
                                                                                  Introdução 

 

i

 

 
 
 
 

 
 
 
 

POLUIÇÃO DIFUSA 
 
• Bacia de infiltração 
• BMPs 
• Faixa de filtro gramada 
• Filtro de areia 
• First flush 
• Gestão ambiental 
• Pavimento modular 
• Pavimento poroso 
• Poluição difusa 
• Trincheira de infiltração 
• Wetland 
• Custos 
• Canais gramados 
• Bacia de detenção estendida 
• Bacia Alagada 

 
 

 
                       
 



Capitulo 0 

 
ii

Engenheiro civil Plínio Tomaz 
julho de 2006 



                                                                                  Introdução 

 

iii

 

 
 
 

POLUIÇAO DIFUSA  
 

Titulo: Poluição Difusa  
Word, Arial 10 
julho de 2006 
Editor: Plínio Tomaz 
Autor: Plínio Tomaz 
Revisão: Fabiana Rehse Tomaz Imamura 
Composição e diagramação: Plínio Tomaz 
ISBN: 85-905933-2-0 



Capitulo 0 

 
iv

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLUIÇÃO DIFUSA 
 
 
 

Trincheira de infiltração, Bacia de infiltração, Pavimento  permeável, 
Poluição difusa, First flush, Gestão ambiental, Wetland, Custos, Canais 
Gramados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Introdução 

 

v

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                   PLÍNIO TOMAZ 
 
 

COMUNICAÇAO COM O AUTOR 
Engenheiro civil Plínio Tomaz 
e-mail: pliniotomaz@uol.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitulo 0 

 
vi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este livro aos meus cinco netos: 
Thais, Ana Carolina, Beatriz, Lucas e Yasmin (in 
memoriam). 

 
 
 
 
 



                                                                                  Introdução 

 

vii

 

 
Prefácio 

 
 

É sabido que o trabalho voluntário nos propicia bênçãos e graças. Sou 
testemunha de tal assertiva, pois ao tornar-me conselheiro do CREA – SP 
granjeei amigos de inestimável valor e bons costumes dos quais destaco o 
Engenheiro Civil e, também, Conselheiro do CREA – SP, Professor Plínio 
Tomaz, autor do livro “Poluição difusa” 

Privar da amizade com o professor Plínio, absorver seus ensinamentos, 
aplicar seus conhecimentos e comprovar suas teses e propostas, por si só, 
compensam toda a inteligência, energia e dedicação à causa da valorização 
profissional que propugnamos. O tema proposto “Poluição difusa” é 
atualíssimo e de interesse de todos os profissionais da área tecnológica e das 
ciências jurídicas. 

Os primeiros precisam conhecer o assunto para o desenvolvimento do 
seu trabalho no dia a dia enquanto que os segundos devem se valer das 
informações para promover a justiça nas querelas que a poluição difusa possa 
acarretar. 

Em mais de 300 plantas onde já prestei serviços, pude constatar que os 
ensinamentos do Professor Plínio, neste e em outros livros seus, são sempre 
apropriados, consistentes e referenciais. 

Décadas de trabalho nas áreas de saneamento ambiental, saúde pública, 
abastecimento de água, estudos e pesquisas outorgam ao autor a autoridade 
para escrever com mestria sobre controle da poluição.  

Este livro torna-se o vade-mécum de todos os que lidam com poluição das 
águas, do ar, do solo e em especial com o controle da poluição difusa em 
áreas urbanas. 

Vale mencionar a frase atribuída a Leonardo da Vinci e que todos que 
lidamos com água conhecemos:  
“Se tens de lidar com água, consulta primeiro a experiência, e depois a razão” 
à qual atrevo-me acrescentar:  
                                “... consulta também as obras do Professor Plínio Tomaz.” 
 

Sorocaba, julho de 2006  
        Jair Sanches Molina  
                               Engenheiro Civil   



Capitulo 0 

 
viii

 
Apresentação 

 
 

A poluição difusa em áreas urbanas contém além do lixo, fezes de gatos, 
cães, borracha, restos de pinturas e de materiais de veículos, madeira, papel, 
pedaços de panos, folhas de árvores e outros. 

O objetivo do presente trabalho é mostrar a importância da poluição difusa 
em áreas urbanas, que é responsável por 25% da poluição total dos cursos de 
água no Brasil e que há solução para o problema através das chamadas 
BMPs que são as medidas ótimas de gerenciamento de poluição difusa.  

Os diversos métodos de controle da poluição difusa através das BMPs 
são conhecidos praticamente por todos, mas os modelos de cálculos 
geralmente são desconhecidos, impossibilitando portanto a sua aplicação 
prática. O objetivo é contribuir para o entendimento e aplicação das BMPs no 
Brasil. 

Focaremos somente o controle da poluição difusa urbana antes de 
lançamento nos corpos receptores de água. 

Um outro problema novo para os engenheiros, é que hoje necessitamos 
de uma visão holística da bacia e uma abordagem ecossistêmica. Precisamos 
de equipe multidisciplinar como: limnologistas, ecologistas, biólogos, 
urbanistas, economistas, enfim, um grupo eclético para gerenciar 
corretamente as águas de chuvas.  

Os capítulos foram elaborados de modo que possam ser lidos 
independente um do outro. 

O autor se desculpe pelos desenhos em inglês.  
Agradeço a Deus, o Grande Arquiteto do Universo, a oportunidade de 

poder contribuir na procura do conhecimento com a publicação deste livro. 
  

 
 
 

Guarulhos, julho de 2006 
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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“Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra” 

Lucas 4.24 
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Capítulo 1  
Gestão Ambiental 

 
 

A Comissão Brundland em 1987 estabeleceu pela primeira vez o 
conceito de desenvolvimento sustentável. 
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Capítulo 1- Gestão Ambiental 
 
1.1 Introdução 

Gestão ambiental é o ato de gerir o ambiente, isto é, o ato de 
administrar, dirigir ou reger as partes constituintes do meio ambiente conforme 
Philippi et al, 2004. Ambiente é tudo o que está ao redor. 

Os assuntos que estamos estudando se referem ao ecossistema aquático 
de água doce em áreas urbanas e vamos recordar alguns conceitos 
importantes que podem ser vistos em literatura especializada para os 
detalhes. 

  
1.2 Ecologia 

A ecologia vem do grego oikos (casa) e logos (estudo). Ecologia é uma 
ciência relativamente nova. O termo ecologia foi pela primeira vez definido em 
1866 pelo biólogo alemão Ernst Haeckel. É o estudo do relacionamento entre 
os seres vivos e o ambiente, incluindo-se, como característica desse 
ambiente, a presença de outros seres vivos.  

A palavra chave é o relacionamento. Em 1927 o inglês Charles Elton 
enfatizou a regulamentação do crescimento da população, nicho ecológico e 
função da comunidade relativa à cadeia de alimentação.  

Existem níveis que evoluem dos mais simples para os mais complexos, 
dos organismos individuais para as populações de organismos, para as 
comunidades e finalmente para os ecossistemas. 

No primeiro nível, representado pelos indivíduos, o conceito de espécie é 
a pedra fundamental da biologia e ecologia dos seres vivos conforme Philipi et 
al, 2004. Cada espécie por ter múltiplas populações, como um determinado 
tipo de peixe em diferentes áreas. 

 
1.3 Ecossistema 

É o último nível em termos organizacionais. É o resultado da interação 
entre as comunidades e os elementos abióticos de uma área específica, 
funcionando como uma unidade conforme Philipi et al, 2004.  

 
Nicho ecológico 

O conceito mais aceito de nicho ecológico é de Hutchinson, 1957 in 
BEGON et al, (1996). Os organismos de quaisquer espécies podem 
sobreviver, crescer, reproduzir e manter uma população viável dentro de 
certos limites da temperatura.  

Ontário, 2003 apresenta a Tabela (1.1) onde mostra de acordo com o tipo 
de BMP o aumento da temperatura em graus centígrados. 
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Tabela 1.1 - Média do aumento da temperatura de algumas BMPs 

Tipo de BMP Aumento da temperatura 
Bacia de infiltração 1,4ºC 

Wetland com detenção estendida 3,4ºC 
Bacia de detenção seca com 

detenção estendida 
2,9ºC 

Bacia alagada com detenção 
estendida 

5,1ºC 

Fonte: Ontário, 2003. 
 
A faixa de temperatura é o nicho ecológico de uma espécie em uma 

dimensão. Mas pode haver duas dimensões como temperatura e umidade e 
três dimensões como temperatura, umidade e pH.  

Pode haver n dimensões, formando o que se chama de hipervolume.  
 

Habitat 
Constitui o lugar onde as espécies vivem com mais freqüência. Diferentes 

espécies podem ocupar o mesmo habitat, podendo existir ou não a 
competição entre as espécies, apesar de haver diferentes nichos. 

Conforme Esteves, 1988, em 1887 Viktor Hensen definiu o “plâncton” 
como sendo o conjunto de organismos que não dispõem de movimentos 
próprios capazes de se opor aos movimentos da água. O plâncton é 
constituído pelo fitoplâncton (algas), pelo zooplâncton (pequenos animais) e 
pelo bacterioplâncton. 
 
1.4 Fotossíntese 

Os produtores convertem energia do meio em energia química 
armazenada nas ligações de carbono, como as plantas que usam energia 
solar para converter dióxido de carbono e água em glicose ou outros açúcares 
conforme Philipi et al, 2004. 

 
6C02 + 6H20 + energia da luz   C6 H12 O6 + 6O2 

 
1.5 Respiração 

Os consumidores não geram açúcares contendo energia como as plantas 
e usam um processo metabólico chamado respiração para derivar energia 
das ligações de carbono geradas pelos produtores.  A respiração quebra as 
ligações de carbono-carbono e esse carbono combina-se com o oxigênio para 
formar o gás carbônico, conforme Philipi et al, 2004. 

 
C6 H12 O6+ 6O2   6CO2 + 6H20 + energia 
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O solo e os corpos de água são reservatórios de nutrientes para os 
produtores. Os nutrientes inorgânicos são passados de organismo para 
organismo à medida que um organismo consome o outro.  

Com a morte dos produtores e consumidores um terceiro tipo de 
organismo, o decompositor, usa os detritos como fonte de alimentos, 
devolvendo-os aos reservatórios da natureza.  

Dessa forma, faz-se o fluxo de energia e a circulação de nutrientes por 
intermédio dos organismos dentro dos ecossistemas.  

Conforme a segunda lei da Termodinâmica existe uma dissipação de 
energia na forma de calor nesse fluxo de energia, uma vez que isso ocorre em 
qualquer forma de conversão de energia conforme Philipi et al, 2004. 

A transferência de matéria e energia de um organismo para o outro se 
denomina de cadeia alimentar. 

 
1.6 Eutrofização 

Fenômeno progressivo de fertilização das águas causado, neste caso, 
pela excessiva introdução de esgotos, resíduos orgânicos e sais minerais nas 
águas dos rios e lagoas.  

O processo culmina com um verdadeiro desequilíbrio ecológico oposto 
àquele causado pela excessiva respiração.  

A fotossíntese excessiva não acompanhada de um desenvolvimento 
correspondente de organismos consumidores leva à formação de grandes 
massas flutuantes de algas microscópicas. Estas, obstruindo a passagem da 
luz, fazem com que a fotossíntese se dê somente nas camadas mais 
superficiais e, conseqüentemente, o oxigênio produzido, em sua maior parte, 
escapa para o ar em lugar de se dissolver na água.  

Não havendo fotossíntese durante a noite, as algas passam apenas a 
consumir oxigênio em sua respiração. Como o oxigênio produzido não ficou 
armazenado na água, ele se esgota, causando a morte de peixes e outros 
organismos.  

Grande parte das algas, ao flutuar, morre por ficar em contato direto com 
o ar. Dessa forma, grandes massas de matérias orgânicas passam a se 
decompor anaerobicamente, dando origem ao mau cheiro, transformando o 
lago em um ambiente desagradável e impróprio à vida aquática.  

As Figura (1.1) a (1.8) mostram como se processa a eutrofização de um 
curso d’água. 
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Figura 1.1 - Conseqüências da Eutrofização: aumento das algas (fitoplâncton, 
aumento das algas que ficam aderentes a vegetais e sedimentos (perifito) e 
aumentos das macrófitas aquáticas. 
Fonte: Horner, 1994. 
 
 
 
Eutrofização cultural 

Existe dois processos de eutrofização, um natural e outro devido as 
ações antropogências e que se chama eutrofização cultural. 
 
Mecanismos da eutrofização 
           São três: fatores físicos, químicos e biológicos.  
 

 Fatores físicos: morfologia dos reservatórios (profundidade, tempo 
de retençao hidráulica, etc), temperatura e radiação solar. 

 
 Fatores químicos: conforme Porto et al, 1991 o crescimento e a 

proliferação de macrófitas e fitoplâncton depende de cerca de 18 
nutrientes: carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, potássio, cálcio, 
magnésio, nitrogênio, fósforo, molibdênio e outros. 

 
 Fatores biológicos: fotossíntese e decomposição orgânica. 

 
Autodepuração 
          Diz-se que um rio, depois de poluído, sofre um processo de 
autodepuração mediante o qual ele volta às suas características iniciais de 
águas limpas. 
 
1.7 Poluição 

Eutrofização 

Algas aderentes a 
rochas, sedimentos  e 

plantas- 
(perifito) 

Algas no corpo 
liquido 

(fitoplâncton) 

Algas 
(Macrófitas) 
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A lei federal brasileira 6.938 de 31 de agosto de 1981 que trata do meio 
ambiente define no seu artigo 3º o que é poluição: 

Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-
estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e 
econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota (flora e fauna); d) afetem as 
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matéria ou 
energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

Poluição é a mudança indesejável no ambiente, geralmente a introdução 
de concentrações exageradamente altas de substâncias prejudiciais ou 
perigosas, calor ou ruído. Há alteração da composição e das propriedades do 
ar, da água e do solo, em conseqüência do lançamento de resíduos sólidos, 
líquidos ou gasosos. 
 

 
 
Figura 1.2 - Morte de peixes devido a poluição dos rios devido a 
contaminação de esgotos 
Fonte: http://www.dhisoftware.com/Mike11/Description/Add_on_EU.htm 
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Figura 1.3 - Vista de um rio eutrofizado observando-se os blooms 
(crescimento desordenado das algas) 

                    Fonte: http://job_fonseca.sites.uol.com.br/eutrofizacao.html 
 
Contaminação 

Quando as águas possuem substâncias tóxicas ou contêem organismos 
patogênicos que podem ser transmitidos aos seres humanos, é considerada 
contaminada. 
 
1.8 Graus de trofia 

Os lagos são geralmente classificados conforme o seu estado trófico. A 
palavra “trófico” significa nutrição ou crescimento. Eutrófico significa que o 
lago tem muitos nutrientes e alto crescimento de plantas enquanto que a 
palavra oligotrófico tem significado que o lago tem baixa concentração de 
nutrientes e baixo crescimento de plantas. 

De forma a se poder caracterizar o estágio de eutrofização em que se 
encontra o corpo de água, possibilitando a tomada de medidas preventivas 
e/ou corretivas, é interessante a adoção de um sistema classificativo 
conforme Sperling, 1995. Usualmente temos os seguintes graus de trofia e 
que se pode ver na Figura (1.4): 

• Oligotrófico (lagos claros e com baixa produtividade) 
• Mesotrófico (lagos com produtividade intermediária) 
• Eutrófico (lagos com elevada produtividade, compara ao nível natural 

básico) 
 

Os fatores limitantes do nível trófico de um reservatório são o nitrogênio, 
fósforo e potássio, conforme Mota, 2003, sendo o mais importante o fósforo 
conforme Tabelas (1.2) a (1.4). 
 
          Tabela 1.2 - Faixas aproximadas de valores de fósforo total para os 
principais graus de trofia 
Classe de trofia Concentração de fósforo total na 

represa 
(mg/m3) 

Ultra-oligotrófico <5 
Oligotrófico < 10 a 20 
Mesotrófico 10 a 50 
Eutrófico 25 a 100 
Hiper-eutrófico >100 
Fonte: Sperling, 1995 
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Tabela 1.3 - Contribuições unitárias de fósforo típicas. 
Fonte Tipo Valores típicos Unidade 

Áreas de matas e 
florestas 

10 Kg P/ km2 x ano 

Áreas agrícolas 50 Kg P/ km2 x ano 

 
Drenagem 

Áreas urbanas 100 Kg P/ km2 x ano 
Esgotos Domésticos 10 Kg P/ hab x ano 

Fonte: Sperling, 1995 
 

Tabela 1.4 - Contribuições de fósforo 
Fósforo (kg/km2 x ano) 

 
 

Tipo 
 Alto Médio Baixo 

Urbano 500 80 a 300 50 
Rural e agrícola 300 40 a 170 10 

Floresta 45 14 a 30 2 
Precipitação 60 20 a 50 15 

Fonte: Horne et al, 1994 
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Figura 1.4 - Sumário de como acontece a eutrofização 

                                           Fonte: NEBEL et al, (1996) 
 
 
 

As Figuras (1.5) e (1.6)  mostram como as represas são eutrofizadas. 
A sedimentação altera muito o ecossistema aquático conforme se 

pode ver na Figura (1.7) 
 
 

      Água clara.  
•        A luz penetra. 

  Água turva.  
•    A vegetação aquática 
fica na obscuridade. 
 

•        Esgotamento do 
oxigênio.  
•        Morte dos 
vertebrados por falta 
de oxigênio. 
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Figura 1.5-  Perfil de como acontece a eutrofização 
Fonte: USGS 
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Figura 1.6 - Perfil de como acontece a eutrofização 
Fonte: http://www.dnr.state.md.us/Bay/monitoring/eco/affect.html 
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Figura 1.7 - Evolução da sedimentação. Em cima rio sem sedimentação e em 
baixo rio com sedimentação alta. 
Fonte: NEBEL et  al, (1996) 
 
 

Na Figura (1.8) vê-se uma entrada excessiva de nutriente que 
causará a eutrofização do reservatório. 
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Figura 1.8 - Entrada de nutrientes aumentando a deposição de 
sedimentos. 
Fonte:http://bio.colstate.edu/hendricks/envs1105/Outlines/water2.html
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1.9 Princípio básico para reduzir a poluição difusa 
O principio básico, sem dúvida alguma, é o processo de sedimentação 

pelo uso da gravidade pelo qual são depositados os poluentes. Em menor 
extensão temos a infiltração de nutrientes solúveis no solo e a estabilização 
biológica e química dos nutrientes conforme ESTADO DE VIRGINIA, (1992). 

Na sedimentação é possível a deposição de até 50% de fósforo das 
águas pluviais. Os materiais particulados de fósforo se depositam no fundo, 
enquanto o fósforo dissolvido é sedimentado por meio da infiltração. 

 
Figura 1.9 – Ecossistema existente na zona ripária 

                                             Fonte: USP, Esalq, 2005 
 

As zonas ripárias englobam as matas ciliares e está ligada ao curso 
d´água, mas os seus limites não são facilmente demarcados e em tese se 
estenderiam até o alcance da planície de inundação, conforme Figura (1.9). 
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Processos biológicos e químicos 
A remoção de poluentes solúveis é feita através de mecanismo químicos 

e biológicos para a estabilização dos nutrientes ESTADO DE 
VIRGINIA,(1992) utilizando-se as atividades biológicas de certas espécies de 
plantas, algas e outros organismos aquáticos. 

O oxigênio dissolvido, a temperatura, a luz solar e o pH afetam a 
estabilização biológica das lagoas para controle de qualidade das águas 
pluviais. O solo contribui para as transformações químicas dos nutrientes, 
principalmente nos alagadiços. 
 
Infiltração no solo 

A infiltração no solo, como numa trincheira de infiltração, com agregados 
de pedra, funciona como um filtro, removendo os sedimentos em suspensão e 
retendo os contaminantes antes que atinjam os horizontes do solo. 
Subseqüentemente a passagem da água para as camadas inferiores do solo 
providencia a filtração e remoção dos poluentes pela decomposição 
anaeróbica e precipitação química, conforme o ESTADO DE VIRGINIA, 
(1992). A Figura (1.9) mostra um exemplo de ecossistema. 

Deve-se considerar que quando a infiltração atinge o lençol freático, pode 
haver contaminação do mesmo causando problemas no entorno quando a 
água é usada como potável. A introdução de nutrientes na água subterrânea 
irá afetar a vazão base dos rios, pois irá novamente introduzir nutrientes na 
sua superfície. 
 
1.10 Perfil dos solos 

Os cientistas dos solos reconhecem seis tipos básicos de camada de solo 
chamadas de horizontes. Assim temos: horizonte O; horizonte A, horizonte E, 
horizonte B, horizonte C e horizonte R conforme Tabela (1.5). 

Os horizontes O, A, E, B formam o que se chama solum, ou seja, o solo 
verdadeiro. 

O horizonte O e A é chamado de topsoil.  
O horizonte B é chamado de subsolo. 
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Tabela 1.5-  Perfil de solo hipotético 

Horizonte                                                   Descrição 
O Camada de húmus; matéria orgânica pouco fragmentada, na qual as 

estruturas vegetais originais são ainda prontamente discerníveis. 
 
 
 

A 

Camada de solo mineral de cor escura e biologicamente ativa, próxima da 
superfície, e que se caracteriza pelo acúmulo de materiais orgânicos 
convertidos em humo e pela perda de argila silicada, ferro e sesquióxidos 
de alumínio com conseqüente desenvolvimento de estrutura granular ou 
laminar.  
Este horizonte A é geralmente conhecido como a zona de lixiviamento. 

 
E 

Camada de solo mineral de cor clara caracterizada pela perda máxima de 
silicato, ferro e sesquióxidos de alumínio em solução verdadeira ou 
suspensão coloidal em perfil do solo. 

 
 
 

B 

Camada de solo mineral caracterizada pela acumulação máxima de todas 
as combinações de material orgânico umidificado, argila silicada e 
sesquióxidos de ferro ou de alumínio, como resultante do desenvolvimento 
de estrutura em bloco, prismática ou colunar, e geralmente mais vermelha 
ou castanha do que os horizontes acima e abaixo dela; geralmente 
conhecida como zona de acumulação. 

 
 

C 

Camada de solo composta de material precursor oxidado, mas em outros 
aspectos inalterados e relativamente não afetados por atividade biológica 
e processos de formação de solo, que alteram o horizonte da camada de 
cobertura. O horizonte C é transacional entre o leito de rocha não-erodido 
de baixo e o solo em desenvolvimento acima. 

 
R 

Camada composta de fundo de rocha subjacente consolidada, ou 
sedimento inalterado abaixo do perfil do solo; não é necessariamente o 
material parental dos horizontes subjacentes. 

Fonte: DICIONÁRIO DE ECOLOGIA E CIÊNCIAS AMBIENTAIS, (1998) 
 
 
 
 
 

Nas Figuras (1.10) e (1.11) podemos ver os horizontes do solo. 
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Figura 1.10 – Perfil esquemático de um solo em clima úmido. 
Fonte: LUTGENS, (1997). 
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Figura 1.11 - Perfil vertical de um solo onde se pode observar as distinções nas camadas e 
os chamados horizonte 
Fonte: LUTGENS, (1997).
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1.11 Ecossistemas de água doce 

Os ecossistemas de água doce são também denominados de 
ecossistemas Límnicos. 

Nos ambientes de água doce podem ser classificados em lóticos e 
lênticos. Os rios são os habitats lóticos e os lagos e reservatórios são os 
habitats lênticos. 

Quanto aos tipos de organismos, os reservatórios podem ser definidos em 
três regiões: região litoral, região profunda e região pelágica conforme 
Figura (1.12). 

A região litoral e a profunda constituem a zona bentômica do lago, 
conforme  Porto, et al, 1991. O adjetivo bentômico aplica-se às regiões do 
fundo do lago e a palavra bentos, designa a comunidade de organismos que 
ai habita. Os bentos tem atraído a atenção dos limnologistas, pois são 
constituídos particulamente de bacteriais e animais invertebrados conforme 
Porto, et al, 1991. 

Na região pelágica também chamada de região limnérica cooresponde à 
zona central onde os efeitos das margens e do fundo diminuem. É a zona do 
habitat do plâncton, um conjunto de animais invertebrados muitos pequenso 
(o zooplânton) e de algas (o fitoplâncton) que se locomovem passivemente 
ao sabor das flutuações e das correntes. s peixes constituem o nécton, são 
também freqüente nesta região. 

 
 

 
 

Figura 1.12 - Região litorânea e região limnética. 
          Fonte: Horne, 1994. 

Ambiente lótico 
São os rios que podem possuir lugares de baixas velocidades e de altas 

velocidades. Nos lugares de baixa velocidade o ambiente será 
aproximadamente o lêntico. 
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O ambiente lótico é pobre em plâncton, mas encontramos peixes, 
moluscos, vermes, esponjas, artrópodes, etc. 

 
Ambiente lêntico. 

São as águas paradas onde ocorre estratificação térmica dividindo em 
três áreas, a superior que é a mais quente e chamada epilíminio, a inferior 
que é a mais fria denominada de hipolímnio e uma intermediária chamada 
metalímnio conforme Figura (1.13). 

 
 
 

 
 

Figura 1.13 - Estratificação termal. 
                                                            Fonte: Horne, 1994 
 
Absorção de luz 

Quanto ao processo de absorção de luz é o usado o disco de 
Secchi, que contem setores brancos e pretos, registrando-se a profundidade 
quando a mesma desaparece. 

O lago tem uma região iluminada ou eufótica ou fótica e tem uma 
região que não recebe iluminação que é a região afótica. 

É na região fótica que se dá a fotossíntese. 
 
Lagos e reservatórios 

Os lagos são naturais e os reservatórios artificiais construídos pelo 
homem. Nos reservatórios possuímos controle da vazão defluente dos 
mesmos enquanto que nos lagos naturais não possuímos este controle. 

Iremos tratar somente de reservatórios construídos pelo homem, 
como por exemplo, as wetlands artificiais, que são reservatórios rasos. 
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1.12 Vazão mínima ecológica  

As vazões mínimas para os períodos críticos de oferta d’água são 
importantes para o abastecimento de água urbano, pequenas centrais 
hidroelétricas, estudos de avaliação da qualidade das águas e apoio à 
instrução de processos de outorga conforme SILVEIRA e SILVEIRA, (2001). 

Conforme Ministério do Meio Ambiente (MMA) Instrução Normativa nº 4 
de 21 de junho de 2000, anexo I, artigo 2º diz: vazão ecológica:vazão mínima 
necessária para garantir a preservação do equilíbrio natural e a 
sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos. 

A antiga Resolução CONAMA nº 20 de 18 de junho de 1986 artigo 13 
mencionava o conceito de Q7,10, prevendo a manutenção dos limites mínimos 
de OD (oxigênio dissolvido) nas condições críticas de vazão, mas a 
Resolução Conama nº 357 de 17 de março de 2005 menciona um novo 
conceito, ou seja, a vazão de referência do corpo hídrico que é utilizada como 
base para o processo de gestão. 

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) através da Portaria 
nº 653 de 17 de outubro de 1994 estipula como exigência técnica para a 
aprovação de projetos com barramentos a caracterização hidrológica pela 
“vazão mínima média diária observada das séries históricas consideradas; no 
caso de inexistência de séries históricas, indicar o valor da vazão mínima de 
10 anos de recorrência e duração de 7 dias (Q 7,10), bem como a fonte de 
estudo de regionalização.  

No Estado de São Paulo algumas bacias como Alto Tietê, Tietê-Sorocaba 
são consideradas críticas com relação a disponibilidade de água, uma vez 
que a soma das vazões captadas na bacia, ou em parte dela, supera 50% da 
vazão mínima. 

Existem três conceitos principais de vazão mínima: 
 

• Vazão mínima estatística: Q 7,10, isto é, vazão mínima de 7 
dias e 10 anos de período de retorno. 

 
• Vazão mínima da curva de permanência: estabelecida uma 

probabilidade, sendo a mais usada a de 95%. 
 
• Vazão mínima ecológica: aquela que garante a 

sobrevivência dos ecossistemas. Nem os ecologistas ou 
ambientalistas ainda chegaram a uma determinação de 
aceitação comum, daí usualmente se emprega a vazão Q 7,10 
como a vazão mínima ecológica. 
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1.13 Hierarquia da rede fluvial  

Os critérios de ordenação dos cursos de água foram propostos, 
inicialmente, por Horton em 1945. Para o referido autor os segmentos de 
canais formadores, sem tributários, são denominados de primeira ordem. Da 
confluência de dois canais de primeira ordem surgem os segmentos de canais 
de segunda ordem que só recebem afluentes de ordem inferior (segmentos de 
canais de primeira ordem). 

Da confluência de dois segmentos de canais de primeira ordem surgem 
os segmentos de terceira ordem que recebem afluentes de ordens inferiores 
(no caso, segmentos de primeira e segunda ordem), conforme USP, Esalq, 
2005 e conforme esquema da Figura (1.14). Um rio de quarta ordem quando 
recebe um de primeira ordem, continua como de quarta ordem. 

. 
 
 

 
Figura 1.14 - Esquema de ordem dos rios e córregos segundo HORTON, (1945) 

 
Os rios podem ser DINGMAN, (2002): 
• Perenes: o escoamento existe durante todo o ano. 
• Intermitentes: o escoamento só existe nas épocas das estações 

chuvosas. 
• Efêmeros: o escoamento se deve a um evento e após o mesmo o 

escoamento desaparece.   
 

Os cursos de água de primeira ordem são efêmeros, isto é, só aparecem 
quando chove, mas possuem uma área muito grande e são os primeiros a 
receber o impacto da degradação do meio ambiente com os aterros, poluição, 
etc. 

Os rios são ecossistemas abertos em constante interação com o sistema 
terrestre e atmosfera circundante e podem ser visto em três dimensões 
espaciais: longitudinal, lateral e vertical. 



Capitulo 1 

 
1-24

Na dimensão espacial longitudinal os rios podem ser: cabeceira, médio 
curso e baixo curso. 

Na cabeceira do rio os cursos são da ordem 1 a 3, no médio curso a 
ordem vai de 4 a 6 e no baixo curso é de ordem maior que 6 e trata-se de 
grandes rios e estuários. 

 
1.14 Métodos para avaliação de impactos ambientais 

Os métodos mais usados para identificação de impactos são: 
1. Checklist (Lista de controle) 
2. Matrizes: Matriz de Leopold . 
3. Redes (Network) 
4. Overlays e geografic information system (GIS) 
5. Sistemas inteligentes 
6. Julgamento do profissional - Método Ad Hoc e  Método Delfos 
7. Método Batelle. 

 
Figura 1.15 - Avaliação de impactos ambientais com projeto 

ambiental e sem projeto ambiental 
 

1.15 Método Checklist (Listas de controle) 
Providencia uma sistematização para identificar os impactos, usado muito 

em estudos de impactos de barragens e estradas. 
Possui o defeito de não identificar os altos impactos e de não relacionar 

um impacto com outro. 
 
Dica: o método Checklist é muito usado no Estado de New Jersey, USA 
para os estudos ambientais. 
 

O Estado da Geórgia nos Estados Unidos utiliza para o controle da 
operação e manutenção de lagoas, trincheiras, filtros, canais gramados, 
infiltração, etc de Checklist. 
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Tabela 1.6 - Modelo de Checklist usado no Estado de New Jersey 

para estudos ambientais. 
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Tabela 1.7 - Modelo de Checklist usado para estudos ambientais. 

 
 
1.16 Matrizes - Matriz de Leopold. 

São usados na prática dois eixos onde se procura identificar as interações 
entre várias atividades e suas características ambientais. 

A matriz mais conhecida é a de Leopold, criado em 1971 que tem 88 
características ambientais em um eixo e 100 ações de projeto na coluna 
esquerda. Na matriz Leopold os impactos estão marcados na linha diagonal 
numa célula apropriada e poderá ser dado um valor numérico e importância. 

O método Leopold divide o meio ambiental e as condições sociais em três 
grupos principais: 
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• Condições físicas: solo, água, ar, etc. 
• Condições biológicas: fauna, flora, ecossistema, etc. 
• Condições sociais e culturais: uso do solo história, costumes locais, 

população, economia, etc. 
 
A Matriz Leopold se processa em três passos importantes: 

 
Primeiro passo: 

Devem ser consideradas todas as interações significantes para o autor. 
 
Segundo passo: 

O autor deverá preencher com notas de 1 a 10, sendo 1 o mínimo e 10 o 
máximo para registrar a grandeza da interação. Este número é colocado no 
canto esquerdo no alto. 
 
Terceiro passo: 

O passo final do método Leopold é marcar de 1 a 10 no canto direito a 
importância real do fenômeno daquele projeto. 
 
Exemplo 1.1 

Mostraremos a aplicação da Matriz de Leopold usando um exemplo citado 
no Global H20 Solutions referente à avaliação das tecnologias de tratamento 
de água no ponto de uso. 

As notas variam de 1 a 10 e os pesos variam de 1 a 10 sendo 1 o menos 
importante e, 10 o mais importante. 

As notas são multiplicadas pelos respectivos pesos e somados junto a 
mesma coluna. A coluna que tiver maior número de pontos é a escolhida e no 
caso é o filtro de areia lento. 
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Tabela 1.8 - Matriz de Leopold para avaliação de tecnologias de 
tratamento de água no ponto de uso 
 

Critérios de 
avaliação 

Desinfecção 
solar 

Cloração Filtro 
cerâmico 

Filtro de 
areia lento 

Nota 6 6 4 8 Qualidade da 
água Peso 10 10 10 10 

Nota 2 8 5 10 Quantidade 
de água Peso 2 2 2 2 

Nota 7 5 3 9 Robustez do 
projeto 

Peso 6 6 6 6 

Nota 4 1 9 7 Uso de 
materiais 

locais Peso 4 4 4 4 

Nota 9 8 6 4 Custo da 
tecnologia 

Peso 8 8 8 8 

Total 194 174 152 214 

Fonte: adaptado de Global H20 Solutions. 
 

A melhor solução é o filtro de areia lento que tem mais pontos, isto é, 
214. 
 
1.17 Redes (Networks) 

As networks ilustram as relações entre causa e efeito de inúmeros 
projetos e características ambientais. 
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                                        Figura 1.16 - Exemplo de redes 
 
1.18 - Overlays e GIS 
A versão moderna dos overlays é o GIS (Geografic Information System) 

onde se pode armazenar e manipular diversas operações, usando vários tipos 
de mapas. 

 
                                             Figura 1.17 - Overlays 
1.19 Sistemas inteligentes 

São sistemas feitos por computador para diversos assuntos 
especializados. 
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1.20 Julgamento profissional 

Apesar dos diversos métodos acima citados, o julgamento profissional de 
um especialista é aceito no mundo todo para avaliação dos impactos 
ambientais. 
 
