de dois tipos, sendo a primeira relativa ao 
planejamento e uso do solo, que são medidas preventivas, ou seja, do pré-desenvolvimento e medidas pós-
desenvolvimento como limpeza de ruas, limpeza de casas, etc. 

• Planejamento e uso do solo 
• Pós-planejamento 

 
As medidas não estruturais possuem menos custos do que as medidas estruturais e se olharmos a 

Figura (11.1) do trenzinho das opções das BMPs veremos que as medidas praticas tomadas na fonte, ou seja, 
na origem (source) são as primeiras que devem ser tomadas. 
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O planejamento e o uso do solo são medidas não estruturais importantes que reduzem os poluentes 
nas águas pluviais. Um plano diretor e zoneamento bem elaborados contribuem para uma efetiva infiltração e 
diminuição dos efluentes e dos volumes de escoamento superficial das águas pluviais. 

Os limites a serem impostos contra a impermeabilização do solo é importantíssimo, devendo as 
impermeabilizações serem minimizadas. 

Poderão ser prevenidos a construçao de medidas estruturais como lagoas e wetlands, bem como 
prevista a manutenção das mesmas. O problema da erosão dos cursos de água também poderão ter 
legislações elaboradas e construídos reservatórios com critério unificado para evitar a erosão dos cursos de 
água e rios. 

Iremos nos ater somente nas BMPs não estruturais relativas ao planejamento e uso do solo. 
 
 

11.4 Loteamentos  
Nos loteamento modernos o mesmo é feito tentando preservar a mata natural e de maneira que se 

utilize a própria natureza para o escoamento das águas pluviais conforme Figura (11.2). 
Na Figura (11.4) pode-se notar a preocupação de reduzir as áreas impermeáveis, o melhor que puder. 

 

  
Figura 11.2 -Exemplo de um projeto de loteamento bem feito 
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Figura 11.3- Loteamento tradicional.  
Fonte: Maryland Department Environment (MDE)  

 

 
 

Figura 11.4- Loteamento moderno.  
Fonte: Maryland Department Environment (MDE)  
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Na Figura (11.5) podemos ver que a construção vertical deixa mais área permeável  como é obvio. 

 

 
 

Figura 11.5 -Exemplo de como fazer um construção vertical e aumentar a área permeável 
 

Uso do solo 
Segundo o ASCE, 1997 as leis sobre o uso do solo é a maneira mais efetiva de se reduzir os 

impactos da urbanização nos recursos hídricos. O objetivo é reduzir as áreas impermeáveis estabelecendo 
setores concentrados de habitações (clusters), pois os custos municipais são menores em construções 
agrupadas do que separadas conforme mostra a Tabela (11.1)  
 

 
Tabela 11.1- Comparação de custos de capital da infra-estrutura municipal necessária por  domicilio. 

Padrão de desenvolvimento Custo do capital 
(US$ de 1987)/ domicilio 

Custos de construções compactas com 30% de casas uni-familiar e 70% 
de apartamentos. 

18.000 

Custo em locais de baixa densidade  com 8 casas por hectare. 35.000 
Custo de casas de baixa densidade localizadas a 16km do emprego, da 
rede de abastecimento de água e do sistema de coleta de esgoto 
sanitário. 

 
48.000 

Fonte: ASCE, 1998  
 

Deve-se procurar aumentar sempre a área de infiltração como, por exemplo, usar pavimento modular 
como da Figura (11.6). 

 
 

Figura 11.6-Exemplo de estacionamento com pavimento permeável com grama 
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Nos loteamentos modernos usa-se muito o sistema cul-de sac que evita o trânsito pesado de 
veículos, bem como o sistema de loop, que constam da Figura (11.7). 

 

 
Figura 11.7 -Exemplo de Cul de sac e loop 

 
Devem-se preservar as áreas verdes o mais que se pode, conforme  Figura (11.8). 

 

 
 

Figura 11.8 Exemplo de aumento de área verde em estacionamento de carros 
 
 
 
 
 

O traçado dos loteamentos tem que ser feito  de maneira a preservar as áreas naturais conforme  
Figura (11.10) ao invés do loteamento convencional da Figura (11.9). 
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Figura 11.9- Loteamento convencional 

 

 
Figura 11.10-Exemplo de melhor projeto conservando as áreas nativas 
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Figura 11.11- Diferença entre o loteamento convencional e o moderno. 
 
 
Na Figura (11.11) podemos ver a diferença entre um loteamento convenciional a esquerda e um 

loteamento moderno a direita. 
Nas Figuras (11.12) e (11.13) podemos ver a opção de rains gardens e trincheiras de infiltração 

usadas para diminuir a vazão das galerias na rua. É como se a galeria tivesse que ter uma dimensão de 
0,90m e teria então 0,60m. 

 
 

 
 
Figura 11.12 – Há 10 lotes de terrenos numa área de 0,36ha (3600m2) 
Fonte: acesso em 6 de novembro de 2005. 
http://www.dep.state.pa.us/dep/subject/advcoun/stormwater/Manual_DraftJan05/Appendix-D-jan-rev.pdf 
 
 



BMPs 
                            Capitulo 11- Planejamento e uso do solo 
Engenheiro Plínio Tomaz 25 de dezembro  de 2005   pliniotomaz@uol.com.br 

 

 11-10

 
 
Figura 11.13- Uso de rains gardens e trincheiras de infiltração nos 10 lotes. 
Fonte: acesso em 6 de novembro de 2005. 
http://www.dep.state.pa.us/dep/subject/advcoun/stormwater/Manual_DraftJan05/Appendix-D-jan-rev.pdf 

 
 
11.5 Projetos 

Quando se vai executar um projeto de uma indústria, comércio ou centro hospitalar, devemos usar as 
tecnologias emergentes que estão a disposição, a experiência e o bom senso. 

Tem que haver um balanço entre a gestão das enchentes e a conservação dos recursos naturais. A 
chave de tal balanço deve incluir: 

1. Reduzir a quantidade de área impermeável para aumentar a área de recarga. 
2. Usar praticas de filtração para melhorar a qualidade das águas pluviais. 
3. Integrar o manejo das águas pluviais 
4. Trabalhar para restaurar o ecossistema. 
 
 
 
Na Figura (11.14) temos um resumo  das medidas que podem ser tomadas em um projeto tais 
como infiltração, filtração, detenção e armazenamento e outras. 
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Figura 11.14- Diversos BMPs que podem ser usadas 
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Na Figura (11.15) podemos observar que no prédio devido a perigos da existência de um 

transformador ou equipamentos muito caros, o mesmo deve ser colocado em lugar protegido de enchentes e 
para isto, uma alternativa é usar a chuva para período de retorno de 500anos. 

 

 
 
 

Figura 11.15- Diversos BMPs que podem ser usadas 
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Capítulo 13- Cerca de sedimentos (silte)  
 
12.1 Introdução 

Conforme EPA, 2004 o sedimento é um poluente que causa sérios impactos nos córregos, rios 
e lagos causando a degradação da vida aquática. 

A cerca de sedimentos (silte) é uma medida estrutural temporária feita de geotextil  fixada em 
postes e no solo e faz parte das BMP e tem sido muito usada conforme Figura (12.1) a (12.4). 

Os estudos indicaram que quando vai ser feita um empreendimento é feita o desmatamento e o 
solo nu produz até 10.000 vezes mais sedimentos do que quando havia plantações sobre o mesmo. O 
objetivo é que estes sedimentos não cheguem aos rios, córregos e lagos pois as pesquisas feitas  
mostram a redução da diversidade de diversas espécies com o excesso de sedimento, conforme EPA, 
2004. 

 
Figura 12.1- Cerca de sedimentos 

A cerca de sedimentos foi projetada para vazão concentrada máxima de 28 L/s e não funciona 
para vazões maiores. 

O funcionamento é a deposição de sedimento devido a pequena lagoa formada e não é pois 
um filtro como poderia ser pensado. 

A eficiência da cerca de sedimento é de aproximadamente 80%. 
 

 
 

Figura 12.2- Cerca de sedimentos (silte) em Iowa (USA) 
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Figura 12.3- Cerca de sedimentos (silte) em Iowa (USA) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 12.4- Cerca de sedimentos (silte_ para proteger um lago. 
12.2 Descrição 

A cerca de sedimento (silte) é uma barreira temporária feita com geossintéticos que é usado 
para interceptar o runoff de uma pequena área  onde foi retirada a vegetação do solo e com objetivo 
de permitir que seja depositado os sedimentos. 

De modo geral o tempo de duração da cerca de sedimentos é de 3meses a 6meses. 
 
12.3 Dimensionamento 

Existem planilhas de cálculos feitos pela EPA, 2004 e existem dados práticos muito usados. 
Assim a área de drenagem máxima de uma cerca de sedimentos não deve exceder 33m2/metro de 
cerca. 
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 A cerca de sedimentos deverá ter nível de água máximo 0,45m de altura no ponto mais 
desfavorável e o comprimento máximo da mesma é de 180m. 

A cerca de sedimentos não é para rios ou córregos, pois a vazão máxima considerada é de 
28 L/s. 

Conforme Sudas, 2006 deverá ser verificada a vazão para período de retorno de 2anos se a 
vazão não deve exceder de 28 L/s. 
 
12.4 Espaçamentos entre as cercas de sedimentos quando o escoamento é laminar. 

Quando o escoamento sobre a superfície do solo que foi alterado é laminar ao longo da 
declividade então o espaçamento entre as cercas é dado pela Tabela (12.1) conforme Sudas, 2006, 
 

Tabela 12.1- Distância máxima acima da cerca de sedimentos de acordo com a declividade do solo 
quando o escoamento é laminar 

Declividade Máxima distância permitida  
acima da cerca de sedimentos (silte) 

≤10% 30m 
20% 18m 
25% 15m 
33% 12m 

                                  Fonte: Iowa Construction site erosion control manual 
Não se aconselha a usar quando a declividade for maior que 25% ou 50%. 
Os postes deverão estar enterrados no mínimo a 0,15m de profundidade. 

 
12.5 Espaçamentos entre as cercas de sedimentos quando há escoamento concentrado 

Quando há possibilidade de se formar concentração das águas pluviais conforme Figura 
(12.5), o espaçamento entre as cercas de sedimentos depende da declividade conforme Tabela (12.2) 
conforme Sudas, 2006.. 
 

 
 

Figura 12.5- Espaçamento entre as cercas de sedimentos 
 

Tabela 12.2- Espaçamento entre as cercas de sedimentos em função da declividade do terreno 
quando há concentração do escoamento 

Declividade do terreno (%) Espaçamento entre as cercas de sedimentos
(m) 

1 a 2 45 
2 a 4 23 
4 a 6 12 
>6 8 
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Quando a área de contribuição for maior que 0,8ha é melhor fazer barreiras de gabiões, por 
exemplo, do que usar a cerca de sedimentos conforme Figura (12.6). 
 

 
Figura 12.6- Quando a área for maior 0,8ha é melhor construir barreiras com gabiões do que 

usar material flexível  
 
12.6 Manutenção  

Deverá ser feita inspeção uma vez por semana ou depois de cada chuva. Os materiais 
sedimentados devem ser retirados quando atingirem a altura de 1/2 da altura da água prevista em 
projeto conforme Sudas, 2006.. 
 
12.7 Custos 

O custo da cerca de sedimentos (silte) varia de US$ 12/m a US$ 30/m ou US$2125/ha. 
 
12.8 Materiais 

Os pequenos postes de aço que seguram a cerca de propileno devem ser espaçados no máximo 
a cada 3m, nylon ou poliéster que deverão resistir a tensões adequadas aos esforços. 

Nas Figuras (12.7) e (12.8) aparecem detalhes da instalação da cerca de sedimento. Observar 
que há uma escavação de no mínimo 0,15m e largura de 0,15m para onde será encaminhado e 
ancorado com o peso da terra o geotextil usado. A cerca de sedimentos é fixada com tubos de aço 
espaçados de acordo com a resistência do geotextil usado. 
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Figura 12.7- Instalação de cerca de sedimentos (silte) 
 

 
 

Figura 12.8- Detalhes da cerca de sedimentos (silte) 
12.9 First flush 

As pesquisas da EPA, 2004 indicam a concentração do pico de depósito de sedimentos nos 
primeiros 15min de runoff  
 
13.10 Modelo matemático para cálculo da cerca de sedimentos 

Conforme EPA, 2004 temos os procedimentos de calculo hidrológicos, hidráulicos, transporte 
de sedimentos e retenção de sedimentos e para o qual faremos algumas adaptações. 