1.21 Método Ad Hoc 

Conforme Macedo, 2002 o método Ad Hoc são painéis ou reuniões de 
especialistas e consiste na criação de grupos de trabalhos formados por 
profissionais e cientistas de diferentes disciplinas, de acordo com as 
características do projeto a ser avaliado.  

Os especialistas são selecionados entre pessoas de notório saber e que 
possuem conhecimentos práticos por terem vivido ou trabalhado na área a ser 
afetada. 
 
1.22 Método Delfos 

É um método estruturado de maneira que vários especialistas respondem 
um questionário e depois recebem as opiniões do grupo enviadas por um 
coordenador. 

O método não permite que as pessoas se conheçam e discutam o 
assunto entre elas, para não haver influência e aconteça que as pessoas 
sigam o líder do grupo, isto é, aquele mais conhecido. 

O método Delfos deve-se ao modo que os oráculos de Delfos respondiam 
na antiga Grécia, pois o oráculo era o intermediário entre os conselhos dos 
deuses e o homem. O método Delfos foi desenvolvido nos Estados Unidos 
nos anos de1950 pela Força Aérea. 

A base do método é que todos devem ser especialistas e que o grupo 
seja anônimo e haja um feedback do resultado. 

O mínimo de especialistas deve ser de quatro. 
Uma das críticas do método Delfos é que o mesmo pode ser influenciado 

pelo coordenador do grupo, pois ele é quem faz as perguntas adequadas. 
O método Delfos cobre algumas áreas das filosofias para a procura da 

verdade, principalmente de Locke, Leibniz, Kant, Hegel e Singer.  
Informações mais detalhadas sobre o Método Delfos pode ser obtido no 

trabalho “The Delphi Method- Techniques and Applications” de Haroldo A. 
Linstone e Murray Turoff do ano de 2002 com 618páginas. 
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1.23 Método Batelle 

O Método Batelle é muito usado em recursos hídricos, mas pode 
facilmente ser usado em outros tipos de projetos. 

O princípio do Método Batelle é dividir os impactos em 4 impactos 
principais nas categorias: ecologia, poluição, estética e interesse humano. 

• Ecologia: estudo das espécies e populações, habitats e 
comunidades e ecossistema. 

• Poluição: poluição da água, poluição do ar, poluição do solo, 
e poluição sonora. 

• Estética: do solo, ar, água, biota, atividades feitas pelo 
homem, composição entre eles. 

• Interesse humano: educação, ciência, pacotes históricos, 
cultura, atmosfera, padrão de vida, composição entre eles. 

 
O método Batelle tem três passos: 
 

Primeiro passo 
Transformar os indicadores ambientais com notas de 0 a 1, sendo 0 para 

a pior qualidade e 1 para a melhor. Será indicado por Vi sendo que deverá 
haver um indicar Vi1 para as condições do projeto e Vi2 para as condições 
sem o projeto. 

 
Segundo passo 

Dar nota de um parâmetro de peso indicativo PIU (Parameter Importance 
Units) denominado wi para cada indicador. 

 
Terceiro passo 

A comparação entre a situação com o projeto e a situação sem o projeto é 
feito com o nome de EIU (Environmental Impact Units), que refletirá os 
benefícios e as perdas em termos das condições ambientais. 

                                     EIU= Σ 
  [ (Vi)1 x wi -  (Vi)2 x wi ] 

Sendo: 

(Vi)1 = indicador “i “  da qualidade ambiental nas condições do projeto. 

(Vi)2 = indicador “i “  da qualidade ambiental sem o projeto. 

wi= peso relativo ao indicador “i” (PIU=Parameter Importance Units) 
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m= número total de indicadores. 

A principal vantagem do Método Batelle é que fornece uma análise de 
comparação entre várias situações, e é eficiente para a escolha da melhor 
alternativa. 

1.24 Conclusão: 
Não há nenhuma recomendação específica para todos os estudos de 
impactos ambientais. Recomenda-se que se use no mínimo a combinação 
de dois métodos. 
Todos os métodos apresentam vantagens e desvantagens. 
 

   Tabela 1.9 - Vantagens e desvantagens dos métodos de avaliação de 
impactos ambientais 

Métodos de 
avaliação de 

Impactos 
ambientais 

Vantagens Desvantagens 

 
 
 
Checklists (listas de 
controle) 

• Fácil de 
entender e 
usar 

• Bom para a 
escolha de 
alternativa e 
estabeleciment
o de 
prioridades. 

• Simples de 
usar. 

 

• Não distingue 
impactos diretos 
dos impactos 
indiretos. 

• Não liga as ações e 
impactos. 

• A incorporação de 
valores pode ser 
controversa. 

 
Matrizes 

• Matriz Leopold 
 

• Linka a ação 
ao impacto 

• Bom método 
para os 
Estudos de 
Impactos 
Ambientais. 

• Dificuldade de 
distinguir os 
impactos diretos e 
indiretos. 

• Tem possibilidade 
de se contar os 
impactos em dobro. 

 
 
 
Redes (networks) 

• Linka a ações 
aos impactos. 

• Útil em checar 
os impactos de 
segunda ordem 

• Manuseia 

• Pode ser tornar 
muito complexo se 
usado em adição à 
forma simplificada. 
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diretamente os 
impactos 
diretos e 
indiretos. 

 
 
Overlays  
 

• Fácil de 
entender 

• Foca e mostra 
espacialmente 
os impactos. 

• Funciona muito 
bem 

• Pode ser confuso 
• Não diz muito sobre 

a duração e as 
probabilidades de 
impactos. 

GIS e sistemas 
inteligentes de 
computador 

• Excelente para 
idenficação de 
impactos e 
análise. 

• Bom para 
experimentos 

• Confiança demasia 
em conhecimento e 
dados 

• Frequentemente 
complexo e caro. 

Julgamento 
Profissional 

• Método Ad Hoc 
 

 • Influência do grupo 
pelo coordenador. 

Julgamento 
Profissional 

• Método Delfos 

• Bom e barato • O coordenador 
pode mesmo sem 
querer influenciar o 
grupo. 

 
Método Batelle 

 
• Bom para 

comparar 
vários projetos. 
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1.25 Triângulo: quantidade, qualidade, ecologia 

O Manejo das Águas Pluviais através da BMP baseia-se no triângulo 
eqüilátero: quantidade, qualidade e ecologia conforme se pode ver na Figura 
(1.18). 

 

 
 

Figura 1.18- Triângulo das BMPS: quantidade, qualidade e ecologia. 
 
1.26  Sistema Urbano Sustentável de Drenagem  (SUSD) 

Para a sustentabilidade da drenagem do sistema urbano (SUSD-
Sistema Urbano Sustentável de Drenagem) são necessários que se 
obedeçam as legislações e feito um planejamento estrutural baseado em 
quatro pontos principais: técnico, econômico, meio ambiente e 
responsabilidade social. 

 
 

• Técnico: autoridades locais, engenheiros, autoridades políticas e 
legislação 

 
• Econômico: fomentadores do desenvolvimento, grupos especiais, etc 
 
• Meio Ambiente: ecologistas, arquitetos, ONGs, administradores, etc 
 
• Responsabilidade Social: ONGs, associações de moradores, 

políticos, público em geral 
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Figura 1.19 – Triângulo das BMPs e relação com o tomador de 
decisões (prefeito, governador, etc e os benefícios e critérios de 
sustentabilidade. 
Fonte: Use of Stormwater BMPs in Europe, 18 de agosto de 2003, 98 p, Contract  EVK1-CT-2002-
00111. 
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Capítulo 2 
 

Poluição Difusa 
 

 
“Em 1973 foi aprovado nos Estados Unidos a lei contra proteção de desastres 
de enchentes, dando ênfase a medidas não estruturais, encorajando e 
exigindo o seguro para enchentes de 100 anos de período de retorno”. 
TUCCI,( 2002) 
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Capitulo 2- Poluição Difusa 
 
2.1 Introdução 

PORTO, 1995 relata que 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. 

Acrescenta ainda, cinco condições que caracterizam a poluição difusa: 
1. Lançamento da carga poluidora intermitente e que está relacionado 

com a precipitação; 
2. Os poluentes são transportados a partir de extensas áreas; 
3. As cargas poluidoras não podem ser monitoradas a partir do seu 

ponto de origem, mesmo porque não é possível identificar exatamente 
a sua origem; 

4. O controle da poluição de origem difusa, obrigatoriamente deve incluir 
ações sobre a área geradora da poluição, ao invés de incluir, apenas, 
o controle do efluente quando do lançamento; 

5. É difícil o estabelecimento de padrões de qualidade para o 
lançamento do efluente, uma vez que a carga poluidora lançada varia 
de acordo com a intensidade e a duração do evento meteorológico, a 
extensão da área de produção naquele específico evento e com 
outros fatores, que tornam a correlação vazão x carga poluidora 
praticamente impossível de ser estabelecida. 
 

2.2 Poluição pontual e difusa 
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. 

A poluição das cargas difusas podem ser dividida basicamente em duas 
categorias: urbana e rural. 

Na área rural, as fontes são em sua maioria às atividades agrícolas. Os 
poluentes advindos da agricultura têm sua origem na aplicação de fertilizantes 
e pesticidas.  

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.  
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Um dos fenômenos discutidos quando se tratar de prever “polutograma 
ou polutógrafo” é a ocorrência da chamada carga de lavagem (em inglês, 
“first flush”). A explicação mais comum é a de que se trata da remoção 
inicial do material acumulado no período entre chuvas, quer do solo, quer do 
interior das canalizações, significando que o pico do “polutograma” ocorreria 
antes do pico das vazões (EPUSP, 2004). 

A verificação local da ocorrência ou não da carga de lavagem (first flush) 
torna-se importante nos casos em que se pretende deter o escoamento 
superficial urbano em bacias de detenção para o controle da carga poluidora a 
ser lançada no corpo receptor. Caso a carga de lavagem se verifique, grande 
parte da carga poluidora estará contida no volume inicial escoado (EPUSP, 
2004). 

O objetivo é o controle da poluição difusa em áreas urbanas através das 
BMPs (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. 

 
2.3 A avaliação do impacto do lançamento da drenagem urbana sobre o 
corpo receptor e a resposta do ecossistema  

Os modelos matemáticos existentes como BASINS 2.0 (Better 
Assessment Science Integrating Point and Nonpoint Sources) e outros não 
levam em conta o conceito de first flush, pois será examinado a variação dos 
poluentes dentro do córrego ou rio ao longo do tempo.  

Os modelos de simulação da qualidade da água incorporados ao BASINS 
são: QUAL2E, TOUXIROUTE, NPSM (Non Point Source Model) e HSPF. Os 
modelos levam em conta as cargas pontuais e difusas. Tais modelos já foram 
usados no rio Cabuçu de Baixo afluente do rio Tietê e inúmeros outros 
córregos.  

Não trataremos neste trabalho de nenhum dos modelos, pois, o interesse 
é o exame da poluição difusa antes de se chegar aos cursos de água. 
 
2.4 Controle da poluição difusa  

Existem três maneiras de controlar a poluição difusa: 
 
2.4.1 Prevenir a entrada de poluentes no runoff. 

• Redução do tráfico de veículos 
• Não jogar lixo na rua 
• Não jogar óleos e graxas nas ruas 
• Reduzir a população de cães e gatos ou fazer a limpeza logo após. 
• Limpeza pública eficiente. 
A prevenção é a chamada BMP não-estrutural. 
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2.4.2 Aumentar as áreas permeáveis,  

• principalmente no planejamento 
• Infiltrar as águas pluviais 

O aumento das áreas permeáveis que pode ser previsto na fase de 
planejamento é também chamado de BMP não-estrutural. 
 
2.4.3 Tratar o runoff através de BMPs. 

O tratamento do runoff deve ser feito antes de atingir o curso de água e 
para isto usam-se as técnicas chamadas BMPs estruturais. 

A Figura (2.1) mostra os níveis de estratégias para o tratamento das 
águas pluviais conforme área metropolitana de Denver no Colorado, Estados 
Unidos, iniciando sempre com as medidas de BMPs não-estruturais e 
terminando com BMPs estruturais.  
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Figura 2.1- Níveis estratégicos para o tratamento de águas pluviais 
                                      Fonte: adaptado de Urbonas, 1993 
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O objetivo neste caso é o controle da poluição difusa, antes dela chegar 
aos cursos de água. Para isto usamos o conceito o first flush que teve início 
nos Estados Unidos na década de 1970 nos estados da Flórida e Texas.  

First flush é o escoamento superficial no início de uma chuva e é mais 
pronunciado nas superfícies impermeáveis e que carrega grande 
concentração de poluentes que ficaram acumulados nos dias sem chuva. 
Considera-se que esta lavagem carrega quase todos os sólidos em 
suspensão, isto é, os poluentes.  

Tudo isto depende do tamanho da bacia de captação bem como da 
intensidade da chuva. A intenção é que detendo e tratando o denominado first 
flush estaremos protegendo a vida aquática nos cursos de água. 

 
 

2.5 Legislação 
A Política Nacional dos Recursos Hídricos do Brasil está na Lei 9433 de 8 

de janeiro de 1997, na qual os incisos I a V do artigo 12, estabelecem que 
estão sujeitos a outorga: 

V- os outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 
água existente em um corpo de água. 

Pelo exposto, o lançamento de efluentes em corpos hídricos sem a devida 
outorga ou mesmo com a outorga, venha a causar poluição, configura crime 
ambiental. 

A poluição difusa não está prevista na resolução CONAMA 357/2005. 
No que se refere ao licenciamento ambiental, TUCCI, (2001), diz que a 

construção de canais de drenagem, regulado pela Lei Federal 6938/81 e 
resolução CONAMA 237/97. Da mesma forma, a resolução CONAMA 1/86 
artigo 2º & VII estabelece a necessidade de licença ambiental para “obras 
hidráulicas para drenagem” e são necessários ainda Estudos de Impactos 
Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

TUCCI, (2001) descreve a experiência francesa, na qual as decisões 
sobre drenagem urbana dos municípios são resolvidas pelos comitês de 
bacias desde 1960 com resultados positivos. Salienta ainda que os Estados 
Unidos se utiliza das medidas ótimas para gerenciamento da poluição difusa 
denominada de  BMPs (Best Management Practices) que é exigida por lei 
federal para cidades acima de 10.000hab. 

Alguns problemas de drenagem urbana abrangem área de municípios 
vizinhos, devendo para isto valer-se de leis estaduais ou leis municipais da 
área da bacia TUCCI, (2001). 

Quanto ao código florestal em áreas urbanas, normalmente é admitido 
que se deixe a mata ciliar ou ripariana nos 15m de cada margem e em áreas 
rurais 30m de cada margem. Em TUCCI, (2001) é medido a margem da seção 
do leito menor que é aproximadamente de período de retorno de Tr=2 anos 
ou Tr=1,87 anos. 
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Existe falta de legislação brasileira sobre o assunto de poluição difusa. O 
Estado da Flórida no seu código estabelece como meta a redução de 80% da 
carga poluente anual das águas pluviais. ~ 

Esta redução não está determinada somente para um poluente, mas para 
um conjunto de poluentes. Por exemplo, o conjunto de poluentes escolhidos 
poderia ser: nitrogênio total, fósforo total, sólidos totais em suspensão, 
demanda bioquímica de oxigênio, cobre total, chumbo total e zinco total.   

O reservatório é previsto de maneira que a redução anual de todos os 
poluentes citados seja no mínimo de 80%. 

 
2.6 Impermeabilização do solo 

O Centro de Proteção da Bacia (The Center for Watershed Protection-
CWP) em março de 2003, publicou o livro: Impact of impervious cover on 
aquatic systems baseado em 225 pesquisas feitas nos Estados Unidos, 
chegando as seguintes conclusões: 

• 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 conforme se pode ver na Figura (2.2). 
 
 
 

 
 

Figura 2.2 - Impactos na qualidade dos rios devido a impermeabilização do  
Fonte: CWP, 2003 
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O impacto, devido a urbanização e sua conseqüência impermeabilização, 
dá-se diretamente nos cursos de água onde são lançadas as águas pluviais e 
a jusante quando tais águas são encaminhadas para outros rios. 

As hipóteses da importância da impermeabilização dos solos na 
qualidade da água estão baseadas nas seguintes considerações: 

• Os rios são de 1ª, 2ª ou 3ª ordem. 
• A estimativa da impermeabilização tem que ser correta com erros de 
mais ou menos 10%. 
• As previsões devem ser encaradas como previsões mesmas e não 
como dados concretos, pois os rios variam de local para local, sendo que 
praticamente segundo os geomorfologistas, não existe dois rios iguais. 
• Os números 10% ou 25% são indicadores e não números rígidos não 
tendo significado discutir 9,9% ou 10,1%. 
• As pesquisas foram feitas nos Estados Unidos e não no Brasil. 
• Os dados que foram achados para córregos e rios podem não valer 
para lagos, aqüíferos etc. 

 
 

A impermeabilização do solo provoca quatro tipos principais de impactos 
que examinaremos separadamente: 

• Impactos hidrológicos  
• Impactos físicos  
• Impactos biológicos  
• Impactos na qualidade da águas pluviais  

 
2.7 Impactos hidrológicos devido a impermeabilização do solo 

Com o aumento da impermeabilização do solo podem ser produzidos os 
seguintes impactos hidrológicos: 

• Aumento do volume do escoamento superficial (runoff) 
• Aumento dos picos de vazões 
• Aumentos das enchentes 
• Decréscimo da vazão base dos rios. 

 
Aumento do volume do escoamento superficial (runoff) 

O coeficiente volumétrico de runoff Rv foi verificado por Schueler em 1987 
e é proporcional a área impermeável. 
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Figura 2.3 - Coeficiente de Runoff x Área impermeável conforme 
Schueler in CWP, 2003. 

 
Aumento dos picos de vazões 

As vazões aumentam com o crescimento das áreas impermeáveis. 
 
Aumento das enchentes 

Com o aumento das áreas impermeáveis aumentarão as enchentes 
rotineiramente, não sendo as grandes enchentes que estamos considerando. 

Leopold em 1968 in CWP, 2003 examinou dados de 7 países e fez a 
Figura (2.4). Podemos ver que as bacias que tem um aumento de 20% da 
área impermeável, aumentam a vazão de enchente por um fator de 2. 
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Razão de enchentes com o aumento 
da área impermeável

0
1
2
3
4
5
6

0 20 40 60 80 100

Area impermeável (%)

R
az

âo
 d

as
 

en
ch

en
te

s

 
 

Figura 2.4 - Aumento das enchentes em função da impermeabilização 
conforme Leopoldo, 1968 in CWP, 2003. 

 
 
Decréscimo da vazão base. 

A vazão base de um rio diminui com o aumento da área impermeável 
conforme se pode ver na Figura (2.5). 
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Figura 2.5 - Relação entre a vazão base e a área impermeável dos rios 
em Piedmont, Maryland. 
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Figura 2.6 – Relação entre a porcentagem da vazão de base e a área 
impermeável nos rios de Massachusets. 
 
2.8 Impactos físicos devido a área impermeável. 

As mudanças físicas nas bacias e nos rios produzem um impacto que 
devem ser examinados com cuidado. De modo geral os impactos para áreas 
impermeabilizadas inferiores a 10% são menores e, para áreas de 10% a 25 
% são preocupantes e para acima de 25% os impactos são desagradáveis. 

Os impactos físicos são os seguintes (CWP, 2003): 
• Dificuldades em medir o habitat 
• Mudanças na geometria dos rios 
• Aumento da temperatura 
• Alteração na rede de canais  

 
Dificuldade em medir o habitat 

O aumento da impermeabilização provoca uma mudança no habitat 
podendo ser estimado que até os 60% tais efeitos se fazem sentir e após este 
valor não temos estudos a respeito conforme Figura (2.7). 

Quanto a perda do habitat salientamos que a própria palavra é difícil de 
definir e encontra dificuldade de se medir no campo e somente no aspecto 
visual e qualitativo é que fazemos uma avaliação do que é um habitat, sendo 
difícil a comparação exata dos habitats. 

Os geomorfologistas admitem que não existem dois rios exatamente 
iguais, pois temos diferenças no gradiente hidráulico, nos materiais do leito, 
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no sedimento transportado, na hidrologia, no histórico da bacia e muitos 
outros fatores conforme CWP, 2003. 

 

 
Figura 2.7 – Mudanças visíveis a partir de área impermeabilizada de 10%. 
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Mudanças na geometria dos rios 
Com o aumento da impermeabilização, o leito dos rios se alargam de 

duas até oito vezes dependendo da urbanização conforme Figura (2.8). 
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Figura 2.8-Alargamento do leito dos rios devido a impermeabilização em 
Maryland, Texas e Utah conforme CWP, 2003. 

 
Os rios em áreas urbanos podem aumentar o transporte de sedimentos 

de 60 a 75% devido a erosão do leito, conforme Trimble, 1997 in CWP, 2003. 
O aterramento do fundo dos rios por areias, siltes e argilas causa 

problemas de mudanças nos habitats de insetos e peixes e é crítico para 
peixes como a truta e o salmão devido aos ovos. 

Os pedaços de madeira maiores que 10cm são importantes para a 
preservação de alguns habitats pois eles formam pequenas barragens, 
piscinas, funcionam como dissipadores de energia e promovem o complexo 
do habitat. 

 
Aumento da temperatura 

Todos já viram no verão uma pavimentação de asfalto muito quente e 
quando chove aquela água aquecida vai para os cursos de água, podendo 
matar alguns peixes como as trutas, com somente um aumento de 5ºC. Na 
Figura (2.9) temos a área impermeável em função da temperatura e quanto 
maior for a área impermeável maior será o aumento da temperatura. 
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Figura 2.9 - Aumento da temperatura de um rio em Piedomont, 
Maryland em função do aumento da área impermeável. 

 
Alterações da rede dos canais 

A rede de canais na bacia começa com os canais de 1ª ordem, depois os 
de 2ª ordem e depois os de 3ª ordem. Com o passar dos anos os canais de 1ª 
e 2ª ordem vão sendo canalizados e vai mudando toda a rede dos canais 
originais. 

Esta mudança torna-se muito grande quando a área impermeabilizada 
ultrapassa os 50%. Na Figura (2.10), podemos ver duas redes de canais 
vendo-se a mudança de 1913 para 1964 e de 1917 para 1992. 
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Figura 2.10 - Mudanças na rede de canais fluviais em dois locais diferentes a) e b). 
Fonte: CWP, 2003. 
 
2.9 Impactos biológicos devido a impermeabilização dos solos 

Até o momento o melhor índice para se verificar os impactos biológicos é 
a impermeabilização do solo quando a AI >10%.  

Quando AI for menor que 10% temos que levar em conta outros índices 
como: mata ripariana, floresta natural, plantações, chuvas ácidas e outros.  

O impacto devido a urbanização nas comunidades aquáticas tem como 
foco os insetos, peixes, anfíbios, mexilhão da água doce e nas várzeas, 
também chamada de wetlands conforme CWP, 2003. 

A comunidade aquática biológica é sensível a qualidade da água, 
particularmente em áreas habitadas onde a poluição difusa urbana vai fazer a 
diferença.  

Esteves, 1988 salienta a dificuldade em se estabelecer indicadores que 
possam caracterizar os ecossistemas aquáticos quanto ao seu estado trófico 
e que sejam aceitos por todos. 

São usados dois índices básicos, sendo o primeiro o Índice da 
Integridade Biótica (IBI) baseada na comunidade dos peixes conforme 
Figura (2.11).  

Um outro índice, o Ìndice EPT, é baseado na soma do número de famílias 
de certas ordens de insetos que são sensíveis a poluição e que são as 
primeiras a desaparecer: Ephemeroptera (mayflies), Plecoptera (stoneflies) e 
Trichoptera ( caddisflies). A palavra EPT é a primeira letra de cada família 
mencionada. 
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Existe ainda um terceiro: Bêntico Índice da Integridade Biótica (B-IBI) 
destinado a aferir a comunidade aquática de insetos, caracterizando de 
“pobre” a “excelente”. 

Os índices podem ainda estar combinados e são os Índices Combinados 
IBI, que medem tanto os peixes como os insetos aquáticos através das 
chamadas métricas. 

As métricas são uma lista de medidas que são usadas para os índices, 
tais como: abundância, riqueza, espécies nativas, habitat, espécies tolerantes, 
espécies dominantes, tipos de alimentação dos peixes e dos insetos, doenças 
e anomalias. 

Existem relações entre o índice B-IBI e a impermeabilização do solo AI 
em porcentagem. 
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Figura 2.11- Quanto maior a área impermeável menor é o índice Bêntico IBI 
mostrando queda das espécies de insetos nos rios de Fairfax County, 2001. 
Fonte: CWP, 2003 
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Figura 2.12 - Queda do índice IBI de peixes com o aumento da área impermeável 
no rio Patapsco, Maryland. 
Fonte: CWP, 2003. 

 
Anfíbios 

Os anfíbios são vertebrados de sangue frio que vivem na água e no solo, 
como a rã e o sapo. Vivem frequentemente nas várzeas (wetlands) e nas 
áreas riparianas. 

Existem poucas pesquisas a respeito dos anfíbios com a 
impermeabilização do solo, sendo que o fator determinante para os anfíbios 
parece ser o aumento do nível de água, o qual pode eliminar os ovos que 
ficam nas plantas emergentes. As pesquisas indicaram que, quando o nível 
de água sobe mais de 22cm, há um declínio das espécies problemas. Isto 
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acontece principalmente nas várzeas (wetlands) conforme Figura 

(2.13).
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Figura 2.13- Notar o decréscimo da riqueza das espécies anfíbias com o 
crescimento da impermeabilização na wetland de Puget-Sound. 
Fonte: CWP, 2003 

 
 

Efeitos na diversidade nas wetlands 
Não existem muitos estudos sobre os impactos da diversidade devido a 

urbanização nas várzeas (wetlands). 
As poucas pesquisas apontam o declínio das riquezas das espécies de 

plantas emergentes quando há variação do nível de água de mais de 22cm, 
sendo que este parece um limite tolerável para conservar as comunidades 
nas wetlands. 

 
Efeitos da diversidade dos Mexilhões nas águas doces 

Os mexilhões são muito conhecidos para os engenheiros sanitaristas, 
pois o chamado zebra mussel (mexilhão), entope as tubulações nas Estações 
de Tratamento de Água. 

O mexilhão é um molusco bivalve encontrado no mar e também em rios, 
como o mexilhão dourado encontrado em Itaipu. 

Tanto a modificação do habitat como a sedimentação são as primeiras 
causas do declínio dos mexilhões nas águas doces. 

Os mexilhões das águas doces são particularmente sensíveis a metais 
pesados e pesticidas segundo CWP, 2003. Os efeitos dos metais pesados e 
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dos pesticidas variam de espécie para espécie de mexilhão, sendo letais o 
DDT, PCBs, etc que trazem problemas ao sistema respiratório dos mesmos. 

Os mexilhões são os animais mais sensíveis aos pesticidas do que 
outros animais e são considerados o “primeiro alerta” da toxidade da água. 

ESTADO DE NEW YORK, (2001) mostra claramente o declínio do habitat 
físico nos rios, aliado às baixas vazões de base e alta carga dos poluentes, 
pois as águas pluviais causaram impacto significativo na comunidade 
aquática. As pesquisas sugerem que os novos desenvolvimentos urbanos 
mesmo com taxas de impermeabilização ao redor de 10%, impactam os 
insetos aquáticos, os peixes e anfíbios, conforme se pode ver na Tabela (2.1).  

Os novos desenvolvimentos urbanos causam a impressão de declínio da 
riqueza (números diferentes de espécies em uma comunidade), diversidade 
(número e relativa freqüência de diferentes espécies em uma área da 
comunidade) e abundância (número de indivíduos da espécie). 

 
Tabela 2.1 Pesquisas recentes que mostram a relação da urbanização 
com os organismos aquáticos e habitat. 

Indicadores 
 na bacia 

Pesquisa Referências Localidade 

Insetos, 
peixes, habitat, 
qualidade da água. 

Declínio muito 
grande da atividade biológica 
quando a área impermeável foi 
de 6%. Houve um declínio de 
aproximadamente 45% da 
biótica inicial. 

HORNER et al, (1996) Puge 
Sound 
Washington 

Peixes, 
insetos aquáticos 

 Estudo em cinco 
rios mostrou que, quando a 
terra passou de rural para 
urbana, decresceram os 
peixes e macro-invertebrados. 

MASTERSON & 
BANNERMAN, (1994) 

Wisconsin 

Insetos 
aquáticos e peixes 

Avaliação dos 
efeitos do escoamento 
superficial (runoff) na área 
urbana e não urbana 
concluíram que, os peixes 
nativos e as espécies de 
insetos que dominavam a área 
não urbana da bacia, somente 
7% das espécies foram 
encontrados na área urbana. 

 
PITT, (1995) 

Califórnia 

Plantas nos 
alagadiços e anfíbios 

Foi verificado um 
declínio de plantas e anfíbios 
nos alagadiços quando a 
impermeabilização passou de 
10%. 

TAYLOR, (1993) Seattle 

Fonte: adaptado de ESTADO DE NEW YORK, (2001) 
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2.10 Impactos na qualidade da águas pluviais devido a 
impermeabilização do solo 

Os principais impactos são: 
• Sedimentos (TSS, TDS e turbidez) 
• Carbônico orgânico total (TOC) 
• Nutrientes 
• Bactérias 
• Metais pesados 
• Hidrocarbonetos, óleos e graxas 
• Pesticidas 

 
Sedimentos 

Os sedimentos são poluentes importantes e com bastante medidas em 
águas pluviais. 

O impacto dos sedimentos na biota aquática está bem documentada e, 
pode ser dividido em dois, os impactos causados pelos sedimentos em 
suspensão e os impactos causados pela deposição dos mesmos. 

Os sedimentos podem ser medidos de três maneiras diferentes: Sólidos 
Totais em Suspensão (TSS), Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) e Turbidez. 
Vamos examinar cada um em particular. 

 
Sólidos totais em suspensão (TSS) 

É a porção dos sólidos que é carregada pelas águas pluviais e que pode 
ser retida com um filtro de vidro WASHINGTON (2001). A medida do TSS 
serve para estimar a carga de sedimentos que pode ser transportada do local 
para a jusante, sendo o mais usado das três maneiras citadas e do qual 
possuímos mais dados. O TSS varia de 43mg/L a 663mg/L conforme dados 
do CWP, 2003. 

Os sólidos totais em suspensão podem ser de origem orgânica ou 
inorgânica. São de origem inorgânica as partículas de solo devido a erosão e 
degradação dos solos, ruas, casas, edifícios e materiais trazidos pelo vento. 
Para os sólidos em suspensão de origem orgânica temos as bactérias; 
AUSTRÁLIA, (1998). 

O ESTADO DA GEORGIA, (2001) define “Sólidos totais em suspensão” 
como o total de partículas do solo, incluindo materiais inorgânicos e 
orgânicos, suspensos na coluna de água. 

 
Sólido Dissolvido total (TDS) 

O TDS é a medida dos sólidos e minerais dissolvidos nas águas pluviais; 
usado basicamente na indicação da água potável e muito pouco usado em 
águas pluviais. 
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Turbidez 
A turbidez é a medida que mostra os sólidos suspensos na água e que 

reduzem a habilidade da luz penetrar na coluna de água. A turbidez pode 
causar impactos na biota aquática tais como nas vegetações submersas que 
precisam de luz e nos peixes e insetos aquáticos para usar seus organismos 
respiratórios. O parâmetro turbidez não é usado em águas pluviais. 

 
Carbono orgânico total (TOC) 

O Carbônico Orgânico Total (TOC) é frequentemente usado como um 
indicador da matéria orgânica em uma amostra de águas pluviais. Assim, 
quanto mais matéria orgânica tem na água, maior será o oxigênio consumido, 
pois o oxigênio é usado pelas bactérias no processo de decomposição. As 
altas concentrações de TOC aumentam a DBO (demanda bioquímica de 
oxigênio) e DQO (demanda química de oxigênio). 

A fonte primária de TOC em áreas urbanas parece ser as folhas de 
árvores, matérias orgânicas, sedimentos e produtos da combustão. O CWP, 
2003 informa que, na cidade de Austin (no Texas), metade do TOC é devido a 
erosão dos córregos e rios. 

O carbônico orgânico reage com o cloro usado no tratamento de água 
potável, formando as trihalometanas que causam sérios problemas da 
qualidade no abastecimento público. 

A vida aquática é basicamente ligada ao carbônico orgânico total (TOC), 
pois o aumento da concentração do mesmo, devido ao escoamento superficial 
das águas pluviais, causa uma depressão do oxigênio que pode persistir 
durante dias depois da tempestade. 

Esteves, 1998 salienta vários tipos de carbono orgânico: carbono 
orgânico detrital e carbono orgânico particulado da biota (COP-biota) que em 
conjunto formam o TOC. 

O carbono orgânico detrital é formado do carbono orgânico dissolvido 
(COD) e do carbono orgânico particulado detrital (COP-detrital). 

O carbono orgânico dissolvido (COD) origina-se principalmente da 
decomposição de plantas e animais e a partir de produtos de excreção destes 
organismos, conforme Esteves, 1998. 

Em águas pluviais urbanas o TOC é, em média, de 17 mg/L enquanto que 
a DBO é 10,4 mg/l e DQO de 66,1 mg/l. 

 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A DBO é medida em miligrama por litro (mg/L) e traduz indiretamente a 
quantidade de matéria orgânica presente no corpo da água. A matéria 
orgânica é formada por inúmeros componentes, como compostos de proteína, 
carboidratos, uréia, detergentes, gorduras, óleos, fenóis, pesticidas, etc. 

A DBO padrão é aquela que representa o consumo de oxigênio no 
processo de oxidação da matéria orgânica presente em uma amostra de água 
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durante o período de 5 dias. Esgoto doméstico tem DBO de 300mg/L, 
aproximadamente. 

 
Nutrientes 

Nitrogênio e fósforo são nutrientes essenciais ao sistema aquático, CWP, 
2003. Mas, quando eles aparecem em grandes concentrações, causam um 
impacto negativo nos cursos de água. O nitrogênio é freqüentemente falado 
como nitrato (NO3) e nitrito (NO2), que são formas orgânicas de nitrogênio. O 
nitrogênio total é a soma do nitrato, nitrito, nitrogênio orgânico e amônia. O 
nitrogênio total Kjeldhal é o nitrogênio orgânico mais amônia. 

Fosfatos se apresentam frequentemente como fósforo solúvel. O fósforo 
total inclui as formas inorgânicas e orgânicas. O fósforo orgânico tem origem 
na vida das plantas e animais, enquanto que o fosfato inorgânico é 
encontrado nos sedimentos. 

O nitrogênio total NT tem média de 2,51mg/L. 
 

Nitrogênio Amoniacal (NH3) 
A amônia na forma livre NH3 é tóxica aos peixes e na forma ionizada NH4 

não é tóxica. 
 

Nitrogênio Kjeldahn (NTK) 
É o nitrogênio orgânico com o nitrogênio em forma de amônia. O NTK é a 

forma predominante do nitrogênio nos esgotos domésticos brutos; daí a sua 
importância como parâmetro químico na qualidade das águas. A média do 
nitrogênio Kjeldhal é 1,67mg/L. 

 
Nitrato (NO3) 

O nitrogênio em forma de amônia se transforma com o tempo, 
dependendo das condições físicas e químicas do meio aquático em nitrito e, 
posteriormente em nitrato. 

A presença do nitrogênio na forma de nitrato no corpo d’água é um 
indicador de poluição antiga relacionada ao final do período de nitrificação ou 
pode caracterizar o efluente de uma estação de tratamento de esgotos 
sanitários a nível terciário, onde o processo de nitrificação é induzido e 
controlado, com o objetivo da redução de nutrientes. 

O nitrato (mg/L) pode sofrer o processo de desnitrificação sendo reduzido 
a nitrogênio gasoso. 

O nitrito e o nitrato têm em média 0,837mg/L. 
 

Fósforo total (PT) 
A presença de fósforo na água pode dar-se de diversas formas. A mais 

importante delas para o metabolismo biológico é o ortofosfato. O fósforo é um 
nutriente e não traz problemas de ordem sanitária para a água. A 
concentração elevada de fósforo pode contribuir da mesma forma que o 
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nitrogênio para a proliferação de algas e acelerar, indesejavelmente, em 
determinadas condições, o processo de eutrofização. O fósforo total tem 
média de 0,337mg/L enquanto que o fósforo solúvel tem média de 0,1mg/L. 

 
Coliformes fecais (Coli. F) 

As bactérias do grupo coliforme são utilizadas como indicador biológico da 
qualidade das águas. A contaminação das águas por fezes humanas e/ou 
animal pode ser detectada pela presença de bactérias do grupo coliforme. Os 
grupos coliformes de bactérias podem ser: coliformes totais (fecais e não 
fecais), coliformes fecais e estreptococos fecais. É medido em número mais 
provável de coliformes por mililitros de água amostrada (NMP/100mL). 

Os coliformes fecais streptococos tem NMP de 28.864/100ml, enquanto 
que o coliforme total tem concentração média de NMP de 20.000/100ml. 

Os parasitas, ou seja, os protozoários como Cryptosporidium e Giárdia 
têm concentração média de 37,2 oocistos/100ml e 41 cistos/100ml 
respectivamente. 

 
Metais pesados 

Os metais pesados são micro-poluentes inorgânicos provenientes, na sua 
maioria, de efluentes industriais sendo altamente tóxicos para os organismos 
aquáticos. Os metais pesados mais presentes nas águas em forma dissolvida 
são: cádmio, cromo, chumbo, mercúrio, níquel e zinco.  

A tendência dos metais pesados é de aderirem-se aos sólidos em 
suspensão, os quais por sua vez, sedimentam-se no fundo do corpo d’água. 
Estes, além de serem tóxicos, são acumulados no organismo podendo 
provocar diversas doenças no ser humano.  

Os metais mais encontrados são: zinco, cobre, chumbo, cádmio e cromo. 
A concentração de zinco total é de aproximadamente 178 µg /L nas águas 

pluviais. 
 

Hidrocarbonetos, óleos e graxas 
Os hidrocarbonetos são substâncias a base de petróleo e frequentemente 

achados nas águas pluviais. O termo hidrocarbono se refere à medida dos 
óleos e graxas e hidrocarbonetos policíclico aromático (PAH). Alguns 
hidrocarbonetos como pireno e benzeno são cancerígenos e são tóxicos à 
biota. Os hidrocarbonetos normalmente se deslocam aderentes aos 
sedimentos ou carbônico orgânico. Como muitos outros poluentes, os 
hidrocarbonetos se acumulam nos sedimentos e ficam no fundo dos lagos e 
estuários. Existem poucos estudos que mostram os efeitos dos 
hidrocarbonetos em rios CWP, 2003. 

As concentrações comuns de PAH são de 7 µg /L e 5,4 µg /L de óleos e 
graxas. 
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Pesticidas 

São usados em áreas urbanas para o controle de insetos e outros 
organismos. Segundo a EPA, 35 milhões de quilos de pesticidas são jogados 
nos jardins e gramados nos Estados Unidos por ano. Os herbicidas são 
usados nos jardins para matar as ervas daninhas, enquanto os inseticidas são 
usados para o controle de insetos. 

Cada pesticida tem variação na sua mobilidade, persistência e potência 
de impacto aquático. 

Em áreas urbanas, nos córregos e nos rios são encontrados inseticidas 
como o Diazinon, com concentração média de 0,55 µg /L. Os herbicidas como 
a Atrazina têm concentração média de 0,099 µg /L. 

Alguns herbicidas mais comuns achados nos Estados Unidos são: 
atrazina, simazina, 2,4-D, dicamba e outros que são produtos orgânicos 
persistentes (POPs) nocivos à saúde e altamente tóxicos. 
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Capítulo 3 
 

Teoria do first flush 
 
 
“Quanto mais complicado for o método que você ensinar, vai ser mais 
difícil dos alunos aplicarem”.  
Professor dr. Kokei  Uehara. 
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Capítulo 3 - Teoria do first flush 
 
3.1 Introdução 

É muito discutido se existe ou não o first flush. 
Conforme TUCCI, (2002) na Figura (3.1) pode-se observar amostras de 

águas pluviais dispostas segundo um relógio (figura de garrafas). No início 
existe pequena concentração; logo após a concentração é alta, para após 
alguns intervalos de tempo se reduzir substancialmente. 

 

 
Figura 3.1 - Amostradores de qualidade da água pluviais. 
Início da precipitação com a garrafa marrom (posição do relógio a 45min). 
Fonte: TUCCI, (2001) 

  
 

3.2 Pesquisas de Robert Pitt 
Comandado pelo prof. Dr. Robert Pitt, 2004 da Universidade de Alabama, 

foram elaboradas pesquisas a respeito do first flush, compilando dados do 
EPA entre 1978 e 1983 e do Federal Highway Administration (FHWA) e das 
cidades de Austin e Dallas no Texas e Los Angeles.Verificaram também as 
pesquisas feitas em Toronto (no Canadá), na África do Sul, Europa, América 
Latina e outras. 

As amostras do first flush foram retiradas nos primeiros 30 min de chuva 
e comparou-se com dados obtidos com o ”método das médias de 
concentrações” que chamaremos de “método composto” no intervalo de 15 
min para chuvas até 3 h de duração ou mais. Foi utilizado a estatística não-
paramétrica com testes de Mann-Whitney e Fligner-Policello para se comparar 
as médias de concentrações nas amostras.  

Os dados foram examinados para as quatro estações do ano: primavera, 
verão, outono e inverno e para as categorias de uso do solo: comercial, 
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industrial, institucional, residencial, espaços abertos e todo o tipo de 
combinações entre elas. 

A matriz de poluentes examinados por Pitt e sua equipe é a seguint 
 
Tabela 3.1 - Matriz dos Parâmetros usados pelas pesquisas de Pitt, 2004 

Ordem Parâmetros 
1 Turbidez (NTU) 
2 pH  (S.U.) 
3 COD (mg/l) 
4 TSS (mg/l) 
5 DBO5 (mg/l) 
6 TDS (mg/l) 
7 Óleos e graxas (mg/l) 
8 Coliformes fecais col./100ml 
9 Streptococcus fecais col./100ml 

10 Amônia (mg/l) 
11 NO2 + NO3 (mg/l) 
12 N total (mg/l) 
13 TKN (mg/l) 
14 P total (mg/l) 
15 P dissolvido (mg/l) 
16 Ortho-P  (mg/l) 
17 Cádmio total (μg/l) 
18 Cromo total (μg/l) 
19 Cobre total (μg/l) 
20 Chumbo total (μg/l) 
21 Zinco (μg/l) 

 
Os resultados estão na Tabela (3.2) de Pitt, onde o sinal igual “=” significa 

que a média do first flush é igual a do método composto e o sinal de diferente 
“≠” significa que a média dos valores são diferentes.  

Os eventos com “X” não possuem dados suficientes. 
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Tabela 3.2- Presença significante do first flush em 21 parâmetros dos 
poluentes e por categoria; comercial, industrial, institucional, 
residencial, espaços abertos e combinações. 

Parâmetro Comer
cial 

Industria
l 

Instituciona
l 

Espaços 
abertos 

residenci
al 

Combinaçã
o de todos 

Turbidez =1,32 X X X =1,24 =1,26 
pH =1,03 =1,00 X X =1,01 =1,01 
CDO > 2,29 >1,43 >2,73 =0,67 >1,63 >1,71 
TSS >1,85 =0,97 >2,12 =0,95 >1,84 >1,60 
DBO5 >1,77 >1,58 >1,67 2 =1,07 >1,67 >1,67 
TDS >1,82 >1,32 >2,66 =1,07 >1,52 >1,55 
Óleos e graxas >1,54 X X X =2,05 >1,60 
Coliformes 
fecais 

=0,87 X X X =0,98 =1,21 

Streptococcus =1,05 X X X =1,30 =1,11 
Amônia >2,11 =1,08 >1,66 X >1,36 >1,54 
NO2 e NO3 >1,73 >1,31 >1,70 =0,96 >1,66 >1,50 
NT =1,35 =1,79 X =1,53 =0,88 =1,22 
TKN >1,71 >1,35 X =1,28 >1,65 >1,60 
PT >1,44 =1,42 =1,24 =1,05 >1,46 >1,45 
P dissolvido =1,23 =1,04 =1,05 =0,69 >1,24 =1,07 
Ortho P X =1,55 X X =0,95 =1,30 
Cd >2,15 =1,00 X =1,30 >2,00 >1,62 
Cr >1,67 =1,36 X =1,70 =1,24 >1,47 
Cu >1,62 >1,24 =0,94 =0,78 >1,33 >1,33 
Pb >1,65 >1,41 >2,28 =0,90 >1,48 >1,50 
Ni >2,40 =1,00 X X =1,20 >1,50 
Zn >1,92 >1,54 >2,48 =1,25 >1,58 >1,59 

      Fonte: The national stormwater quality database, Pit et al,  16 de fevereiro de 2004. 
 
As conclusões de Pitt e sua equipe foram a seguinte: 
• De modo geral, em 55% dos parâmetros, a média do first flush é bem 

maior que a do método composto. 
• Que no restante 45% dos parâmetros, a média é igual ou maior que a 

do método composto. 
• Que a DBO5, COD, TDS, TKN, Zn possuem first flush adequados em 

todas as categorias: comércio, indústria, institucional, espaços 
abertos, residencial e todas as combinações. 

• Que o first flush está presente na categoria comercial em 70% dos 
parâmetros. 

• Que o first flush está presente 60% nos parâmetros residências, 
institucionais. 

• Que o first flush não tem nenhuma presença em áreas abertas. 
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• Que o first flush está presente somente 45% nas áreas industriais, 
apesar da área impermeável ser grande. 

• Os metais pesados apresentam altas concentrações no começo da 
precipitação. 

• Os nutrientes apresentam altas concentrações no começo da 
precipitação, exceto o nitrogênio e o ortho-P. 

• O fenômeno do abaixamento de alta concentração no início não se 
observa nas bactérias  

• O first flush funciona bem para áreas pequenas no máximo de 160ha 
(adotamos o máximo de 100ha). 

• As áreas impermeáveis comerciais examinadas possuem a média de 
AI=83%, enquanto que a industrial é de AI=70% , a institucional de 
AI=45% e residencial de AI=45%. Os espaços abertos possuem área 
impermeável de AI=4%. 

 
3.3 Universidade de Massachusets, USA  

WRINKLER, (2001) pesquisador da Universidade de Massachusets 
informa que: 

• Lee e Bang, 2000 in WRINKLER, 2001 fizeram estudos em nove 
bacias na Coréia a chegaram a conclusão que, em bacias menores 
de 100ha, o pico da carga poluidora acontecia antes do pico de 
vazão, valendo o contrário para bacias maiores. 

• Bertrand e Krejewski, 1998 IN WRINKLER, 2001 examinaram 12 first 
flush na França e acharam uma variação muito grande na carga 
poluente. 

• Delectic, 1998 in WRINKLER, 2001 estudou 2 bacias na Europa e 
achou pouca diferença nos sólidos suspensos e na condutividade. 

 
3.4 Conclusões sobre first flush 

As conclusões que tiramos são as seguintes: 
1. Dada uma matriz de poluentes, o first flush atende 60% dos 

parâmetros das mesmas. 
2. A área impermeável AI ≥25% (vinte e cinco por cento). 
3. A área da bacia A ≤ 100ha (1km2). 
4. A maioria das concentrações dos poluentes nas águas pluviais, 

obedecem a uma distribuição lognormal mesmo com pequena 
margem de erro. 

 
 

3.5 Método volumétrico e Método da Vazão 
Existem dois métodos para a melhoria da qualidade das águas pluviais: 

método volumétrico, que fornece o volume WQv, e o método da Vazão. 



                                                                                  Teoria do First Flush 

 

3-7

 

O excesso de vazão do controle da poluição difusa pelo tratamento, 
usando o método volumétrico WQv, será dirigido para outro local. 

As falhas de manutenção e operação das BMPs poderão concentrar os 
poluentes. 

Deverá ser previsto monitoramento, principalmente durante certo 
período para aferir a eficiência das medidas de tratamento das águas pluviais 
adotadas para reduzir os poluentes. 

O método que adotaremos na maioria das BMPs é o método 
volumétrico WQv devido ao sucesso obtido em Ontário, 2003 Canadá, sendo 
que os monitoramentos chegaram a média de redução de TSS de 60% a 80% 
e, 40% a 50% de fósforo total, sendo o mesmo recomendado sempre 
tomando o cuidado de se fazer o pré-tratamento adequado e usar as relações 
largura/comprimento recomendadas. 
 
3.6 Volume para melhoria da Qualidade das Águas Pluviais (WQv) 

O critério de dimensionamento de um reservatório para melhoria de 
qualidade WQv para controle da poluição difusa especifica o volume de 
tratamento necessário para remover uma parte significante da carga de 
poluição total existente no escoamento superficial das águas pluviais.  

Para aplicação do método de Schueler  a obtenção de first flush é obtida 
da seguinte maneira: o valor de P é obtido com 90% das precipitações que 
produzem runoff. 

 O valor do first flush P assim obtido fará uma redução de  80% dos 
Sólidos Totais em Suspensão (TSS) de bem como outros parâmetros dos 
poluentes. 

O volume obtido será dependente do first flush P e da área impermeável. 
SCHUELER, (1987) usou as Equações (3.1) e (3.2) para achar o volume 

WQv. 
 

Rv= 0,05 + 0,009 . AI                                                 (Equação 3.1) 
 

WQv= (P/1000) . Rv . A                                              (Equação 3.2) 
Sendo: 
Rv=coeficiente volumétrico que depende da área impermeável (AI).  
AI= área impermeável da bacia em percentagem sendo AI ≥ 25%; 
A= área da bacia em m2 sendo A ≤ 100ha (1km2) 
P= precipitação adotada (mm) sendo P≥ 13mm. Adotamos P=25mm para 

a RMSP. 
WQv = volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3). 

 
Valor de P  

Para a cidade de Mairiporã, São Paulo achamos para 90% das 
precipitações acima de 2mm (que produzem runoff), o valor P=25mm 
conforme Figura (3.2) e Tabela (3.3). 



Capitulo 3 

 
3-8

 

Frequência das precipitações diárias 
(1958-1995) Mairiporã- RMSP
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Figura 3.2 - Freqüência das precipitações diárias que produzem runoff 
da cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo. 
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Tabela 3.3 - Freqüência acumulada e precipitações diárias de Mairiporã 
de 1958 a 1995, a remoção de sólidos totais em suspensão (TSS). 

Freqüência 
Acumulada 

(%) 

Precipitação diária 
de 1958 a 1995 de Mairiporã

(mm) 

Remoção de 
sólidos totais em 

suspensão 
(TSS) 

43 1(não produz runoff)  
50 2( não produz runoff)  
56 3  
59 4  
63 5  
75 10  
76 11  
78 12  
80 13  
81 14  
82 15  
83 16  
84 17  
85 18  
86 19  
87 20  
90* 25 80%** 

93,22 30  
95,30 35  
96,68 40  
97,49 45  
98,13 50  
98,72 55  
99,13 60  
99,36 65  
99,56 70  
99,69 75  
99,78 80  
99,81 85  

 (*) Adoptado por Schueler 
(**) Estimativa 

        



Capitulo 3 

 
3-10

Exemplo 3.1-  
Dimensionar o reservatório para qualidade de água WQv sendo a área da 

bacia de 20ha e área impermeável de 60%. 
Rv= 0,05 + 0,009 . AI = 0,05 + 0,009 . 60 =0,59     
P=25mm      A=20ha 
WQv= (P/1000) . Rv . A = (25mm/1000) . 0,59 . (20ha .10000m2) =  
2.950m3. 
Portanto, o reservatório para controle de qualidade de água deverá ter 

2.950m3 de capacidade.        
 
Exemplo 3.2 

Calcular o volume necessário para melhoria da qualidade da água de uma 
cidade com área impermeável de 70%. A área da bacia é de 50ha e a 
precipitação que atende a regra dos 90% de Schueler, 1987 é de P=25mm . 

Rv= 0,05 + 0,009. AI = 0,05 + 0,009 x 70 = 0,68 
WQv= (P/1000) . Rv . A             
WQv= (25mm/1000) . 0,68 . (50ha x 10.000m2) = 8.500 m3 
Portanto, o reservatório para controle de qualidade de água deverá ter 

8.500m3 de capacidade.        
 
Valor de Rv e WQv em milímetros 

A Equação (3.1) foi obtida por análise de regressão linear por 
SCHUELER, (1987) com N=47 amostras e com R2=0,71. 

TUCCI, (2000) com 11 amostras e R2=0,92 chegou a Rv=0,047 + 
0,009.AI, que é muito semelhante ao resultado de SCHUELER, (1987) que 
teve 47 amostras. 

Na Tabela (3.4) temos, em função da área impermeável, o coeficiente 
volumétrico Rv, bem como o volume WQv por hectare (m3/ha) e o volume WQv 
com altura em milímetros da área da bacia, sendo tudo para P=25mm. 

Para uma área impermeável de 45% obtemos um coeficiente volumétrico 
de 0,46 e 116m3/ha que, multiplicando pela área da bacia, obtemos o volume 
WQv em m3. Podemos obter também a altura de 11,6mm que, se 
multiplicando pela área da bacia, fornecerá o mesmo volume WQv. 
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Tabela 3.4 - Coeficiente volumétrico e volume WQv em ha e em 
milímetros considerando P=25mm 
 

Área 
impermeável 

AI 
 

(%) 

Coeficiente 
Volumétrico 

Rv 
(adimensional) 

Volume/hectare 
WQv/ha 

 
(m3/ha) 

 
 

WQv 
 
 

(mm) 

0 0,05 13 1,3 
5 0,10 24 2,4 
10 0,14 36 3,6 
15 0,19 47 4,7 
20 0,23 58 5,8 
25 0,28 70 7,0 
30 0,32 81 8,1 
35 0,37 93 9,3 
40 0,41 104 10,4 
45 0,46 116 11,6 
50 0,50 127 12,7 
55 0,55 138 13,8 
60 0,59 150 15,0 
65 0,64 161 16,1 
70 0,68 173 17,3 
75 0,73 184 18,4 
80 0,77 196 19,6 
85 0,82 207 20,7 
90 0,86 218 21,8 
95 0,91 230 23,0 

100 0,95 241 24,1 
 
 
Na Figura (3.3) para P=25mm temos o volume WQv em altura da água em 

milímetros. Assim, para área impermeável de 60%, obtemos no gráfico o valor 
de 15mm que, multiplicando pela área da bacia, temos o volume WQv. 
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Volume de qualidade em funçao da área 
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Figura 3.3 - Volume para melhoria da qualidade em função da 

área impermeável sendo P=25mm. 
 
 

A aplicação do volume WQv podemos fazer seguramente para bacias com 
áreas impermeáveis maior ou iguais a 25%. 

 
DICA: chamaremos o valor P adotado de first flush para facilitar a 

compreensão e sua aplicação. 
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Pré-tratamento 
 
 
“No Brasil 65% das internações hospitalares são provenientes de 
doenças de veiculação hídrica”. 
Tucci, 2002, Inundações urbanas na América do Sul. 
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Capítulo 4 - Pré-tratamento 
 

4.1 Introdução 
O pré-tratamento compreende: 

1. Remoção dos sólidos flutuantes 
2. Remoção dos sólidos grosseiros através de grades, peneiras, etc 
3. Remoção de sólidos sedimentáveis até um determinado diâmetro 

de partícula como 60μm, 125μm ou 200μm. 
 
As águas pluviais passando pelo pré-tratamento se encaminham para as 

BMPs, isto é, para o tratamento mesmo, com objetivo da melhoria da 
qualidade das águas pluviais. 

Muitas vezes as três fases estão juntas numa só. 
A remoção dos sólidos flutuantes e remoção dos sólidos grosseiros 

através das grades remove o lixo, detritos, pedaços de madeira, etc 
maiores que 5mm de diâmetro. 

A remoção dos sólidos sedimentáveis são aqueles que estão entre 
5mm e 125μm por exemplo, ou  60μm. 

Conforme Mays, 2001 pesquisas feitas na Inglaterra mostraram que as 
partículas em suspensão de águas pluviais variam de 20μm a  100μm, com 
média de 60μm.  

Adotaremos a partícula média de 60μm, cuja velocidade de sedimentação 
é 0,0032m/s e que corresponde a deposição de 80% dos sólidos em 
suspensão conforme pesquisa da EPA, 1998 in Urbonas, 1993. 

 
Dica: adotaremos que o pré-tratamento irá depositar partículas 

maiores ou iguais a 0,06mm (60μm). 
 
A importância do pré-tratamento em bacias de detenção alagadas, 

alagadiços (wetlands), filtros de areia, trincheiras de infiltração e outras BMPs  
para a melhoria da qualidade das águas pluviais é fundamental.   

Para trincheiras de infiltração é comum para o pré-tratamento usarmos 
faixa de filtro gramada com largura mínima de 6,5m. 

 
4.2 Bacia de sedimentação  

Para o tratamento de águas pluviais se utiliza do volume WQv, este 
tratamento é composto praticamente de duas câmaras: pré-tratamento e 
tratamento propriamente dito.  

O volume total do pré-tratamento varia de 0,1WQv a 0,25WQv que está 
incluso no volume do tratamento WQv.  

 
Dica: adota-se normalmente o volume de pré-tratamento de  0,1WQv. 
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A Figura (4.1) e (4.2) mostra um esquema do pré-tratamento observando-
se a berma feita em gabiões. 

 
     Figura 4.1 - Esquema do pré-tratamento 

                              Fonte: Canadá, 2001 

 
Figura 4.2 – Esquema de um pré-tratamento observando-se a saída por vários 
orifícios e existência de um vertedor. Houve reserva de espaço para 
sedimentação. 
 
4.3 Pré-tratamento com e sem reservatório permanente 

O pré-tratamento pode ter um reservatório permanente ou não, tudo 
dependendo das condições locais. A Figura (4.2) mostra um pré-tratamento.  

 

 
Figura 4.3-Pré-tratamento. Uma parte dos 0,1WQv da água pluvial fica 
armazenada e outra passa por cima do vertedor em gabião. 
Fonte: Condado de Chester, USA 
 



                                                                                Pré-tratamento 

 

4-5

 

 
Figura 4.4- Pré-tratamento com barragem de terra, 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.5- Pré-tratamento com barramento de terra e vertedor em 
gabiões. Neste caso a água não pode passar sobre o barramento. 
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Figura 4.6- Pré-tratamento submerso 

 
Figura 4.7- Pré-tratamento submerso com barramento em gabiões. 

 
O volume total do pré-tratamento + tratamento é o WQv.  
De modo geral, a relação entre o comprimento/largura do pré-tratamento 

e do tratamento é de 2:1 e 3:1 respectivamente. 
 
4.4 Pré-tratamento in-line ou off-line 

O pré-tratamento pode ser feito in line ou off line. Existem situações 
em que toda a bacia é dirigida ao pré-tratamento e, em seguida, somente a 
parte relativa a melhora da qualidade da água WQv vai para a unidade de 
tratamento, enquanto o restante vai para o córrego mais próximo. 
 
4.5 Remoção de partículas de grandes dimensões 

Antes de entrar numa BMP é necessário que as partículas de grandes 
dimensões sejam retidas. Então fazemos uma caixa de sedimentação 
separada que pode ter fundo em concreto para facilitar a remoção dos 
sedimentos. Vamos seguir as idéias de Urbonas, 1993 que nos parece a mais 
adequada. 
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Conforme Urbonas, 1993 a teoria de Hazen para as cargas de superfície 
tem a hipótese de que uma partícula pode ser permanentemente removida da 
coluna de água, atingindo o fundo da caixa de sedimentação antes que a 
água deixe o reservatório. 

A teoria de Hazen pressupõe que o escoamento do fluído na bacia é 
uniforme e laminar; condições difíceis de serem encontradas na prática.  

Conforme Urbonas, 1993 temos: 

As= W x L 

Sendo: 

As= área transversal da caixa de sedimentação (m2) 

W= largura (m) 

L= comprimento da caixa de sedimentação (m) 

O volume da caixa de sedimentação V será: 

 

V= As x D 

Sendo: 

V= volume da caixa de sedimentação (m3) 

As= área da seção transversal (m2) 

D= profundidade da caixa de sedimentação (m) 

 

O tempo de escoamento T será: 

 

T= Volume da caixa / Q = As x D / Q 

Sendo: 

T= tempo de decantação (s) 

As= área da seção transversal (m2) 

D= altura da caixa de sedimentação (m) 

Q= vazão de entrada (m3/s) 

A velocidade de sedimentação vs é: 

                                vs = D/ T = (DXQ)/ (As x D) = Q/ As 
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Para a sedimentação é necessário usar uma área mínima As para que 
seja feita a deposição. 

 
As= Qo / vs                   (Equação 4.1) 

 
Sendo: 
As= área da superfície do pré-tratamento (m2) 
Qo= vazão de entrada no pré-tratamento.(m3/s) 

vs= velocidade de sedimentação para partícula média de 60μm (m/s)= 
0,0032m/s. 

As= Qo / 0,0032=313x Qo   
  

As= 313 x Qo            
O volume  deverá atender no mínimo tempo de percurso de 5min. 

 
V= Qo x (5min x60s)= 300xQo    (m3) 

 
                 V= 300xQo 

Sendo: 
V= volume da caixa de pré-tratamento (m3) 
 
DICA: adotamos para o pré-tratamento velocidade de deposição de 
0,0032m/s para partículas com diâmetro de 60μm (0,06mm).   

 
Dica: a profundidade ideal da caixa de pré-tratamento está entre 1,50m e 
3,50m, nunca devendo ser adotado valor menor que 1,00m para não 
haver ressuspenção dos sedimentos que estão no fundo. 

  
Na Tabela (4.1) apresentamos variação de velocidade de 

sedimentação de partícula desde o diâmetro de 10μm até o máximo admitido 
pela Lei de Stockes que é de 200μm. Constam também os valores de K 
correspondentes a As= K x Qo. 

 Adotamos em nosso trabalho a deposição de particular do 
diâmetro médio de 60 μm, mas poderá ser admitido diâmetro de partículas 
diferentes conforme a Tabela (4.1). 
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Tabela 4.1- Velocidade de sedimentação em função do diâmetro da 
partícula usando a Lei de Stokes e valores de K para As=KxQo 

Diâmetro da 
partícula 

Velocidade 
de 

sedimentação

As=KxQo
 

K 
(μm) (mm) (m/s)  
200 0,2 0,03555 28 
150 0,15 0,019997 50 
130 0,13 0,01502 67 
100 0,1 0,008887 113 
60 0,06 0,003199 313 
40 0,04 0,001422 703 
20 0,02 0,000355 2817 
10 0,01 0,000089 11236 

 
Na Austrália é usado partícula de 125μm=0,125mm. 
 

4.5.1  Pré-tratamento em filtros de areia 
Os filtros de areia costumam receber algumas particularidades no 

calculo da bacia de sedimentos, ou seja, no pré-tratamento. 
Autores como Claytor e Schueler recomendam que a superfície da 

área seja usada a Equação de Camp-Hazen na seguinte forma: 
  As= - (Qo / vs) x  ln (1-E/100)                                      (Equação 4.2)     

 
Sendo: 
Qo= vazão na saída da bacia e calculada e igual a: 

Qo= WQv/ td 
Sendo: 
td= tempo de detenção em segundos. 
O valor recomendado por Claytor é que o tempo de detenção td=24h=86400s. 
vs= velocidade de sedimentação da partícula (m/s).  

Usualmente usa-se dois tipos de diâmetros dependendo da área 
impermeabilizada AI. 

Assim para: 
AI ≤75%      20μm       vs= 0,000355 m/s 

            AI >75%      40 μm       vs= 0,001422m/s 
E= eficiência da deposição desejada (%) 
Normalmente adotamos E= 90% ou 80%. 
Ln= logaritmo neperiano 
- ln( 1-E/100) = - ln (1- 90/100)= -ln(0,1)= 2,3 
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A Equação (4.2) para E= 90% ficará: 
 
As =2,3 Qo / vs 
Mas Qo= WQv/86400 
As= 2,3 WQv/(86400 x vs)  
 
Para AI≤ 75% usamos partícula de 20μm que tem velocidade vs= 
0,000355m/s. 
Substituindo teremos: 
As= 2,3 WQv/ (86400 x vs)= 2,3 WQv/ (86400 x 0,000355) = 0,075 WQv 

As= 0,075 WQv 
Para AI > 75% usamos partícula de 40μm que tem velocidade vs= 
0,001422m/s. 
Substituindo teremos: 
As= 2,3 WQv/ (86400 x vs)= 2,3 WQv/ (86400 x 0,001422) = 0,019 WQv 

As= 0,019 x WQv 
Observemos que usando este método obteremos valores da área de 

superfície dos pré-tratamento As muito inferiores ao usado no método de 
Urbonas. 
 
4.6 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 ( γs – γ ) ] / 18 . μ                                         (Equação 4.2) 

 
Sendo:  
Vs= velocidade de deposição (m/s); 
D= diâmetro equivalente da esfera (partícula) em metros 
γ = peso específico da água a 20º C = 9792,34 N/m3 (Lencastre, 1983 p. 434) 
γs / γ = 2,65 (densidade relativa do quartzo em relação a água) 
γs= peso específico da partícula do sólido (quartzo)= 25949,701N/m3 
μ= viscosidade dinâmica da água a 20º C = 0,00101 N. s /m2 (Lencastre,1983) 
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ρ = massa específica a 20º C = 998,2 kg/m3 (Lencastre, 1983) 
ν = viscosidade cinemática da água a 20º C= 0,00000101 m2/s (Lencastre, 
1983) 

 
4.7 Granulometria dos sedimentos  

Na prática adotam-se os seguintes valores para os cursos de água 
naturais (Lloret, 1984): 

γ s= 2.650kg/m3 (peso específico seco) 
γ‘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 “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 (4.3). 

 
Tabela 4.3- 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. 

Diâmetro partícula 
 

Velocidade 
de 

sedimentação 
vs  

Tipo de solo 
 
 μm (mm) (m/s) 

1 0,0010 0,0000009 
1,5 0,0015 0,0000020 

Argila 

2 0,0020 0,0000036 
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 

  
  
  
  
  
  
  

Silte 
  
  
  
  
  
  

40 0,0400 0,0014220 
50 0,0500 0,0022219 
60 0,0600 0,0031995 
67 0,0670 0,004000 
80 0,0800 0,0056880 

  
Areia 

  
  

100 0,1000 0,0088874 
           Fonte: Condado de Dane, USA, 2003. Temperatura a 20º C e partículas com 2,65 
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4.8 Elementos para o projeto de pré-tratamento 
• O volume do pré-tratamento deverá estar incluso no WQv.  
 
• Dica: a profundidade do pré-tratamento deve estar entre 1,5m a 

3,5m e no mínimo de 1,0m.  
 
• Dica: a velocidade máxima no pré-tratamento deve ser ≤ 0,25m/s 

a fim de não causar erosão. 
  
• Dica: o tempo de permanência deve estar em torno de 5min. 

 
A drenagem para esvaziamento do pré-tratamento deve ser separada do 

reservatório WQv.   
Os sedimentos deverão ser retirados quando atingirem 50% do 

volume do pré-tratamento, o que acontecerá anualmente, dependendo da 
região. 

Uma berma de concreto, terra ou gabião deverá ser construída entre 
o pré-tratamento e o reservatório de qualidade WQv e deverá estar de 0,15m 
a 0,30m abaixo do nível máximo do reservatório permanente WQv. 

O fundo do pré-tratamento deve ser de concreto para facilitar a remoção 
com uso de máquinas. 

O pré-tratamento deve ter acesso independente do reservatório WQv. 
Caso seja off-line deverá ser deixado no mínimo 0,30m para reserva de 

sedimentos (Eugene, 2002). 
 

4.9 Depósito anual de sedimentos: 
 É importante para a manutenção de um reservatório de detenção 
estimar a quantidade de sedimentos anual em m3/ ano x ha. 
 
Santo André- Semasa (Saneamento Ambiental de Santo Andrè) 

 Desde 1999 está em operação em Santo André o reservatório de 
detenção AM3 localizado no Ribeirão dos Meninos, com área da bacia  de 
510ha e volume de 120.000m3. Foi construído pelo governo do Estado de São 
Paulo e a manutenção é feita pela Semasa. 

 Em setembro de 2002 obtivemos o volume médio anual de 6,7m3/ha x 
ano. A retirada dos sedimentos é feita geralmente nos meses de abril e 
outubro de cada ano. A limpeza das grades é feita a cada três meses. 

 O custo somente para a retirada de sedimentos e limpeza das grandes é 
anualmente de US$ 1,00/m3 de volume do reservatório de detenção.  

Considerando-se os custos de transportes para o aterro sanitário, os 
custos do próprio aterro sanitário e os custos de segurança e vigilância 
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estimamos que chegará a US$ 3,00/m3. Como o custo médio de um piscinão 
é de US$ 30,00/m3, a manutenção é praticamente de 10% que é um valor 
alto, pois para os americanos o valor varia de 3% a 6% do custo inicial. 