Para a carga de sedimentos podemos usar o RUSLE que está no Capítulo 05 deste livro e assim 
resumido: 

                        A= R. K. L S. C . P 
Sendo: 
A= perda anual de solo do solo (ton/ha/ano) devido ao escoamento superficial; 
R= fator de erosividade. No Estado de São Paulo R=675 MJ/há/mm/h 
K= fator de erodibilidade que varia de 0,03 a 0,79 ton/MJ/ha/(mm/h). Adotado K=0,65 ton/MJ/mm/h 
erodibilidade alta com solo nu. 
LS= fator de declividade e comprimento de encosta (adimensional) 
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LS=0,00984 x S 1,18 x Lx 0,63 
Sendo:  
S=declividade do terreno (%) 
Lx= comprimento que varia de 10m a 180m 

C= fator de prática de cultura variando de 0,001 a 1,0 (adimensional). Adotado C=1 (área desnuda) 
P= fator de prática de cultura contra erosão que varia de 0,3 a 1,0 (adimensional). Normalmente 
adotado P=1 para áreas urbanas. 
 
Exemplo 12.1 
Calculo do fator de declividade e comprimento da encosta LS sendo S=8% e Lx=10m 

LS=0,00984 x S 1,18 x Lx 0,63 
LS=0,00984 x 8 1,18 x 10 0,63 =0,49 

 
Exemplo 12.2 
Calcular a perda de solo anual dados: 
C=1 
P=1 
LS=0,49 
K=0,65 
R=675 

A= R. K. L S. C . P 
A= 675x 0,65x0,49x1,00x1,00=215 ton/ha x ano 

 
Equação das chuvas intensas 

Paulo Sampaio Wilken em 1972 obteve para a região Metropolitana de São Paulo por análise 
de regressão com dados de 1934 a 1959 (26 anos) do pluviógrafo instalado no Parque do Estado na 
Água Funda E3-035, obtendo a seguinte equação das chuvas: 
Sendo: 
I= intensidade média da chuva (mm/h); 
Tr = período de retorno (anos); 
t=duração da chuva (min). 
 
             1747,9 . Tr

0,181 
     I =------------------------       (mm/min)                                                        
               ( t + 15)0,89 

Usamos o período de retorno Tr=2anos 
 
Exemplo 12.3 
Calcular intensidade da chuva para t=10min e Tr=2anos 

1747,9 x. Tr
0,181 

     I =------------------------       (mm/min)                                                        
               ( t + 15)0,89 

 
 1747,9 x 20,181 

     I =------------------------      =113mm/h                                                      
               ( 10+ 15)0,89 
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Método Racional 

Q= C . I . A /360                                                 
Sendo: 
Q= vazão de pico (m3/s); 
C= coeficiente de escoamento superficial varia de 0 a 1.  
I= intensidade média da chuva (mm/h); 
A= área da bacia (ha).  
 
Exemplo 12.4 
Calcular a vazão de pico dados: 
A=800m2= 0,08ha 
I=113mm/h 
C=0,95 
Q= C . I . A /360       
Q= 0,95x113x0,08 /360      =0,024m3/s=  24 L/s < 28 L/s OK 
 
Cálculo da canaleta triangular conforme CIRIA, 2007 

Junto à cerca as águas pluviais terão altura H e largura W dependendo da declividade local. 
O objetivo é achar a altura H da Figura (12.9) referente ao nível de água. Observar que temos 

uma declividade ao longo da canaleta triangular e outra declividade do terreno que leva as águas 
pluviais para a cerca de sedimentos. Tudo se passa como se fosse uma sarjeta. 

 
 
Figura 12.9- Corte da área de uma seção transversal junto ao pé da cerca de sedimentos com altura H, largura W, área da seção 
AF e declividade transversal Sc. 
Fonte: Ciria, 2007 
 
Pode ser demonstrado que: 

                AF= H2/ (2x Sc) 
R= H/ [2(Sc+1)] 

Q= (H 8/3 SL ½)/ ( 2 (5/3) x n x Sc x(Sc +1) (2/3) 
H= K1 x Q0,375 

K1= 1,54 (n x Sc)0,375 x (Sc+1)0,25 x SL
-0,188 

Sendo: 
AF= área da secção transversal da seção triangular (m2) 
H=altura do nível da água na cerca de sedimentos (m)  H≤0,45m.  

A USEPA, 2004 recomenda usar H≤0,15m 
Sc= declividade do terreno (m/m) 
R= raio hidráulico (m)= Área molhada/perímetro molhado 
Q= vazão da secção considerada (m3/s)  Q≤ 28 L/s 
n= coeficiente de rugosidade de Manning  n=0,025 (USEPA, 2004) 
SL= declividade longitudinal da cerca de sedimentos (m/m) 

A altura H deve ser menor ou igual a 0,45m e a vazão Q ao longo da cerca de sedimentos deve 
ser menor que 28 L/s conforme recomendados por várias cidades americanas. A razão do limite de 
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28L/s é prática, pois se chegou a conclusão que a mesma não funciona quando a vazão for maior que 
28L/s. O comprimento máximo da cerca de sedimentos é de 180m. 

 
 

Figura 12.10- Esquema da cerca de sedimentos. A EPA recomenda um freeboard de 0,15m 
acima da altura projetada 

Fonte: EPA. 2004 
Eficiência da remoção 

Para a eficiência vamos mostrar a conhecida equação de Fair e Geyer, 1954: 
η= 1 – [( 1+    Vs/ (n x Q/A)] –n 

Sendo: 
η= eficiência dinâmica da deposição para remoção de sólidos em suspensão (fração que varia de 0 a 1) 
Vs=velocidade de sedimentação (m/s) 
n= fator de turbulência de Fair e Geyer, 1954 sendo usualmente admitido n=3 para “boa 
performance” 
Q=vazão no reservatório (m3/s). Geralmente é a vazão de saída de pré-desenvolvimento. 
A= área da superfície do reservatório (m2) 

Podemos usar os mesmos métodos já estudados, como por exemplo, no capitulo 1 onde temos 
as variações das frações e velocidades diferentes de sedimentação. 

O cálculo é feito como se fosse um reservatório de detenção seco e se dimensiona o volume de 
sedimentos a ser retido e o volume que passará pela cerca. 
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As pessoas ficam surpresas quando aprendem que muito pouco da precipitação destina-se para
a recarga de aqüíferos subterrâneos.
Darrel I. Leap in The Handbook of groundwater engineering.
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Capítulo 36- Caixa de retenção de óleo e sedimento (oil/grit separators)

36.1 Introdução
O grande objetivo do uso dos separadores óleo/água são os lugares que possuem um alto

potencial de contaminação urbana, ou seja, os “Hotspots” como postos de gasolina, oficina de
conserto de veículos, etc. Outros lugares com estacionamento diário ou de curto período, como
restaurantes, lanchonetes, estacionamentos de automóveis e caminhões, supermercados, shoppings,
aeroportos, estradas de rodagens são potenciais para a contaminação de hidrocarbonetos conforme
Figuras (36.1) a (36.3).

Estacionamentos residenciais e ruas possuem baixa concentração de metais e hidrocarbonetos.
Pesquisas feitas em postos de gasolina revelaram a existência de 37 compostos tóxicos nos

sedimentos das caixas separadoras e 19 na coluna de água da caixa separadora. Muitos destes
compostos são PAHs (Policyclic aromatic hydrocarbons) que são perigosos para os humanos e
organismos aquáticos (Auckland,1996).

Na cidade de Campos do Jordão em São Paulo fizeram um posto de gasolina na entrada da
cidade, onde o piso era de elementos de concreto e no meio tinha grama com areia. Em pouco tempo
tudo foi destruído. Aquele posto de gasolina é um hotspot e nunca deveria ser feito a infiltração no
local.

A caixas separadores de óleos e graxas são designadas especialmente para remover óleo que
está flutuante, gasolina, compostos de petróleo leves e graxas. Além disto a maioria dos separadores
removem sedimentos e materiais flutuantes.

O óleo pode-se apresentar da seguinte maneira:
 Óleo livre: que está presente nas águas pluviais em glóbulos maiores que 20m.

Eles são separados devido a sua baixa gravidade específica e eles flutuam.
 Óleos emulsionados mecanicamente: estão dispersos na água de uma maneira estável.

O óleo é misturado a água através de uma emulsão mecânica, como um bombeamento,
a existência de uma válvula globo ou uma outra restrição do escoamento. Em geral os
glóbulos são da ordem de 5m a 20m.

 Óleo emulsionado quimicamente: as emulsões deste tipo são geralmente feitas
intencionalmente e formam detergentes, fluidos alcalinos e outros reagentes.
Usualmente possuem glóbulos menores que 5m

 Óleo dissolvido: é o óleo solubilizado em um líquido que é um solvente e pode ser
detectado usando análises químicas, por exemplo. O separador óleo/água não remove
óleo dissolvido.

 Óleo aderente a sólidos: é aquele óleo que adere às superfícies de materiais
particulados.

O objetivo é remover somente o chamado óleo livre, pois o óleo contido nas emulsões e
quando estão dissolvidos necessitam tratamento adicional.
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Figura 36.1- Posto de gasolina

Figura 36.2- Pistas de Aeroportos
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Figura 36.3- Estacionamento de veículos
http://www.vortechnics.com/assets/HardingTownship.pdf. Acesso em 12 de novembro de 2005.

Firma Vortechnic.

Figura 36.4- Estradas de rodagem asfaltadas

As águas pluviais em geral contém glóbulos de óleo que variam de 25m a 60m e com
concentrações de óleo e graxas em torno de 4 mg/l a 50mg/l (Arizona, 1996), mas entretanto as águas
pluviais proveniente de postos de gasolina, etc possuem grande quantidade de óleo e graxas.

A emulsão requer tratamento especial  e existem varias técnicas, sendo uma delas a
acidificação, a adição de sulfato de alumínio e introdução de polímeros conforme Eckenfelder, 1989,
ainda com a desvantagem do sulfato de alumínio produzir grande quantidade de lodo.

Dica: a caixa separadora de óleos, graxas e sedimentos que seguem a norma API são
para glóbulos maiores ou iguais a 150µm, reduzem o efluente para cerca de 50mg/l
(Eckenfelder, 1989).

Dica: a caixa separadora de óleos, graxas e sedimentos com placas coalescentes são para
globos maiores ou iguais a 60 µm e reduzem o efluente para 10mg/l (Eckenfelder, 1989).
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36.2  Densidade gravimétrica
Há líquidos imiscíveis, como por exemplo, o óleo e a água. Os líquidos imiscíveis ou não

solúveis um com o outro formam uma emulsão ou suspensão coloidal com glóbulos menores que
1µm.

Emulsão é uma mistura de dois líquidos imiscíveis: detergente, etc.
Solução: é a mistura de dois ou mais substâncias formando um só líquido estável.
Uma maneira de separá-los por gravidade é a utilização da Lei de Stokes, pois sendo menor a

densidade do óleo o glóbulo tende a subir até a superfície. As Tabela (36.1) e (36.3) mostram as
densidades gravimétricas de alguns líquidos.

Na caixa de retenção de óleos e sedimentos que denominaremos resumidamente de
Separador, ficam retidos os materiais sólidos e óleo. O separador de óleo remove hidrocarbonetos
de densidade gravimétricas entre 0,68 a 0,95.

Tabela 36.1- Densidades de vários líquidos
Líquido Densidade a 20º C

Álcool etílico 0,79
Benzeno 0,88
Tetracloreto de carbono 1,59
Querosene 0,81
Mercúrio 13,37
Óleo cru 0,85  a 0,93
Óleo lubrificante 0,85 a 0,88
Água 1,00

Fonte: Streeter e Wylie, 1980

A eficiência das caixas separadoras de óleo e graxas é estimada pela Tabela (36.2) para caixas
com três câmaras e poços de visita.

Tabela 36.2 –Eficiência das caixas de óleos e graxas

Tipo de caixas Volume
(m3)

Redução
(%)

TSS
Sólidos totais em suspensão Metais Pesados Óleos e graxas

Três câmaras 52 48% 21% a 36% 42%
Poço de visita 35 61% 42% a 52% 50%

Fonte: Canadá, Ontário-http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/imquaf/himu/wacon/wacon_024.cfm.
Acessado em 8 de novembro de 2005. As três câmaras são das normas API - American
Petroleum Institute.

Tabela 36.3- Diversas densidades de líquidos
Líquido Densidade a 20º C

g/cm3 ou g/mL
Benzeno 0,876
Óleo combustível médio 0,852
Óleo combustível pesado 0,906
Querosene 0,823
Óleo diesel 0,85
Óleo de motor 0,90
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Água 0,998
Óleo Diesel 0,90 recomendado (Auckland, 2005)
Querosene 0,79 recomendado(Auckland, 2005)
Gasolina 0,75 recomendado (Auckland, 2005)
Etanol 0,80

A velocidade de ascensão dos glóbulos de óleo depende da viscosidade dinâmica que varia
com o tipo de líquido e com a temperatura.

Dica: adotaremos neste trabalho hidrocarboneto com densidade gravimétrica de 0,90.