 
Dica: a manutenção do reservatório de detenção (piscinão) no Brasil 

é alto: 10% do custo da obra. 
 

Carolina do Norte 
 Conforme Tomaz, 2002 pesquisas feitas na Carolina do Norte nos 

Estados Unidos em 20 reservatórios de detenção com idade de 32anos e 
45anos (fevereiro de 1998) foi obtido a média de 6,5ton/ha x ano e 
considerando o peso específico aparente de 1185 kg/m3 achamos 5,49m3/ha 
x ano. 

 
Canadá 

Ontário, 2003 apresenta a Tabela (4.5) baseada no US Envionmental 
Protection Agency (EPA) Stormwater Management Model (SWMM) para 
estimativa da carga anual de sedimentos, devendo ser usada somente para a 
fase de planejamento. 

 Tabela 4.5 - Carga anual de sedimentos de acordo com a área 
impermeável da bacia 

Área 
Impermeável 

(%) 

Carga anual 
 

(kg/ha) 

Densidade 
úmida 
(kg/m3) 

Carga anual 
 

(m3/ha) 
35% 770 1230 0,6 
55% 2300 1230 1,9 
70% 3495 1230 2,8 
85% 4680 1230 3,8 

    Fonte: Ontário, 2003 
 

Piscinões na capital de São Paulo 
 Em 3 de novembro de 2002 foi publicado no jornal Folha de São 
Paulo os volumes de sedimentos que foram retirados dos piscinões do 
Bananal, Caguassu e Limoeiro, que estão assinalados em (*).  
 Tendo-se a área da bacia de cada Piscinão e a data de inicio de 
funcionamento obtivemos as taxas que variam de 12,5m3/haxano a 8,8 m3/ha 
x ano conforme Tabela (4.6). 
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Tabela 4.6- Calculo da taxa de sedimentos de piscinões na RMSP ( Região Metropolitana de 
São Paulo) 
 
Piscinão 

Volume 
 

(m3) 

Anos de 
funcionamento 

Área 
 

(ha) 

Taxa de 
sedimentos 

(m3/ha x ano) 
Bananal  46.000 (*) 2,75 1340 12,5 
Caguassu 29.000 (*) 3,00 1100 8,8 
Limoeiro 30.000 (*) 2,75 870 12,5 
     
AM3 Santo 
André 

120.000   6,7 

     
Média 
estimada 

   10,1 

     
Carolina do 
Norte 

   5,49 

     
Canadá, 
Ontario 

   3,8 

 
 A média obtida foi de 10,1 m3/ha x ano e comparando-se com a média 

da Carolina do Norte de 5,49m3/ha x ano, vemos que o volume de sedimentos 
produzidos no Brasil são quase o dobro. 
 Se comparamos a media brasileira de 10,1m3/ha x ano com o máximo 
de 3,8m3/ha x ano na Tabela (4.5) referente ao Canadá, veremos que o 
depósito de sedimentos no Brasil será praticamente três vezes o do Canadá. 

     Os sedimentos recolhidos são considerados não-perigosos e podem 
ser dispostos em aterros sanitários ou em local autorizado. 

 
Dica: adotar para o Brasil a taxa de 10m3/ ano x ha para remoção de 

sedimentos para estimativa. 
 

Exemplo 4.1 
Depósito anual de sedimentos no pré-tratamento= 50ha x 10m3/ha/ano 

=500m3/ano 
Portanto, anualmente teremos que remover aproximadamente 500m3 de 

sedimentos. 
 

4.10 Vazão que chega até o pré-tratamento usando o TR-55 do SCS 
O objetivo é o cálculo do número da curva CN dada a precipitação P e a 

chuva excedente Q.  



Capitulo 4 

 4-16 

  

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 4.3)                    
          ( P+0,8S ) 
                 
                        1000 
sendo   S=   ------------    -    10                                         (Equação 4.4)                   

                                 CN 
 
Dada as a Equação (4.3) e Equação (4.4). 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]          
 
Exemplo 4.2 
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 

conforme  Capitulo 19 deste livro. 
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 SCS – TR-55 do Capitulo 4 deste livro.  
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       



                                                                                Pré-tratamento 

 

4-17

 

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.  

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 

As= 313xQo 

As= 313xQo =313x 0,12=41 m2 
V1= 300 x Qo= 300 x 0,12= 39m3 

Mas V2= 0,1 x WQV= 0,1 x 340m3= 34m3 
Adoto o maior volume, isto é, V= 39m3 
D=Profundidade= Volume / área As= 39m3/ 41 m2= 0,95m  
Adoto profundidade mínima D=1,0m conforme recomenda Urbonas, 1993. 
 

W= largura (m) 
L=Comprimento(m) 
L/W= 3                 W= L/3 

 
W x L  = 41m2   
L/3 x L = L2=41 x 3 =123 
L=11,10m 
 Mas W= L/3 = 11,10/3=3,70m 

 
Dimensões: 
W=Largura= 3,7m 
L=Comprimento= 11,10m 
D=Profundidade = 1,00m 
Verificações: 
Velocidade ao longo da caixa de pré-tratamento=V= espaço / tempo  
Portanto tempo= espaço / velocidade 

Q= S x V 
V= Q/S= 0,12 / (3,7 x 1,00)=0,035m/s  <0,25m/s OK 

Tempo = 11,1m / 0,035 = 317s = 5,3min ( o valor mínimo é 5min ) OK. 
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Exemplo 4.3 
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 (4.11) 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 
Na Tabela (4.7) estão os valores do número da curva CN em função da 

precipitação P e da área impermeável. 
 
Exemplo 4.4 

Achar o número da curva CN para P=25mm e área impermeável de 70%. 
Entrando na Tabela (4.7) com P e AI achamos CN=96,6. 

 
Tabela 4.7 – 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 
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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 4.5  

Seja um reservatório de qualidade da água 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 + 0,394.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 SCS – TR-55 p. 294, Tomaz, 2002. 

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 

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 
Qp= Qu x A x Q x Fp= 3,37m3/s/cm/km2 x 0,5km2 x 1,7cm= 2,87m3/s  
 

Portanto, o pico da descarga para o reservatório de qualidade de água, 
construído off-line é de 2,87m3/s.  
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4.11 Tempo de esvaziamento 
Algumas vezes é necessário saber o tempo de esvaziamento de um 

reservatório. 
A forma do reservatório pode ser prismática ou totalmente irregular. 

Muitas vezes a forma, embora irregular, pode ser aproximada a uma seção 
trapezoidal, tronco de pirâmide, etc. 

No fundo do reservatório sempre há um orifício para o escoamento da 
água de onde queremos calcular o tempo.  

Genericamente para qualquer seção transversal As, o tempo de 
esvaziamento em segundos de qualquer reservatório pode ser calculado 
conforme Malásia, 2000: 

                        t=[1 / Cd . Ao .(2.g ) 0,5] . ∫ y1 y2  As dy/ y 0,5                                     
Quando a superfície da água é constante, ou seja, as paredes são 

verticais, então a equação acima fica: 
                   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 da seção longitudinal do reservatório na profundidade y (m2); 
t= tempo de esvaziamento (segundos); 
y1 = altura da água no início (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 ≥ 100mm devido a perigo de 
entupimento. 
 
Exemplo 4.6 

Calcular o tempo de esvaziamento de um reservatório em forma de 
paralelepípedo com altura de 6m, largura de 10m e 20m de comprimento. O 
diâmetro do tubo de saída é de 200mm. 
 
Área do orifício: Ao 

D=200mm= 0,20m 
Ao = π D2 / 4 = π 0,20 2 / 4 = 0,0314m2 

Seção transversal: As 
As =  10m x 20m =200m2 
y1 = 6m 
y2 = D/2= 0,10m 
Cd= 0,62 

                           t= [2 . As . (y1 0,5  - y2 0,5 )] / [Cd . Ao .(2.g ) 0,5] 
              t= [2 . 200 . (6 0,5  - 0,10 0,5 )] / [0,62 . 0,0314 .(2.9,81 ) 0,5] 

t= 10.669 s=  2,96h 
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Portanto, o reservatório se esgota em 2,96h. 
 
4.12 Tempo de esvaziamento para uma seção transversal qualquer 

Para uma área transversal “As” qualquer podemos aplicar as equações do 
item 4.12 para um determinado volume “V” conforme Figura (4.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.8 - Esquema para calcular o tempo parcial t1, t2, t3,... para 
qualquer volume e qualquer área As a y1 e y2 do orifício. 
 
 

Calcula-se então o tempo t1 para o volume V1, t2 para o volume V2 e 
assim por diante, que estão na altura y1 e y2 em relação a metade do diâmetro 
do orifício. 

O tempo total t será: t = t1+t2+ t3 +  ... 
 
Exemplo 4.7 
Calcular o tempo de esvaziamento de um barragem com 225.792m3 com 
altura máxima de 6,00m e com orifício de diâmetro de 1,00m. Considera-se o 
volume acima da metade do orifício. 
 A Tabela (4.7) é autoexplicativa. 
 

Tabela 4.8-Cálculo do tempo de esvaziamento de um reservatório com 
seção variável. 

Altura Volume Volume por faixa As média y1 y2 Tempo 
(m) (m3) (m3) (m2) (m) (m) (s) (h) 
0,5 15302 15302 30604 0,5 0,0 20076 6 
1,0 31212 15910 31820 1,0 0,5 8646 2 
1,5 47741 31831 63661 1,5 1,0 13273 4 
2,0 64896 33066 66131 2,0 1,5 11624 3 
2,5 82688 49622 99244 2,5 2,0 15369 4 
3,0 101124 51502 103004 3,0 2,5 14421 4 
3,5 120215 68713 137425 3,5 3,0 17693 5 

y2y1

Volume V
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4,0 139968 71256 142511 4,0 3,5 17078 5 
4,5 160394 89138 178276 4,5 4,0 20065 6 
5,0 181500 92362 184724 5,0 4,5 19665 5 
5,5 203297 110935 221869 5,5 5,0 22465 6 
6,0 225792 114858 229715 6,0 5,5 22224 6 

      Total= 56 
 

O tempo de escoamento é a soma dos tempos parciais, sendo o total é 
56h. 
 
4.13 Orifício 

O orifício pode ser único ou diversos. Um orifício único é calculado da 
seguinte maneira: 

Q= Cd x A (2gh) 0,5                                                       
Sendo: 
Q= vazão (m3/s) 
Cd= 0,62 
g= 9,81 m/s2 
h=altura média (m) 
A= área da seção transversal da tubulação (m2) 
A= π D2/4 
D= diâmetro da tubulação (m) 

 
Orifícios múltiplos 

Geralmente possuem duas filas de furos verticais que ficam entre o 
ângulo de 120º. 
 
Exemplo 4.8 

Achar o diâmetro do orifício necessário para um reservatório de pré-
tratamento com altura do nível de água de 3,00m, sendo a vazão de saída de 
0,13m3/s e coeficiente de descarga do orifício Cd=0,62. 

h= 3,00m/2= 1,50m 
Q= Cd x A (2gh) 0,5 
0,13= 0,62 x A (2x 9,81x 1,5) 0,5 
0,13=3,36 x A 
A= 0,039m2 
 A= π D2/4 
0,039= 3,1416 x D2/4 
D= 0,22m  Adoto D= 0,20m 
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Figura 4.9 - Detalhe da saída de um filtro do pré-tratamento para o filtro de areia. 
Notar os tubos verticais onde estão os furos de 1” para a saída da água em 24h e 
ir para o filtro de areia. 
 
 

 
Figura 4.10 - Orifício de múltiplos furos para a descarga do pré-tratamento. 
Fonte: Califórnia Stormwater BMP Handbook, 2003. 
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4.14 Canaleta que liga o pré-tratamento a BMP 
A canaleta, ou seja, o canal que liga o pré-tratamento deve ser 

revestido com concreto em toda a sua extensão para proteção contra erosão 
e deve ser calculado para esvaziamento do pré-tratamento em tempo menor 
ou igual a 45min. 

Q= 0,1WQV/ (45min x 60s) 
A altura da canaleta deverá ser no mínimo de 0,15m. 

 
Exemplo 4.9 
Calcular a vazão que vai para a canaleta usando dados do Exemplo 4.2. 
Area com 2ha  
I=70%,  
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 
Para o pré-tratamento precisamos de 0,1WQV= 0,1 x 340= 34m3 
Q= 0,1WQv/ (45min x 60s)= 0,1 x 340/ (45 x 60)= 0,013m3/s 
 
4.15 Manutenção 

Os materiais flutuantes podem ser interceptados na susperficie e 
retirados o lixo, que geralmente sâo garrafas de plásticos, pedaços de 
madeiras, etc 

 
 
 

 
 

Figura 4.11- Retençao de materiais flutuantes com diámetros acima de 5mm. 
Fonte: Australia, 2003 
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Figura 4.12- Retençao de materiais flutuantes em poco de visitar com 

regulação de fluxo. 
Fonte: Australia, 2003 

 
 

 
 

 
 

Figura 4.13- Caixa separadora de fluxo 
Fonte: Australia, 2003 
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Figura 4.14- Interceptação de material flutuante 
Fonte: Australia, 2003 

 
 

 

 
 
 

Figura 4.15- Interceptação de material flutuante 
Fonte: Australia, 2003 
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Figura 4.16- Estimativa de meteríais retirados em áreas urbanas em 
toneladas/km2 x ano em função da área em km2. 
Fonte: Australia, 2003 
 
4.16 Avaliação 

Segundo Australia, 2003 o pré-tratamento  ideal é para áreas de 
bacias entre 10ha e 100ha. 

Para áreas menores que 10ha os custos do pré-tratamento serão 
elevados para manter a eficiencia, mas mesmo assim deverão ser 
executados. 

Na Figura (4.16) estao as estimativas de materiais retirados em pre-
tratamento em areas urbanas na Australia. Assim uma área urbana totalmente 
desenvolvida com 1,0km2 fornece 20ton/km2 x ano a 100 ton/km2 x ano ou 
seja: 

                      200kg/ha x ano a  1000kg/ha x ano 
Como 1m3 aproximadamente pesa 250kg, para termos em volume: 

     0,8m3/ha x ano a  4m3/ha x ano 
 
4.17 Dispositivos para remoção de lixo: grades 

As grades para remoção de lixo pode estar in line ou off line.  
Quando colocados off line a divisão do fluxo é feita de maneira, que o 

fluxo principal vai para o córrego mais próximo e o fluxo que vai para a BMP 
responsable pela melhoria da qualidade das aguas pluviais possui um 
gradeamento conforme Figura (4.1) 
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Nao deve ser esquecido de se fazer um by-pass caso haja um 
problema na grade. 

A grade tem que ser dimensionada usando o seguinte critério: 
 Vazão para periodo de retorno de 2anos. 
 Supõe-se que 50% da mesma está bloqueada. 
 Avalia-se também para vazões centenarias. 

 
4.17.1 Perda de carga na  tela 

Para o dimensionamento da grade usa-se a fórmula de Metcalf e Eddy 
temos: 

Hf= 1,43 x (V2 – v2)/2 g 
Sendo: 
Hf= perda de carga na grade (m) 
V= velocidade da água na grade (m/s) 
v= velocidade da agua antes de chegar à grade (m/s) 
g= 9,81 m/s2 =aceleraçao da gravidade 

 
Exemplo 4.10 
Achar a perda de carga Hf na grade, sendo a vazao que entra de 0,050m3/s e 
a area util da grade 0,50 x 1,00m x 0,40m.  

Q= S x v 
v= Q/S = 0,050m3/s/(1,00m x 0,50m)= 0,1m/s 
Área útil= Q / V 
Largura da caixa= 1,00m 
Altura da caixa = 0,50m 
Vao livre= 0,40  (40%) 
V= Q/área útil= 0,050m3/s/(0,50 x 1,00 x0,40)= 0,25m/s 
Hf= 1,43 x (V2 – v2)/ 2 g 
Hf= 1,43 x (0,252 – 0,12)/(2x 9,81)= 0,05m 
Portanto a perda de carga na segunda tela é de 0,05m. 
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Figura 4.17- Caixa separadora de fluxo ou reguladora de fluxo 
Fonte: Australia, 2003 
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Grupo das opções das BMPs 
 
Os grandes luminares das águas subterrâneas são: H. Darcy (1856); J. 
Boussinesq (1904); K. DuPuit (1836); P. Forcheimer (1914) e G. Theim 
(1906). 
Darrel I. Leap in The Handbook of groundwater engineering. 
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Capítulo 5 - Grupo das opções de BMPs 
 
5.1 Introdução 

Nos Estados Unidos em 1972, através do chamado Clean Water Act, 
foram estabelecidas por lei os regulamentos das descargas de poluentes em 
rios e cursos de água, devendo as autorizações serem feitas pelo National 
Pollutant Discharge Elimination System (NPDES). 

Isto só valia para lançamento de efluentes industriais, mas em 16 de 
novembro de 1990 foi estabelecido pelo “55 Federal Register 47990” que as 
descargas das águas pluviais das cidades com mais de 100.000 pessoas 
deveriam obter a permissão do NPDES, conforme Houston, 2001- 
StormWater Management Handbook. Isto foi feito após ser constatado a 
enorme quantidade de poluição que as águas pluviais levam aos rios, 
córregos e lagoas. 

No dia 8 de dezembro de 1999 a EPA (Environment Protection Agency) 
determinou que todas as cidades com menos de 100.000 hab., que tivessem 
densidade maior que 386hab/km2 ou 4hab/ha teriam que apresentar 
programas para a melhoria da qualidade das águas pluviais. Desta maneira, 
as comunidades com mais de 10.000hab., cuja densidade seja maior que 
4hab/ha têm que desenvolver programas para a melhoria da qualidade das 
águas pluviais. 

No Brasil temos a resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 
que substituiu a Conama 20/1986, que classificou os corpos de água doce 
em: Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4, que entretanto não se aplicam 
ao lançamento das águas pluviais que levam a poluição difusa para os rios, 
córregos e lagoas. 

A Figura (5.1) mostra o ciclo hidrológico básico, sendo uma das funções 
da hidrologia e retornar ao ciclo hidrológico para a situação pré-
desenvolvimento, aumentando a infiltração e detendo as enchentes. 

 

 
 

Figura 5.1 - Ciclo hidrológico básico 
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Na Figura (5.2) podemos verificar a variação da vazão de um córrego em 
função do tempo e constatar que o volume para detenção das enchentes é 
maior que o volume necessário para melhorar a qualidade das águas pluviais. 

 
Figura 5.2 - Gráfico da vazão em função do tempo. O volume reservado 
para enchentes é maior que o reservado para o controle da qualidade 
das águas pluviais.  
Fonte: Houston, 2005. 

 
BMP (best management practices): em português traduz-se por “melhor 

técnica de gerenciamento” ou “medidas ótimas para gerenciamento de cargas 
difusas” (PMSP, 1998). 
 
 
Processos de tratamento das águas pluviais 

Os princípios básicos para melhorar a qualidade das águas pluviais são: 
sedimentação gravitacional que deposita os poluentes, a infiltração de 
nutrientes solúveis no solo, e a estabilização química e biológica dos 
nutrientes em menor escala conforme Estado da Virginia, 1992. 

Os mecanismos de remoção de poluentes das BMPs são basicamente 
três: 

• Sedimentação 
• Processos biológicos e químicos 
• Infiltração no solo 
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1. Sedimentação 
O processo de sedimentação remove os sedimentos mais pesados da 

coluna de água por gravidade. As lagoas e wetlands devem ter as suas 
dimensões de tal maneira que as velocidades sejam suficientes para o tempo 
de detenção das partículas e o depósito das mesmas no fundo. 

As lagoas podem ter um reservatório permanente ou não. 
Na prática, a velocidade de deposição em ambientes naturais é menor do 

que as obtidas em laboratório, devido ao vento, as plantas aquáticas e a 
fauna existente no corpo de água. Daí ser necessário usar somente a 
metade da velocidade teórica de deposição dos sedimentos conforme 
Tabela (5.1). 

 
        Tabela 5.1 - Diâmetro da partícula e velocidade de deposição 

 
Tipo de solo 

 
 

 
Diâmetro 
partícula 

Velocidade de deposição 
vs 
 

 (μm) (m/s) (mm/s) 
Areia grossa 500 0,2222 222 
Areia média 200 0,0355 36 
Areia fina 100 0,0089 9 
Silte grosso 50 0,0022 2 
Silte médio 20 0,0004 0,4 
Silte fino 10 0,0001 0,1 
Argila 5 0,00001 0,01 

 
 

2. Processos biológicos e químicos 
As substâncias coloidais presentes nas águas pluviais demoram muito 

para se depositar e o seu tratamento envolve a filtragem através da vegetação 
como de uma wetland. 

O processo de aglomeração coloidal e a adesão às macrófitas já foi 
claramente documentado por diversos autores como Lloyd, 1997 e mostra 
uma forte evidência entre a sedimentação e a filtração existente nas 
macrófitas e a biomassa existentes nas wetlands. 

A profundidade, densidade e o tipo de vegetação são os principais fatores 
que afetam a filtração. A vegetação tem que ser escolhida apropriadamente e, 
ser levado em consideração as variações de níveis de água da lagoa. Em 
geral, as espécies com estruturas finas e densas são desejáveis, pois 
provaram ser mais eficiente na adesão das substâncias coloidais à vegetação. 
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Os nutrientes na sua forma solúvel são freqüentemente adsorvidos 
pelos sedimentos e pelas plantas epifíticas existentes nas macrófitas das 
wetlands. O mecanismo de remoção envolve processos químicos e 
biológicos. Nitrificação seguida pela desnitrificação são mecanismos para a 
remoção do nitrogênio. Nos sedimentos, o fósforo solúvel é transformado em 
fósforo particulado. Existe a combinação química, difusão entre os interstícios 
e atividades microbiana. 

O fósforo na sua forma solúvel facilita o crescimento das algas. O fósforo 
por adsorção é ligado ao sedimento. Os sedimentos depositados não devem 
ser removidos para lugares mais fundos da lagoa onde possa haver ataque de 
bactérias anaeróbicas e o fósforo voltar ao meio ambiente.  

Também não podem ser removidos devido ao fluxo da água e colocados 
em suspensão novamente. 

De modo geral, o tratamento de nutriente solúveis é feito em dois 
estágios, sendo o primeiro um processo de adsorção e precipitação, seguido 
pela sedimentação. 
 
Adsorção 

Muitos poluentes solúveis são adsorvidos por partículas em suspensão. 
Depois de adsorvidos nas partículas estas se depositam. É importante a 
existência de partículas em suspensão para a interceptação dos poluentes, 
sendo fundamental o tamanho das partículas para a eficiência do processo de 
adsorção. 
 
Tratamento biológico 

O tratamento biológico se faz principalmente  através de algas e bactérias 
e é um importante mecanismo de interceptação nas lagoas e wetlands de 
alguns nutrientes solúveis como o nitrato. 

O tratamento biológico transforma os poluentes solúveis em algas ou 
plantas e em material particulado com bactérias. Estas partículas são 
sedimentadas e depois teremos a mineralização das mesmas. 

A maior diferença entre lagoas e wetlands é que em lagoas, o tratamento 
biológico se faz devido ao plâncton, enquanto que nas wetlands, o tratamento 
se faz devido ao biofilme da superfície das plantas aquáticas macrófitas. O 
biofilme representa o componente fixo do sistema. Somente sob condições de 
altas velocidades e muita turbulência que há ruptura do biofilme e o mesmo é 
transportado para fora do sistema. As wetlands devem evitar estas altas 
velocidades e turbulências para que isto não aconteça. A densidade dos 
biofilmes das plantas epifíticas pode ser manipulada simplesmente pela 
densidade da vegetação e das plantas macrófitas. 
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Transformação e armazenamento dos poluentes 
Os poluentes adsorvidos pelas partículas se depositam e podem voltar 

novamente ao meio devido a algumas circunstâncias. Deve haver um volume 
suficiente para armazenagem dos sedimentos por um determinado período. 

 
3. Infiltração no solo 
A infiltração no solo é feita, por exemplo, em valas de infiltração onde os 

agregados são envolvidos em material geosintético.  
A passagem da água para o solo promove uma filtração e remoção de 

decomposição aeróbica e precipitação química conforme Estado da Virginia, 
1992. O potencial de contaminação das águas subterrâneas pode ocorrer 
sendo importante saber se o aqüífero é usado ou não para abastecimento de 
água potável. 

 
 

Eficiência relativa 
Existe uma confusão sobre termos que tentaremos esclarecer da melhor 

maneira possível. Assim as definições de performance, efetividade e 
eficiência são: 

Performance: são as medidas que mostram como as metas das BMPs 
para águas pluviais são tratadas. 

Efetividade: são as medidas que mostram como as metas das BMPs em 
relação a todo o volume de escoamento superficial das águas pluviais. 

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 (5.2). 

 
  Tabela 5.2 - 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. 
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O termo “remoção” pode conduzir a erros, como pode ser visto no 
exemplo que está na Tabela (5.3). 

 
      Tabela 5.3 - 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 (5.2) 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 (5.1). 

 
Podemos então, considerar a redução limite de 20mg/L para o TSS e 

usaremos a eficiência relativa que mostra melhor conforme Tabela (5.4). 
Eficiência relativa = (C afluente – C efluente) / (C afluente – C limite) 
Sendo C limite= 20mg/L (exemplo). 

 
Tabela 5.4 - 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.  
 
5. 2 Classificação das BMPs em grupos 

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. 
 
5.3 BMPs de práticas estruturais. 
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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. 

 
Na Figura (5.3) temos o trenzinho do tratamento para melhoria das águas 

pluviais, iniciando com as medidas de controle na fonte, isto é, dentro do 
próprio lote para evitar o lançamento de resíduos perigosos a serem levados 
pelas águas pluviais. No outro vagão temos as práticas de infiltração, seguido 
pelo vagão da filtração e o último vagão são as lagoas. 

 

 
Figura 5.3 - Trenzinho das opções das BMPs 
Fonte: Cidade de Auckland, 2000 

 
Segundo o Estado de Maryland, 2000, uma BMP para atender sozinha o 

volume necessário para o tratamento de águas pluviais WQv deve atender o 
seguinte: 

• Captar e tratar o volume para melhoria da qualidade das águas 
pluviais WQv 

• Remover 80% do TSS (sólidos totais em suspensão) 
• Remover 40% de PT (fósforo total) 
• Possuir durabilidade em campo. 
 
A lagoa seca (piscinão de detenção comum) não é uma BMP aceitável, 

enquanto que a lagoa seca com detenção estendida (ED) possui baixa 
eficiência para a melhora da qualidade das águas pluviais, sendo que vários 
estados americanos não a consideram como uma BMP. 
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5.4 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. 

 
Limpeza de ruas 

Em áreas urbanas bastante impermeabilizadas, a limpeza de ruas é muito 
importante podendo ser conseguido reduções de poluentes em mais de 80%. 
A limpeza de ruas não remove óleos e graxas e nem sedimentos finos. 

A limpeza ideal é no mínimo duas vezes entre os intervalos das chuvas e 
com isto podemos atingir 75% de remoção dos sólidos.  

O grande problema na limpeza de ruas são os equipamentos. Os 
equipamentos modernos de pressão e vácuo possuem vida útil aproximada 
de sete anos e custos em torno de US$170.000, mas atendem os anseios de 
uma limpeza eficiente necessária para a melhora da qualidade das águas 
pluviais. 
 
5.5 BMP grupo 1- Infiltração 

As práticas de infiltração são destinadas a captar e armazenar 
temporariamente o volume para melhoria da qualidade das águas pluviais 
WQv e permitir que o mesmo se infiltre no solo por um certo período. 

Podem ser: trincheira de infiltração e bacia de infiltração. 
O grupo das BMPs de infiltração atendem plenamente a recarga de águas 

subterrâneas o volume de recarga (Rev) e podem também atender em certos 
casos o volume para controle da erosão (CPv)  e a vazão de pico de enchente 
(Qp). 
 
5.6 BMP grupo 2 - Filtração 

As práticas de filtração são destinadas a capturar e armazenar o volume 
para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv, passando a água de 
chuva por um filtro de areia, um filtro orgânico ou similar. As águas pluviais 
filtradas são armazenadas podendo ser uma parte infiltrada no solo e, outra 
parte ou totalmente, encaminhadas para o sistema de drenagem urbana. 

As práticas de filtração não são destinadas a atender ao volume para 
controle da erosão Cpv ou vazão de pico de enchente Qp, exceto em 
ocasiões especiais. Se a prática de filtração possibilitar a infiltração para o 
solo, então pode ser usada como prática de volume para recarga Rev. 

As práticas de filtração mais comum são: filtros de areia com todas as 
suas variações e a bioretenção. 

 
Canais gramados 
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Os canais gramados abertos são usados para captar e tratar todo o 
volume para melhora da qualidade das águas pluviais WQv, podem possuir 
pequenas barragens (check dams) e podem ter células secas ou molhadas. 

Os canais gramados não atendem ao volume para controle de erosão Cpv 
ou para a vazão de pico de enchente Qp. Algumas vezes podem atender o 
volume necessário para recarga Rev, quando há possibilidade de infiltração. 

Os canais gramados são, muitas vezes, chamados de biofiltros. 
 
5.7 BMP grupo 3 - Detenção 

Muitas vezes, a lagoa seca com volume de detenção estendida ED, não é 
aceitável para atingir as metas do volume para melhoria da qualidade das 
águas pluviais WQv. 

As lagoas têm um reservatório permanente ou uma combinação de 
reservatório permanente com detenção estendida, mas atendendo o WQv. 

De modo geral as lagoas podem atendem o volume para melhoria da 
qualidade das águas pluviais (WQv), o volume para proteção à erosão (CPv) 
e a vazão de pico de uma determinada enchente (Qp). 
 
Várzeas (Wetland artificiais) ou alagadiços 

As práticas que criam as várzeas, ou seja, as chamadas wetland artificiais 
para tratar as águas pluviais urbanas, possuem um reservatório permanente 
e/ou uma detenção estendida para atender o volume para melhoria da 
qualidade das águas pluviais WQv. 
 
5.8 BMP grupo 4- Práticas não estruturais - Planejamento: planejamento 
e uso do solo. 
 
 
5.9 BMP grupo 5- Práticas não estruturais – Pós-desenvolvimento:  
 

São práticas como: limpeza e manutenção de ruas, manutenção de 
gramados, remoção de produtos perigosos nas casas. 

As medidas não estruturais estão cada vez mais sendo usadas para a 
melhoria da qualidade das águas pluviais. Em muitos casos elas são usadas 
em combinação com as medidas estruturais (Estado de Maryland, 2000). 
 
5.10 Medidas estruturais que não atendem totalmente o WQv. 

Existem muitas medidas estruturais que não atendem sozinhas o volume 
WQv necessário para a melhoria da qualidade das águas pluviais: 

• Bacia de detenção seca com detenção estendida; 
• Separador de óleo e graxa; 
• Faixa de filtro gramada; 
• Canal gramado. 
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5.11 Critérios de projetos e requisitos das BMPs 
Para cada BMP será explicado: 
• Objetivo e definições; 
• Aplicações e limitações; 
• Critérios de projeto; 
• Manutenção e custo; 
• Exemplo de aplicação. 

 
5.12 Matriz de remoção de poluentes 

O Estado de Vermont, (2000) mostra na Tabela (5.5) a matriz de remoção 
dos poluentes de acordo com as práticas de BMPs. 

 
Tabela 5.5 - Matriz de remoção dos poluentes em função das práticas 
Práticas TSS 

(%) 
TP 
(%) 

TN 
(%) 

Metais 
(%) 

Bactéria 
(%) 

Hidrocarbonetos 
(%) 

Bacias 
alagadas 

80 51 33 62 70 81 

Wetlands 
artificiais 

76 49 30 42 78 85 

Filtração 86 59 38 69 37 84 
Infiltração 95 80 51 99 N.D. N.D. 
Canais 
gramados 

84 34 84 70 N.D. 62 

N.D. não disponível  TSS= sólidos totais em suspensão  TP= fósforo total  TN= nitrogênio 
total. Fonte: Estado de Vermont, 2000 
 

As Tabela (5.6) e (5.7) mostram a taxa de redução em diversas 
BMPs. 
 
Tabela 5.6 - Taxa de redução de diversas BMPs segundo New Jersey, 2004. 
Best Management Practices (BMP) 
 

Redução de TSS (sólidos totais em 
suspensão) 

Bacia de Bio-retenção 90% 
Wetland artificial 90% 

Bacia de detenção estendida 40% a 60% 
Bacia de Infiltração 80% 

Sistemas de tratamento 
manufaturados 

Consultar o fabricante 

Pavimento poroso Até 80% 
Filtro de areia 80% 

Canal gramado 60% a 80% 
Bacia alagada 50% a 90% 

Fonte: NJ, 2004 
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Tabela 5.7-Taxa de redução de fósforo e nitrogênio de diversas BMPs, 
segundo New Jersey, 2004. 

Best Management 
Practice 
(BMP) 

Remoção de fósforo 
total (PT) 

(%) 

Remoção de 
nitrogênio total 

(%) 
Bacia de Bio-retenção 60 30 

Wetland artificial 50 30 
Bacia de detenção 

estendida 
20 20 

Bacia de Infiltração 60 50 
Sistemas de tratamento 

manufaturados 
Consultar fabricante Consultar fabricante 

Pavimento poroso 60 50 
Filtro de areia 50 35 

Canal gramado 30 30 
Bacia alagada 50 30 

Fonte: NJ, 2004 
 
 
5.13 Medidas da EPA para controle de descargas de águas pluviais 

A EPA (Environmental Protection Agency) identificou seis medidas 
mínimas de controle de descargas de águas pluviais nas municipalidades 
americanas: 

 
1 Educação ambiental 
A política nacional de Educação Ambiental Brasileira está definida na Lei 

9795 de 1999 e regulamentada em 2002, destacando-se o enfoque 
humanista, holístico e democrático. Segundo a Organização Pan Americana 
da Saúde, a educação é a transformação do sujeito que ao transformar-se, 
transforma o seu entorno. 

É essencial para o sucesso de um programa de melhoria da qualidade 
das águas pluviais as ações de educação pública.  

A educação ambiental segundo Pelicioni in Philippi, 2004 deve incluir a 
complexidade da problemática ambiental como uma característica inerente ao 
processo educativo, tratando-a de forma interdisciplinar, ela não será 
educação de fato e não cumprirá seu papel de estabelecer um espaço para o 
diálogo de saberes. 

Um dos grandes problemas é que 15% a 20% dos despejos perigosos 
devem-se às residências e vão para as galerias de águas pluviais (Mays, 
2001).  
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As municipalidades devem divulgar os problemas com as águas pluviais e 
mostrar como deve ser disposto o óleo, substâncias químicas perigosas e 
pesticidas. 