A Tabela (36.4) mostra os tempos de ascensão com relação ao diâmetro do glóbulo de óleo
onde se pode observar que uma partícula com diâmetro de 150m tem um tempo aproximadamente
menor que 10min. Quanto menor o diâmetro do glóbulo, maior é o tempo de separação água/óleo.

Tabela 36.4- Tempo de ascensão, estabilidade da emulsão e diâmetro do glóbulo
Tempo de ascensão Estabilidade da emulsão Diâmetro do glóbulo

(m)
< 1 min Muito fraco >500

< 10 min Fraco 100 a 500
Horas Moderado 40 a 100
Dias Forte 1 a 40

Semanas Muito Forte < 1 (Coloidal)

A distribuição do diâmetro e do volume dos glóbulos está na Figura (36.5).

Figura 36.5- Diâmetro e distribuição dos glóbulos de óleos
Fonte: http://www.ci.knoxville.tn.us/engineering/bmp_manual/knoxvilleBMP.pdf. Acessado em
12 de novembro de 2005.
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Figura 36.6- Separador de óleo em posto de gasolina
http://www.ci.knoxville.tn.us/engineering/bmp_manual/knoxvilleBMP.pdf. Acessado em 12 de
novembro de 2005.
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36.3 Tipos básicos de separadores por gravidade  óleo/água
Existe basicamente, três tipos de separador água/óleo por gravidade:
 Separador tipo API (Americam Petroleum Institute) para glóbulos maiores que 150m
 Separador Coalescente de placas paralelas para glóbulos maiores que 60m.
 Separador tipo poço de visita elaborado por fabricantes

O separador tipo API possui três câmaras, sendo a primeira para sedimentação, a segunda para o
depósito somente do óleo e a terceira para descarga. São geralmente enterradas e podem ser
construídas em fibra de vidro, aço, concreto ou polipropileno.

A remoção da lama e do óleo podem ser feitas periodicamente através de equipamentos especiais.
O óleo é retirado através de equipamentos manuais ou mecânicos denominados skimmer quando a
camada de óleo atinge 5cm mais ou menos.

O separador Coalescente é também por gravidade e ocupa menos espaço, sendo bastante usado,
porém apresentam alto custo e possibilidade de entupimento. Possuem placas paralelas corrugadas,
inclinadas de 45º a 60º e separadas entre si de 2cm a 4cm. Segundo o dicionário Houaiss coalescer
quer dizer unir intensamente, aglutinar e coalescente quer dizer: que se une intensamente; aderente;
aglutinante.

O separador elaborado por fabricante possuem tecnologias variadas. São os equipamentos
chamados: Stormceptor; Vortech, CDS, HIL. No Brasil temos fabricantes como Alfamec com
separadores coalescentes de PEAD, fibra de vidro, aço carbono, aço inox cujas vazões variam de
0,8m3/h até 40m3/h.

As demais tecnologias para remoção de óleo/água: flotação, floculação química, filtração (filtros
de areia), uso de membranas, carvão ativado ou processo biológico não serão discutidas neste
trabalho. Com outros tratamentos poderemos remover óleos insolúveis bem como TPH (Total
Petroleum Hydrocarbon).

Os separadores de óleo/água podem remover óleo e TPH (Total Petroleum Hydrocarbon) abaixo
de 15mg/l. A sua performance depende da manutenção sistemática e regular da caixa.

As pesquisas mostram que 30% dos glóbulos de óleo são maiores que 150m e que 80% é maior
que 90m.

Tradicionalmente usa-se o separador para glóbulos acima de 150m que resulta num efluente
entre 50mg/l a 60mg/l (Auckland, 1996).

A Resolução Conama 357/05 no artigo 34 que se refere a lançamentos exige que:
Artigo 34-Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou

indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste
artigo, resguardadas outras exigências cabíveis:

V- Óleos e graxas
1- óleos minerais até 20mg/L (Nota: este é o nosso caso)
2- óleos  vegetais e gorduras animais até 50mg/L

Para postos de gasolina por exemplo, para remover até 20mg/L de óleos minerais é necessário que
se removam os glóbulos maiores ou igual a 60μm.

A remoção de 10mg/L a 20mg/L corresponde a remoção de glóbulos maiores que 60m.
Tomaremos como padrão a densidade do hidrocarboneto < 0,90 g/cm3, partículas de 60μm e

performance remoção de até 20mg/L de óleos minerais.

Stenstron et al,1982 fez pesquisa na Baia de São Francisco  sobre óleo e graxa e concluiu que há
uma forte conexão entre a massa de óleo e graxa no início da chuva. Constatou que as maiores
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quantidades de óleo e graxas estavam nas áreas de estacionamento e industriais que possuíam
15,25mg/l de óleos e graxas, enquanto que nas áreas residenciais havia somente 4,13mg/l.

36.4 Vazão de pico
O projetista deve decidir se escolherá se a caixa separadora estará on line ou off line. Se

estiver on line a caixa deverá atender a vazão de pico da área, mas geralmente a escolha é feita off
line, com um critério que é definido pelo poder público.

Existe o critério do first flush que dimensionará o volume para qualidade das águas pluviais
denominado WQv. Este volume poderá ser transformado em vazão através do método de Pitt, onde
achamos o número CN e aplicando o SCS TR-55 achamos a vazão de pico ou aplicar o método
racional que será usado neste Capítulo.

A área máxima de projeto é de 0,40ha, caso seja maior a mesma deverá ser subdividida

36.5 Método Racional
A chamada fórmula racional é a seguinte:

Q= C . I . A /360
Sendo:
Q= vazão de pico (m3/s);
C=coeficiente de escoamento superficial varia de 0 a 1.
I= intensidade média da chuva (mm/h);
A= área da bacia (ha).  1ha=10.000m2

Exemplo 36.1
Dada área da bacia A=0,4ha, coeficiente de escoamento superficial C=0,70 e intensidade da chuva
I=40mm/h. Calcular o vazão de pico Q.

Q = C . I . A /360 = 0,70 x 40mm/h x 0,4ha/360 = 0,03m3/s

36.6 Equação de Paulo S. Wilken para RMSP

1747,9 . Tr
0,181

I =------------------------ (mm/h)
( t + 15)0,89

Sendo:
I= intensidade média da chuva (mm/h);
Tr = período de retorno (anos). Adotar Tr=10anos.
tc=duração da chuva (min).

36.7 Vazão relativa ao volume WQv que chega até o pré-tratamento usando o Método Racional
para P= 25mm  e P=13mm.

Usando para o tempo de concentração da Federal Aviation Agency (FAA, 1970) para
escoamento superficial devendo o comprimento ser menor ou igual a 150m.

tc= 3,26 x (1,1 – C) x L 0,5 / S 0,333

Rv= 0,05+ 0,009 x AI = C
Sendo:
tc= tempo de concentração (min)
C= coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de Runoff ( está entre 0 e 1)
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S= declividade (m/m)
AI= área impermeável em porcentagem (%)
Rv= coeficiente volumétrico (adimensional)

Aplicando análise de regressão linear aos valores de C e de I para áreas A≤ 2ha para a
RMSP obtemos:

I =   45,13 x C + 0,98    Para P=25mm
R2 = 0,86

I= 9,09 x C + 0,20          Para P=13mm
R2 = 0,86

Sendo:
I= intensidade de chuva (mm/h)
C= coeficiente de escoamento superficial
P= first flush. P=25mm na Região Metropolitana de São Paulo
R2= coeficiente obtido em análise de regressão linear. Varia de 0 a 1. Quanto
mais próximo de 1, mais preciso.

A vazão Q=CIA/360 obtido usando I =45,13x C + 0,98 nos obterá a vazão referente ao
volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv.

Figura 36.7- Poço de visita separador de fluxo. As águas pluviais entram no poço de
visita e uma parte referente ao volume WQv para melhoria da qualidade das águas pluviais vai
para a caixa separadora de óleos e graxas e a outra vai para o córrego ou galeria  mais
próxima.

http://www.ci.knoxville.tn.us/engineering/bmp_manual/knoxvilleBMP.pdf. Acessado em
12 de novembro de 2005

WQv (volume para melhoria da qualidade das águas pluviais)
O volume para melhoria da qualidade das águas pluviais é dado pela equação:

WQv= (P/1000) x Rv x A
Sendo:
WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3)
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P= first flush (mm). Para a RMSP P=25mm
Rv=0,05+0,009x AI
AI= área impermeável (%)
Rv= coeficiente volumétrico (adimensional)
A= área da bacia em (m2)

Exemplo 36.2
Achar o volume WQv para melhoria da qualidade das águas pluviais para área de 0,4ha com
AI=100% sendo o first flush P=25mm.

Rv= 0,05+ 0,009 x AI = 0,05+0,009 x 100= 0,95
WQv= (P/1000) x Rv x A
WQv= (25mm/1000) x 0,95 x 4000m2 =95m3

Exemplo 36.3
Achar a vazão para a melhoria da qualidade das águas pluviais para área de 0,4ha, com 100% de
impermeabilização para first flush adotado de P=25mm.

Rv= 0,05+ 0,009 x AI = 0,05+0,009 x 100= 0,95=C
Para P=25mm de first flush para a Região Metropolitana de São Paulo temos:
I =   45,13 x C + 0,98
I =   45,13 x 0,95 + 0,98=44mm/h

Q=CIA/360
C= 0,95
I= 44mm/h
A= 0,4ha
Q= CIA/360= 0,95 x 44 x 0,4/ 360 = 0,050m3/s
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36.8 Critério de seleção
 É usada a montante do tratamento juntamente com outras BMPs
 A caixa separadora de óleo e sólido não funciona para solventes, detergentes ou poluentes

dissolvidos.
 Temperatura usual= 20 º C
 Viscosidade dinâmica= = 0,01 poise
 Gravidade específica da água= 0,9975=0,998
 Gravidade específica do óleo= 0,90
 Diâmetro do glóbulo de óleo: 150m ou em casos especiais 60m.
 Deve ser feito sempre off-line.
 Deve ser usado sempre com o first flush.
 A primeira chuva faz uma lavagem do piso em aproximadamente 20min. É o first flush.

Somente este volume de água denominado WQv é encaminhado à câmara de detenção de
sólidos e óleos, devendo o restante ser lançado na galeria de águas pluviais ou córrego
mais próximo.

 Para as duas primeiras câmaras: taxa de 28m3/ha de área impermeável (regra prática).
 Para a primeira câmara: Taxa de 20m2/ha de área impermeável (regra prática).
 Pode ser usada em ocasiões especiais perto de estradas com tráfico intenso.
 A primeira câmara é destinada a reter os resíduos sólidos; a segunda destinada a separação

do óleo da água e a terceira câmara serve como equalizador para a descarga do efluente.
 É instalada subterraneamente não havendo problemas do seu funcionamento.
 Pode remover de 60% a 70% do total de sedimentos sólidos (TSS).
 O regime de escoamento dentro da caixa de retenção de óleo deve ter número de Reynolds

menor que 500 para que o regime seja laminar.
 Remove 50% do óleo livre que vem nas águas pluviais durante o runoff.
 Não haverá ressuspenção dos poluentes que foram armazenados na caixa de óleo
 É aplicável a áreas < 0,4ha como, por exemplo: área de estacionamento, posto de gasolina,

estrada de rodagem, instalação militar, instalação petrolífera, oficina de manutenção de
veículos, aeroporto, etc.

 De modo geral o tempo de residência é menor que 30min e adotaremos 20min.

36.9 Limitações
 Potencial perigo de ressuspenção de sedimentos, o que dependerá do projeto feito.
 Não remove óleo dissolvido e nem emulsão com glóbulos de óleo muito pequenos.
 A área máxima deve ser de 0,4ha (4.000m2). Caso a área seja maior deve ser subdividida.
 O FHWA admite  que o limite de 0,4ha pode ir até 0,61ha .
 As águas pluviais retêm pouca gasolina e possui concentração baixa de hidrocarbonetos,

em geral o óleo e graxas nas águas pluviais está em torno de 15mg/l.
 As normas API (American Petroleum Institute) 1990, publicação nº 421, referente a

Projeto e operação de separadores de óleo/água: recomenda diâmetro dos glóbulos de óleo
a serem removidos em separadores por gravidade, devem ser maiores que 150m.

 O tamanho usual dos globos de óleo varia de 75m a 300m.
 A gravidade específica do óleo varia de 0,68 a 0,95.
 Resolução Conama 357/2005 artigo 34: os efluentes de qualquer fonte poluidora podem

ter até 20mg/l de óleos minerais.
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36.10 Custos e manutenção.
 Baixo custo de construção.
 O custo de construção varia de US$ 5.000 a US$ 15.000 sendo a média de US$ 7.000 a

US$ 8.000 conforme FHWA
 http://www.fhwa.dot.gov/environment/ultraurb/3fs12.htm Acessado em 8 de novembro

de 2005.
 O óleo e os sólidos devem ser removidos freqüentemente.
 Inspeção semanal.
 Nas duas primeiras câmaras irão se depositar ao longo do tempo cerca de 5cm de

sedimentos, devendo ser feita limpeza no mínimo 4 vezes por ano.
 O material da caixa de óleo deve ser bem vedado para evitar contaminação das águas

subterrâneas.
 Potencial perigo de descarga de nutrientes e metais pesados dos sedimentos se a limpeza

não for feita constantemente.
 Inspeção após chuva  13mm em 24h.
 Deverá ser feito monitoramento por inspeções visuais freqüentemente.
 Fácil acesso para manutenção.
 Uso de caminhões com vácuo para limpeza.
 Os materiais retirados da caixa de separação de óleo e resíduos deve ter o seu destino

adequado.

32.11 Lei de Stokes
Para óleos e graxas, conforme Eckenfelder, 1989 é válida a aplicação da Lei de Stokes.

Vt= (g / 18 ) x (w-o) x D2

Sendo:
Vt= velocidade ascensional (cm/s)
= viscosidade dinâmica das águas pluviais em poise. 1P= 1 g/cm x s
w=densidade da água (g/cm3)
o =densidade do óleo na temperatura (g/cm3) =1kg/litro
Sw = gravidade especifica das águas pluviais (sem dimensão)
So = gravidade específica do óleo presente nas águas pluviais (sem dimensão).
D= diâmetro do glóbulo do óleo presente (cm)
g= 981cm/s2

Para D=150μm=0,15mm=0,015cm
g=981cm/s2

Vt= (981 / 18 ) x (w-o) x (0,015)2

Vt= 0,0123 x [(Sw-So)/  ]
Vt= 0,0123 x [(1-So)/  ]

Sendo:
 =  /  = 1,007 x 10-6 m2/s
= viscosidade cinemática das águas pluviais em Stokes.
1 Stoke= 1cm2/s
10.000Stokes = 1m2/s
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Para D=60μm=0,06mm=0,006cm
g=981cm/s2

Vt= (981 / 18 ) x (w-o) x D2

Vt= (981 / 18 ) x (w-o) x (0,006)2

Vt= 0,002 x [(Sw-So)/  ]
Vt= 0,002 x [(1-So)/  ]

Sendo:
 =  /  = 1,007 x 10-6 m2/s
= viscosidade cinemática das águas pluviais em Stokes.
1 Stoke= 1cm2/s
10.000Stokes = 1m2/s

Para D=40μm=0,04mm=0,004cm
g=981cm/s2

Vt= (981 / 18 ) x (w-o) x D2

Vt= (981 / 18 ) x (w-o) x (0,004)2

Vt= 0,0009 x [(Sw-So)/  ]
Vt= 0,0009 x [(1-So)/  ]

Sendo:
 =  /  = 1,007 x 10-6 m2/s
= viscosidade cinemática das águas pluviais em Stokes.
1 Stoke= 1cm2/s
10.000Stokes = 1m2/s

Exemplo 36.4
Calcular a velocidade ascensional sendo a gravidade específica das águas pluviais Sw= 0,998 e do
óleo  So= 0,90 e viscosidade dinâmica de 0,01poise (20ºC)  para glóbulo de óleo com diâmetro de
150m.

Vt= 0,0123 x [(Sw-So)/  ]
Vt= 0,0123 x [(0,998-0,90)/ 0,01 ]  =0,12 cm/s=0,0012m/s (4,3m/h)

Exemplo 36.5
Calcular a velocidade ascensional sendo a gravidade específica das águas pluviais Sw= 0,998 e do
óleo  So= 0,90 e viscosidade dinâmica de 0,01poise (20ºC)  para glóbulo de óleo com diâmetro de
60m.

Vt= 0,002 x [(Sw-So)/  ]
Vt= 0,002 x [(0,998-0,90)/ 0,01 ]  =0,02 cm/s=0,0002m/s (0,71m/h)

Exemplo 36.6
Calcular a velocidade ascensional sendo a gravidade específica das águas pluviais Sw= 0,998 e do
óleo  So= 0,90 e viscosidade dinâmica de 0,01poise (20ºC)  para glóbulo de óleo com diâmetro de
40m.

Vt= 0,0009 x [(Sw-So)/  ]
Vt= 0,0009 x [(0,998-0,90)/ 0,01 ]  =0,009 cm/s=0,00009m/s (0,32m/h)

36.12 Dados para projetos
 O uso individual de uma caixa é para aproximadamente 0,4ha de área impermeabilizada

(Austrália, 1998) ou no máximo até 0,61ha conforme FHWA..

36.13 Desvantagens da caixa separadora de óleo
 Remoção limitada de poluentes.
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 Alto custo de instalação e manutenção.
 Não há controle de volume.
 Manutenção deve ser freqüente.
 Os sedimentos, óleos e graxas deverão ser retirados e colocados em lugares apropriados

conforme as leis locais.

36.14 Caixa de retenção de óleo API por gravidade
As teorias sobre dimensionamento das caixas de retenção de óleo por gravidade, seguiu-se a

roteiro usado na Nova Zelândia conforme http://www.mfe.govt.nz/publications/hazardous/water-
discharges-guidelines-dec98/app-5-separator-design-dec98.pdf com acesso em 8 de novembro de
2005.

Admite-se que os glóbulos de óleo são maiores que 150m e pela Lei de Stokes aplicado ao
diâmetro citado temos: So = gravidade especifica do óleo presente nas águas pluviais (sem dimensão).

As caixas API só funcionam para óleo livre.

Vt= 0,0123 x [(1-So)/  ] D=150μm
Sendo:
 =  / 
= viscosidade cinemática das águas pluviais em Stokes.
1 Stoke= 1cm2/s
10.000Stokes = 1m2/s
Vt= velocidade ascensional (cm/s)

A área mínima horizontal, nos separadores API é dada pela Equação:
Ah= F . Q. /Vt

Sendo:
Ah= área horizontal (m2)
Q= vazão (m3/s)
Vt= velocidade ascensional final da partícula de óleo (m/s)

F= fator de turbulência= F1 x F2

F1= 1,2
F2= fornecido pela Tabela (36.5) conforme relação Vh/ Vt

mailto:pliniotomaz@uol.com.br
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Figura 36.8- Esquema da caixa separadora API
Fonte:  Unified Facilities Criteria UF, US Army Corps of Engineers, Naval

Facilities Engiojneerinf Command, Air Force Civl Engineer Support Agency. 10 july 2001
UFC-3-240-03
http://chppm-www.apgea.army.mil/USACHPPM%20Technical%20Guide%20276.htm.  Acessado
em 12 de novembro de 2005.

Adotamos Vh= 0,015 m/s e Vt=0,002 m/s e a relação Vh/Vt= 0,015/0,002 = 7,5
Entrando com Vh/Vt=7,5 na Tabela (36.5) achamos F= 1,40. Podemos obter o valor de F usando a
Figura (36.9)

Tabela 36.5 – Escolha do valor de turbulência F2

Vh/Vt F2 F=1,2F2

20 1,45 1,74
15 1,37 1,64
10 1,27 1,52
6 1,14 1,37
3 1,07 1,28

Fonte:http://www.mfe.govt.nz/publications/hazardous/water-discharges-guidelines-dec98/app-
5-separator-design-dec98.pdf. Acessado em 12 de novembro de 2005.
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Figura 36.9- Valores de F em função de Vh/Vt
Fonte:http://www.mfe.govt.nz/publications/hazardous/water-discharges-

guidelines-dec98/app-5-separator-design-dec98.pdf. Acessado em 12 de novembro de
2005.

Figura 36.10 - Caixa de retenção de óleos e sedimentos conforme API
Fonte: City of Eugene, 2001
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As dimensões mínimas adotadas na Cidade de Eugene, 2001 que estão na Figura (36.9)
são as seguintes:

 Altura de água mínima de 0,90m e máxima de 2,40m.
 Altura mínima da caixa é de 2,10m para facilidade de manutenção..
 A caixa de regularização tem comprimento minimo de 2,40m
 A caixa de sedimentação tem comprimento minimo de L/3 a L/2.
 O comprimento mínimo de toda as três câmaras é de 5 vezes a largura W.
 A largura mínima W é de 1,80m
 Observar na Figura ( 36.9) a caixa separadora, pois, geralmente a caixa separadora de

óleo é feita off line.
 Geralmente a caixa de captação de óleos e graxas é enterrada.
 Deverá haver dispositivo para a retirada do óleo.

A área mínima transversal Ac é fornecida pela relação:

Ac= Q/ Vh
Sendo:
Ac= área mínima da seção transversal da caixa (m2).
Vh=velocidade horizontal (m/s) = 0,015m/s
Q= vazão de pico (m3/s)

O valor da velocidade horizontal Vh muito usado para glóbulos de óleo de diâmetro de
150µm é Vh= 0,015m/s o que resultará em:

Ac= Q./ Vh
Ac= Q/ 0,015 =67Q

Exemplo 36.7
Calcular a área mínima transversal Ac para vazão de entrada de 0,020m3/s para caixa de detenção de
óleo e graxas a partir do diâmetro de 150µm.

Ac= 67Q
Ac= 67x 0,020

Ac=1,34m2

Número de canais (N)
Geralmente o número de canais é igual a um.
N=1 (número de canais). Se Ac>16m2 então N>1 (Arizona, 1996)

Profundidade da camada  de água dentro do separador de óleo e graxas (d).

d= ( r x Ac) 0,5

d= máxima altura de água dentro do separador de óleo (m) sendo o mínimo de d ≥ 0,90m.
r= razão entre a profundidade/ largura que varia de 0,3 a 0,5, sendo comumente adotado r=0,3

Exemplo 36.8
Calcular o valor de d para r=0,3 e Ac= 1,34m2

d= ( r x Ac) 0,5

d= ( 0,3 x 1,34) 0,5
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d=0,63m.
Portanto, a altura do nível de água dentro da caixa é 0,63m, mas para efeito de manutenção a

altura mínima deverá ser de 1,80m.

Largura da caixa (W)
r= d/W=0,3

W= d/0,3= 0,63 / 0,3 = 2,10m
Então a largura da caixa separadora de óleo será de 2,10m.

Comprimento (Ls) da caixa separadora API
Ls = F . d .  (Vh/ Vt)

Sendo:
Ls=comprimento do separador (m)
d=altura do canal (m)
Vh= velocidade horizontal (m/s)
Vt= velocidade ascensional (m/s)
F=fator de turbulência. Adotamos Vh/vt= 7,5 o valor F=1,40

Os dados aproximados de La e Lf foram adaptados de:
http://www.ci.tacoma.wa.us/WaterServices/permits/Volume5/SWMM%20V5-C11.pdf de

Thurston, janeiro de 2003. Acesso em 8 de novembro de 2005.
Um valor muito usado para o Fator de Turbulência é F= 1,40 correspondente a Vh/vt

=7,5. Fazendo as substituições teremos:
Ls = F . d .  (Vh/ Vt)
Ls = 1,40 x d x 7,5= 10,5 x d
Ls = 10,5 x d

Exemplo 36.9
Calcular o comprimento somente da caixa separadora de óleos e graxas, sendo a altura do nível de
água de 1,22m.

Ls = 10,5 x d

Comprimento da caixa de regularização(La)
O comprimento mínimo é de 2,40m.

Comprimento da caixa de sedimentação (Lf)
A área para sedimentação é dado em função da área impermeável, sendo usado como dado

empírico 20m2/ ha de área impermeável. Portanto, a área da caixa de comprimento Lf não poderá ter
área inferior ao valor calculado.
Área= 20m2/ha x A (ha)
W= largura

Lf= Área da caixa de sedimentação  /W

Exemplo 36.10
Seja área com 4000m2 e largura da caixa de retenção de óleo de W=2,40m. Calcular o comprimento
Lf.
Área da caixa de sedimentação = 20m2/ha x (4000/10000)= 8m2

Lf = Área da caixa de sedimentação / W= 8m2 / 2,40m = 3,33m
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Comprimento total (L) da caixa de captação de óleo
O comprimento L será a soma de três parcelas, sendo geralmente maior ou igual a 12,81m :

 Lf corresponde a caixa de sedimentação que ficará no inicio
 Ls corresponde a caixa separadora de óleo propriamente dita que ficará no meio.
 La corresponde a caixa de saída para regularização da vazão.

L = Lf + Ls + La

O comprimento total do separador é a soma de três componentes das câmaras de:
sedimentação; separação do óleo da água e regularização conforme Figura (36.11):

= comprimento das três caixas, sendo a primeira para sedimentação, a segunda para separação
do óleo propriamente dito e a terceira para regularização.