Segundo Tucci, 2001 para o programa de educação deveremos ter: 
• Campanha de divulgação para a população através da mídia 

impressa e televisão; 
• Palestras nas entidades de classe – arquitetos, engenheiros, 

construtores, etc; 
• Palestras nas assembléias do orçamento participativo e 
• Cursos de treinamento de curta duração para projetistas e técnicos da 

prefeitura sobre drenagem urbana. 
 
2 Envolvimento e participação da população 
O envolvimento público deve ser feito por grupos, como residências, 

comércio e indústrias e instituições para mostrar os impactos da qualidade 
das águas pluviais nos corpos de água doce. Isto deve incluir oficinas de 
reparos de automóveis bem como restaurantes, etc. 

 
3 Detectar e eliminar as ligações clandestinas nas redes pluviais 
Existem lançamento de águas pluviais lícitos e  não lícitos.  
São lícitos: descarga de água das redes públicas de abastecimento de 

água, irrigação de parques e jardins, drenagem de fundações, condensação 
de água de ar condicionado, fontes de água, lavagem de carros em 
residências, descargas de piscinas, lavagem de ruas, uso de água de 
incêndio, entre outras. 

São ilegais os lançamentos de esgotos sanitários ou industriais em redes 
de águas pluviais. 

 
4 Construir obras para controlar o escoamento das águas pluviais 
 
5 As novas obras e aquelas a serem novamente reconstruídas 

deverão atender as novas exigências. 
 
 

6 Prevenção da poluição e limpeza da cidade. 
A limpeza da cidade, ou seja, a varredura evitará o entupimento de bocas 

de lobos e galerias.  
 
 

5.14 As BMPs realmente funcionam? 
Ben Urbonas e John T. Doerfer puseram em dúvida as medidas 

estruturais e não estruturais das BMPs nos Estados Unidos, sugerindo que é 
gasto muito dinheiro e que a mitigação nos impactos ambientais é baixo e 
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recomendaram que antes da implantação das BMPs fossem examinado o 
seguinte: 

• Envolvimento de engenheiros e cientistas da comunidade envolvidos 
em várias disciplinas; 

• Identificar os objetivos e as complexidades; 
• Identificar os dados e demais informações; 
• Desenvolver pesquisas e avaliação dos dados obtidos; 
• No que for possível, quantificar as relações descobertas; 
• Observar as relações que não puderam ser quantificadas. 

 
 
5.15 Prevenir é a melhor cura 

Conforme Cidade de Auckland, 2000 toda pessoa tem o dever de evitar, 
remediar ou mitigar qualquer efeito adverso no meio ambiente proveniente de 
atividade que prejudique o ecossistema. 

• Evitar: são práticas de projeto que previnem a contaminação das 
águas pluviais, reduzindo o escoamento superficial ou removendo os 
contaminantes como, por exemplo, reduzindo as áreas impermeáveis, 
etc. 

• Remediar: refere-se fundamentalmente ao controle da contaminação, 
seja na fonte ou em outras práticas. Evita-se a contaminação na fonte 
evitando o despejo de óleos nas águas pluviais. Outras práticas são a 
melhoria da limpeza das ruas, por exemplo. 

• Mitigar: é basicamente o tratamento. São práticas construídas para 
reduzir a quantidade de contaminantes nas águas pluviais ou 
retardando o escoamento como lagoa de detenção e wetlands. 

Muitos efeitos por si só são muito pequenos em pequena bacia, mas no 
total os efeitos podem ser substanciais. 

 
5.16 Monitoramento 

A melhor maneira de ser verificar o funcionamento e a performance de 
uma BMP é através do monitoramento. O monitoramento é definido como um 
sistema contínuo de observações de medição e de avaliações para um fim 
definido, conforme Serra in Philippi, 2004. 

O monitoramento pode ser feito nas práticas estruturais e nas práticas 
não estruturais. 

Deve ser feito um checklist da BMP onde apareçam as características 
hidrológicas como: área, precipitações, porcentagem de impermeabilização, 
características do solo, profundidade do lençol freático, etc. 

Com respeito às práticas não estruturais como planejamento, uso do solo 
e outros, o monitoramento é feito com bastante dificuldade. 

 
5.17  Escolha da BMP adequada 
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É muito difícil a escolha da BMP adequada, pois conforme se pode ver na 
Tabela (5.6) as BMPs têm a sua limitação de áreas, do solo, local de 
execução (in line ou off line) e vida útil estimada. 



                                                                                    Grupo das opções das BMPs 

 

5-17

 

 
Tabela 5.6 - Considerações sobre o tipo de BMP estrutural escolhida 

 
 
            BMP 

Área 
mínima 

da 
bacia 

da BMP

 
Área 

máxima 
bacia 

 
 

Solo 

 
 

Configuração 

 
Vida útil 
estimada 

 (ha) (ha)   (anos) 
Trincheira de 
infiltração 

 4 Dependente Off-line/on-line 10 a 15 

Bacia de 
infiltração 

2 20 dependente Off line 5 a 10 

Bacia de 
detenção 
estendida 

4 10 independente On-line 20 a 50 

Wetlands 
artificiais 

10 100 dependente Off-line / on-
line 

20 a 50 

Reservatório 
Enterrado 

0,4 0,8 dependente Off-line 50 a 100 

Filtro de areia 
enterrado 

 0,4 Independente Off-line 5 a 20 

Filtro de areia 
superficial 

0,4 4 Independente Off-line 5 a 20 

Canal gramado  4 dependente On-line 5 a 20 
Faixa de filtro 
gramado 

 2 dependente On-line 20 a 50 

Separador de 
óleos e graxas 

 0,4 Independente On-line 50 a 100 

Bacia de 
detenção 
alagada 

4 100 dependente Off-line / on-
line 

 

Pavimento 
poroso 

0,1 4 dependente   

Pavimento 
modular 

 2 dependente   

Mini-wetland 
artificial 

4  dependente Off-line / on-
line 

 

   Fonte: adaptado de FHWA, 2004 
 
5.18 Impacto ambiental 

A Resolução Conama nº1/86 no seu artigo 1º define o impacto ambiental 
como: 

- qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta 
ou indiretamente, afetam: 

a. a saúde, a segurança e o bem-estar da população 
b. as atividades sociais e econômicas 
c. a biota 
d. as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente 
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e. a qualidade dos recursos ambientais. 
 
Para se implantar uma BMP não devemos esquecer da legislação local, 

estadual e federal. No caso do Estado de São Paulo é exigido outorga do 
DAAE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo), 
poderá ser exigido um EIA (Estudo de Impacto Ambiental)- RIMA (Relatório 
de Impacto Ambiental) ou um Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI). 
 
5.19 Remoção de poluentes em série 

Pelo Método Simples de Schueler podemos obter a carga anual de 
determinado poluente. 
 

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 
AI= área impermeável (%). 
A= área (ha) 
C= concentração média da carga do poluente (mg/L) 

 
A remoção de poluentes das BMPs segundo o Estado de  New York está 

na Tabela (5.7). 
Tabela 5.7- Redução de poluentes em algumas BMPs 

BMPs TSS TP TN Metais Bactéria 
Bacia alagada 80 50 35 60 70 
Wetland artificial 80 50 30 40 80 
Práticas de Filtração 85 60 30 70 35 
Práticas de 
infiltração 

90 70 50 90 90 

Vala gramada 85 40 50 70 0 a -25 
                 Fonte: New York State Stormwater Management Design Manual, 2002. 
 

Quando temos, por exemplo, duas lagoas molhadas aplicadas 
sequencialmente, a poluição total é determinada da seguinte maneira: 

 
R= L [ (E1) + ( 1-E1) E2 + ( 1- (( E1)+ (1-E1) E2) E3+...] 
 

Sendo: 
R= redução do poluente (kg/ano) 
L= carga anual de transporte do poluente pelo Método Simples de Schueler 
(kg/ano) 
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E1= eficiência da primeira BMP 
E2= eficiência da segunda BMP 
E3= eficiência da terceira BMP 
 
Exemplo 5.1 

Determinar a remoção anual de uma bacia alagada com 12ha e carga 
anual de fósforo total de 12kg/ano. 

Conforme Tabela (5.7) para fósforo total Eficiência E1=0,5 (50%). 
R= L [ (E1) + ( 1-E1) E2 + ( 1- (( E1)+ (1-E1) E2) E3+...]  
R= L [ (E1)] = 12 x 0,50= 6 kg/ano 
Portanto, será removido 6 kg de fósforo total por ano. 
 

Exemplo 5.2 
Determinar a remoção anual de duas bacias alagadas com área de 12ha 

e carga anual de fósforo total de 12kg/ano. E1=E2=0,5. 
R= L [ (E1) + ( 1-E1) E2 + ( 1- (( E1)+ (1-E1) E2) E3+...]  
R= 12 [ (0,5) + ( 1-0,5) 0,5] = 9 kg/ano 

 
Portanto, será removido por ano 9kg/ano, não esquecendo que o limite 

“irredutível” de TP para uma bacia alagada é 0,11mg/l, conforme Tabela (5.8). 
 
Concentrações irredutíveis 

As concentrações irredutíveis de efluentes das BMPs, são aquelas 
quantidades abaixo do qual é impossível de se reduzir mais, conforme Tabela 
(5.8).  

Verificar a semelhança com a Tabela (5.2) dos poluentes irredutíveis por 
sedimentação de Schueler 
 

Tabela 5.8 - 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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5.20 Remoção de poluentes em série método usado na Georgia, USA. 

Quando temos duas ou mais BMPs para controle estrutural da qualidade 
das águas pluviais a experiência do estado da Geórgia, nos Estados Unidos é 
que a redução da segunda BMP nunca será igual a primeira, e sim 50% da 
redução da BMP usada. Assim uma BMP que tem remoção de TSS de 80% 
na primeira BMP, colocando-se uma segunda, a redução não será mais de 
80% e sim de 0,5 x 80%, que dará 40%. A regra deverá será usada com a 
máxima cautela. 

 
A regra usada é a seguinte: 
• Se a BMP pretende remover 80% ou mais a redução é de 50% na 

segunda BMP. 
 
Exemplo 5.3 

Vamos supor que temos três BMPs em série, sendo a primeira uma BMP 
comercial que reduz 20% de TSS, a segunda e a terceira reduzem 80% de 
TSS cada uma  

Temos: 
1ª BMP comercial reduz 20% do TSS 
2ª BMP reduz 80%  
3ª BMP reduz 80% 

 
Vamos supor o valor 100 unidades para mostrar o exemplo. 

 
1ª BMP: Temos 100 unidades e, como a redução é de somente 20%, 

teremos somente 80 unidades 
2ª BMP: A redução a ser utilizada é metade dos 80%, ou seja, 80% x 

80=64 e, portanto das 80 unidades existentes teremos uma redução de 80 -64 
e teremos 16 unidades. 

3ª BMP: Como temos 16 unidades e a redução é de 50% de 80% da 
última BMP, isto é, 0,5 x 80= 40 teremos 0,4 x 16=6. 

 
Como temos 16 e serão removidos 6 ficarão somente 16-6= 10 unidades 
Portanto, a remoção total foi de 100 – 10=  90%. 
 

Taxa de remoção de BMPs em série, segundo New Jersey.  
 

R= A + B – [( A x B ) / 100] 
Sendo: 
R= taxa de remoção total de TSS (%) 
A= taxa de remoção da primeira BMP ou a BMP à montante 
B= taxa de remoção da segunda BMP ou a BMP a jusante. 
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Exemplo 5.4 
Calcular a taxa de remoção de duas BMPs, sendo uma  faixa de filtro 

gramada com redução de 60% de TSS e uma bacia de detenção estendida 
para 18h de detenção com 50% de TSS. 

 
R= A + B – [( A x B ) / 100] 
R= 60 + 50 – [( 60 x50 ) / 100] =80% 

 
5.20 Classificação das BMPs 

Conforme Ontário, 2003 há dois tipos básicos de controle de uma BMP: 
• Controle à montante (ou controle no lote) 
• Controle a jusante. 

 
5.21.1 Controle à montante (controle no lote) 

O controle à montante adotado em Ontário, 2003 baseado nas funções de 
armazenamento e de infiltração, geralmente para áreas menores que <2ha. 

• Controle por armazenamento 
• Controle por infiltração 

 
Controle por armazenamento 

 O controle por armazenamento está destinado a deter as águas pluviais 
e, assim reduzir o pico de vazões de enchente. A detenção é, em geral, de 
curta duração e não ajuda a diminuir o volume do runoff. Também não 
melhora a qualidade das águas pluviais e nem detém a erosão. 

Os controles de armazenamento mais importantes são: 
• Armazenamento no telhado; 
• Armazenamento nos estacionamentos de veículos; 
• Armazenamento em reservatórios enterrados (piscininhas); 
• Armazenamento no jardim. 

 
Controle por infiltração 

O controle por infiltração é destinado a mitigar os impactos da 
urbanização, contribuindo para a melhoria do balanço hídrico na região; 
funcionam para pequenas áreas e possuem o problema de se tapar, a não ser 
que se faça um pré-tratamento. 

Os controles por infiltração para áreas menores que 2ha são: 
• Aplainar o terreno para aumentar o armazenamento e a infiltração no 

solo; 
• Bombeamento de água de drenagem de prédios para caixas de 

pedras com infiltração; 
• Elaboração de pequenas lagoas com 100mm de profundidade para 

melhorar a infiltração das águas dos telhados perto dos edifícios; 
• Trincheira de infiltração; 
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• Vala gramada; 
• Micro-drenagem com tubos perfurados; 
• Faixa de filtro gramada; 
• Vegetação ripariana e ao longo dos cursos de água; 
• Rain gardens; 
• Captação de água de chuva (rain barrels). 

 
5.21.2 Controle à jusante 

Temos dois controles: controle à montante, isto é, no lote e controle a 
jusante, isto é, no fim da tubulação. No controle à jusante temos o objetivo de 
controlar os impactos da urbanização de maneira a melhorar a qualidade das 
águas pluviais, antes de serem lançadas nos cursos de água existente. O 
controle a jusante geralmente é para áreas maiores que 2ha. 

Para o controle à jusante temos os controles de armazenamento e de 
infiltração que são: 

• Bacia de detenção molhada; 
• Wetlands; 
• Reservatório de detenção seco; 
• Bacia de infiltração. 
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A Tabela (5.9) mostra o que faz cada tipo de controle. 
 
Tabela 5.9 - Considerações sobre o tipo de BMP estrutural escolhida 

Tipo de BMP Tipo de controle Comentários 
 

Armazenamento no telhado Diminui o pico de vazão Depende do tipo de edifício 

Armazenamento em 
estacionamentos de veículos 

Diminui o pico de vazão Depende da declividade do 
terreno 

Piscinha ou reservatório 
enterrado 

Diminui o pico de vazão Depende do nível inferior da 
galeria existente 

Piscinão ou reservatório de 
detenção seco 

Diminui o pico de vazão Depende da existência de 
área para construção 

 
Micro-drenagem com tubos 
perfurados 

Melhora a qualidade das 
águas pluviais 

Depende do tipo de solo. 
Pode ser combinado com 

reservatório enterrado para 
queda do pico de vazão e 

algum controle de qualidade 
das águas pluviais 

Canal gramado Melhora a qualidade das 
águas pluviais 

Muito útil onde a 
capacidade de infiltração é 

alta 
Filtro de areia superficial e filtro 
orgânico 

Melhora da qualidade das 
águas pluviais 

Aplicação geral sem 
problemas 

Reservatório de detenção 
estendida para 24h de 
detenção 

Controla a erosão Depende da existência de 
área 

Reservatório de detenção 
estendida para 48h de 
detenção 

Controla a  qualidade e 
erosão 

Depende da existência de 
área 

 
Trincheira de infiltração 

Melhora a qualidade das 
águas pluviais 

Depende da capacidade de 
infiltração do solo e dos 

cuidados para proteger a 
água subterrânea 

Filtros para Bio-retenção Melhora a qualidade das 
águas pluviais 

Aplicação geral sem 
problemas 

Separador de óleo e graxa Melhora a qualidade das 
águas pluviais  

Aplicação geral sem 
problemas 

          Fonte: adaptado de Ontário, 2003 
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Capítulo 6 
  

Trincheira de infiltração  
 
 
Em 1978 havia 170.000 poços profundos extraindo água do aqüífero 
aluvional de Ogallala nos Estados Unidos, bombeando de 2 a 100 vezes 
a taxa de recarga. 
Darrel I. Leap in The Handbook of groundwater engineering. 
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6.1 Introdução 

A prática de infiltração consiste em capturar temporariamente o volume 
destinado a melhoria da qualidade das águas pluviais WQv e permitir a 
infiltração no solo em determinado período e inclui basicamente: 

 
• Trincheira de infiltração. 
• Bacia de infiltração. 

 
Conforme Estado de Maryland, 2000 as práticas de infiltração são uma 

excelente técnica para atingir o volume de recarga da água subterrânea Rev, 
bem como para armazenamento de Cpv (para controle da erosão) e Qp (para 
redução do pico de vazão). 

Possuem tempo de vida útil de 10 a 15 anos. 
A trincheira de infiltração é uma vala rasa escavada e enchida com pedra 

britada com objetivo de drenar o escoamento superficial. A bacia de infiltração 
é uma técnica semelhante à trincheira de infiltração. Tucci, no seu livro 
Inundações Urbanas na América do Sul, chama valos de infiltração para as 
trincheiras de infiltração e bacia de percolação para a bacia de infiltração. 

O método principal para o dimensionamento de trincheiras que usaremos 
é aquele baseado no volume para melhoria da qualidade das águas pluviais 
WQv, mas, usaremos também o método que, além da melhora da qualidade 
das águas pluviais, proporciona uma detenção do pico de enchente, que 
logicamente apresentará volume maior de trincheira. 

Vamos seguir a orientação de estudo como da Austrália, 1998, Estado de 
Massachusets, 1997, Estado de Maryland, 2000 e outros. 

Na Figura (6.1) e (6.2) podemos ver a aplicação de uma trincheira de 
infiltração das águas pluviais.  

 

 
 

Figura 6.1 - Trincheira de infiltração. 
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Figura 6.2 - Trincheira de infiltração 
Na Figura (6.3) podemos observar o pré-tratamento é uma faixa de filtro 

gramada. 
Em trincheira de infiltração é muito usado como pré-tratamento a faixa de 

filtro gramada, conforme Figura (6.3). Observar ainda uma pequena berma 
para facilitar a infiltração. 
 

 
 

Figura 6.3 - Trincheira de infiltração 
Fonte: http://tti.tamu.edu/documents/1837-1.pdf 

 
Eficiência da trincheira de infiltração 

A  Tabela (6.1) mostra a estimativa de remoção de poluentes de uma 
trincheira de infiltração. 
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Tabela 6.1 - Estimativa da remoção de poluentes em trincheira de infiltração 

conforme first flush adotado. 
TSS 

Sólidos 
totais em 

suspensão 

 
TP 

Fósforo 
total 

 
TN 

Nitrogênio 
Total 

 
Metais 

DBO 
Demanda 

bioquímica 
de oxigênio 

 
Bactéria 

 
 

First flush 

75% 50 a 55% 45 a 55% 75 a 80% 70% 75% P=12,7mm 
90% 60 a 70% 55 a 60% 85% a 

90% 
80% 90% P=50,8mm 

Fonte: FHWA, 2004 
 
6.2 Critério de seleção 

• Para áreas menores que 4ha segundo o FHWA, 2004. 
• Apropriada para solo permeável tipo A ou B do SCS; 
• Recarga de aqüífero subterrâneo. 
• A trincheira de infiltração pode ser construída em locais destinados 
somente a deter o volume do escoamento superficial e melhorar a 
qualidade das águas pluviais, a fim de diminuir os custos das obras de 
drenagem a jusante. 

 
6.3 Limitações 

• Não pode ser instalada em locais com declividades maiores que 5%, 
segundo Austrália, 1998 e maiores que 15%, segundo o Estado de 
Maryland, 2000; 

• É necessário pré-tratamento do runoff para evitar entupimento; 
• Risco de contaminar as águas subterrâneas; 
• Não é adequado para instalar em áreas de instabilidade geológica; 
• Se a vazão for muito grande pode a água passar por cima da 

trincheira; 
• Não deve ser feita trincheira de infiltração para recargas de aqüíferos 

subterrâneos em áreas com potencial de contaminação do solo, tais 
como postos de gasolina e outros; 

• Para Urbonas, 1993 não é recomendada a aplicação das trincheiras 
de infiltração quando o solo for tipo D ou a taxa de infiltração saturada 
for menor que 7,6mm/h; 

• A infiltração não é recomendada para solos de geologia cársticas 
(rochas com carbonatos e presença de calcáreo e cavernas). 

 
6.4 Custos  

O custo, estimado para 1995 da trincheira de infiltração em dólares 
americanos, segundo FHWA, 2004 para volume da ordem de 280m3 é 
estabelecido pela equação: 
                                                    C= 1317 x V 0,63 

Na Tabela (6.2) estão os custos em função do volume. 
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Tabela 6.2 - Custo da trincheira de infiltração em função do volume da mesma. 

Volume  
(m3) 

Custo 
(US$) 

20 8694 
40 13455 
60 17371 
80 20822 
100 23965 
120 26883 
140 29624 
160 32224 
180 34706 
200 37088 
220 39383 
240 41602 
260 43754 
280 45845 
300 47882 

 
6.5 Informações adicionais 

Existem 2 (dois) tipos básicos de trincheiras de infiltração:  
• Infiltração total 
• Infiltração parcial 

 
6.6 Trincheira com infiltração total 

Numa trincheira com infiltração total sempre haverá, entre as pedras 
britadas e o solo, uma camada de areia. Este tipo de trincheira destina-se à 
recarga dos mananciais subterrâneos, reduzindo os volumes do runoff.   

Uma trincheira para infiltração total no solo pode ser dimensionada para 
descarga com períodos de retorno de Tr=2 anos ou Tr=10 anos. 
 
6.7 Trincheira com infiltração parcial 

Neste caso, a trincheira recebe as águas pluviais, sendo que uma parte 
se infiltra no solo e outra parte é drenada através de tubos perfurados, que é o 
caso mais comum. 
 
6.8 Pré-tratamento 

• Deve-se ser feito o pré-tratamento para remover as partículas maiores 
que causam o entupimento da trincheira de infiltração; 

•  
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• Dica: uma das maneiras de se fazer o pré-tratamento é o uso da 
faixa de filtro gramado que deverá ter largura mínima de 6m; 

•  
• O pré-tratamento é necessário para remoção de sedimentos, óleos e 

graxas que podem entupir a trincheira de infiltração; 
• A velocidade de saída do pré-tratamento não pode ser erosiva e deve 

ser feita para Tr=2 anos (Estado de Maryland, 2002). 
• Podem ser usado canais gramados, faixa de filtro gramado ou outra 

solução. 
• Deverá haver acesso de caminhões para manutenção da trincheira. 
• O volume destinado ao pré-tratamento deve ser estar entre 10% a 

25% do volume para melhoria das águas pluviais WQv e deverá haver 
uma bacia de sedimentos.  

                  Vp= (0,10 a 0,25) x WQv 
Sendo: 
Vp= volume do pré-tratamento da trincheira de infiltração (m3) 
WQv= volume calculado para a melhoria da qualidade das águas pluviais 
(m3) 
 

Exemplo 6.1 
Achar o volume do pré-tratamento para WQv=20m3. 
O volume do pré-tratamento: Vp= 0,25 x WQv = 0,25 x 20m3= 5m3 
Considerando uma profundidade de 0,60m e largura de 2,40m, o 

comprimento da câmara de sedimentação será de 3,30m. 
 
 

6.9 Projeto 
• Recomenda-se que a percolação mínima do solo adjacente seja 

maior ou igual a 15mm/h e menor ou igual a 60mm/h (Estado de 
Massachusets, 1997). 

• Deve-se fazer, no mínimo, duas sondagens para os estudos 
geotécnicos. 

• A profundidade máxima da trincheira sobre rocha ou o lençol freático 
é de 1,20m. 

• Poderá ser feito um poço de observação de PVC devidamente 
ancorado e localizado no centro para monitoramento do 
funcionamento da trincheira de infiltração. 

• O geosintético (geotêxtil como o bidim) a ser assentado na trincheira 
deverá ser repassado no mínimo uns 30cm. 

• A profundidade da trincheira de infiltração deve ser ajustada para que 
o tempo máximo de drenagem do volume de runoff seja de 48h, com 
o mínimo de tempo de 24h. 
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• O fundo e as laterais da vala da trincheira de infiltração deve ser 
coberto com geosintético. 

• As pedras britadas a serem usadas variam de 38mm a 75mm. 
Geralmente é usada pedra britada nº3, cujo diâmetro varia de 25mm a 
35mm. 

• A trincheira de infiltração somente deve ser construída quando a área 
contribuinte estiver estabilizada. 

• A trincheira de infiltração deve ficar no mínimo 6,00m de uma 
construção. 

• No caso de tubos perfurados, a declividade mínima dos mesmos deve 
ser de 0,5%. 

• Os tubos perfurados deverão ter diâmetros maiores que 100mm. 
• A técnica de trincheira de infiltração é, muitas vezes, usada com 

outros métodos à jusante. 
• À montante da trincheira de infiltração, podemos fazer uma faixa de 

filtro gramada para remover as partículas de diâmetros grandes. 
• Deve-se construir uma berma à jusante da trincheira de 

infiltração com objetivo de se formar uma pequena lagoa sobre a 
trincheira para assim, aumentar a infiltração. 

 
6.10 Manutenção 

• A manutenção preventiva deverá ser feita no mínimo duas vezes/ano 
e o sedimento, que ficar detido no pré-tratamento, deve ser removido 
principalmente após uma chuva muito forte. 

• O entupimento da trincheira de infiltração se dá freqüentemente na 
parte superficial da trincheira e que deve ser removido e substituído. 

• Quando se forma uma lagoa sobre a trincheira pode significar que 
está havendo falha no funcionamento da trincheira de infiltração. 
Neste caso, deve ser removida a parte superficial da trincheira. 

• O monitoramento do poço de observação tem a finalidade de verificar 
o funcionamento da trincheira de infiltração. 

• Custo alto para manutenção anual, sendo cerca de 5% a 20% do 
custo da obra. 

• Uma manutenção inadequada, fatalmente, não funcionará às 
trincheiras de infiltração. 

 
6.11 Dimensionamento da trincheira de infiltração 

Vamos utilizar os conceitos e o método do Estado de Maryland, 2000. 
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6.12 Profundidade máxima admissível 

A profundidade máxima admissível depende da textura do solo em que 
está a trincheira e da porosidade do reservatório de pedras britadas. 

 
      dmax=  f . Ts / n                                    (Equação 6.1) 

 
Sendo: 
dmax= profundidade máxima permissível (m).  
Geralmente 0,90≤  dmax ≤  2,40m. 
f= taxa final de infiltração (mm/h).  Intervalo: 7,6mm/h ≤ f  ≤ 60mm/h. 
Ts= máximo tempo permitido (h). Varia de 24h ≤ Ts≤  48h. 
n= porosidade das pedras britadas do reservatório que compõe a 

trincheira de infiltração. Geralmente adota-se n=0,4. n=Vv/Vt sendo: 
Vv=volume de vazios e Vt= volume total. 

dt= profundidade escolhida para projeto desde que, o fundo da trincheira, 
esteja superior a 1,20m do lençol freático. 
 
Exemplo 6.2 

Escolher a profundidade de uma trincheira de infiltração que tem: 
                             n= 0,40                 f= 13mm/h                 Ts= 48h 

dmax=  f . Ts / n 
dmax=  13mm/h . 48h / 0,40 =1,56m 

 
Portanto, a profundidade máxima deverá ser 1,56m. Devemos observar 

que o fundo da trincheira de infiltração deverá estar acima de 1,20m do lençol 
freático. Adotamos dt=1,50m >dmax=1,56m. 
 
6.12.1 Volume da trincheira 

O volume de uma trincheira de infiltração é calculado pela Equação. 
V= Vw + P . At  - f. T. At 

Sendo: 
V= volume de armazenamento na trincheira (m3) 
Vw= volume que entra na trincheira (m3) 
P= precipitação sobre a trincheira (m) 
At= área da superfície da trincheira (m2) 
f= taxa final de infiltração (mm/h) 
T= tempo para enchimento da trincheira que geralmente é ≤ 2h. 
O valor da água precipitada sobre a trincheira (P. At) geralmente é muito 

pequeno e é desprezado nos cálculos. 
                                                          V= Vw + P . At  - f. T. At 

Ficando assim: 
             V= Vw  - f. T. At 



Capitulo 6 

 
6-10

Mas o volume da chuva Vt é a razão do volume V armazenado com a 
porosidade n. 

  Vt  = V/ n  
Vt  = volume da trincheira (m3) 
Mas o valor de Vt é igual ao produto da profundidade escolhida da 

trincheira dt pela superfície At e vezes a porosidade n. 
V= dt . At . n 

dt  = profundidade admitida (m). 
Como queremos determinar as dimensões da trincheira, tiramos o valor 

de At. 
                                              V  = Vw  - f.  

dt. At. n = Vw –  f. T.   At 
                                             At  (n. dt + f. T) = Vw 
       At  = Vw / (n . dt + f .T)                                                            (Equação 6.2) 
 
6.12.2 Procedimentos de cálculo 

O procedimento de cálculo é o seguinte: 
• Determinar o volume Vw de armazenamento usando os métodos WQv. 
• Calcular a profundidade máxima permissível da trincheira de 

infiltração: dmax usando a Equação (6.1).  
dmax=  f . Ts / n 

• Escolher o valor a profundidade da trincheira dt de maneira que esteja 
acima do lençol freático e que seja menor que dmax.  

• Calcular a área da superfície da trincheira At, usando a Equação (6.2). 
 

At  = Vw / (n . dt + f .T) 
 
Exemplo 6.3 

Dimensionar uma trincheira de infiltração em um estacionamento com 
120m de largura por 150m de comprimento, sendo a taxa de infiltração do 
solo de 13mm/h e o índice de vazios dos agregados de 0,4. 

Neste caso não há pré-tratamento. 
Sendo o first flush P=25mm 
Rv= 0,05 + 0,009 x AI 
Sendo AI= 100% 
Rv= 0,05+0,009x 100 = 0,95 
WQv = (25/1000) x 0,95 x (120 x 150) = 428m3 =Vw 

dmax=  f . Ts / n 
dmax=  13mm/h . 48h / 0,40 =1,56m 

At  = Vw / (n . dt + f .T)  
T= 2h 

f= 13mm/h   
n=0,40                                

At  = 428 / (0,40 . 1,56 + 13 .2h/1000)  =658 m2 
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Adotando comprimento de 150m, a largura será 4,4m e profundidade será 
1,56m.    

 
Exemplo 6.4 

Dimensionar a área superficial da trincheira de infiltração, considerando 
os seguintes dados: 

n= 0,40 
WQv= 20m3 
Vp= 5m3 (volume da câmara de sedimentação do pré-tratamento) 
dt= 1,50m 
f= 13mm/h 
T= 2h =tempo para encher a trincheira 

 
O volume Vw que irá atingir a trincheira de infiltração é o volume WQv 

menos o volume da câmara de sedimentação Vp: 
Vw= WQv – Vp= 20m3 – 5m3 = 15m3 

Aplicando a Equação temos: 
 

At  = Vw / (n . dt + f .T) 
At  = 15m3

 / (0,40 . 1,50m + 13mm/h . 2h/1000) = 24m2 
 

Portanto, a trincheira de infiltração terá 16m de comprimento, 1,50m de 
largura e 1,50m de profundidade. 
 
Exemplo 6.5 

Calcular a trincheira de infiltração para área residencial de 4ha com 
AI=70%, sendo K=13mm/h, agregado com n=0,40. 

Sendo o first flush P=25mm 
Rv= 0,05 + 0,009 x AI 
Sendo AI= 70% 
Rv= 0,05+0,009x 70 = 0,68 
WQv = (25/1000) x 0,68 x (4 x 10000) = 680m3  
Reservarmos 10%, ou seja, 68m3 para o pré-tratamento. 
Vw = WQv – 0,10 WQv= 680m3 – 68m3= 612m3 

 
dmax=  f . Ts / n 

dmax=  13mm/h . 48h / 0,40 =1,56m. Adoto 1,60m 
At  = Vw / (n . dt + f .T)  

T= 2h 
f= 13mm/h   

n=0,40                                
At  = 612 / (0,40 . 1,6 + 13 .2h/1000)  = 612/ 0,66= 972 m2 
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Adotando comprimento de 200m a largura será 4,9m e profundidade será 
1,60m.                                 
 
Exemplo 6.6 

 Vamos calcular, teoricamente com dados reais de pesquisas em 
trincheiras de infiltração, feitas por Vladimir Caramori B. Souza e Joel Avruch 
Goldenfum que constam no volume 2 de Avaliação e controle de drenagem 
Urbana da ABRH, 2001, adaptado para a RMSP. Os autores calcularam para 
um período de retorno de 5 anos e com os dados de chuva de Porto Alegre. 
 

Dimensionar uma trincheira de infiltração sendo fornecido os seguintes 
dados: 

Capacidade de infiltração final =f=9mm/h 
n=0,50 (porosidade das pedras) 
Área total= 300m2 
Rua em paralelepípedo= 200m2 (considerada área impermeável, embora 
C=0,80). 
Gramado=100m2 
Porcentagem da área impermeável= (200/300) x 100 = 67% 
Rv=0,05 + 0,009 x AI = 0,05+ 0,009 x 67 = 0,65 
P= 25mm (adotado first flush para a RMSP) 
WQv= (P/1000) x Rv x A 
WQv= (25mm/1000) x  0,65 x 300m2 = 4,88m3 

 
dmax=  f . Ts / n 

dmax=  9mm/h . 48h / 0,50 =0,86m 
Adoto dt= 0,80m 
Considerando que não há pré-tratamento então Vw=WQv= 4,88m3 

At  = Vw / (n . dt + f .T) 
At  = 4,88m3

 / (0,50 . 0,80m + 9mm/h . 2h/1000) = 11,6m2 
 
Considerando largura de 0,80m então o comprimento será: 
11,6m2/ 0,80m = 15m 
 
Em resumo as dimensões da trincheira serão: 
Comprimento= 15m 
Largura= 0,80m 
Profundidade= 0,80m 
Porosidade do enchimento= 50% 
Volume total = 9,6m3 
Volume útil= 4,9m3 
Custo estimado: US$ 141/m3 x 9,6m3= US$ 1.354 
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6.12.3 Recarga das águas subterrâneas Rev 

A trincheira de infiltração automaticamente atinge o volume necessário 
para a recarga das águas subterrâneas Rev, não havendo nenhuma 
exigência adicional, conforme Estado de Maryland, 2000. 

A trincheira de infiltração pode ser superficial ou enterrada, conforme a 
Figura (6.6), o que não é muito comum. 

                              

 
Figura 6.6 - Trincheira de infiltração subterrânea 

 
6.13 Duração da obra - longevidade 

As práticas de infiltração são as que possuem menor longevidade devido 
a entupimento.  

Ontário, 2003 apresenta uma Equação para o cálculo da longevidade de 
uma obra em anos.  

Para aplicação do método supõe-se que foi deixado uma distância 
suficiente entre a rocha e o fundo da BMP ou do lençol freático de no mínimo 
1,20m. 

Considera-se que haja pré-tratamento na bacia de infiltração e na 
trincheira de infiltração, senão a vida útil não passará de 5 (cinco) anos. 
                                                   L= ( f x T ) 0,4 

L= longevidade em anos 
T= fator de longevidade conforme Tabela (6.3) 
f= permeabilidade (mm/h). 
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             Tabela 6.3 - Estimativa da longevidade para BMP com infiltração 

BMP com infiltração Fator de longevidade 
(T) 

Infiltração das águas pluviais do 
telhado 

60 

Bacia de infiltração 15 
Trincheira de infiltração 25 

                Fonte: Ontário, 2003 
 
Exemplo 6.8 

Calcular a longevidade em anos de uma trincheira de infiltração das 
águas pluviais sendo f= 20mm/h. 

Usando a Tabela (6.3) achamos T=25 
L= ( f x T ) 0,4 
L= ( 20mm/h x 25 ) 0,4 
L= 12anos  OK. 

 
 
Exemplo 6.7 

Calcular a trincheira de infiltração para área residencial de 171m2 com 
AI=100%, K=35mm/h, n=0,35, sendo que o lençol freático encontra-se a 3m 
de profundidade da superfície. 

Adotamos o first flush P= 25mm 
Rv= 0,05 + 0,009 x AI 
Sendo AI= 100% 
Rv= 0,05+0,009x 100 = 0,95 
WQv= (25/1000) x 0,95 x 171m2= 4,06m3  
Ts= tempo de armazenamento= 24h 
Coeficiente de segurança= 1,5 
K= 35/ 1,5 = 23,33mm/h 
T=tempo de enchimento= 2h 
 

dmax=  f . Ts / n 
dmax=  23,33mm/h . 24h / 0,35 =1600mm=1,6m.   Adoto 1,5m 

At  = Vw / (n . dt + f .T)  
T= 2h 

f= 23,33mm/h   
 

n=0,35         
                        

At  = 4,06 / (0,35 . 1,5 + 23,33 .2h/1000)  = 4,06/ 0,572= 7 m2 
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Adotando um comprimento de 7,00m, a largura será 1,00m e 1,50m de 
profundidade.                                 
 
6.14 Método que usa a trincheira para deter pico de enchente. 

Chin, 2000 e Urbonas, 1996 apresentam método semelhante para 
dimensionamento de trincheira de infiltração e bacia de infiltração. 

Urbonas diz que é o método recomendado pela Associação de Água e 
Esgoto da Suécia. Leva em conta que o fundo da trincheira entope 
rapidamente e para isto usa somente a metade das áreas verticais da 
trincheira.  

O método sugere ainda que o volume produzido pelo runoff seja 
acrescido de 25% devido a aplicação do Método Racional, sendo isto 
recomendado por Sjoberg e Martensson, 1982 in Urbonas, 1993. 

O método é baseado em que a trincheira retém um volume igual a 
diferença entre o volume do runoff e o volume de água infiltrado no solo 
durante a precipitação e temos que achar a máxima diferença. Isto é feito por 
tentativas usando o Método Racional e a Equação de Darcy. 

É assumido que a infiltração se dará abaixo da metade da altura da 
trincheira e é usado dois lados da mesma. Não se usa o fundo da trincheira, 
pois, supomos que o mesmo irá entupir no futuro.  

 
Varmazenado = max (Vin – Vout) 

 
Vin = Varmazenado + Vout 

Sendo:  
Método Racional   

Qin= vazão de pico (m3/s)= CIA/360 
A= área da bacia (ha) 
C= coeficiente de escoamento superficial (adimensional) 
I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89  Equação de Paulo Sampaio Wilken da RMSP 
Tr= período de retorno. Normalmente adotado Tr=2 anos.  
t= tempo em minutos 
I= intensidade de chuva (mm/h) 
 
Equação de Darcy    

Qout= 2(K. H/2 . L)= K.H.L 
Qout= vazão infiltrada nos dois lados da trincheira de altura H/2 (m3/s).  
H= profundidade (m) 
L= comprimento (m) 
K=condutividade hidráulica em (mm/h) 
 
Volume armazenado= n. W. H. L 

n= porosidade efetiva 
W= largura (m) 
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H= profundidade da trincheira (m) 
L= comprimento da trincheira (m) 

t= tempo (h) 
Num determinado tempo t temos: 

CIA t = n WHL + K x H x L t 
Tirando-se o valor de L temos: 
 
L= (CIA) t / [(n.W+ K .t) H] 

 
Profundidade máxima admissível 

A profundidade máxima admissível depende da textura do solo em que 
está a trincheira e da porosidade do reservatório de pedras britadas. 

dmax=  f . Ts / n                                                    
 
Sendo: 
dmax= profundidade máxima permissível (m). Geralmente 0,90≤  dmax ≤  2,40m 
f= taxa final de infiltração (mm/h).   Intervalo: 7,6mm/h ≤ f  ≤ 60mm/h 
Ts=máximo tempo permitido (h). Varia de 24h ≤ Ts≤ 48h. Urbonas adota: 
36h 
n= porosidade das pedras britadas do reservatório que compõe a trincheira de 
infiltração. Geralmente adota-se n=0,4 
dt= profundidade escolhida para projeto dt>0 dmax. 
 
Bacia de infiltração 

Observar que para bacia de infiltração não dividimos pela porosidade 
efetiva n.    

 
dmax= f. Ts 

 
Exemplo 6. 8 

Calcular a trincheira de infiltração para área residencial de 171m2 com 
C=0,95, sendo K=23,33m/h, agregado com porosidade efetiva n=0,35, sendo 
que o lençol freático encontra-se a 3m de profundidade da superfície. 

K= 23,33mm/h 
A= 0,171ha              C=0,95          n=0,35                       K=23,22mm/h             

W=1,00m     
 
dmax=  23,33mm/h . 36h / 0,35=2400mm=2,4m Adotamos H=2,00m.   

 
Tirando-se o valor de L temos: 

L= (CIA) t / [(n.W + K .t) H] 
L= (0,95. I. 0,0171) t / [(0,35.1,00 + 23,33 .t) 2,00] 
I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89 
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Tr= 2anos (Urbonas) 
 

L= (0,95. 1747,9 . 2 0,181/ ( t+15) 0,89 . 0,0171) t / [(0,35.1,00 + 23,33 .t) 2,00] 
Temos o comprimento L em função do tempo em horas e, fazendo-se a 

Tabela (6.4) e (6.5), achamos o valor de L=13m. 
Adotando um comprimento de 14m, a largura será 1,00m, a profundidade 

será 2.00m e volume de água na trincheira será de 9m3 em 2h de 
precipitação. 
              
 
 

Tabela 6.4 - Cálculos para determinar o comprimento L 
 
 

Período 
 de  

retorno 

Intens. 
Chuva 

 
C 

 
A 

 
Q=CIA/360 

 
1,25Q 

(h) (min) (anos) (m/h)  (ha) (m3/s) (m3/s) 

 
Porosi 
dadade 
efetiva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

0,50 30 2 66,93 0,95 0,0171 0,003 0,004 0,35 

1,00 60 2 42,48 0,95 0,0171 0,002 0,002 0,35 

1,50 90 2 31,49 0,95 0,0171 0,001 0,002 0,35 

2,00 120 2 25,18 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 

2,50 150 2 21,06 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 

3,00 180 2 18,15 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 

3,50 210 2 15,98 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 
4,00 240 2 14,29 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 
4,50 270 2 12,95 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 
5,00 300 2 11,84 0,95 0,0171 0,001 0,001 0,35 
5,50 330 2 10,92 0,95 0,0171 0,000 0,001 0,35 
6,00 360 2 10,14 0,95 0,0171 0,000 0,001 0,35 
6,50 390 2 9,47 0,95 0,0171 0,000 0,001 0,35 
7,00 420 2 8,89 0,95 0,0171 0,000 0,001 0,35 
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Tabela 6.5 – continuação-Cálculos para determinar o comprimento L 

Tempo  
de 

 retenção 

Prof.  
Max 

Largura 
 W 

Altura  
H adotado 

 
K 

 
L 

Volume 
 água 

Área 
 da  

trincheira 
(h) (m) (m) (m) (mm/h) (m) (m3) (m2) 
10 11 12 13 14 15 16 17 
        

36 2,40 1 2,0 23,33 9 7 9 

36 2,40 1 2,0 23,33 12 8 12 
36 2,40 1 2,0 23,33 12 9 12 
36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 
36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 

36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 
36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 
36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 
36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 
36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 
36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 
36 2,40 1 2,0 23,33 13 9 13 
36 2,40 1 2,0 23,33 12 9 12 

 
Nota: o volume obtido por este método fornece praticamente o dobro do 

volume de WQv. 
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Bacia de infiltração 

 
 
 

 
Bacia de infiltração- Barragem de borracha inflável para recarga no 
Alameda County Water District, Califórnia. 
Fonte: American Water Works Association, Journal, february, 2003 
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Bacia de infiltração- Área de recarga de Orange County Water Distrit, Califórnia que recebe 
água do canal do rio Santa Ana. A bacia foi escarificado mecanicamente para facilitar a 
recarga e evitar entupimentos e para que a taxa de percolação atinja 3m/dia (125mm/h). 
Fonte: American Water Works Association, Journal, february, 2003 
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Capítulo 7- Bacia de infiltração  
 
7.1 Introdução 

A bacia de infiltração geralmente é feita off-line, possuindo vida útil entre 
8anos a 15 anos. 

O objetivo é a melhoria da qualidade das águas pluviais usando bacia de 
infiltração onde usamos o volume WQv. A bacia de infiltração sendo off-line 
terá inicialmente um pré-tratamento que é essencial para sua duração. Deverá 
ser feito uma caixa separadora onde a água relativa ao volume WQv será 
desviada e ir para a bacia de infiltração que corresponde ao first flush e o 
restante vai para o córrego mais próximo. 

A bacia de infiltração é uma área escavada com objetivo da recarga da 
água subterrânea, conforme podemos ver nas Figuras (7.1) e (7.2) com 
volume mínimo de 123m3 e com área de bacia variando de 2ha a 6ha no 
máximo. 

 

 
 

Figura 7.1 - Bacia de infiltração 
              Fonte: http://tti.tamu.edu/documents/1837-1.pdf 
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Figura 7.2 - Bacia de infiltração 

                                     Fonte: Lincoln, 2006 
 
 

Conforme FHWA, 2000 estima-se a eficiência da remoção de uma bacia 
de infiltração para captar 25mm de runoff conforme Tabela (7.1). 

 
Tabela 7.1 - Estimativa de remoção dos poluentes de uma bacia 

de infiltração em % 
TSS 

Sólidos totais 
em 

suspensão 

 
TP 

Fósforo total 

 
TN 

Nitrogênio 
total 

 
Metais 

DBO 
Demanda 

bioquímica de 
oxigênio 

 
Bactéria 

99% 65% a 75% 60% a 70% 95% a 
99% 

80% 90% 

   Fonte: FHWA, 2000 
 

Não temos conhecimento, até a presente data, de nenhuma bacia de 
infiltração no Brasil para recarga artificial de aqüíferos subterrâneos.  
 

A única, existente na América do Sul, foi construída em 1981 na cidade de Filadélfia, região 
do Chaco, no Paraguai (Godoy,et al, 1994).  

A bacia de infiltração chamada “Serenidade” tem 6.900m2 de área e recebe as águas 
pluviais encaminhadas por canais laterais das ruas da cidade. A permeabilidade média vai de 
6m/dia (250mm/h) a 8m/dia  (333mm/h), com porosidade de 0,1 e velocidade do fluxo 
subterrâneo de 7m/ano. O lençol freático fica 10m abaixo da superfície.  

Não existe recarga natural devida as precipitações, somente nos locais onde existem 
depressões e com uma coluna de água suficiente para infiltração. Chove na região do Chaco 
1.200mm/ano e a evapo-transpiração é de 1.300mm/ano. O clima é semi-árido com temperaturas 
que variam de 15ºC a 35ºC. 

 
Canadá, 1999 cita estudos de Lindesey et al, 1992 e Washington Council 

of Governments, 1992, que os sucessos nas bacias de infiltração são poucos, 
pois freqüentemente as mesmas se compactam e entopem, isto é, passam a 
não funcionar.  
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Canadá, 1999 menciona que a infiltração nos lotes é dispersa, se 
aproximando mais da natureza e apresentam menos problemas de 
compactação e entupimento. Por estas razões são desencorajadas as bacias 
de infiltrações grandes. 

Conforme Schueler, 1992 in WINKLER, (2001) as bacias de infiltração 
falham de 60% a 100% nos cinco primeiros anos de uso. Schueler, 1987 
acrescenta que, entre as BMPs a bacia de infiltração, é a que contém as 
maiores falhas. 

Geralmente as bacias de infiltração são off line conforme mostra Figura 
(7.3). 

 
Figura 7.3 - Esquema da bacia de infiltração off line, mostrando o canal 
para sair a água além do necessário para encher a mesma. 
 
7.2 História da recarga artificial 

Nos Estados Unidos, o início prático da recarga artificial começou em Los 
Angeles, Estado da Califórnia, quando na década de 1950 começou a 
intrusão salina, devido ao excesso de bombeamento dos poços tubulares 
profundos. 

As ações para a recarga artificial ainda são bastante discutidas e não 
possuem uma aceitação geral conforme WINKLER, (2001). 
 
7.3 Métodos de recarga artificial 

A água subterrânea pode ter recarga natural ou recarga artificial. De modo 
geral, o suprimento de água para recarga são: precipitações, água importada 
de outro local ou água de esgotos tratada. 

Praticamente não existem dois projetos iguais de recarga artificial, porém, 
WRINKLER, (2001) as classifica em quatro grupos: 
 

1. Técnicas de superfície: inundação, bacia de infiltração, super-
irrigação, modificações em rios, etc. 
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2. Técnicas de sub-superfície: poços de infiltração, aberturas naturais, 
buracos, etc. 

3. Combinação de técnicas de superfície e sub- superfície: coletores 
com poços tubulares  

4. Técnicas indiretas: modificações no aqüífero e recarga induzida de 
água de superfície. 

O método mais conhecido é a bacia de infiltração. 
 
7.4 Infiltração 

Em 1856 estudando a permeabilidade na zona saturada, Henry Darcy 
concluiu que para um filtro de área (A) comprimento (L), conforme a Figura 
(7.4) vale o seguinte: 

Q= K x A x (h1- h2)/L                                 (Equação 7.1) 
   Q= K x A x G                                          (Equação 7.2) 

Sendo: 
Q= vazão constante que passa pelo cilindro (m3/s; m3/dia); 
h1= carga hidráulica no piezômetro 1 (m) e 
h2= carga hidráulica no piezômetro 1 (m) e 
z1= cota do ponto P1 (m) 
z2= cota do ponto P2 (m) 
L= distância entre os piezômetros 1 e 2 
A= área da seção transversal do cilindro (m2) 
ΔH= variação da carga hidráulica entre os piezômetros 1 e 2 
K= condutividade hidráulica (m/s; m/h; mm/h; m/dia) conforme Tabela (7.2). 
G= gradiente hidráulico= (h1-h2)/L 

 
 

Figura 7.4 - Esboço esquemático do dispositivo usado por Darcy 
Fonte: Hidrogeologia - conceitos e aplicações, 1996, p.3. 

 
  

Tabela 7.2 - Condutividade hidráulica K em função do tipo de solo 
Tipo de solo 
 

K 
mm/h 

K 
m/dia 
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Areia 210,06 4,96 
Areia franca   61,21 1,45 
Franco arenoso  25,91 0,61 
Franco  13,21 0,31 
Franco siltoso  6,86 0,16 
Franco argilo arenoso 4,32 0,10 
Franco argiloso  2,29 0,05 
Franco argilo siltoso 1,52 0,04 
Argila  arenosa  1,27 0,03 
Argila siltosa 1,02 0,02 
Argila 0,51 0,01 

             Fonte: Febusson e Debo,1990 in Georgia Stormwater Manual, 2001 
                
 
 
 Capacidade de movimento horizontal: é o movimento da água que 
depende da condutividade horizontal da água como também do gradiente 
hidráulico da espessura da região saturada onde ocorre o escoamento. 

Horton, 1933 foi o primeiro que calculou o decréscimo da infiltração desde 
um máximo permissível até um limite de capacidade de infiltração do solo. 

Na infiltração, o solo que está próximo da superfície, começa a ficar 
saturado havendo, por assim dizer, uma fronteira de água na zona não 
saturada. Esta fronteira de água, além do movimento para baixo, também se 
espalha lateralmente, dependendo do gradiente hidráulico e da superfície 
impermeável geológica. 

 

 
 
Figura 7.5 - Esquema da bacia de infiltração 
Fonte: WINKLER, (2001) 
 
As definições básicas de um esquema de uma bacia de infiltração são, 

conforme a Figura (7.5): 
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• Profundidade da bacia de infiltração (ABD) 
• Distância do fundo da bacia de infiltração até a rocha ou início da 

camada com baixa permeabilidade (DTB) 
• Distância do fundo da bacia de infiltração até o lençol freático (DTW) 
 
Vamos descrever sucintamente o que acontece com a bacia de infiltração. 
Primeiramente se enche a bacia de infiltração com a água de chuva e se 

inicia a infiltração na zona não saturada, conforme Figura (7.6), não atingindo 
ainda o lençol freático e já começando o deslocamento lateral da infiltração. 

 

 
Figura 7.6 - Distribuição da água no inicio da chuva 

               Fonte: WINKLER, (2001) 
 
 
Desta maneira, a área que era não saturada vai se tornando aos poucos 

saturada. 
Na Figura (7.7) a infiltração desce verticalmente e se desloca 

horizontalmente, atingindo o lençol freático. 

 
Figura 7.7 - Distribuição da água após algumas horas depois da chuva 
Fonte: WINKLER, (2001) 
 



Capitulo 7 

 
7-10

 
Passado mais tempo, como mostra a Figura (7.8), o transporte de água 

vai sendo feito na zona saturada, tanto na vertical como na horizontal. 
 
 

 
 

Figura 7.8 - Distribuição da água após muitas horas 
               Fonte: WINKLER, (2001) 
 

7.5 Critério de seleção 
A bacia de infiltração é recomendável para as seguintes situações: 
• A permeabilidade do solo deverá estar entre 13mm/h até 60mm/h  

WINKLER, (2001). Deve ser feito análise detalhada em admitir 
condutividade hidráulica maior que 60mm/h devido a possibilidade de 
comprometer a qualidade da água subterrânea existente no local; 

• O tipo de solo mais aconselhável para aplicação da bacia de 
infiltração não é o solo tipo A do SCS, mas sim o solo tipo B; 

• Quanto ao solo tipo C do SCS, a infiltração é muito baixa para recarga 
de aqüíferos subterrâneos; 
• Redução do runoff e erosão à jusante em rios e córregos; 
• As declividades da superfície do solo devem ser no máximo 20%; 
• Estudos hidrogeológicos deverão ser feitos para o projeto de uma 
bacia de infiltração, para trazer informações a respeito da altura da 
água subterrânea, do movimento do fluxo de água subterrânea, da 
descrição do solo, das taxas de infiltração, da profundidade das rochas, 
etc; 
• Deverá ser feito investigação no solo com até 15m de profundidade 
com testes em laboratório para determinar o valor da condutividade 
hidráulica do aqüífero subterrâneo; 
• Deverá ser investigado a elevação do lençol freático com a infiltração, 
devendo sempre, na pior condição possível, manter a distância 
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mínima de 1,20m do fundo da bacia de infiltração com o topo do 
alteamento do lençol freático. O ideal é que face as variações 
sazonais o lençol freático fique no mínimo a 3m do fundo da bacia 
de infiltração; 
• Em determinados casos deverá ser feito poço de monitoramento; 
• É sempre recomendável que o solo tenha a capacidade mínima de 
troca catiônica de 5 meq/100g (miliequivalentes /100gramas de solo). 

 
7.6  Limitações 

• Precisa de áreas grandes; 
• Muitas falhas de funcionamento da bacia de infiltração já foram 

descritas; 
• Grande potencial de contaminação do aqüífero subterrâneo; 
• Grande possibilidade de aparecimento de mosquitos; 
• Pode acontecer de o volume existente ser maior que a capacidade de 

infiltração; 
• Estudos feitos em 1986 pelo MDE (Maryland Department 
Environmental) conforme Estado de Maryland, 2000 constatou-se que 
40% das bacias de infiltração estavam parcialmente entupidas nos seus 
primeiros anos de operação. A maioria das falhas se deve a 
compactação de máquinas e veículos no fundo da bacia de infiltração. 
• O Estado da Georgia, 2001 não autoriza o uso de bacia de infiltração 
devido a baixa capacidade de infiltração do solo na região. 

 
7.7 Custos e manutenção 

• Baixo custo de construção; 
• Os custos anuais de manutenção das bacias de infiltração variam de 

3% a 5% do custo total WINKLER, (2001); 
• As bacias de infiltração devem ser inspecionadas, no mínimo, duas 

vezes/ano WINKLER, (2001); 
• Manutenção inadequada tem causado problemas nos equipamentos 

de saída da bacia. 
Conforme Schueler, 1987 o custo estimado de uma bacia de infiltração é: 

C= 162,6 x V 0,69 

Sendo: 
C= custo em US$ base ano de 1995. Não inclui o pré-tratamento e as 

obras de entrada e saída conforme Tabela (7.3). 
V= volume (m3) 
 

Tabela 7.3 - Custo em função do volume 
Volume 

(m3) 
Custo 
(US$) 

Custo/m3 

(US$/m3) 
123 4499 37 
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200 6293 31 
400 10152 25 
600 13429 22 
800 16378 20 
1000 19104 19 
1200 21665 18 
1400 24096 17 
1600 26422 17 

 
Segundo ASCE, 1998 o custo típico de uma bacia de infiltração é de 

US$46/m3 que é maior que os custos apurados por Schueler. 
 
Exemplo 7.1 

Estimar custo da bacia de infiltração com volume de 1000m3 
C= 162,6 x V 0,69 

C= 162.6x 1000 0,69 = US$ 19.104 ( US$ 19/m3) 
  

7.8 Guia para projetos 
Existem modelos para o cálculo da infiltração baseando-se no hidrograma 
de entrada. 

 
• As bacias de infiltração são usadas em áreas onde a área de 

impermeabilização é maior ou igual a 15% WINKLER, (2001). 
• A bacia de infiltração deve ser afastada de declividades maiores que 

15%, distante a um mínimo de 15m. A distância de um tanque séptico 
deve ser, no mínimo, de 30m. A distância de um poço raso deve ser 
de 30m. A distância de poços para abastecimento público deve ser 
de, no mínimo, 300m. A distância das fundações de edifícios deve ser 
de 3m no mínimo, quando está no lado de baixo e de 30m quando 
está no lado de cima segundo WINKLER, (2001). 

• O solo deverá ter menos que 30% de argila e menos que 40% de 
argila e silte. 

• A condutividade hidráulica mínima do solo deverá se de 13mm/h. 
• As profundidades das bacias de infiltração variam de 0,30m a 

1,80m WINKLER, (2001). 
• O pré-tratamento é importantíssimo para a bacia de infiltração. 
• Aconselha-se a usar fator de segurança igual a dois para o uso da 

taxa de infiltração, pois quanto mais conservativos são os nossos 
dados, maior será a duração da bacia de infiltração. 

• O tempo de infiltração mínimo deve ser de 48h não devendo 
ultrapassar 72h. 
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• As declividades da bacia não podem ser maiores que 4:1 e a bacia 
deve ser plana. 

• Na entrada da bacia pode haver avental de rip-rap com cerca de 6m 
de comprimento para reduzir as velocidades. 

• A distância mínima de separação do lençol freático com a rocha ou 
com solo altamente impermeável deverá ser de 0,60m. 

• A taxa de infiltração mínima deverá ser de 13mm/h e a máxima de 
60mm/h WINKLER, (2001). 
• A bacia de infiltração não deve ser executada em solo que foram 
aterrados. 
• A área para cada bacia de infiltração deve ser igual ou menor que 
6ha WINKLER, (2001). 
• A declividade da área de drenagem não deve exceder de 5%, 
segundo WINKLER, (2001). 
• Os taludes laterais das bacias de infiltração não podem ser maiores 

que 3(H): 1(V) segundo WINKLER, (2001). 
• Recomenda-se bacia de tamanho maior possível e menor 
profundidade 
• Quanto melhor for feito o pré-tratamento melhor será a durabilidade 
da bacia de infiltração. 
• A bacia de infiltração deverá ser cercada para proteção quanto a 
banhistas e acidentes. 
• Deverá haver estrada de acesso para a bacia de infiltração. 

 
Dica: a área da bacia de infiltração deve ter de 2ha a 6ha. 
 
7.9 Parâmetros importantes em uma bacia de infiltração 

Conforme pesquisas elaboradas pela Universidade de Massachusets, sob 
coordenação do prof.dr. Eric Winkler em abril de 2001, onde foram 
examinados os parâmetros hidráulicos importantes em uma bacia de 
infiltração: 
 
1. Declividade do lençol freático; 
2. Geometria da bacia de infiltração: as dimensões da bacia de infiltração 
possuem pouca influência na sua performance. Não esquecendo que deve 
ser levado em consideração as vazões de picos obtidas pelo Método Racional 
para Tr= 2 anos e Tr= 10 anos; 
3. Anisotropia e heterogeneidade da zona não saturada e zona saturada 
devido a condutividade vertical e horizontal. A condutividade horizontal é de 
maneira geral 10 vezes maior que a condutividade vertical. Na prática 
considera-se a condutividade vertical = condutividade horizontal; 
4. Porosidade específica do solo; 
5. Espessura da zona não saturada; 
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6. Espessura da zona saturada. Após espessura de 1,80m a 2,40m, os 
resultados são praticamente os mesmos; 
7. Armazenamento: o armazenamento é muito pequeno e em geral não é 
levado em consideração; 
8. Características da precipitação local. 

A Tabela (7.4) mostra o grau de importância de determinados parâmetros 
de uma bacia de infiltração. 
 
Tabela 7.4 - Importância dos parâmetros em uma bacia de infiltração 

Importância para a performance de uma bacia de infiltração 
 
Parâmetros Nenhuma  

importância 
Baixa a Média 
 importância 

Importância  
média a alta 

Intensidade da chuva   X 
Geometria da bacia  X  
Espessura da zona não 
saturada 

  X 

Espessura da zona saturada  X  
Porosidade efetiva n ηe =Vd/v 
sendo:  
V= volume 
Vd=volume de água 
efetivamente liberado. Varia em 
torno de 30%. 

  
 

X 

 

Coeficiente de armazenamento X   
No início da zona não saturada 

Condutividade horizontal   X 
Condutividade vertical   X 

Na zona saturada 
Condutividade horizontal  X  
Condutividade Vertical  X  
Fonte: WINKLER, (2001) 
 

O modelo mais usado, que é de domínio público e feito em Fortran e 
fornecido pelo United States Geological Survey, é o MODFLOW que emprega 
o método das diferenças finitas para a aproximação das soluções em três 
dimensões WINKLER, (2001). 
 
7.10 Dimensionamento da bacia de infiltração 

Área da superfície (As) da bacia de infiltração localizada no fundo da 
mesma,  pode ser calculada pela seguinte equação: 

 
 

As= SF x WQv / (T x K) 
Sendo: 
As= área da fundo da bacia de infiltração (m2) 
WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) sendo 

WQv>123m3. 
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SF= fator de segurança= 2 
T= tempo para infiltração da água no solo = 48h         24h ≤  T ≤  72h 
K= condutividade hidráulica (m/h).           13mm/h ≤  K ≤  60mm/h 
d= profundidade da bacia (m)   0,30≤  d ≤  1,80m 
 

d=  WQv / As                
 

 
Exemplo 7.2 
Calcular uma bacia de infiltração off line onde a área da bacia tem 6ha e a 
área impermeável é de 60%. 
 
Rv= 0,05+ 0,009 x AI= 0,05 + 0,009 x 60= 0,59 
O valor de WQv será: 

WQv= (P/1000) x Rv x A (ha) x 10000m2 
P=25mm    Rv=0,59      A=6ha 

WQv= (25/1000) x 0,59 x 6ha x 10000m2 = 885m3 
 
SF= 2 (fator de segurança) 
K= 13mm/h= 0,013m/h 
T= 48h 
WQv= 885m3 

As= SF x WQv / ( K  x T) 
As= 2 x 885/ (0,013 x48) = 2837m2 

 
Profundidade = Volume WQv / área do fundo da bacia = 885m3/ 2837m2=  
0,31m  OK 
 
 
Pré-tratamento 

Volume = 0,1 x WQv= 0,1 x 885m3 = 89m3 
Os detalhes do pré-tratamento podem ser visto no Capítulo 4 deste livro. 
 
Caixa separadora de fluxo 

 O cálculo da vazão separadora e do regulador de fluxo (caixa) está 
no Capítulo 18 deste livro. 
 
 
Exemplo 7.3 
Calcular uma bacia de infiltração off line onde a área da bacia tem 2ha e a 
área impermeável é de 50%. 
 
Rv= 0,05+ 0,009 x AI= 0,05 + 0,009 x 50= 0,5 
O valor de WQv será: 
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WQv= (P/1000) x Rv x A (ha) x 10000m2 
P=25mm    Rv=0,5      A=6ha 

WQv= (25/1000) x 0,5 x 2ha x 10000m2 = 250m3 
 
SF= 2 (fator de segurança) 
K= 60mm/h= 0,06m/h 
T= 48h 
WQv= 250m3 

As= SF x WQv / ( K  x T) 
As= 2 x 250/ (0,06 x48) = 174m2 

 
Profundidade = Volume WQv / área do fundo da bacia = 250m3/ 174m2=  
1,44m  OK 
Pré-tratamento 

Volume = 0,1 x WQv= 0,1 x 250m3 = 25m3 
Os detalhes do pré-tratamento podem ser visto no Capítulo 4 deste livro. 
 
Caixa separadora de fluxo 

 O calculo da vazão separadora e do regulador de fluxo (caixa) está 
no Capitulo do livro Critério Unificado. 
 
7.11 Duração da obra- longevidade 

As práticas de infiltração são as que possuem menor longevidade 
devido a entupimento. Ontário, 2003 apresenta uma Equação para o cálculo 
da longevidade de uma obra em anos.  

Para aplicação do método supõe-se que foi deixado distância 
suficiente entre a rocha e o fundo da BMP ou distância entre o fundo da BMP 
e o lençol freático de no mínimo 1,20m, sendo que o ideal seria 3,00m. 

Considera-se que haja pré-tratamento na bacia de infiltração, senão a 
vida útil não passará de 5 (cinco) anos. 

L= ( K x T ) 0,4 
L= longevidade em anos 
T= fator de longevidade conforme Tabela (7.5) 
K= condutividade hidráulica (mm/h). 
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Tabela 7.5- Estimativa da longevidade para BMP com infiltração 
BMP com infiltração Fator de longevidade 

(T) 
Infiltração das águas pluviais do 

telhado 
60 

Bacia de infiltração 15 
Trincheira de infiltração 25 

Fonte: Ontário, 2003 
 

A Tabela (7.6) mostra a aplicação da equação da longevidade.  
Observa-seque a duração de uma bacia de infiltração varia de 8anos a 

15anos conforme a condutividade hidráulica varia da mínima necessária até a 
máxima adotada. 
 

Tabela 7.6- Longevidade da bacia de infiltração em função da 
condutividade hidráulica 

Condutividade 
Hidráulica do 

solo 
mm/h 

Longevidade 
da bacia de 
infiltração 

(anos) 
13 8 
20 10 
30 12 
40 13 
50 14 
60 15 

 
 
Exemplo 7.4 
Calcular a longevidade em anos de uma bacia de infiltração das águas 
pluviais sendo K= 20mm/h. 
Usando a Tabela (7.6 achamos T=15 

L= ( K x T ) 0,4 
L= ( 20mm/h x 15 ) 0,4 
L= 10anos  OK. 

 
7.12 Clogging 

Bouwer in Mays, 1999 ressalta a importância do fenômeno do 
clogging, ou seja, do entupimento da superfície do solo. O clogging é o maior 
inimigo dos sistemas de infiltração, tanto nas bacias de infiltração como nas 
trincheiras de infiltração. A causa do clogging são matérias orgânicas como 
algas, sólidos em suspensão e materiais inorgânicas como argila e silte. 
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Microorganismos que crescem no solo podem criar biofilme nas 
partículas do solo formando materiais insolúveis e causando o entupimento do 
solo. Bactérias podem produzir gases, como o nitrogênio, metano, dióxido de 
carbono que pode bloquear os poros. Gases formados no aqüífero de poços 
de recarga contem ar e podem contribuir também para o entupimento do solo. 

A camada de entupimento, ou seja, de clogging pode ser de 1mm ou 
menos até vários centímetros. 

A melhor maneira de se evitar o clogging é pela prevenção, 
removendo os parâmetros que podem ocasionar o entupimento, tal como 
fazer o pré-tratamento para o deposito de sólidos em suspensão. Muitas 
vezes pode ser usado até coagulantes como o sulfato de alumínio e polímeros 
orgânicos para acelerar a decantação. 

O crescimento de algas pode ser impedido removendo da água os 
nutrientes como nitrogênio e fósforo. Carbono orgânico também pode ser 
reduzido usando carvão ativado na filtração ou até o uso de osmose reversa. 

A desinfecção com cloro ou outro desinfetante com efeito residual, 
reduz a atividade biológica reduzindo o clogging. 

O clogging aumenta com o aumento da taxa de infiltração devido as 
cargas de sólidos em suspensão, nutrientes e carbono orgânico da superfície. 

Se o clogging continuar pode-se esvaziar a bacia de infiltração, deixar 
secar e escarificar uns 30cm de solo. 

A profundidade da água na bacia de infiltração também influi na 
infiltração, sendo que a altura ideal é de 20cm e se houver problema com 
vegetação, aumenta-se a altura da água. 