Figura 36.11- Esquema de uma caixa de retenção de óleo e sedimentos.
Exemplo 36.11
Calcular o comprimento total L para área da bacia de 4.000m2 (0,4ha) sendo Ls=12,81, Lf= 3,33m.
Adotando-se o mínimo para La=2,40 teremos:

L= Ls+ Lf+ Ls = 12,81+ 3,33+ 2,40= 18,54m

L

Lf Ls La
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Figura 36.12- Variáveis da caixa separadora de óleos e graxas. Observar que a altura d é a
lâmina de água existindo uma folga para até a altura máxima da caixa. O comprimento L ou
seja Ls vai da caixa de sedimentação até a caixa de regularização.
Fonte:
http://www.mfe.govt.nz/publications/hazardous/water-discharges-guidelines-dec98/app-5-
separator-design-dec98.pdf
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Ventilação
Deverá haver ventilação por razão de segurança e se possível nos quatro cantos da caixa.  O

diâmetro mínimo da ventilação é de 300mm e deve ter tela de aço com ¼” .
Existem caixas com tampas removíveis e outras que podem ser usados insufladores de ar.
A altura da caixa mínima deverá ser de 2,10m para facilitar a manutenção.

36.15 Dimensões mínimas segundo FHWA
As dimensões internas mínimas para uma área de 0,4ha (4.000m2) é a seguinte:

Profundidade= 1,82m
Largura =1,22m
Comprimento = 4,26m
Comprimento da primeira câmara= 1,82m
Comprimento para cada uma das outras duas câmaras= 1,22m
Volume das duas primeiras câmaras =(1,82m+ 1,22m) x 1,82m x 1,82m=10m3.
Taxa= 10m3/ 0,4ha=  25m3/ha (28m3/ha)
Taxa= 2,2m2/ 0,4ha =  6 m2/ha (20m2/ha)
Volume da caixa separadora= 9,5m3

Área superficial da caixa separadora= 5,2m2

Profundidade=d=1,82m
Figura 36.13- Esquema de uma caixa de retenção de óleo e sedimentos mínima para área até
0,4ha (FHWA) com as dimensões internas.

O comprimento Lf que depende do que vai ser sedimentado pode ser adaptado as condições
locais.

36.16 Volume de detenção
O volume de detenção para período de retorno Tr=10anos.

V= 4,65 AI . A                   para Tr= 10anos
A= área da bacia (ha). A100ha
V= volume do reservatório de detenção (m3)
AI= área impermeável (%) variando de 20% a 90%
A= área em hectares (ha)  100ha
A vazão específica para pré-desenvolvimento para período de retorno de 10anos é de 24

litros/segundo x hectare.

L =4,26m

Lf=1,82
82

Ls=1,22m La=1,22
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Figura 36.14- Separador de óleo e graxas em forma de um poço de visita. Temos dois tipos
básicos de separadores de óleos e graxas. A primeira é a caixa de três câmaras e a segunda é o
poço de visita.
http://www.ci.tacoma.wa.us/WaterServices/permits/Volume5/SWMM%20V5-C11.pdf. Com
acesso em 8 de novembro de 2005.
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Exemplo 36.12
Dimensionar uma caixa de retenção óleo/água API para reter glóbulos ≥150µm. A área de um
estacionamento de veículos tem 4.000m2 e a mesma será calculada off-line. Supomos first flush
P=25mm. Supomos que o estacionamento tem 100m de testada com 40m de largura e a declividade é
de 0,5% (0,005m/m)

Cálculo da vazão para melhoria da qualidade das águas pluviais.

Coeficiente volumétrico Rv
Rv=0,05+0,009x AI
Supomos C= Rv
C= 0,05 + 0,009 x 10 = 0,95

Intensidade da chuva correspondente ao volume WQv em mm/h para a RMSP.
I =   45,13 x C + 0,98

Tempo de concentração
Usando para o tempo de concentração da Federal Aviation Agency (FAA, 1970)
L= 40m
S=0,005m/m
C=0,95

tc= 3,26 x (1,1 – C) x L 0,5 / S 0,333

tc= 3,26 x (1,1 – 0,95) x 40 0,5 / 0,005 0,333 = 15min

Para São Paulo, equação de Paulo Sampaio Wilken:

1747,9 . Tr
0,181

I =------------------------ (mm/h)
( t + 15)0,89

Tr= 10anos

1747,9 x 100,181

I =------------------------ =128mm/h
( 15 + 15)0,89

Fórmula Racional
Sendo:
A= 0,4 ha
I = 96mm/h
Vazão de pico

Q=CIA/360= 0,95 x 128 x 0,4 / 360= 0,135m3/s = 135litros/segundo (Pico da vazão para
Tr=10anos)

Portanto, o pico da vazão da área de 4000m2 para Tr=10anos é de 130 litros/segundo.
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Vazão para melhoria da qualidade das águas pluviais referente ao first flush
A vazão que irá para a caixa será somente aquela referente ao volume WQv.

A= 0,4ha

Intensidade da chuva áreas A≤ 2ha para a RMSP.
I =   45,13 x C + 0,98= 45,13 x 0,95 + 0,98 = 44mm/h

Fórmula Racional
Q= C . I . A /360    = 0,95 x 44 x 0,4 / 360 = 0,050m3/s = 50litros/segundo

Portanto, a vazão que irá para a caixa de captação de óleo será de 50litros/segundo o restante 135-
50= 85 litros/segundo irá para o sistema de galeria existente ou para o córrego mais próximo.

Velocidade ascensional e horizontal
Adotamos velocidade ascensional vt=0,002m/s e velocidade horizontal Vh=0,015m/s

Área da secção transversal Ac
Q= 0,050m3/s

Ac= Q/ 0,015 =0,05/0,015= 3,4m2

Altura d da lâmina de água na caixa
d= ( r x Ac) 0,5

r=0,5 (adotado)
d= ( 0,5 x 3,4) 0,5 = 1,30m.

Comprimento Ls da câmara de separação de óleo propriamente dita

Ls= 10,5 x d= 10,5 x 1,30m = 13,65m

Largura W da caixa
W= d / 0,5 = 1,30 / 0,5 = 2,60m> 1,20m mínimo adotado

Câmara de sedimentação
Taxa normalmente adotada para sedimentação=20m2/ha x 0,4ha = 8m2

La= Área da câmara sedimentação / largura = 8,0/ 2,60= 3,10m> 2,40m OK.

Câmara de regularização
Adotado comprimento Lf= 1,20m conforme FHWA

Comprimento total das três câmaras
L =La + Ls + Lf = 3,10+ 13,65 + 1,20 = 17,95m
Altura d=1,80 para manutenção. Largura W= 3,00m. Comprimento total= 17,95m

Conferência:
Vh= Q / d x W = 0,050 / (1,3 x 2,6) = 0,0148m/s <0,015m/s OK

Tempo de residência
A área da seção transversal tem 3,00m de largura por 1,30m de altura.
S= 2,60 x 1,30= 3,38m2
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Q= S x V
V= Q / S= 0,050m3/s / 3,38m2 = 0,01m/s
Mas tempo= comprimento / velocidade = 17,95m / 0,0148m/s= 1213s= 20,2min > 20min OK.

36. 17  Modelo de Auckland
Vamos apresentar o modelo de Auckland que é muito prático e eficiente para dimensionar

caixa API.
Área da projeção da caixa

A área da caixa onde será flotado o óleo é:
Ad= (F x Qd)/ Vt

Sendo:
Ad= área da caixa onde será flotado (m2). Nota: não inclui a primeira câmara de sedimentação e nem
a última câmara de equalização.
F= fator de turbulência (adimensional)
Qd= vazão de pico (m3/h)
Vt= velocidade ascensional (m/h) que depende do diâmetro do glóbulo e da densidade específica.

O fator de turbulência F é dado pela Tabela (36.6).

Tabela 36.6- Fator de turbulência conforme Vh/VT conforme Auckland, 2002
Vh/Vt Fator de turbulência

F
15 1,64
10 1,52
6 1,37
3 1,28

Segundo Auckland, 2002 devemos adotar certos critérios que são:
 Vh ≤ 15 . VT
 Vh < 25m/h
 d= profundidade (m)
 0,3W < d ≤ 0,5 W   (normalmente d=0,5W)
 0,75 < d < 2,5m
 W= largura da caixa (m)
 1,5m < W < 5m
As restrições como a profundidade mínima de 0,75m é importante, assim como manter
sempre Vh<15Vt.

Exemplo 36.13- Adaptado de Auckland
Dimensionar para um posto de gasolina com área de 300m2 uma caixa API para captar os óleos
e graxas provenientes das precipitações no pátio.
Auckland adota para o first flush com Intensidade de chuva I=15mm/h

Q=CIA/360
A= 300/10000=0,03ha
I=15mm/h
C=1
Q=CIA/360= 1,0x15mm/hx0,03ha/360=0,00125m3/s=4,5m3/h
A velocidade ascensional para globulo de 60μm é Vt= 0,62m/h.
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A velocidade horizontal Vh deve ser:
Vh= 15 x Vh= 15 x 0,62m/h=9,3m/h
A área da secção transversal será:

Qd/Vh= 4,5m3/h / 9,3m/h=0,48m2

Portanto, a área da secção transversal deverá ter uma áea de 0,48m2, o que daria uma seção
muito pequena e entao vamos escolher as dimensões mínimas que são: largura W=1,50m e
profundidade d=0,75m resultando a seção transversal: 0,75x1,50=1,125m2

Vh x A= Qd
Vh= Qd/ A= 4,5m3/h/ 1,125m2=4 m/h
Vamos achar o fator de turbulência F, mas precisamos da relação Vh/Vt
Vh/Vt= 4m/h/ 0,62m/h= 6,45
Entrando na Tabela (36.6) estimamos F=1,40
A area superficial da câmara do meio destinada a flotação do óleo:

Ad= F x Qd/ Vt
Ad= 1,40 x 4,5m3/h/ 0,62m/h

Ad=10,2m2

Portanto, a área para a flotação do oleo terá 10,2m2. Considerando uma largura de 1,50m
teremos:
10,2m2/ 1,50m= 6,80m
Comprimento de 6,80m

Para a primeira câmara de sedimentação é usual tomarmos comprimento igual a L/3 e para o
tanque de equalização L/4
Assim teremos:

Primeira câmara (sedimentação) = L/3=6,80m/3= 2,27m
Segunda câmara (flotação do óleo) =L=6,80m
Terceira câmara= L/4=6,80m/4=1,70m
Comprimento total= 10,77m
Profundidade adotada=d= 0,75m
Largura=W=1,50m

Profundidade=d=0,75   e largura = 1,50m
Placas coalescentes

Caso queiramos usar placas coalescentes verticais teremos:
Ah= Qd / Vt

Sendo:
Ah= área mínima horizontal das placas (m2)
VT= velocidade ascensional (m/h)
Áh= 4,5m3/h / 0,62m/h = 7,26m2

Considerando placa com 0,75m x 1,50m temos:
7,26/0,75x1,50=7 placas

Espessura estimada da placa= 1cm
Espaçamento entre as placas= 2cm
Folga: 15cm antes e depois

L =10,77m

Lf=2,27
282

Ls=6,80m La=1,70
,22
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Distância= 15+7 x 2 + 7+15= 51cm
Área = 0,51m x 1,50=0,77m2 que é bem menor que os 10,2m2 obtidos no filtro API gravimétrico.

Aa= Ah/ cos (θ)
Sendo:
A área da placa (m2)
Ah= área mínima horizontal (m2)
θ=ângulo de inclinação da placa com a horizontal
θ=60º

Aa= 7,62m2/ cos (60)= 7,62/0,50=15,24m2

Exemplo 36.14- Dados do Brasil
Dimensionar para um posto de gasolina com área de 300m2 uma caixa API para captar os óleos
e graxas provenientes das precipitações no pátio com glóbulo de 60μm usando first flush
P=25mm.
Coeficiente volumétrico Rv

Rv=0,05+0,009x AI
Supomos C= Rv
C= 0,05 + 0,009 x 10 = 0,95
Adotando first flush P=25mm
WQv= (P/1000) Rv x A= (25/1000) x 0,95 x 300m2=7,13m3

Relativamente ao first flush queremos que as primeiras aguas, ous seja P=25mm chegue a caixa de
captação de oleos graxas. O restante da água pode passar por cima da mesma e ir para a rua. Detemos
somente o denominado first flush.
Intensidade da chuva correspondente ao volume WQv em mm/h.

Qd= 0,1 x WQv/ (5min x 60s)= 0,1 x 7,13m3/ 300s= 0,00238m3/s=8,6m3/h
A= 300/10000=0,03ha
I=8,8mm/h
C=0,95

Portanto, a vazao de pico que vai para o first flush é 8,6m3/h.