Quando a altura da zona saturada é grande, a altura da água na bacia 
de infiltração pode ser pequena, mas quando a espessura da zona saturada é 
pequena, deve-se aumentar a altura da bacia para propiciar a infiltração 
lateral. 
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A Figura (7.9) mostra a percolação em lençol freático razo e profundo. 

 
 

Figura 7.9- Recarga quando o lençol freático está alto e quando está razo. Quando baixo 
que está acima, observar o escoamento lateral enquanto que quando o lençol está 
profundo o escoamento é próximo da vertical. 
Fonte: Bouwer in Mays, 1999 

 
7.13 Efeito da espessura do aqüífero na taxa de infiltração. 

Usando novamente Bouwer in Mays, 1999, salientamos o efeito da 
franja capilar. O lençol freático fica a uma determinada profundidade, mas 
numa faixa de 30cm a 1,00m a água por capilaridade sobe e é o que 
chamamos de franja capilar, que causa a diminuição da infiltração quanto 
mais ela sobe e é por isso que se deve deixar no mínimo uma distância de 
1,20m do lençol freático até o fundo da bacia de infiltração. 
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Capítulo 8  
 Pavimento modular  

 
Aqüífero é definido por Davis e DeWiest,1966 por formação geológica abaixo 
da superfície que fornece água em quantidade suficiente para ser 
economicamente importante. 
Darrel I. Leap in The Handbook of groundwater engineering. 
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Capítulo 8 - Pavimento modular  
 
8.1 Introdução 

O pavimento modular é constituído de estruturas rígidas com cerca de 
30% de espaços vazios que são preenchidos com materiais permeáveis como 
areia, solo ou pedra britada, conforme Figura (8.1) a (8.5), executados por 
uma camada de pedra britada para armazenamento de águas pluviais, 
podendo ser tijolos, blocos de concreto, cerâmica, etc. 

A infiltração da água pela areia orgânica que está no pavimento modular 
tem taxa de infiltração da ordem de 25mm/h, mas isto dependerá do tipo de 
grama que está em cima. 

Um pavimento modular pode ser considerado como uma área 30% 
impermeável e é usado em áreas de estacionamentos e passeios públicos. 

O lençol freático deve estar a mais de 1,00m do fundo do pavimento 
modular e haverá geotêxtil (bidim) para evitar o entupimento. 

A declividade não pode ser maior que 5%. 
Podem ser feito em blocos de concreto pré-moldado ou moldado in 

loco, ou tijolos, granito ou outro material. O pavimento modular é também 
chamado de pavimento permeável conforme Urbonas, 1993. 

Tucci e Genz, 1995 enfatizam que o uso do pavimento permeável é um 
dos procedimentos adotados para o controle de águas urbanas em Tóquio.  

Na fórmula racional Q= C. I. A, entra o valor de C= escoamento superficial 
que varia de 0 a 1 conforme Tablea (8.1). 

As pesquisas feitas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
mostraram os seguintes coeficientes de escoamento superficial C: 

 
Tabela 8.1 - Resultados obtidos por Tucci, 2000 em simulador de chuva 
Tipo de superfície Coeficiente de escoamento 

superficial 
C 

Solo compactado (rua de chão batido) 0,66 
Concreto (pavimento impermeável) 0,95 
Blocos de concreto (blockets) 0,78 
Paralelepípedos de granito 0,60 
Blocos vazados (pavimento modular) 0,03 
Fonte: Tucci, 2000. 

 
Observa-se na Tabela (8.1) que a infiltração de uma estrada de terra 

com solo compactado não tem infiltração 100% como muitos imaginam, pois 
somente se infiltra 34% da precipitação.  

O mesmo acontece com pavimentação em paralelepípedos ou blocos 
de concreto onde se julga que toda a precipitação se infiltra, não esquecendo 
que quando os mesmos são assentados com declividades em torno de 10% 
as juntas são asfaltadas e a infiltração neste caso será zero. 
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Figura 8.1 - Vista de um pavimento modular de concreto 

          Fonte Geórgia, 2000 
 
 
 

 
Figura 8.2 - Vista de um pavimento modular de concreto 

           Fonte Geórgia, 2000 
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     Figura 8.3 - Esquema de pavimento modular. 
       Fonte: Geórgia, 2000 
 

O pavimento modular da Figura (8.4) possui uma camada de areia grossa 
de 0,10m onde são assentados os módulos de concreto.  

Abaixo da camada de areia existe o geotêxtil (bidim) para evitar a 
migração da areia fina para a camada granular logo abaixo, que terá no 
minimo 0,25m de espessura e feita geralmente de pedra britada nº3, que tem 
diâmetro que varia de 2,5cm a 5cm. 

 No fundo do reservatório de pedra britada terá também o geotêxtil. 
Abaixo estará o solo nativo. 

 O lençol freático deverá estar no mínimo a 1,20m do fundo do pavimento 
modular. 

 
Figura 8.4 - Perfil de um pavimento modular. Notar a entrada da água 

para infiltração. 
 



Capitulo 8 

 
8-6

Na Figura (8.5)  existe tubos para drenagem que é usado quando a 
condutividade hidráulica do solo for menor que 7mm/h. 
 

 
 

 
 

Figura 8.5 - Perfil de um pavimento modular com drenagem de tubos 
perfurados que são espaçados de 3m a 8m. Notar que está acima do 

lençol freático. 
 

A eficiência do pavimento modular, segundo vários autores, está na 
Tabela (8.2).  

 
          Tabela 8.2- Eficiência do pavimento modular (remoção) 
Estudo TSS TP TN Metais 

pesados 
Pavimento 
modular 

80%  65%  80%          90% 

              Fonte: Georgia, 2000 
 
 
8.2 Critérios de seleção 

• Aplicável a baixo runoff. 
• São bons para área de estacionamento de carros e áreas 

pavimentadas com trânsito leve. 
• É econômico para área < 2ha (Austrália, 1998). 
• A declividade S ≤ 5%. 
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• Conserva as condições do pré-desenvolvimento, reduzindo as vazões 
à jusante. 

• Quando construído propriamente, o pavimento modular tem boa 
duração, dependendo da manutenção. 

 
 
8.3 Limitações 

• Não pode ser construído em locais de tráfegos pesados.  
• Não podem ser construídos em locais onde há erosão e se espera 

grande quantidade de sedimentos. 
• É aplicável onde o pavimento está no mínimo 1,20m acima da rocha 

ou do lençol freático. 
• Não podem ser construídos em locais de provável contaminação, que 

são os hotspots, como os postos de gasolina, por exemplo. 
• É necessário um operário especializado para a manutenção do 

pavimento modular. 
 
8.4 Custos e manutenção 

• Custos moderados para construção. 
• Custo de manutenção alta. 
• Menor custo que o pavimento poroso. 
• Deve ser inspecionado a cada 6 meses. 
• Os danos devem ser reparados imediatamente. 
• Caso haja alguma falha no pavimento modular, o sistema total deve 

ser refeito. 
 

 
Figura 8.6 - Pavimento modular para tráfego leve. Notar o passeio ao lado. 

   Fonte: Glasser, Guarulhos, São Paulo 
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8.5   Dados para projetos 

• É importante que o solo seja permeável para o sucesso do 
pavimento modular. 

• Pode reduzir 80% dos  sólidos totais em suspensão (TSS). 
• A condutividade hidráulica deve ser no mínimo de 7mm/h  
• As águas pluviais devem ser armazenadas antes de serem 

percoladas. 
• O tempo de esvaziamento de variar de 24h a 72h com média de 

48h. 
• Deve ser testada para a porosidade, a permeabilidade e se possível 

a capacidade de troca catiônica. 
• Há grande quantidade de erros na avaliação da permeabilidade do 

solo, usa-se fator de segurança igual a 2 (dois). 
• O reservatório de pedra britada deve ser separado um do outro no 

intervalo de 3,00m a 8,00m conforme Figura (8.7). A separação é 
feita através de parede, isolando cada reservatório evitando a 
migração horizontal. A distância separadora W deve ser W ≤ 0,165 / 
S. Assim para S=0,001m/m  W= 0,165 / 0,001= 3,3m (Urbonas, 
1993). 

• Podem ser colocados tubos perfurados entre 3,00m a 8,00m. Estes 
tubos perfurados serão unidos posteriormente em um tubo que não 
é perfurado para lançamento na rede de drenagem. 

 

 
Figura 8.7 - Corte de um pavimento modular com instalação de 
parede de concreto para separar os reservatórios. 
Fonte: Urbonas, 1993. 
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8.6 Porosidade e condutividade hidráulica 
A porosidade efetiva de pedras britadas, areia e pedregulho podem ser 
encontradas na Tabela (8.3). 
 

Tabela 8.3 - Porosidade típica de alguns materiais mais usados 
Material Porosidade 

(%) 
Pedras britadas (Blasted rock) 30 
Pedras britadas uniformemente graduadas 40 
Pedras graduadas maiores que ¾”(19mm) 30 
Areia 25 
Pedregulho 15 a 25 
Fonte: Urbonas, 1993 
  
Usamos costumeiramente a porosidade de 30% como estimativa. 
 

A Tabela (8.4) mostra alguns valores tipos da condutividade hidráulica K 
para vários tipos de solo. 
 

   Tabela 8.4 - Condutividade hidráulica K em função do tipo de solo 
Tipo de solo 
 

K 
mm/h 

 

K 
m/dia 

 
Areia 210,06 4,96 
Areia franca   61,21 1,45 
Franco arenoso  25,91 0,61 
Franco  13,21 0,31 
Franco siltoso  6,86 0,16 
Franco argilo arenoso 4,32 0,10 
Franco argiloso  2,29 0,05 
Franco argilo siltoso 1,52 0,04 
Argila  arenosa  1,27 0,03 
Argila siltosa 1,02 0,02 
Argila 0,51 0,01 

             Fonte: Febusson e Debo,1990 in Georgia Stormwater Manual,  
 
 
8.7 Dimensionamento do pavimento modular 

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 
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P= 25mm (first flush para a RMSP- Região Metropolitana de São Paulo) 
 

d= WQv/ ( A x n) 
Sendo: 
d= espessura da camada de pedra (m) d ≥ 0,25m 
WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) 
n= 0,30 porosidade especifica das pedras britadas (adimensional) 
A= área do pavimento modular (m2) 

 
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. 

O tempo de esvaziamento deverá estar entre 24h e 72h. 
 
Exemplo 8.1 

Dimensionar pavimento modular de concreto com 0,10m de altura e com 
porosidade das pedras britadas de 32%, sendo a condutividade hidráulica 
7mm/h para uma área de 100m2. 

 
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 100m2=  2,4m3 
A espessura mínima das pedras é de 0,25m 

d= WQv/ ( A x n) 
Sendo: 
d= espessura da camada de pedra (m) d ≥ 0,25m 
WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) 
n= 0,30 porosidade específica das pedras britadas (adimensional) 
A= 100m2 

d= WQv/ (A x n) 
d= 2,4m3/ (100m2 x 0,30)= 0,08m. Adoto d= 0,25m 

 
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 = d / K= 250mm/7mm/h= 36h.   

 
8.8 Cálculos segundo Tucci, 2000 

• Vr= (ip - K) x td 
• Sendo: 
• Vr= volume de chuva retido no reservatório (mm) 
• A=área do pavimento modular (m2) 
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• td= 10min (período da chuva adotado para Tr= 5anos, conforme 
Tucci, 2000. 

• ip= intensidade da chuva para determinado Tr e duração da chuva 
(mm/h) 

• K= condutividade hidráulica do solo (mm/h) 
• A escolha de d1 e d2 devem ser bastante criteriosas. 

 
H= Vr/n 

 
Sendo: 
H= profundidade do reservatório de pedra (mm) sendo H≥ 0,25m.  
O reservatório deve ser de pedra nº3 (2,5cm a 5cm) ou pedra nº4. 
n= porosidade efetiva das pedras britadas= 0,30 
 

Exemplo 8.2 
Dimensionar um pavimento modular de concreto com 12cm de altura e 

com porosidade de 40%, sendo a permeabilidade medida do solo de 7mm/h  
para uma área de 100m2. 

 
Cálculo do volume Vr 

Para chuva de duração de 10min e período de retorno Tr= 5anos para a 
Região Metropolitana de São Paulo, obtemos ip= 126,9mm/h. 
K= 7mm/h 
Vr= (ip - K) x td 
Vr= (126,9 - 7) x (10min/60s)= 20mm 
H= Vr/n 
Sendo: n= 0,30 (30%) 
H= 20mm/ 0,30= 66,6 mm  Adoto H= 250mm 

 
Tempo de escoamento Td. 

O valor do escoamento Td= 250mm/7mm/h =36h que deverá estar entre 
24h e 72h. OK. 
 
As camadas são: 

• Blocos de concreto vazados com altura de 0,10m. 
• Camada de areia grossa de 0,10m. 
• Camada de pedra britada nº3 com espessura de 0,25m. 
• Instalação de geotêxtil (bidim). 
• Solo nativo. 

 
Nota: as juntas do bloco de concreto vazado podem ser preenchidas com 

areia. 
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Capítulo 9  
Pavimento Poroso  

 
Em aqüífero confinado fala-se em superfície piezométrica e, num 
aqüífero não confinado: superfície potenciométrica. 
Darrel I. Leap in The Handbook of groundwater engineering. 
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Capítulo 9 - Pavimento Poroso  
 
9.1 Introdução 

O pavimento poroso foi desenvolvido nos anos 1970, no Franklin Institute 
na Filadélfia, PA, USA. O pavimento poroso pode ser construído em asfalto ou 
concreto, conforme Figura (9.1). Permite que as águas pluviais que caem 
sobre o pavimento percolem no solo abaixo.   

O pavimento poroso consiste de um pavimento de asfalto ou concreto 
onde não existem os agregados finos, isto é, partículas menores que 600µm 
(peneira número 30). O asfalto tem agregados com vazios de 40% e o 
concreto com 17%. 

A principal aplicação do pavimento poroso é em estacionamento de 
veículos, mas pode ser aplicado em pátios, playgrounds, etc. 

O pavimento poroso é uma BMP que reduz a área impermeável podendo 
ser feita a recarga das águas subterrâneas, melhorando a qualidade das 
águas pluviais. 

O pavimento poroso é chamado também de pavimento permeável, 
conforme Urbonas, 1993. 

A Tabela (9.1) apresenta o peso especifico de vários tipos de concreto 
desde o tipo leve até o pesado. 

 
Tabela 9.1 - Pesos específicos de concreto 

Materiais Peso específico 
(tf/m3) 

Concreto pesado 2,8 a 5,0 
Concreto normal 2,0 a 2,8 
Concreto leve 1,2 a 2,0 
 

 

 
 

Figura 9.1 - Corte de um pavimento poroso 
                          Fonte: FHWA, 2000 
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O pavimento poroso tem seis camadas, conforme Figura (9.1): 
1ª camada: camada de asfalto: possui espessura de 65mm a 100mm.  
O pavimento poroso possui 16% de vazios muito maiores que os 3% a 

5%, comumente encontrado nos pavimentos comuns. 
2ª camada: filtro granular com espessura de 25mm a 50mm e agregado 

de 13mm.  
Serve para estabilizar a camada de asfalto ou concreto. 
3ª camada: reservatório de pedra com diâmetro de 40mm a 75mm 

(pedra britada nº3 e nº4).  
Em áreas onde há congelamento do solo a profundidade de 

congelamento pode variar de 0,61m a 1,22m. O reservatório de pedra deverá 
ser drenado em 24h a 72h.  

Adoto 0,25m a altura mínima do reservatório de pedra- 
4ª camada: filtro granular que serve como uma interface entre o 

reservatório e o geotêxtil. Consiste em uma camada de 50mm com agregados 
de 13mm. 

5ª camada: geotêxtil. 
6ª camada: solo nativo que deverá ter condutividade hidráulica no mínimo 

7mm/h. 
O lençol freático deverá estar no mínimo a 1,20m do fundo do pavimento 

poroso. 
A Figura (9.2) mostra um asfalto normalmente usado sendo que o runoff 

vai para o asfalto poroso. 
 

 
 

Figura 9.2 – Mostra, a esquerda, o asfalto tradicional que leva o runoff 
para a direita, onde está o asfalto poroso. 
Fonte: Stormwater Features, internet http://www.forester.net 
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9.2 Eficiência do pavimento poroso 

A eficiência do pavimento poroso está na Tabela (9.2)  
 

         Tabela 9.2 - Eficiência do pavimento poroso (remoção) 
Estudo TSS TP N03 Metais 
MWCOPG, 1983 95% 60% - 99% 

              Fonte: FHWA, 2004. 
 
9.3 Critério de seleção 

• Aplicável e econômico em áreas de 0,1ha a 4ha (Austrália, 1998). 
• Aplicável a baixo runoff e áreas de estacionamento e runoff dos 

telhados de áreas pavimentadas. 
• A declividade do solo deve ser S ≤ 5%. 
• Preserva as condições do pré-desenvolvimento, reduzindo as vazões à 

jusante. 
 
9.4 Limitações 

• Não pode ser construído em locais de tráfegos pesados. 
• Tucci, 2002 diz que os pavimentos permeáveis são viáveis para taxa de 

infiltração superior a 7mm/h. 
• Declividades menores que 5%. Quanto mais plano é melhor. 
• Capacidade de troca catiônica do solo maior que 5 miliequivalente CEC/ 

100 gramas de solo seco. 
• Distância mínima de 1,20m da rocha ou do lençol freático. 
• Não pode ser construído em locais onde há erosão e se espera grande 

quantidade de sedimentos. 
• Pode causar a contaminação da água subterrânea, principalmente em 

posto de gasolina ou parada de caminhões. 
• É necessário operário especializado para a sua construção e 

manutenção. 
• Segundo Schueler, 1992 in FHWA, 2000 o pavimento poroso tem 

aplicação limitada devido aos problemas de redução da capacidade de 
infiltração dos solos. 

• Tendência a entupir em 1 ano a 3 anos, segundo Urbonas, 1993. 
• Algumas cidades e estados nos Estados Unidos, não aceitam o 

pavimento poroso e nem o modular como solução para melhorar o 
BMPs. 

• O tempo para esvaziamento do reservatório de pedras num 
pavimento poroso deve ser de 24h a 72h, com uma média de 48h. 

 
 
 



Capitulo 9 

 
9-6

9.5 Custos e manutenção 
• Custo de construção moderado. 
• Manutenção alta. 
• O asfalto poroso custa de 10% a 15% a mais do que o asfalto 

tradicional. 
• O tubo perfurado de drenagem sempre deve ser computado nos custos. 
• O custo de contingência deve ser aproximadamente 10% maior que os 

custos de contingências normalmente adotados nos projetos. 
• A duração de um pavimento poroso é de 5 anos a 10 anos, sendo que o 

asfalto poroso mais velho tem 10 anos. 
• Deve ser inspecionado a cada 6 meses. 
• Os danos devem ser reparados imediatamente. 
• Inspeções devem ser feitas mensais nos primeiros meses após 

construção e depois, de seis em seis meses. 
• Deverá ser monitorado para ver se não está havendo entupimento e 

quebra do pavimento poroso. 
• As áreas que estiverem entupidas deverão ser refeitas imediatamente. 
• Existem equipamentos de sucção a vácuo e jatos de alta pressão 

para manter a porosidade do pavimento poroso e deve ser feita no 
mínimo duas vezes por ano. 

• Os custos do pavimento poroso são de 10% a 15% maiores do que uma 
pavimentação de asfalto normal. Para concreto armado o custo sobe 
em mais de 25% (FHWA, 2000). 

 
9.6 Pré-tratamento 

• Quando há escoamento sobre o pavimento poroso deve ser feito um 
pré-tratamento usando, por exemplo, o filter strip, ou seja a faixa de 
filtro gramada com largura mínima de 6,00m. 
A Figura (9.3) mostra os tubos de drenagem em asfalto poroso. 

 
Figura 9.3 - Esquema de um asfalto poroso, mostrando os tubos de 

drenagem. 
                         Fonte: Stormwater Features- internet http://www.forester.net 
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A Figura (9.4) mostra um asfalto poroso em construção. 
 

 
Figura 9.4 - Esquema de um asfalto poroso, notando-se a sub-base que 

ainda não foi pavimentada. 
  Fonte: Stormwater Features- internet http://www.forester.net 

 
9.6 Construção 

• Para evitar entupimento dos poros, só deve ser feito o pavimento 
poroso quando o solo da vizinhança for estabilizado. 

• Deve-se ter cuidado com equipamentos pesados para não afetar a 
permeabilidade do solo. 

• As pedras usadas devem ser limpas. 
 
 

9.7 Dados para projetos 
• O solo deve ter permeabilidade maior ou igual a 7mm/h, conforme 

FHWA, 2004. 
• O lençol freático tem que estar, no mínimo, 1,20m distante do fundo do 

pavimento poroso. 
• O solo deve suportar as cargas nas condições saturadas. 
• Evite que os tubos de drenos percorram longas distâncias. 
• Não fazer a infiltração em área aterrada e compactada. 
• A superfície do pavimento poroso não pode ter declividade maior que 

5%. Em áreas de grandes declividades usar pavimento asfáltico 
convencional. 

• Como regra prática, adota-se usualmente 5:1 como a relação ótima 
entre a área impermeável e a área de infiltração. Assim, uma área 
impermeável com 2ha tem área com 0,4 ha para infiltração. 

• A camada de pedra funciona como um reservatório. 
• Não é permitido runoff sobre o pavimento modular. 
• Deve ser testado para a porosidade, permeabilidade e capacidade de 

troca catiônica. 
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• O espaço do concreto poroso varia de 15% a 22% com média de 
18%. 

• As áreas de estacionamento para cargas pesadas são admitidas. 
• Depende de dois fatores básicos: permeabilidade do solo e da 

capacidade de carga do solo. 
• O pavimento será projetado para drenar a água em 24h a 72h. 
• Se a taxa de permeabilidade do solo é muito baixa, a água drenada 

pode ser encaminhada para uma trincheira de infiltração. 
• Deverá haver um geotêxtil (bidim) adequado para evitar o entupimento. 
• A infiltração da água no solo poderá ser total ou parcial. 
 
A Tabela (9.3) mostra os valores típicos da condutividade hidráulica K. 

 
   Tabela 9.3 - Condutividade hidráulica K em função do tipo de solo 

Tipo de solo 
 

K 
mm/h 

 

K 
m/dia 

 
Areia 210,06 4,96 
Areia franca   61,21 1,45 
Franco arenoso  25,91 0,61 
Franco  13,21 0,31 
Franco siltoso  6,86 0,16 
Franco argilo arenoso 4,32 0,10 
Franco argiloso  2,29 0,05 
Franco argilo siltoso 1,52 0,04 
Argila  arenosa  1,27 0,03 
Argila siltosa 1,02 0,02 
Argila 0,51 0,01 

             Fonte: Febusson e Debo,1990 in Georgia Stormwater Manual, 
 

 
 
9.8 Pavimento poroso de concreto 

O concreto poroso tem porosidade efetiva que varia de 15% a 22%, 
sendo adotado, na prática, o valor médio np= 0,18, correspondente a 18%. 

A condutividade mínima que se admite é K= 7mm/h. 
O concreto poroso deve ter declividade menor ou igual a 2% e, no caso 

de as declividades serem maiores que 2%, devemos barrar 
perpendicularmente ao escoamento de maneira a não dar continuidade ao 
escoamento. 

Deve estar distante no mínimo a 30m de um poço raso e 3m de uma 
construção. 



                                                                                  Pavimento poroso 

 

9-9

 

Não deve ser construído pavimento poroso de concreto em locais de 
grande potencial de contaminação, como um posto de gasolina e outros, pois 
poderá contaminar o lençol freático subterrâneo. 

O tempo para enchimento do reservatório formado pelas pedras britadas 
deve ser de 2h. 

A espessura do concreto poroso varia de 0,05m a 0,10m e como a 
porosidade efetiva é n= 0,18 para espessura de 0,10m, poderemos suportar 
18mm de precipitação. 

O diâmetro do agregado máximo deverá ser maior que 9,5mm. 
O reservatório de pedra britada corresponde a diâmetros de brita de 

38mm a 6,35mm para que o vazio seja de 40%. A espessura do reservatório 
de pedra britada depende do tipo de solo, mas na prática varia de 0,25m a 
1,2m, sendo a espessura mínima de 0,25m. 

O concreto poroso deverá ser assentado em área totalmente plana sobre 
camada de 0,05m a 0,15m de areia ou pedra britada. Uma outra camada de 
0,15m, que ficará assente sobre o geotêxtil. Portanto, a camada de pedras 
britadas está entre duas camadas de areia, uma superior e outra inferior. 
 
9.9 Cálculos do pavimento poroso de concreto usando o volume WQv 

Vamos seguir o modelo de cálculo conforme Georgia, 2000, que usa o 
volume WQv para melhoria da qualidade das águas pluviais. 

A= WQv / ( ng x dg + (K/1000) x T + np x dp) 
 

Sendo: 
A= área da superfície do pavimento poroso de concreto necessária (m2) 
WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) 
ng= 0,30= porosidade média da pedra britada (adimensional) 
np= 0,18 = porosidade média do concreto poroso (adimensional) 
T= tempo para encher o reservatório de pedras britadas (h). T= 2horas. 
Td= tempo de esvaziamento do reservatório de pedras britadas: 24h< tempo 
<72h 
K= condutividade hidráulica (mm/h) K>7mm/h  
dg= espessura da camada de pedra (m)  dg≥0,25m. Geralmente entre 0,25m 
a 1,20m. 
dp= espessura da camada de concreto poroso (m)  0,05m<dp<0,10m 
P= first flush = 25mm (adotado para RMSP- Região Metropolitana de São 
Paulo) 
Rv= 0,05+ 0,009 x AI= coeficiente de escoamento volumétrico 
AI= área impermeável (%) 
 

Geralmente, os problemas de dimensionamento de um pavimento poroso 
de concreto é feito por tentativas. 
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A Figura (9.5) mostra um concreto poroso feito numa área residencial. 
 

 
Figura 9.5 - Pavimento permeável de concreto 

 
Exemplo 9.1 

Calcular a área necessária de um pavimento poroso de concreto em um 
estacionamento de veículos com 6.000m2 de área, sendo que o lençol freático 
encontra-se a 1,50m de profundidade e o valor de K= 26mm/h e a espessura 
do concreto poroso é de 0,075m. 

 
Rv= 0,05+0,009 x AI= 0,05+ 0,009 x 100= 0,95 
P= 25mm 
WQv= Rv x (P/1000) x A= 0,95 x (25/1000) x 6.000m2= 143m3 
 
Sendo: 
A= área da superfície do pavimento poroso de concreto necessária (m2) 
ng= 0,30= porosidade média da pedra britada (adimensional) 
np=0,18 = porosidade media do concreto poroso (adimensional) 
T= tempo para encher o reservatório de pedras britadas =2h. 
K= 26mm/h >7mm/h 
dg= 0,90m (espessura da camada de pedra)  
dp= 0,075m (espessura do concreto poroso) 
A= WQv / (ng x dg + (K/1000) x T + np x dp) 
A= 143 / (0,32 x 0,90 + (26/1000) x 2 + 0,18 x 0,075)= 403m2 
 
Portanto, será necessária somente uma área de 403m2 para infiltrar as 

águas pluviais e melhorar a qualidade das mesmas. 
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Cálculo do tempo de esvaziamento. 

Suponhamos que deixamos 0,05m de areia logo abaixo do concreto e 
0,05m de areia em baixo da camada de pedra britada e sobre o geotêxtil. 
Então a altura total será: 
 

Altura total= camada de pedra + duas camadas de areia= 0,90m + (0,05m 
+ 0,05m)= 1,00m= 1000mm 
 

Sendo K= 26mm/h 
O tempo de esvaziamento= Td= altura total / K= 1000mm/26mm/h= 38h > 

24h OK. 
 
9.10 Critério usando determinado período de retorno e chuva de uma 
certa duração. 

Existe uma outra maneira de se calcular e para isto adota-se um 
determinado período de retorno e uma determinada duração de chuva. Para 
aplicação deste critério tem sido adotado o seguinte: 

• Período de retorno de 2 anos e chuva de duração de 1h. 
• Período de retorno de 10 anos e chuva de duração de 2h. 

dg = (K x Td) / (1000x ng) 
Sendo: 
dg= altura da camada de pedra (m) 
K= condutividade hidráulica (mm/h) 
Td= tempo de detenção do escoamento, variando entre 24h a 72h. 
ng= porosidade efetiva da pedra.    
Ou apresentar se forma:                       

                 Td = ( dg x 1000x ng) /K 
A área da superfície do pavimento poroso “A” é fornecida pela Equação: 

A= V / (ng x dg)       
dg= V / (A x ng) 

Sendo: 
A= área da superfície do pavimento poroso (m2). 
V= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3). 
O volume para melhoria da qualidade das águas pluviais é calculado por: 

V= Ad x I x D x 10 
Sendo: 
Ad= área total de drenagem (ha) 
D= duração da chuva (h) 
I= intensidade da chuva (mm/h) 
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Exemplo 9.2 
Calcular o pavimento poroso para uma área total de drenagem Ad= 2ha e 

área de pavimento poroso A=5000m2. Considerar a intensidade da chuva I= 
39,3mm/h para período de retorno de Tr= 2anos com duração de D= 1h. O 
índice de vazio adotado das pedras britadas é de ng=0,30. Considerar que o 
lençol freático está a 2,5m de profundidade e que a infiltração no solo seja de 
7,6mm/h. 

O volume V será: 
V= Ad x I x D x 10 

V= 2ha x 39,3mm/h x 1h x 10= 786m3 
A espessura dg do reservatório de pedras será: 

dg= V / (A x ng) 
dg= 786m3 / (5000m2 x 0,30) =0,53m 

Tempo para escoamento: 
      Td = ( dg x 1000x ng) /K 
     Td = ( 0,53 x 1000x 0,40) /7,6= 28h >24h  OK. 

Verificação do lençol freático 
A altura total será: 0,53m + 0,10m= 0,63m 
Como o lençol está a 2,5m abaixo, o fundo ficará 2,5 – 0,63m= 1,87m >1,20m 
OK. 
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Capítulo 10  

 
 Filtro de areia   

 
“Em novembro de 1951, excesso de precipitação e altas marés no vale do rio 

Pó, destruíram diques, causando a morte de 100pessoas, 30.000 vacas e 
prejuízo de um terço do PIB da Itália na época”. 

Tucci, 2002. Inundações urbanas na América Latina. 
 

 
Geotêxtil 

Cidade de Franklin, 2001 
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Capítulo 10 - Filtro de areia 
 
10.1 Introdução 

O filtro de areia é destinado ao tratamento de águas pluviais do chamado 
first flush e é construído preferencialmente off-line em área onde é baixa a 
infiltração no solo, o lençol freático é alto e a taxa de evaporação é elevada. 

 Não confundir com os filtros de areia usados em Estações de Tratamento 
de Água Potável e em tratamento de efluentes de Estações de Tratamento de 
Esgotos. 

Geralmente os filtros de areia são feitos off line a não ser os casos de 
estacionamentos de carros em toda a área impermeabilizada é que usamos 
os filtros perimétricos que ficam enterrados. 

Os filtros de areia são feitos para trabalhar em escoamento temporário, 
isto é, regime não contínuo, portanto quando chove a água fica armazenada 
até o escoamento total e depois fica seco. 

Vêm sendo empregados desde 1980 na cidade de Austin, Texas com 
absoluto sucesso e onde foram executados mais de 500 filtros de areia e se 
espera uma vida útil duração entre 25 anos a 50 anos. 

O filtro de areia possui uma camada de areia sobre o solo possibilitando a 
filtração das águas pluviais na areia retendo os poluentes e o seu 
escoamento das águas filtradas para o sistema de águas pluviais, conforme 
Figura (10.1) e Figura (10.2).  
 
10.2 Elementos de um filtro de areia 

O filtros  de areia possuem quatro elementos principais: 
 
1. Regulador de fluxo: destinado a desviar o fluxo para o tratamento 

WQv 
2. Pré-tratamento é o local onde as folhas, sedimentos, óleos e graxas, 

materiais flutuantes são retidos. 
3. Tratamento propriamente dito, ou seja, os filtros de areia. 
4. Estrutura de saída que conduz as águas pluviais filtrada para um 

determinado local. 

 
Figura 10.1 - Perfil esquemático de um filtro de areia. Notar a 
inclinação necessária para armazenar o volume de águas pluviais 
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Fonte: Austrália, 2000. 
 

Os filtros de areia são destinados a pequenas áreas onde a 
impermeabilização é muito grande e, quando não há espaço para construí-lo, 
usa-se o filtro de areia enterrado.  

É importante deixar sempre um pré-tratamento para evitar que venha a 
entupir, sendo que em filtros de areia enterrado o pré-tratamento pode estar 
junto com os filtros de areia. 
 
 
10.3 Tipos básicos de filtros de areia 

As práticas de filtração são basicamente cinco: filtros de superfície, filtros 
enterrados, filtros perimétricos (também chamado de filtros Delaware), filtros 
orgânicos e filtros de bioretençao. 

 
Filtros de superfície 
É o projeto mais antigo de filtro de areia, pois é construído na superfície 

do solo e geralmente é off-line sendo o mais barato de todos e o mais usado, 
conforme Figura (10.4), (10.5), (10.6) e (10.8). Pode ser usado em área até 
4ha. 

Filtros enterrados  
É uma adaptação do filtro de superfície para ser enterrado em lugares 

onde não dispomos de espaços conforme Figura (10.16) e Figura (10.6). E 
similar ao filtro de superfície, sendo construído geralmente off-line. São mais 
caros que os filtros de superfície, porém requerem menos espaço sendo úteis 
em áreas altamente urbanizadas.  

São usados para áreas de até 0,8ha. 
 

Filtros perimétricos 
Usa os mesmos princípios do filtro de areia de superfície e são 

construídos nos perímetros dos estacionamentos de veículos, daí receberem 
o nome de filtros perímetricos conforme as Figuras (10.13) e (10.14). Ocupam 
pouco espaço, são feitos in-line e destinados a pequenas áreas.  

São usados para áreas de até 0,8ha. São também chamados de filtros 
Delaware, 
 

Filtros orgânicos 
Os filtros orgânicos possuem as mesmas características dos filtros de 

superfície, mas entretanto o elemento filtrante é a turfa, que é um elemento 
orgânico, conforme a Figura (10.3). Pode também haver uma mistura de turfa 
e areia formando elementos compostos. Espera-se nos elementos 
orgânicos o aumento da troca catiônica. 

A área máxima deve ser de 2ha. 
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Filtro de bioretenção 
Usa-se geralmente o período de 2 (dois) dias para escoamento tf=2dias 

ao invés tf=1,67dias usado no filtro de superfície. 
O coeficiente de permeabilidade K= 0,15m/dia (6,3mm/h). A altura 

máxima da água sobre o filtro deverá de 0,15m. 
O pré-tratamento pode ser uma faixa de filtro gramada. 
A área máxima para um filtro de bioretenção é de 2ha. 
 