A velocidade ascensional para globulo de 60μm é Vt= 0,71m/h.
A velocidade horizontal Vh deve ser:
Vh= 15 x Vh= 15 x 0,71m/h=10,7m/h
A area da secção transversal será:
Qd/Vh= 8,6m3/h / 10,7m/h=0,80m2

Portanto, a área da secção transversal deverá ter uma área de 0,80m2, o que daria uma seção
muito pequena e adotaremos as dimensoes minimais:

largura W=1,50m
profundidade d=0,75m resultando a
seção transversal: Wx d= 1,50m x 0,75m=1,125m2= A
Vh x A= Qd
Vh= Qd/ A= 8,6m3/h/ 1,125m2=7,6m/h
Vamos achar o fator de turbulencia F, mas precisamos da relação Vh/Vt
Vh/Vt= 7,6m/h/ 0,71m/h= 10,7
Entrando na Tabela (36.6) estimamos F=1,52
A area superficial da câmara do meio destinada a flotação do óleo:

Ad= F x Qd/ Vt
Ad= 1,52 x 8,6m3/h/ 0,71m/h= 18,41m2
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Portanto, a área para a flotação do oleo terá 18,41m2. Considerando uma largura de 1,50m
teremos:
18,41m2/ 1,50m= 12,27m.

Portanto, o comprimento de 12,27m
Para a primeira câmara de sedimentação é usual tomarmos comprimento igual a L/3 e para o

tanque de equalização L/4
Assim teremos:

Primeira câmara (sedimentação) = L/3=12,27m/3= 4,09m
Segunda câmara (flotação do óleo) =L=12,27m
Terceira câmara= L/4=12,27/4=3,07m
Comprimento total= 19,43m
Profundidade adotada= 0,75m

Profundidade=d=0,75   e largura = 1,50m

Conferência:
O volume WQv= 7,13m3 deverá ser menor que o volume da 1ª câmara e da segunda câmara:
Volume 1ª e 2ª câmara= (4,09+12,27) x 1,50 x 0,75=18,4m3> 7,13m3 OK.

Conclusão:
Como podemos ver o uso de captação de óleo com o método gravimétrico da API resulta em

caixas muito grandes e daí se usar caixas com placas coalescentes. Salientamos ainda que as caixas
API são geralmente usadas para glóbulos de 150μm e não de  60μm.

Exemplo 36.15
Dimensionar para um posto de gasolina com área de 300m2 uma caixa API para captar os óleos
e graxas provenientes das precipitações no pátio usando glóbulos de 150μm e first flush
P=25mm.
Coeficiente volumétrico Rv

Rv=0,05+0,009x AI
Supomos C= Rv
C= 0,05 + 0,009 x 10 = 0,95

WQv= (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,95 x 300m2=7,13m3

A vazão que chega à  caixa de detenção pode ser dimensionado como a vazão que chega ao
pré-tratamento usando o tempo de permanência minimo de 5min e então teremos:

Qo= 0,1 x WQv/ (5min x 60)
Qo= 0,1 x 7,13m3/ (5min x 60)=0,00238m3/s=8,6m3/h

A velocidade ascensional para glóbulo de 150μm é Vt= 3,6m/h.
A velocidade horizontal Vh deve ser:
Vh= 15 x Vh= 15 x 3,6m/h=54m/h
A área superficial da câmara do meio destinada a flotação do óleo:

L =19,43m

Lf=4,09
07282

Ls=12,27m La=3,07
,7570,2
2
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Ad= F x Qd/ Vt
Vh/ Vt= 54m/h/ 3,6m/h= 15
Entrando na Tabela (36.6)  achamos F=1,37

Ad= F x Qd/ Vt
Ad= 1,37 x 8,6m3/h/ 3,6m/h= 3,27m2

Portanto, a área para a flotação do óleo terá 3,27m2. Considerando uma largura de 1,50m
teremos:
3,27m2/ 1,50m= 2,18m.

Portanto, o comprimento de 2,18m
Para a primeira câmara de sedimentação é usual tomarmos comprimento igual a L/3 e para o

tanque de equalização L/4
Assim teremos:

Primeira câmara (sedimentação) = L/3=2,18m/3= 0,73m
Segunda câmara (flotação do óleo) =L=2,18m
Terceira câmara= L/4=2,18m/4=0,55m
Comprimento total= 3,46m
Profundidade adotada= 0,75m

Profundidade=d=0,75   e largura = 1,50m

36.18 Caixa de retenção coalescente com placas paralelas
As equações para a caixa de retenção coalescente com placas paralelas são várias e todas

provem da aplicação da Lei de Stokes conforme já visto na caixa de retenção óleo/água da API. Para
efeito de aplicação dos princípios de Hazen são usadas somente as projeções das placas.

Geralmente este tipo de caixa é para glóbulos acima de 40 ou 60m.
Para lançamento em cursos de água o ideal é que as placas consigam que o efluente

tenha no máximo 20mg/L de óleo e para isto necessitamos de glóbulos maiores ou iguais a
60μm. Usando glóbulos até 20 μm poderemos ter efluente com máximo de 10mg/L.

Os glóbulos de óleo se movem entre as placas de plásticos ou polipropileno e vão aumentando
em tamanho e vão indo para a superfície. Podem ser mais barato que as caixas de retenção tipo API.

Os glóbulos vão se formando e vão subindo numa posição cruzada com o escoamento
seguindo as placas.

L =3,46m

Lf=0,73
mm

Ls=2,18m
La=0,55
,07,757
0,22
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Figura 36.1- Placa coalescentes

Quando prevemos uma grande quantidade de sólidos as placas são instaladas a 60º com a
horizontal para evitar o entupimento. Havendo manutenção adequada das placas coalescentes
paralelas não haverá entupimento das mesmas.

As placas são ajuntadas em pacotes e podem entupir motivo pelo qual tem que ser
estabelecido um intervalo de aproximadamente 6 meses para a limpeza com jatos de água através de
mangueiras.

Para o trabalho perfeito das placas coalescente é necessário o regime laminar para
escoamento.

Os separadores coalescentes usam meio hidrofóbico (repele a água) ou oleofílico (adora óleo),
isto é, meio que repelem a água e atraem o óleo.  O óleo pode ser retirado por processo manual ou
automático e pode ser recuperado e usado para outros fins.

Os efluentes das caixas separadoras com placas paralelas indicam retiradas de até 60% do óleo
em comparação com o sistema convencional API.

Dependendo da temperatura do líquido que vai ser detido o óleo usa-se o material adequado.
Assim podem ser usados PVC (60ºC), PVC para alta temperatura (66ºC), Polipropileno (85ºC) e aço
inoxidável (85ºC).

As caixas coalescentes com placas paralelas da mesma maneira que as caixas API possuem
três câmaras:

 Câmara de sedimentação;
 Câmara onde estão as placas paralelas e
 Câmara de descarga,

A câmara de sedimentação deve ter:
 Área superficial de no mínimo 20m2/ha de área impermeável;
 Comprimento deve ser maior ou igual a L/3
 O comprimento recomendado é L/2 (recomendado).

A câmara de descarga deve ter:
 Comprimento mínimo de 2,40m.
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 Comprimento deve ser maior que L/4 (recomendado).

A câmara onde estão as placas paralelas deve ter as seguintes características:
 Confirmar com o fabricante as dimensões para não se ter dúvidas;
 A distância entre uma placa e outra varia de 2cm a 4cm.
 Deverá haver folga de 0,15m antes e depois do pacote de placas paralelas.
As placas paralelas estão inclinadas de 45º a 60º e espaçadas uma das outras de ½” pois possuem

corrugações. As placas são instaladas em blocos. São feitas de aço, fibra de vidro ou polipropileno.
Deve haver um espaço mínimo externo de  8m x 5m para a retirada das placas manualmente ou

através de equipamentos.
Para D=0,006cm (60m)

Vt= 0,0020 x [(Sw-So)/  ] (cm/s)

A área mínima horizontal, nos separadores coalescente é dada pela Equação:

Ah=  Q. / Vt
Sendo:
Ah= área horizontal (m2)
Q= vazão (m3/s)
Vt= velocidade ascensional final da partícula de óleo (cm/s)

A velocidade ascensional sendo a gravidade específica das águas pluviais Sw= 0,998 e do óleo
So= 0,85 e viscosidade dinâmica de 0,01poise (20º C)  para glóbulo de óleo com diâmetro de 60m.

Vt= 0,002x [(Sw-So)/  ]

Vt= 0,002 x [(0,998-0,85)/ 0,01 ]  =0,0296 cm/s=0,000296m/s=1,07mh

Ah=  Q / Vt

Ah=  Q / 0,0003=3378Q
Área de uma placa

Aa=Ah/ cos ()
Sendo:
Aa= área de uma placa (m2)
 = ângulo da placa com a horizontal. Varia de 45º a 60º.
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Figura 36.15- Exemplo de placas paralelas por gravidade.
Fonte : Tennessee Manual BMP  Stormwater Treatment, 2002

Notar na Figura (36.12) que existem as três câmaras, sendo a primeira de sedimentação, a
segunda onde estão as placas coalescentes e a terceira câmara de regularização ou regularização da
vazão. As placas coalescentes ocuparão menos espaços e, portanto a caixa será menor que aquela das
normas API.
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Figura 36.16- Esquema da caixa separadora coalescente com placas separadoras
Fonte:  Unified Facilities Criteria UF, US Army Corps of Engineers, Naval Facilities

Engiojneerinf Command, Air Force Civl Engineer Support Agency. 10 july 2001 UFC-3-240-03
http://chppm-www.apgea.army.mil/USACHPPM%20Technical%20Guide%20276.htm.
Acessado em 12 de novembro de 2005.

Notar na Figura (36.16) que as placas coalescentes fazem com que os glóbulos de óleo se
acumulem e subam para serem recolhidos.

Quando se espera muitos sedimentos para evitar entupimentos devem-se usar placas com
ângulo de 60 º.

Exemplo 36.16
Calcular separador com placas coalescentes para vazão de 0,0035m3/s

Ah= 3378 x Q = 3378 x 0,0035= 11,82m2

Aa= Ah / cos ()
 = 45 º

Aa= Ah / cos () = 11,82m2/ 0,707= 16,72m2

Portanto, serão necessário 38,2m2 de placas coalescentes, devendo ser consultado o fabricante a
decisão final.

36.19 Fabricantes no Brasil de caixas com placas coalescentes
No Brasil existe firmas que fazem caixas separadora de óleo para vazão até 40m3/h com

tempo minimo de residência de 20minutos, para densidade de hidrocarboneto ≤0,90g/cm3 e
performance de 10mg/L para partículas ≥40µm ou mais fabricado pela Clean Environment Brasil
(www.clean.com.br).
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SEPARADOR COM SKIMMER

Figura 36.17 – Caixa separadora de óleo fabricado http://www.capeonline.com.br/com_sep.htm
. Acesso em 17 de julho de 2008 de 10m3/h a 40m3/h com teor máximo de saída de óleo de
20mg/L.

Figura 36.18- Caixa separadora de óleo com placas coalescentes
http://www.controleambiental.com.br/sasc_cob_pista2.htm. Acesso em 12 de novembro de
2005.

36.20Flotação
Iremos reproduzir aula que tive em 1994 com o engenheiro químico Danilo de Azevedo em

curso sobre “Efluentes Líquidos Industriais”.
Flotação é um processo para separar sólidos de baixa densidade ou partículas liquidas de uma

fase liquida.
A separação é realizada pela introdução de gás (ar) na forma de bolhas na fase líquida.
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A fase líquida é pressurizada em uma pressão de 2atm a 4atm, na presença de suficiente ar
para promover a saturação da água. Nesse momento o liquido saturado com o ar é despressurizado até
a pressão atmosférica por passagem através de uma válvula de redução.

Pequenas bolhas são liberadas na solução devido a despressurizarão.
Sólidos em suspensão ou partículas líquidas, por exemplo, óleo, tornam-se flutuantes devido à

pequenas bolhas, elevando-se até a superfície do tanque.
Os sólidos em suspensão são retirados.
O líquido clarificado é removido próximo ao fundo e parte é reciclado.
Empregam-se em:

 Separação de graxas, óleos, fibras e outros sólidos de baixa densidade,
 Adensamento de lodo no processo de lodos ativados;
 Adensamento de lodos químicos resultantes de tratamento por coagulação.

Componentes básicos:
 Bomba de pressurização
 Injetores de ar
 Tanque de retenção
 Válvula de redução de pressão
 Tanque de Flotação

Uma discussão mais detalhado sobre flotação poderá ser feita no livro “Wastewater
Engineering- Treatment disposal reuse” de Metcalf & Eddy, 1991 da Editora McGraw-Hill e o livro
“Industrial Water Pollution Control” de W. Wesley Eckenfelder, 1989.

36.21 Sistemas industriais americanos para separação de óleos e graxas
Nos Estados Unidos existem vários sistemas para melhoria da qualidade das águas pluviais

inclusive com caixas separadoras de óleos e graxas e que são fabricadas pelas firmas abaixo
relacionadas com o seu  o site onde poderão ser procuradas mais informações a respeito.

 Stormceptor Corporation www.stormceptor.com
 Vortechnics Inc. www.vortechnics.com
 Highland Tank (CPI unit) www.highlandtank.com
 BaySaver, Inc. www.baysaver.com
 H. I. L. Downstream Defender Tecnology, Inc. http://www.hydro-international.biz/

Cada fabricante tem o seu projeto específico sendo que é usado de modo geral o período de
retorno Tr= 1ano  ou Tr= 0,5ano (80% de Tr=1ano) ou Tr= 0,25ano = 3meses (62% de Tr=1ano). As
áreas são de modo geral pequenas e variam conforme o fabricante, devendo ser consultado a respeito.

Quanto a eficiência dos sistemas industriais americanos a melhor comprovação é aquelas
feitas por universidades. Por exemplo, em dezembro de 2001 o departamento de engenharia civil da
Universidade de Virginia fez testes de campos sobre a unidade industrial denominada Stormvault.

A grande vantagem destes sistemas industriais é que são compactos em relação aos sistemas
convencionais.
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Figura 36.19 – Caixa separadora de óleo e graxa tipo poço de visita patente da firma
Downstream Defender.
http://www.ci.knoxville.tn.us/engineering/bmp_manual/knoxvilleBMP.pdf. Acesso em 12 de
novembro de 2005

Figura 36.20 – Caixa separadora de óleo e graxa tipo poço de visita patente da firma
Stormceptor.
http://www.ci.knoxville.tn.us/engineering/bmp_manual/knoxvilleBMP.pdf. Acesso em 12 de
novembro de 2005
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Figura 36.21- Instalação de Baysaver.
http://www.baysaver.com/newweb_cfmtest/sys_details_installation.cfm. Acesso em 12 de
novembro de 2005.
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36.22 Skimmer
O skimmer é feito para retirar o óleo.

Figura 36.22- Sobre o liquido existe o recolhimento do óleo automático
http://www.ambarenvironmental.com/html/waste_water_plants.html#b2sump

Figura 36.23- Dispositivo que faz rodar a esteira para recolhimento do óleo
http://www.ambarenvironmental.com/html/waste_water_plants.html#b2sump

Figura 36.24- Dispositivo que faz rodar a esteira para recolhimento do óleo e o recolhimento.
http://www.ambarenvironmental.com/html/waste_water_plants.html#b2sump
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36.23 Postos de Gasolina
O Semasa órgão encarregado do sistema de água potável, esgoto sanitário e águas pluviais de

Santo André possui o Decreto 14555 de 22 de setembro de 2000 que trata dos postos de serviços que
geram óleos e graxas.Cita que o lançamento de óleo e graxa mineral sendo que o limite deve ser
inferior a 20mg/L

Nota: isto pode ser atingido com glóbulos de 60μm, mas a maioria dos fabricantes de caixas
separadoras de óleos e graxas para postos de gasolina com placas coalescentes no Brasil retêm
glóbulos igual ou maior que 40μm e a perfomance de óleo e graxa mineral é 10mg/L para densidade
de hidrocarboneto de 0,90g/cm3, o que é excelente com vazões que atingem até 40m3/h.

É interessante examinarmos também a Conama Resolução nº 273 de 29 de novembro de 2000
que trata das instalações de postos de gasolina.

36.24 Vazão que chega até o pré-tratamento
Uma das dificuldades que temos é calcular a vazão que chega à caixa de captação de óleos e

sedimentos. Temos dois tipos de dimensionamento, sendo um quando trata-se de lavagem de veículos
somente e neste caso precisamos da vazão de pico em m3/h. No outro caso trata-se das precipitações
que será usada 90% da precipitação anual média, que é o first flush. Para a RMSP usaremos first flush
P=25mm.

Vamos apresentar quatro métodos para estimar a vazão que chega até o pré-tratamento quando
o mesmo está off-line.

Os métodos são:
 Método SCS TR-55 conforme equação de Pitt
 Método aproximado do volume dos 5min
 Método Santa Bárbara para P=25mm
 Método Racional até 2ha.

36.24.1 Vazão que chega até o pré-tratamento usando o Método TR-55 do SCS
O objetivo é o cálculo do número da curva CN dada a precipitação P e a chuva excedente Q.
De modo geral a obtenção de CN se deve a obras off-line. Obtemos o valor de CN e continuamos

a fazer outros cálculos.
Os valores de P, Q, S estão milímetros.

( P- 0,2S ) 2

Q= --------------------- válida quando P> 0,2 S (Equação 36.1)
( P+0,8S )

25400
sendo   S= ------------ - 254 (Equação 36.2)

CN

Dada as a Equação (25.3) e Equação (25.4). São dados os valores de Q e de P. Temos então duas
equações onde precisamos eliminar o valor S, obtendo somente o que nos interessa, isto é, o valor do
número da curva CN.

Pitt, 1994 in Estado da Geórgia, 2001 achou a seguinte equação utilizando NRCS TR-55,1986
adaptado para P e Q em milímetros.

CN= 1000/ [10 + 0,197.P + 0,394.Q – 10 (0,0016Q 2 + 0,0019 .Q.P) 0,5]    Equação (36.3)
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Exemplo 36.17
Seja um reservatório de qualidade da água com tc=11min, área impermeável de 70% e first flush
P=25mm e Área =2ha. Calcular a vazão separadora para melhoria de qualidade das águas pluviais
WQv.
Coeficiente volumétrico Rv
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 70 = 0,68 (adimensional)
Q = P . Rv = 25mm x 0,68 = 17mm

Vamos calcular o número da curva CN usando a Equação de Pitt
CN= 1000/ [ 10 + 0,197.P + 0,394.Q – 10 (0,0016Q 2 + 0,0019 .Q.P) 0,5]

CN= 1000/ [ 10 + 0,197x25 + 0,394x17 – 10 (0,0016x17 2 + 0,0019 x17x25) 0,5]
CN= 96,6

Vamos calcular a vazão usando o método SCS – TR-55
S= 25400/ CN – 254 = 25400/96,6 – 254 =9mm
Usa-se a simplificação de Q=P x Rv, que produz o volume  do reservatório para qualidade da

água em mm.
Q=  P x Rv= 25mm x 0,68= 17mm= 1,7cm (notar que colocamos em cm)

Ia = 0,2 S = 0,2 x 9mm=1,8mm
Ia/P= 1,8mm/25mm =0,072 e portanto adotamos Ia/P=0,10
Escolhendo Chuva Tipo II para o Estado de São Paulo.

Co= 2,55323
C1= -0,6151
C2= -0,164

tc= 11min = 0,18h (tempo de concentração)
log (Qu) = Co + C1 log tc + C2 (log tc)2 – 2,366
log Qu = 2,55323 – 0,6151 log (0,18) –0,164 [ log (0,18) ] 2 - 2,366
log Qu = 0,55
Qu = 3,58m3/s /cm / km2 (pico de descarga unitário)
Qp= Qu x A x Q
A=2ha = 0,02km2

Q=1,7cm
Qp= Qu x A x Q x Fp =3,58m3/s/cm/km2 x 0,02km2 x 1,7cm  =0,12m3/s

Portanto, o pico da descarga para o reservatório de qualidade de água, construído off-line é de
0,12m3/s.

Exemplo 36.18
Num estudo para achar o volume do reservatório para qualidade da água WQv é necessário

calcular a vazão Qw referente a aquele WQv. Seja uma área de 20ha, sendo 10ha de área
impermeável. Considere que o first flush seja P=25mm.

Porcentagem impermeabilizada = (10ha / 20ha) x 100=50%
Coeficiente volumétrico Rv
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 50 = 0,50 (adimensional)
Q = P . Rv = 25mm x 0,50 = 13mm
Vamos calcular o número da curva CN usando a equação de Pitt.

CN= 1000/ [ 10 + 0,197.P + 0,394.Q – 10 (0,0016Q 2 + 0,0019 .Q.P) 0,5]
CN= 1000/ [ 10 + 0,197 x25 + 0,394 x13 – 10 (0,0016x13 2 + 0,0019 x13x 25) 0,5]
CN= 93,8

Portanto, o valor é CN=93,8.
Valores de CN em função da precipitação P usando a Equação de Pitt
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Exemplo 36.19
Achar o número da curva CN para P=25mm e área impermeável de 70%.
Entrando na Tabela (36.7) com P e AI achamos CN=96,6.

Tabela 36.7 – Valores de CN em função da precipitação P usando a Equação de Pitt
P Área impermeável em porcentagem

mm 10 20 30 40 50 60 70 80
13 90,6 92,9 94,4 95,7 96,7 97,5 98,2 98,8

14 90,0 92,3 94,0 95,4 96,4 97,3 98,1 98,7

15 89,3 91,8 93,6 95,0 96,2 97,1 97,9 98,6

16 88,7 91,3 93,2 94,7 95,9 96,9 97,8 98,5
17 88,1 90,9 92,9 94,4 95,7 96,7 97,6 98,4
18 87,5 90,4 92,5 94,1 95,4 96,6 97,5 98,4
19 86,8 89,9 92,1 93,8 95,2 96,4 97,4 98,3
20 86,2 89,4 91,7 93,5 95,0 96,2 97,2 98,2
21 85,7 88,9 91,3 93,2 94,7 96,0 97,1 98,1
22 85,1 88,5 90,9 92,9 94,5 95,8 97,0 98,0
23 84,5 88,0 90,6 92,6 94,2 95,6 96,8 97,9
24 83,9 87,6 90,2 92,3 94,0 95,5 96,7 97,8
25 83,4 87,1 89,8 92,0 93,8 95,3 96,6 97,7
26 82,8 86,7 89,5 91,7 93,5 95,1 96,4 97,6
27 82,3 86,2 89,1 91,4 93,3 94,9 96,3 97,6
28 81,8 85,8 88,8 91,1 93,1 94,7 96,2 97,5
29 81,2 85,3 88,4 90,8 92,8 94,6 96,1 97,4
30 80,7 84,9 88,0 90,5 92,6 94,4 95,9 97,3

Vamos explicar junto com um exemplo abaixo.
Exemplo 36.20

Seja bacia com tc=11min, área impermeável de 70% e first flush P=25mm  e  área =50ha.
Coeficiente volumétrico Rv
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 70 = 0,68 (adimensional)
Q = P . Rv = 25mm x 0,68 = 17mm
Vamos calcular o número da curva CN usando a Equação de Pitt.

CN= 1000/ [ 10 + 0,197.P + 0,3925.Q – 10 (0,0016Q 2 + 0,0019 .Q.P) 0,5]
CN= 1000/ [ 10 + 0,197x25 + 0,394x17 – 10 (0,0016x17 2 + 0,0019 x17x25) 0,5]

CN= 96,6
Vamos calcular a vazão usando SCS – TR-55

S= 25400/ CN – 254 = 25400/96,6 – 254 =9mm
Usa-se a simplificação de Q=P x Rv, que produz o volume do reservatório para qualidade da água

em mm.
Q= P x Rv= 25mm x 0,68= 17mm= 1,7cm (notar que colocamos em cm)
Ia = 0,2 S = 0,2 x 9mm=1,8mm
Ia/P= 1,8mm/25mm =0,072 e portanto adotamos Ia/P=0,10
Escolhendo Chuva Tipo II para a Região Metropolitana de São Paulo.
Co= 2,55323
C1= -0,6151
C2= -0,164
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tc= 11min = 0,18h (tempo de concentração)
log (Qu)= Co + C1 log tc + C2 (log tc)2 – 2,366
log Qu= 2,55323 – 0,61512 log (0,18) –0,16403 [log (0,18)] 2 - 2,366
log (Qu)= 0,5281
Qu= 3,27m3/s /cm / km2 (pico de descarga unitário)
Qp= Qu x A x Q
A= 50ha= 0,5km2

Fp=1,00
Qp= Qu x A x Q x Fp= 3,37m3/s/cm/km2 x 0,5km2 x 1,7cm x 1,00= 2,87m3/s

Portanto, o pico da descarga para o reservatório de qualidade de água, construído off-line é de
2,87m3/s.

36.24.2 Método usando o tempo de permanência 5min para calcular Qo
Vamos mostrar com um exemplo.

Exemplo 36.21
Seja um reservatório de qualidade da água e first flush P=25mm, AI=70 e  A=50ha.
Coeficiente volumétrico Rv
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 70 = 0,68 (adimensional)
WQv= (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,68 x 50ha x 10000m2= 8500m3

Qo= 0,1 WQV/ (5min x 60s)= (0,1 x 8500m3)/ (5 x 60)= 850m3/ 300s =2,83m3/s

36.24.3 Cálculo de Qo usando o método Santa Bárbara
Vamos mostrar com um exemplo.

Exemplo 36.22
Seja uma bacia com first flush P=25mm, AI=70 e  área =50ha tc=11min

Coeficiente volumétrico Rv
CNp= 55 (área permeável)
CNi=98 (área impermeável)
CNw= CNp (1-f) + 98 x f
f=0,70 (fração impermeável)
CNw= 55 (1-0,70) + 98 x 0,70=85,1
Usando o método Santa Bárbara para P=25mm, obtemos:

Qo=3,09m3/s

36.24.4 Vazão relativa ao volume WQv que chega até o pré-tratamento usando o Método
Racional para áreas ≤2ha.

Esta é uma estimativa que usa o método Racional e vale somente para áreas menores ou iguais a
2ha e para first flush P=25mm para a RMSP.

Em uma determinada bacia o pré-tratamento pode ser construído in line ou off line, sendo que
geralmente é construído off line.

Qo=CIA/360
Sendo:
Qo= vazão de pico que chega até o pré-tratamento (m3/s)
C= coeficiente de runoff.
Rv=C=0,05+0,009 x AI
AI= área impermeável (%)
I= intensidade da chuva (mm/h)
A= área da bacia (ha)
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A≤2ha
I =   45,13 x C + 0,98    Para P=25mm

R2 = 0,86

I= 9,09 x C + 0,20          Para P=13mm
R2 = 0,86

Exemplo 36.23
Calcular o tamanho do reservatório destinado ao pré-tratamento de área com 2ha e AI=70%,

sendo adotado o first flush P=25mm.
Coeficiente volumétrico Rv
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 70 = 0,68
WQv= (P/1000/ x Rv x A= (25/1000) x 0,68 x 2ha x 10.000m2= 340m3

Vazão de entrada
Uma BMP pode ser construída in-line ou off-line. Quando for construída off-line precisamos

calcular a vazão que vai para a BMP.
Usando o método racional.

Qo=CIA/360
Sendo:
Qo= vazão de pico que chega até o pré-tratamento (m3/s)
C= coeficiente de runoff.
C=Rv=0,05+0,009 x AI= 0,05 + 0,009 x 70= 0,68
AI= área impermeável (%)

I= intensidade da chuva (mm/h) = 45,13 x C + 0,98= 45,13 x 0,68 + 0,98= 32mm/h  (Para P=25mm)
A= área da bacia =2ha
Q=CIA/360
Q=0,68 x 32mm/h x 2ha /360= 0,12m3/s
Portanto, a vazão de entrada é 0,12m3/s.

36.25 Pesquisas do US Army, 2000
O exército dos Estados Unidos fez pesquisas sobre separadores de óleo que passaremos a

descrever.
As pesquisas foram feitas nas instalações do exército; nas lavagens de aviões, lavagens de

equipamentos, nas áreas de manutenção e lavagem de veículos.
Os resultados estão sintetizados na Tabela (36.8) onde aparece a média em mg/L dos efluentes

diversos de acordo com quatro parâmetros.

Tabela 36.8- Média dos influentes no exercito dos Estados Unidos no ano 2000
Parâmetro Instalações Lavagem de

aviões
Áreas de

manutenção
Áreas de

equipamentos
Lavagem de

veículos
Óleos e
graxas

316 594 478 183 58

TSS 1061 625 1272 1856 611
VSS 277 408 416 239 77
COD 2232 8478 1841 692 99
Sendo:
Óleos e graxas: quantidade de média de óleos e graxas do influente (mg/L)
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TSS= sólidos totais em suspensão (mg/L)
VSS= sólidos suspensos voláteis  (mg/L)
COD=  demanda de química de oxigênio (mg/L)

O influente médio de óleo e graxas varia de 58mg/L a 594 mg/L enquanto que o pico varia de
209mg/L a 1584mg/L. O sólido total em suspensão TSS tem valores médios de 210mg/L a 1272mg/L
variando os picos de 1386mg/L a 6502mg/L.

O objetivo dos separadores de óleo e graxas do exército americano é que o efluente tenha no
máximo 100mg/L de óleos e graxas o que é alcançado usando-se as caixas separadoras de óleo.

A solução atual mais usada no exército americano são as placas coalescentes  de polietileno,
instalada a 60º do piso, espaçadas de 19,05mm e com área de superfície de 0,32 gpm/ft2 (0,26 L/s x
m2). Geralmente o glóbulo de óleo adotado é de 60μm.

Para o exército americano o efluente tem como objetivo de ser de 100mg/L antes de ser
lançado nos cursos de água.

32.26 Princípios de Allen Hazen sobre sedimentação
Em 1904 Allen Hazen estabeleceu os princípios da sedimentação em um tanque que varia

diretamente com a vazão de escoamento dividido pela área da placa plana do mesmo.
Este princípio não se aplica somente à sedimentação, mas também a processos de separação

por gravidade de todos os líquidos, incluindo a separação água-óleo.
Vamos detalhar as Guidelines for Design, Instalation and Operation of Oil-Water Separators

for surface runoff treatment de Oldcastle Precast, 1996.

Movimento uniformemente distribuído: laminar
Quando o movimento do fluido é laminar e uniformemente distribuindo na secção

longitudinal da câmara, a velocidade ascensional Vt é o quociente da vazão pela área horizontal.
Vt= Q/AH

Sendo:
Vt=velocidade ascensional (m/h) obtida pela aplicação da Lei de Stokes.
Q= vazão de pico (m3/h)
AH= área plana (m2)

Figura 36.25- Movimento laminar, e movimento turbulento
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Figura 36.26- Área plana usada por Allen Hazen

Outros regimes de escoamento
O escoamento raramente é uniformemente distribuído e laminar. Em muitos casos as altas

vazões, causam turbulências nas beiradas, isto é, perto da entrada, perto da saída e nas imediações do
fundo da câmara.

Portanto, haverá uma perda de eficiência no processo de separação por gravidade e devido a
isto, foi introduzido o fator F de turbulência pela American Petroleum Institute –API  conforme
Publication 421- Design and Operation of Oil Separators, 1990, que recomenda valores de F entre
1,2 a 1,75.

AH= F x Q/ Vt
O valor de F não pode ser menor que 1 porque a performance não pode ser maior que os

princípios de Hazen.
Muitos separadores por placas coalescentes possuem uma ótima performance perto do ideal e

em algumas vezes é admitido F=1 ou omitido intencionalmente o valor de F, baseado no regime de
escoamento que é essencialmente uniforme e radial.

O principio de Hazen foi validado experimentalmente
A velocidade ascensional Vt para separador água-óleo pode ser achada pela Lei de Stokes.
Lembramos também que além da componente de velocidade vertical Vt, existe a velocidade

horizontal VH.
Portanto, os glóbulos de óleo podem se elevar em varias situações até atingir a superfície. O

glóbulo pode estar em situação que demorará mais tempo para subir e o tempo em que todos os
glóbulos de óleo irão subir é denominado de “ts”, isto é, tempo de separação.

Definimos por outro lado, o valor “tr” como o tempo em que água leva para percorrer a
câmara que é chamado de tempo de residência.

O tempo de separação ts deve ser menor ou igual ao tempo de residência tr.
ts ≤tr

O tempo de separação ts pode ser obtido por:
ts= d/ Vt

Sendo:
ts= tempo de separação (h)
d= altura da câmara (m)
Vt= velocidade ascensional (m/h)

O tempo de residência tr pode ser obtido por:
tr= L/ VH

Sendo:
tr= tempo de residência (h)
L= comprimento da câmara (m)
VH= velocidade horizontal (m/h)
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Como ts ≤tr  podemos fazer:
d/Vt ≤ L/VH

Fazendo um rearranjo podemos obter:
VH x d/ L ≤ Vt

Aplicando a equação da continuidade temos:
Q= VH x Av
Av= B x d

Sendo:
Q= vazão de pico (m3/h)
VH= vazão horizontal (m3/h)
Av= área da seção transversal (m2)
d= altura da câmara (m)
B= largura da câmara (m)
Teremos:

VH= Q/ Av = Q/ (B x d)
Mas:

VH x d/ L ≤ Vt
Substituindo VH temos:

Q x d / ( L x B x d) ≤ Vt

Notar que o valor de “d” aparece no numerado e no denominador podendo portanto ser
cancelado, o que mostra que a altura da câmara não influencia na performance do separador água-
óleo.

Portanto fica:
Q/ AH ≤ Vt

Portanto, fica válido o principio de Hazen:
AH= Q/ Vt

É importante salientar que a área AH pode ser área plana de uma câmara API ou área plana em
projeção de uma placa coalescente instalada a 45º a 60º.

Figura 36.27- Projeção da placa coalescente. Só vale a área plana para o dimensionamento.
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Figura 36.28- Notar a área planta AH e a área da seção transversal Av bem como as partículas
Vt ascensional e VH da velocidade horizontal numa caixa de profundidade d, largura B e

comprimento L.

36.27 Lei de Stokes
Quando uma partícula sólida cai dentro de um líquido segue o que se chama da Lei de Stokes, que

assume o seguinte:
(1) as partículas não são influenciadas por outras partículas ou pela parede dos canais e

reservatórios;
(2) as partículas são esféricas.
(3) a viscosidade da água e a gravidade específica do solo são exatamente conhecidas.
Mesmo não obedecendo as duas primeiras precisamente, é usado a Lei de Stokes, que também

deve ser aplicada a esferas que tenham diâmetro entre 0,0002mm e 0,2mm (McCuen,1998).
A velocidade (uniforme) da queda de esferas, ou seja, a velocidade de deposição (velocidade de

queda) da Lei de Stokes é a seguinte:

Vs= [ D 2 ( s –  ) ] / 18 .  (Equação 36.3)

Sendo:
Vs= velocidade de deposição (m/s);
D= diâmetro equivalente da esfera (partícula) em metros
 = peso específico da água a 20º C = 9792,34 N/m3 (Lencastre, 1983 p. 434)
s /  = 2,65 (densidade relativa do quartzo em relação a água)
s= peso específico da partícula do sólido (quartzo)= 25949,701N/m3

= viscosidade dinâmica da água a 20º C = 0,00101 N. s /m2 (Lencastre,1983)
 = massa específica a 20º C = 998,2 kg/m3 (Lencastre, 1983)
 = viscosidade cinemática da água a 20º C= 0,00000101 m2/s (Lencastre, 1983)

Granulometria dos sedimentos
Na prática adotam-se os seguintes valores para os cursos de água naturais (Lloret, 1984):
 s= 2.650kg/m3 (peso específico seco)
‘s = 1650 kg/m3 (peso específico submerso)
Para o reconhecimento do tamanho dos grãos de um solo, realiza-se a análise granulométrica, que

consiste, em geral, de duas fases: peneiramento e sedimentação (Souza Pinto, 2000).
O peso do material que passa em cada peneira, referido ao peso seco da amostra, é considerado

como a “porcentagem que passa” representado graficamente em função da abertura da peneira em
escala logarítmica (Souza Pinto, 2000). A abertura nominal da peneira é considerada como o
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“diâmetro” das partículas. Trata-se, evidentemente de um “diâmetro equivalente”, pois as partículas
não são esféricas.

A análise por peneiramento tem como limitação a abertura da malha das peneiras, que não pode
ser tão pequena quanto o diâmetro de interesse. A menor peneira costumeiramente empregada é a de
n.º200, cuja abertura é de 0,075mm.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) adota, para classificação das partículas, a
Tabela (36.9).

Tabela 36.9- Limite das frações de solo pelo tamanho dos grãos
Fração Limites definidos pela norma da

ABNT
Matacão de 25cm a 1m
Pedra de 7,6cm a 25cm
Pedregulho de 4,8mm a 7,6cm
Areia grossa de 2mm a 4,8mm
Areia média de 0,42mm a 2mm
Areia fina de 0,05mm a 0,42mm
Silte de 0,005mm a 0,05mm
Argila inferior a 0,005mm

Fonte: Souza Pinto,2000 p. 4

Souza Pinto, 2000 diz que na prática, diferentemente da norma da ABNT, a separação entre areia
e silte é tomada como 0,075mm, devido a peneira nº200, que é a mais fina usada em laboratórios.
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Tabela 4.4 - Velocidade de sedimentação de partículas esféricas conforme Lei de Stokes.

Tipo de solo Diâmetro partícula

Velocidade
de

sedimentação
vs

m (mm) (m/s)
Argila 1 0,0010 0,0000009

1,5 0,0015 0,0000020
2 0,0020 0,0000036

Silte

3 0,0030 0,0000080
4 0,0040 0,0000142
5 0,0050 0,0000222
6 0,0060 0,0000320
7 0,0070 0,0000435
8 0,0080 0,0000569
9 0,0090 0,0000720

10 0,0100 0,0000889
12 0,0120 0,0001280
15 0,0150 0,0002000
20 0,0200 0,0003555
25 0,0250 0,0005555
30 0,0300 0,0007999
40 0,0400 0,0014220

Areia
50 0,0500 0,0022219
60 0,0600 0,0031995
67 0,0670 0,004000
80 0,0800 0,0056880

100 0,1000 0,0088874
Fonte: Condado de Dane, USA, 2003. Temperatura a 20º C e partículas com 2,65
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