 
Os filtros de areia geralmente são construídos off line, devendo haver um 

dispositivo para separar a vazão que conduz WQv para o filtro de areia e a 
que vai para o córrego ou a rede de drenagem mais próxima. 

O pré-tratamento do filtro de areia pode ser do tipo clássico, isto é, 
efetuado antes do filtro de areia, ou pode estar incorporado ao filtro de areia, 
como os filtros perimétricos e o filtro multicamaras. 

 
Existem ainda os filtros multi-câmaras que é o filtro multi-câmaras é um 

filtro enterrado que possui basicamente 3 câmaras. Na primeira há a 
deposição de sedimentos. Na segunda câmara deposita outros elementos 
sólidos bem como os compostos voláteis e com hidrocarbonos, através de 
difusores. Na câmara final é um filtro de areia com turfa misturada. O grande 
inconveniente do filtro muti-câmara é o preço excessivo. 
 
10.4 Eficiência 

A eficiência em remoção do filtro de areia de superfície conforme a cidade 
de Austin, 1990 in FHWA, 2004 Tabela (10.1) é a seguinte: 

 
Tabela 10.1 - Eficiência dos filtros de areia de superfície 

 Sólidos totais 
em suspensão

TSS 

Fósforo total 
 

TP 

Nitrogênio 
total 
TN 

Nitrato 
 

N03 

 
Metais 

Cidade de 
Austin 

75% 59% 44% 0 34% a 82% 
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10.5 Critérios de seleção 

• Os filtros de superfície podem ser aplicados a área de 0,4ha a 4ha 
(Estado de Massachusets, 1997) e os enterrados até 0,8ha;  

• Usado para reter a poluição difusa de áreas com partículas pequenas, 
como estacionamento de carros; 

• Protegem a contaminação das águas subterrâneas; 
• Podem ser usados para tratar o efluente de uma bacia de detenção 

alagada ou de um alagadiço (wetland); 
• Pode ser aplicado em qualquer tipo de solo do SCS (Soil Conservation 

Service). 
 

 
Figura 10.2 - Perfis de vários tipos de filtros de areia 
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Figura 10.3 - Corte de um filtro orgânico 
Fonte: Cidade de Modesto, 2001. 

O meio filtrante é basicamente: areia ou pedregulho (cascalho) ou turfa ou 
mistura dos diversos componentes, conforme se pode ver na Figura (10.2).  

Geralmente são construídos off-line e pode ser previsto uma reserva de 
água do volume WQv para que seja filtrado no tempo escolhido.  
 
 
10.6 Limitações 

• É necessário pré-tratamento para remover o lixo e os sedimentos de 
grandes dimensões; 

• Tem altos custos; 
• Baixas vazões relativas; 
• É preciso manutenção constante para que não haja entupimento; 
• Pode agravar a situação à jusante se houver entupimento; 
• Filtros muito grandes em áreas residenciais não são atrativos, 

principalmente quando não possuem grama na sua superfície; 
• Alguns filtros de areia causam problemas de odor. 
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Figura 10.4 - Filtro de areia de superfície.  
 
 

 
Figura 10.5 - Filtro de areia de superfície.  

                                   Fonte: Portland 2000 
10.7 Custo  

Entre 3 a 5 anos, o filtro de areia deve ser substituído e, a areia retirada 
tem que ser encaminhada a um aterro sanitário, não havendo nenhum 
problema de produtos tóxicos nas mesmas, conforme pesquisas efetuadas na 
cidade de Austin, citados por Schueler,1992. 

O custo anual de manutenção de um filtro de areia é, segundo Schueler, 
1992, de 5% do custo inicial da obra. Os filtros chamados D.C. (District of 
Columbia) necessitam de substituição da areia de 2 em 2anos.  
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Segundo ASCE, 1998 não existem muitas pesquisas sobre o preço do 
filtro de areia, mas a variação está entre US$ 71/m3 a US$ 221/m3 com uma 
média de US$ 88/m3. 

O custo de um filtro de areia na cidade de Austin, Texas é de US$ 
40.000/ha de área impermeável e para área total menor que 0,8ha. Para área 
maior que 0,8ha o custo é de US$ 8.500/ha de área impermeável conforme 
Tabela (10.2). 

 
Tabela 10.2 - Preços de construção em dólares americanos/hectare de 
diversos modelos de filtros de areia usados nos Estados Unidos. 

Tipo de filtro de areia Custo em US$ / ha 
Modelo Delaware, USA (filtro perimétrico) 25.000 
Modelo da cidade de Alexandria, Virginia, USA 58.700 
Cidade de Austin, Texas, USA (A <0,8ha) filtro 
perimétrico. 

40.000 

Cidade de Austin, Texas, USA (A >2,0ha) filtro 
de superfície 

8.500 

Washington, DC, USA 35.000 
Denver, CO, USA 75.000 a 125.000 
Fonte: Schueler, 1994 in ASCE, 1998. 
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Figura 10.6 - Filtros de areia superficiais: Notar o pré-tratamento, o filtro 
de areia e a tubulação de drenagem. 
Fonte: New Jersey, 2000 
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Figura 10.7 - Filtro de areia enterrado 
Fonte: New Jersey, 2000 
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Figura 10.8 - Típico filtro de areia perimétrico usado em estacionamento 
de veículos. 
Fonte: New Jersey, 2003 

 
Figura 10.9 - Esquema de filtro de areia enterrado (acima) e de superfície 
(abaixo). 
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Fonte: New Jersey. 2003 
 

 
Figura 10.10 - Perfil de um filtro de areia superficial 
Fonte: FHWA, 1996 

 
 
10.8 Pré-tratamento de filtro de areia 

Os filtros de areia costumam receber algumas particularidades no 
calculo da bacia de sedimentos, ou seja, no pré-tratamento. 

Autores como Claytor e Schueler recomendam que a superfície da 
área seja usada a Equação de Camp-Hazen na seguinte forma: 

 
                                     As= - (Qo / vs) x  ln (1-E/100)                                          

 
Sendo: 
Qo= vazão na saída da bacia e calculada e igual a: 

Qo= WQv/ td 
Sendo: 
td= tempo de detenção em segundos. 
O valor recomendado por Claytor é que o tempo de detenção td=24h=86400s. 
vs= velocidade de sedimentação da partícula (m/s).  

Usualmente usa-se dois tipos de diâmetros dependendo da área 
impermeabilizada AI. 

Assim para: 
AI ≤75%      20μm       vs= 0,000355 m/s 

            AI >75%      40 μm       vs= 0,001422m/s 
 
E= eficiência da deposição desejada (%) 
Normalmente adotamos E= 90% ou 80%. 
Ln= logaritmo neperiano 
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- ln( 1-E/100) = - ln (1- 90/100)= -ln(0,1)= 2,3 
 
A Equação (4.2) para E= 90% ficará: 
 
As =2,3 Qo / vs 
Mas Qo= WQv/86400 
As= 2,3 WQv/(86400 x vs)  
 
Para AI≤ 75% usamos partícula de 20μm que tem velocidade vs= 
0,000355m/s. 
Substituindo teremos: 
As= 2,3 WQv/ (86400 x vs)= 2,3 WQv/ (86400 x 0,000355) = 0,075 WQv 

As= 0,075 WQv 
Para AI > 75% usamos partícula de 40μm que tem velocidade vs= 
0,001422m/s. 
Substituindo teremos: 
As= 2,3 WQv/ (86400 x vs)= 2,3 WQv/ (86400 x 0,001422) = 0,019 WQv 

As= 0,019 x WQv 
 

Observemos que usando este método obteremos valores da área de 
superfície dos pré-tratamento As muito inferiores ao usado no método de 
Urbonas. 

 
Exemplo 10.1 

Calcular o tamanho do reservatório destinado ao pré-tratamento de um 
filtro de areia de superfície para área com 2ha e AI=70%, sendo adotado o 
first flush P=25mm e diâmetro da partícula de 200µm. 

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 
Como a área impermeável é maior que 75% então usamos: 

As= 0,075 WQv 
As= 0,075 x 340 = 26m2 

W= largura (m) 
L= comprimento (m) 
L= 3 x W 
 
As= W x L = W x 3 x W= 3 W2= 26 
W2= 26/3=8,67 
W= 2,94m ≈ 3,00m 
L= 3 x W= 3 x 3,00= 9,00m 
 
Profundidade =  0,1 WQv/ As= 0,1 x 340m3 / 26 m2 = 1,31m 
Dimensões: 
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Largura= 3,00m 
Comprimento= 9,00m 
Profundidade = 1,30m 
 
10.9 Tubos perfurados do filtro de areia 

• Tubos não poderão exceder 150mm. 
• Deverá ser deixado 300mm sobre a geratriz superior do tubo perfurado. 
• A relação comprimento/ largura deve ser 2:1 ou maior (Portland, 2000) 
• A areia deverá ter diâmetro de 0,5mm a 1mm, sendo que areia com 

diâmetros menores são também aceitas. 
• A camada de pedras britadas deverá ter espessura de 100mm a 

150mm, sendo que o diâmetro das pedras deverá ser de 13mm a 50mm 
(pedra 1, pedra 2 e pedra 3). 

• A tubulação de drenagem deverá ter declividade mínima de 1%. 
• Deverá haver membrana de geotêxtil (bidim) envolvendo todo o filtro da 

areia na parte superior, inferior e lateral. 
• O talude da caixa de areia não pode ser maior que 3:1(horizontal: 

vertical). 
• É aconselhável que o lençol freático esteja no mínimo 0,90m distante do 

fundo do filtro de areia. 
• O filtro de areia pode permitir a infiltração (exfiltração) parcial ou total no 

solo, dependendo das condições de permeabilidade local. Em locais de 
alto potencial de poluição o filtro de areia deve ficar isolado do solo e 
ser evitado a infiltração. 

• Os tubos de PVC perfurados de 150mm devem ser assentados sobre 
geomembrana. 

• Sobre os tubos de PVC perfurados de 150mm devemos ter no mínimo 
5cm de areia. 

• A camada de areia mínima é de 0,45m. 
• O topo da camada de areia deve ser horizontal. 
• Deverá haver uma coluna de água sobre o filtro de areia. 
• À saída do filtro de areia deverá ser instalado vertedor dimensionado 

para período de retorno de 25anos. 
• A distância máxima na horizontal dos drenos de PVC de 150mm é de 

3,00m. 
• A declividade mínima dos drenos é de 1% e o buraco da perfuração é 

de 3/8”(9,53mm). 
 

10.10 Manutenção 
• Deixar espaço para entrada de caminhões para a manutenção. 
• O topo dos 100mm do filtro deve ser removido a cada seis meses. 

Poderá ser removido mais de 100mm se está havendo entupimento. 
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• A areia contaminada removida ou outro material do filtro de areia deve ir 
para aterro sanitário. 

• Deverá haver inspeção a cada três meses do filtro de areia e inspeção 
depois de cada evento.. 

• Se o filtro de areia vai infiltrar a água no solo, cuidados especiais 
deverão ser tomados durante a escavação para não compactar o solo 
com máquinas pesadas e assim diminuir a taxa de infiltração do solo 
(exfiltração). 

• A vegetação sobre o filtro de areia não poderá exceder de 50cm. 
• Quando o tempo de escoamento for maior que 36h deverá ser feito a 

manutenção do filtro de areia. 
 
 
10.11 Lei de Darcy 
 

Q=K x G x A                                    (Equação 10.1) 
Sendo: 
Q= pico de vazão (m3/h).  
K= condutividade hidráulica. 
A= área da seção transversal (m2). 
G= gradiente hidráulico = (h+L)/ L 
L= espessura do filtro de areia (m) 
hmax= altura máxima da água a contar da superfície externa do filtro (m) 
h= altura da coluna de água sobre a areia (m)  
  
Colocando-se a equação de Darcy em função da área A= Af teremos: 

 
                                           A= Q/ (K x G)     
 

Conforme Estado de Maryland, 2000 para filtração aplicando a Lei Darcy 
obtemos: 

Af = ( WQv) df/ [ K x ( hf + df) x tf]        (Equação 10.2)   
                                                      

Sendo: 
Af= área da superfície do filtro de areia (m2) 
WQv= volume para melhoria da qualidade das água pluviais  (m3).  
Q= vazão média no tempo= WQv / tf 
G= (hf+df)/df      
df= altura do filtro de areia (m) sendo:  0,45m  ≤ df ≤ 0,60m 
hf= altura média de água sobre o filtro de areia (m). Significa a metade da 
altura de água sobre o filtro de areia. 
tf= tempo em dias para o dreno do filtro de areia no seguinte intervalo: 
1dia ≤ tf ≤ 1,67dia. Na prática se adota tf= 40horas, ou seja, tf= 1,67dias. 
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O tempo de drenagem tf varia de 24h a 48h sendo adotado na maioria 
dos casos tf=40h= 1,67dias. 
K= coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica do elemento 
filtrante do filtro de areia (m/dia) conforme Tabela (10.3). Notar que não é 
a condutividade do solo e sim da areia do filtro. 
 
Tabela 10.3 Coeficiente de permeabilidade usado em filtros de areia 

Elemento 
filtrante 

Coeficiente de permeabilidade 
 

Areia 1,05m/dia 44mm/h 
Turfa/areia 0,83m/dia 35mm/h 
Composto 2,61m/dia 109mm/h 

            Fonte: USEPA, 2002 
 

A cidade de Austin, Texas recomenda o valor de 1,05m/dia para o 
coeficiente de permeabilidade K, mas o monitoramento feito em Austin achou 
valores entre 0,15m/dia a 0,81m/dia com uma média de 0,45m/dia segundo 
Clayton e Schueler, 1996 in Mays, 2003. 

 
Dica: valor conservador adotado para areia K= 0,45m/dia ( 19mm/h). 
 

Passos para o projeto do filtro de areia 
1. Calcular o volume WQv 
2. Calcular a área do filtro de areia Af 
3. Calcular o volume mínimo de armazenamento 

   Vmin= 0,75 WQv 
4. Calcular o volume de água que está dentro do filtro de areia  

   Vf= Af x df x n  
   Sendo: n= 0,40 (porosidade efetiva) 

5. Calcular o volume de armazenamento temporário necessário em ambas 
as câmaras.  

                          Vtemp= Vmin – Vf  
6. Calcular a altura de volume temporário= Vtemp/ Af e verifique que esta 

altura é maior que 2 x hf.  Caso contrário, recalcular. 
 
Exemplo 10.2 
Dimensionar filtro de areia de superfície sendo: 
Área = 2ha           AI=70%.    Coeficiente de permeabilidade da areia= 
K=0,45m/dia (19mm/h) 
Altura média de água= 0,50m.                      Tempo de escoamento= 1,67dias 
df=0,60m (altura do filtro de areia) 
Rv= 0,05 +0,009 x AI= 0,05 +0,009 x 70= 0,68 
Sendo o first flush P=25mm 



Capitulo 10 

 
10-18

WQv= (P/1000) x Rv x A (ha) x 10000m2= (25/1000) x 0,68 x 2(ha) x 
10000m2  =340m3 

Para efeito de exemplo deixamos de considerar os 25% que ficam detidos 
no pré-tratamento. 
Considerado que iremos usar 0,75WQv no filtro de areia temos: 

0,75 WQv= 0,75 x 349m3= 255m3 
Adotamos hf= 0,50m (altura média da água sobre o filtro) 

Af = (WQv . df )/ [K . ( hf + df)  x tf] 
Af = (255 x 0,60) / [0,45 x ( 0,50 + 0,60) x 1,67dia]= 185m2 

Taxa= 185m2/ 2ha = 93m2/ha 
Pré-tratamento 

Ver Exemplo anterior. 
 
Volume mínimo de armazenamento no filtro de areia 
Vimin= 0,75 WQv= 0,75 x 349m3=  255m3 

 
Volume dentro da areia 
Vf= Af x df x n= 185m2 x 0,60m x 0,40 = 44m3 

 
Volume de armazenamento temporário 
Vtemp= Vmin – Vf = 255m3 – 44m3 = 211m3 

 
Altura média temporária 

Altura média temporária= Vtemp/ Af  = 211m3/ 185m2= 1,14m > 2 x hf= 2 x 
0,50= 1,00m OK. 

Como a relação comprimento/ largura é 2: 1 então teremos: 
L. 2L= 185m2 
L= (185/2) 0,5= 9,60m 
Comprimento=2L= 19,20m 

Portanto, o filtro de areia tem 9,60m de largura por 19,20m de 
comprimento, sendo 0,6m de altura de areia. 

Sobre o filtro deverá estar reservado o volume de água WQv= 255m3 

Considerando que o talude tem 3 na horizontal por 1 na vertical e sendo a 
base do trapézio de 7,20m e o comprimento de 14,30m e considerando altura 
de água D=1,50m sobre a superfície do filtro de areia temos o volume V 
conforme Figura (10.11). 

V= L.W. D + (L+W) Z.D2 + 4/3 . Z2 . D3 
D= 1,14m altura do nível máximo de água 

V= 19,2 x 9,60 x 1,14 + (19,20+9,60) x 3 x 1,142 + 4/3 x 32 x 1,143 
V=210,12m3+112,29m3+ 17,78m3 = 340m3  > 255m3 OK.  
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Figura 10.11 – Tronco de pirâmide cônica 

 
Temos então 1,14m de água acima da areia para armazenar o volume 

WQv necessário para ir sendo filtrado tem 1,67dias. 
 
 
10.12 Dimensionamento dos tubos perfurados (drenos) 
 

Exemplo 10.3 
O volume temporário a ser reservado sobre o filtro de areia é de 297m3 

com altura máxima de 1,50m. Dividindo-se 297m3 por 15 temos 19,8m3 cada 
0,10m. 

K= 0,96m/dia= 0,000011m/s 
A área longitudinal do filtro de areia é 103m2 
Aplicando a equação de Darcy: 

Q= K x G x A 
Achamos para cada abaixo de 0,10m a vazão média correspondente. 

Para os primeiros 0,10m a vazão média será 0,0051m3/s, ou seja, 5 L/s e para 
isto precisamos de 1,1h. Na Tabela (105) podemos ver que em 22,8h teremos 
filtrada toda a água. 
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Tabela 10.4 - Processo aproximado de filtração usando a Lei de Darcy. 

 
 

Filtro 
areia 
(m) 

 
Nível 
Água 

h 
(m) 

 
H 
 
 

(m) 

 
L 
 
 

(m) 

 
Gradiente 
hidráulico 

 
G=(h+L)/L 

Área 
Seção 

longitudinal 
 

(m2) 
Coluna 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
      

0,6 1,50 2,1 0,6 4,5 103 

0,6 1,40 2,0 0,6 4,3 103 

0,6 1,30 1,9 0,6 4,2 103 

0,6 1,20 1,8 0,6 4,0 103 

0,6 1,10 1,7 0,6 3,8 103 

0,6 1,00 1,6 0,6 3,7 103 

0,6 0,90 1,5 0,6 3,5 103 

0,6 0,80 1,4 0,6 3,3 103 

0,6 0,70 1,3 0,6 3,2 103 

0,6 0,60 1,2 0,6 3,0 103 

0,6 0,50 1,1 0,6 2,8 103 

0,6 0,40 1,0 0,6 2,7 103 

0,6 0,30 0,9 0,6 2,5 103 

0,6 0,20 0,8 0,6 2,3 103 

0,6 0,10 0,7 0,6 2,2 103 

 0,00     
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Tabela 10.5 – Continuação-Processo aproximado de filtração usando a 

Lei de Darcy (continuação). 
 

Q 
 

(m3/s) 

 
H 
 

(m) 

Tempo 
acumulado 

 
(h) 

Volume para 
cada 0,10m 

de água 
(m3) 

 
Volume acumulado 

 
(m3) 

Coluna 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

     

0,0051 1,1 1,1 19,8 20 

0,0050 1,1 2,2 19,8 40 

0,0048 1,2 3,4 19,8 59 

0,0046 1,2 4,6 19,8 79 

0,0044 1,3 5,8 19,8 99 

0,0042 1,3 7,1 19,8 119 

0,0040 1,4 8,5 19,8 139 

0,0038 1,4 10,0 19,8 158 

0,0036 1,5 11,5 19,8 178 

0,0034 1,6 13,1 19,8 198 

0,0032 1,7 14,8 19,8 218 

0,0030 1,8 16,6 19,8 238 

0,0029 1,9 18,5 19,8 257 

0,0027 2,1 20,6 19,8 277 

0,0025 2,2 22,8 19,8 297 

 
 

Portanto, no início temos a vazão de 5L/s, mas como vamos por 3 tubos 
podemos supor que: 

(5L/s) / 3= 1,67 L/s=0,00167m3/s e podemos usar tubo de 150mm com 
declividade de 1%, conforme a Tabela (10.6).  

Lembremos que o espaçamento máximo é de 3m e como temos 7,2m de 
largura do filtro, vamos colocar duas linhas de tubo de 150mm. 

Supondo:   
n=0,015  concreto.           
S=declividade da tubulação=0,01m/m  (1%)     
D= diâmetro (m)=0,15m 
Q= vazão total especifica (m3/s) 
Conforme Tomaz, 2002  temos: 

D= [( Q. n ) / ( 0,312. S 0,5 )] (3/8) 

 ou 
Q= [0,312 x S 0,5 x D (8/3) ]/ n 
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Na Tabela (10.6) estão as vazões das tubulações de concreto em função 

da declividade. 
 

Tabela 10.6- Vazões em m3/s de tubulações de concreto de 
acordo com diâmetro interno e declividade da tubulação em 
porcentagem ou m/m. 

 Vazões m3/s conforme declividade em %  ou m/m 

D 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00% 

(m) 0,005 0,010 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,05 

0,10 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009 0,010 

0,15 0,009 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025 0,026 0,030 

0,20 0,020 0,028 0,035 0,040 0,045 0,049 0,053 0,057 0,064 

0,25 0,036 0,052 0,063 0,073 0,082 0,089 0,097 0,103 0,115 

0,30 0,059 0,084 0,103 0,119 0,133 0,145 0,157 0,168 0,188 

0,40 0,128 0,181 0,221 0,256 0,286 0,313 0,338 0,361 0,404 

0,50 0,232 0,328 0,401 0,463 0,518 0,567 0,613 0,655 0,732 

0,60 0,377 0,533 0,652 0,753 0,842 0,923 0,997 1,065 1,191 

0,70 0,568 0,804 0,984 1,136 1,270 1,392 1,503 1,607 1,797 

0,80 0,811 1,147 1,405 1,622 1,814 1,987 2,146 2,294 2,565 

0,90 1,111 1,571 1,923 2,221 2,483 2,720 2,938 3,141 3,512 

1,00 1,471 2,080 2,547 2,942 3,289 3,603 3,891 4,160 4,651 
 

Colocamos dois tubos de 0,15m com declividade de 1%. 
 
 
10.13 Filtro de areia enterrado Delaware (filtros perimétricos) 

Existem vários tipos de filtros de areia enterrado como o filtro Delaware, 
também são chamados de filtros de perímetro, pois são usados nos 
perímetros dos estacionamentos de carros conforme Figuras (10.12) a 
(10.14).  

Contém duas câmaras básicas, sendo a primeira de sedimentação e a 
segunda onde está a camada de areia. É necessário um volume adicional de 
armazenamento temporário das águas pluviais. 

Quando não há espaço podem ser feitas várias câmaras de maneira que 
o filtro de areia seja subterrâneo, com vida útil de 5 anos a 20 anos. 

Os filtros de areia enterrados são para áreas impermeáveis de no máximo 
0,4ha (4.000m2) e os custos estimados variam de US$ 24.700/ha a US$ 
34.600/ha. 
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Figura 10.12 - Filtro enterrado chamado Delaware observando-se o pré-tratamento, o filtro 

de areia e a câmara de descarga. 
   Fonte: FHWA, 2004. 
 
 
 

 
                Figura 10.13 - Foto de um filtro Delaware 
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Figura 10.14- Filtro Delaware ou filtro perimétrico 

                                                          Fonte: cidade de Modesto, 2001 
 

A Figura (10.14) mostra a esquerda um filtro de areia de superfície e a 
direita um filtro de areia perimétrico. 

 
 

Figura 10.15- Filtro de areia: superfície a esquerda e filtro perimétrico a direita. 
Fonte: Estado da Geórgia, 2001 
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Faixa de filtro gramada  
 
A água por capilaridade sobe até uns 2m em determinados solos. 
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Capítulo 11 - Faixa de filtro gramada  
 
11.1 Introdução 

A faixa de filtro gramada (filter strip) é uma área ou região coberta com 
grama ou vegetação com objetivo de tratar o escoamento superficial sobre o 
solo através de infiltração no solo e filtração através da vegetação conforme 
se pode ver nas Figuras (11.1) a (11.4), recebendo águas pluviais de área 
impermeável ou permeável.  

A faixa de filtro gramada serve também para auxiliar a recarga do 
manancial subterrâneo em locais onde a taxa de infiltração do solo é favorável 
e não haja perigo de contaminação. 

Tucci, no seu livro Inundações Urbanas na América do Sul, denomina a 
faixa de filtro gramada de “plano de infiltração”. 

As faixas de filtro gramadas são também chamadas de biofiltros e são 
similares aos canais gramados.  

A diferença é que nas faixas de filtro gramadas o fluxo da água é laminar, 
enquanto que os canais gramados o fluxo é concentrado. 

As faixas de filtro gramadas são projetadas para receber o escoamento 
superficial de áreas impermeáveis e permeáveis.  

Nas faixas gramadas temos os processos de adsorção de partículas de 
solos pelas plantas, ação biológica e química onde as águas da chuva são 
filtradas. 

Muitas vezes as faixas de filtro gramadas são usadas como pré-
tratamento de alguma BMP, localizada a jusante. 
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                            Figura 11.1-Exemplo de faixa de filtro gramada 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Figura 11.2-Exemplo de faixa de filtro gramada 
                       Fonte: Condado de Hall, 2002 

 
As faixas de filtro gramadas podem ser utilizadas para coletar o 

escoamento urbano ao longo de ruas e estradas. 
 

 
 
 



                                                                                  Faixa de filtro gramada 

 

11-5

 

 
Figura 11.3 - Faixa de filtro gramada ao longo de um rio. Observar a direita às plantações. 
Fonte: acessado em 25 de junho de 2006:  
http://www.sblc-mi.org/images/filterstrip.jpg 

 
 

 
 

Figura 11.4 - Faixa de filtro gramada ao longo de uma estrada. 
                   Fonte: http://crd.dnr.state.ga.us/assets/documents/GGG3C.pdf 
 
 

Eficiência da faixa de filtro gramada 
Não existem muitos dados para medir a eficiência das faixas de filtro 

gramada. A eficiência depende da largura da faixa por onde escoa as águas 
pluviais, conforme Tabela (11.1), sendo a remoção de TSS de 50%.  
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           Tabela 11.1-Eficiência da faixa de filtro gramada 
TSS 

Sólidos totais em 
suspensão 

TP 
Fósforo total 

 
Metais pesados 

50% 20% 40% 
                          Fonte: Estado da Geórgia, 2001. 

 
11.2 Critério de seleção 

• Remoção de partículas associadas à poluição; 
• Tipicamente as faixas de filtros gramados possuem baixas vazões e 

baixas velocidades; 
• Geralmente são feitas onde prevalece o escoamento laminar; 
• O objetivo das faixas de filtros gramados é tratar o escoamento laminar 

de águas pluviais conforme Figuras( 11.5) a (11.8). 
• As faixas de filtros gramados são paralelas às estradas, passeios ou 

estacionamentos. 
• As plantas que serão instaladas na faixa de filtros gramados deverão 

ser selecionadas por especialistas no assunto como engenheiros 
agrônomos ou arquitetos. 

• Pode imobilizar os poluentes ligando-os a matéria orgânica e às 
partículas do solo; 

• Pode ser usado como pré-tratamento de uma outra BMPs; 
• Aplicável a áreas <2ha, conforme Austrália, 1997 e FHWA, 1994. 
• Para a aplicação da faixa de filtro gramado não são necessários 

estudos do solo. 
• O lençol freático deve estar no mínimo a 0,50m do fundo da faixa de 

filtro gramada (Ontario, 2003). 
 

 
Figura 11.5 - Observar que o runoff das plantações se dirige para a faixa de filtro 
gramada. 
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Figura 11.6 - Faixa de filtro gramada em duas partes, sendo uma de 
um estacionamento e outra de lote residencial.- 
Fonte: Estado de New Jersey, 2004 
 
 

11.3 Limitações 
• Remoção limitada de sedimentos finos ou solúveis; 
• Pode ser necessária área grande de terra; 
• É preciso ter área de acesso; 
• Quando o escoamento possui uma vazão concentrada e com altura de 

escoamento grande, o seu funcionamento é diminuído; 
• Aplicável a área com declividade S≤ 5%;  
• Para o FHWA, a faixa de filtro gramada deve ser aplicada em 

declividades de 2% a 6%. 
• Alta taxa de não funcionamento devido a péssima manutenção, 

cobertura de vegetação ou dificuldade do escoamento ser laminar 
evitando assim a canalização do fluxo de água. 

• A eficiência da faixa de filtro gramada depende da dificuldade de se 
manter a vazão laminar sobre a vegetação ou a grama. 
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Figura 11.7 - Faixa de filtro gramada que recebe runoff do 
estacionamento. Observar a pequena barragem (check dam).          
Fonte: FHWA,1996 
 
 
11.4 Custos e manutenção 

• Baixo capital. 
• Baixo custo de manutenção. 
• Em épocas de seca deve-se regar a faixa gramada. 
• Deve-se prevenir contra canalização. 
• Qualquer erosão dever ser logo reparada; 
• Deve ser feito monitoramento anualmente ou após uma chuva forte. 
• O custo para construção é de US$ 5000/ha (base- US$ de 1995-FHWA, 

1996). 
• Freqüentemente deverá ser feita a roça do mato e retirada de lixos e 

detritos. 
• Deverá ser feito cronograma para a retirada de sedimentos. 
• Manutenção anual de US$ 370/ha/ano. 
• A vida útil de uma faixa de filtro gramada varia de 10 anos a 20 anos 

(FHWA, 2000). 
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Figura 11.8 - Faixa de filtro gramada 

 
11.5 Dados para projetos 

• O tempo de residência t sobre a faixa gramada deve ser t> 5min e 
preferentemente t> 9min. 

• A altura máxima do escoamento laminar normalmente adotado é de 
25mm.  

• Determina-se a vazão Q (m3/s) por um método apropriado como, por 
exemplo, o Método Racional. 

• n= coeficiente de rugosidade de Manning para escoamento superficial. 
Freqüentemente usa-se n= 0,20 ou n= 0,24 quando a roça é 
infrequente. 

• A velocidade V ≤ 0,3m/s ou V≤ 0,27m/s (FHWA, 2000). 
• O raio hidráulico = profundidade (FHWA, 1996). 
• É importante manter a superfície e a densidade da vegetação uniforme 

em toda a sua extensão. 
• Se a declividade estiver entre 4% a 6%, fazer pequenas barragens 

(check dams) a cada 15m ou 30m para reduzir a velocidade. 
• Para igualar e nivelar a água que vai para a faixa de filtro gramada é 

feita uma berma de terra com uma altura mínima de 100mm ou 150mm. 
A berma serve também para ajudar a infiltração das águas pluviais no 
solo. 

• A altura normal de uma berma é de 0,30m e o escoamento da água da 
mesma deverá ser de 24h através de uma tubulação. 

• A água que passa na faixa de filtro gramada não é toda infiltrada e o 
restante vai para a galeria de águas pluviais ou córrego próximo. 

• Já foi feita aplicação de faixa gramada com 23m de comprimento 177m 
de largura em área 100% impermeável. 

• Pesquisas mostraram eficiência na remoção de poluentes em faixas 
gramadas com mais de 46m e baixa eficiência em faixas menores que 
23m, conforme FHWA, 2000. 
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• A eficiência de uma faixa gramada depende de dois fatores muito 
importantes: declividade e comprimento da faixa. 

• Para áreas impermeáveis a montante o comprimento máximo admitido 
é de 23,00m para depois a água ir para a faixa de filtro gramada 
(FHWA, 2000) devido a dificuldade de se manter o escoamento laminar, 
evitando a formação de sulcos e canais. 

• Para áreas permeáveis a montante o comprimento máximo admitido é 
de 45,7m para depois a água ir para a faixa de filtro gramada (FHWA, 
2000) devido a dificuldade de se manter o escoamento laminar, 
evitando a formação de sulcos e canais. 

• Para período de retorno acima de 2 anos para se evitar erosão, pode-se 
encaminhar o runoff para outro local.  

• Geralmente dimensionado para período de retorno de 1ano a 2 anos. 
Para períodos maiores que 2anos a água poderá ir para outro local 
(FHWA, 1996). 

• Geralmente são feitas in line. 
• Permeabilidade do solo desejada varia de 0,15mm/h a 4,3mm/h 

(FHWA,1996). 
 

11.6 Escoamento superficial pelo método SCS TR-55 
Para o escoamento superficial em florestas, gramas, asfaltos e outros, o 

TR-55 apresenta o tempo de transito “t” o qual adaptado para as unidades SI 
é o seguinte: 

 t = [ 5,52 . (n . L ) 0,8 ]  / [(P2)0,5  . S 0,4]         (Equação 11.1) 
                                             

Sendo: 
t= tempo de trânsito do escoamento superficial (min); 
n= coeficiente de rugosidade de Manning; 
S= declividade (m/m); 
L= comprimento (m)   <90m e 
P2= precipitação de chuva de 24h para período de retorno de 2anos (mm). 
 
 
A Tabela (11.2) e (11.3) está o calculo do tempo de concentração obtido 

pela Equação (11.1) para rugosidade n= 0,015 e n= 0,15 (grama media) 
respectivamente.
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Tabela 11.2- Tempo de concentração para precipitação de 24h com período de 
retorno para a Região Metropolitana de São Paulo, usando n= 0,015 para 
superfície cimentada. 

Tempo de concentração do escoamento superficial 
(min) 

 
 

Declividade Comprimento a ser percorrido pela água 
(m) 

(%) (m/m) 20m 40m 60m 80m 90m 
0,5 0,005 2,2 3,8 5,3 6,6 7,3 
1 0,01 1,7 2,9 4,0 5,0 5,5 
2 0,02 1,3 2,2 3,0 3,8 4,2 
3 0,03 1,1 1,9 2,6 3,2 3,6 
4 0,04 1,0 1,7 2,3 2,9 3,2 
5 0,05 0,9 1,5 2,1 2,6 2,9 
6 0,06 0,8 1,4 2,0 2,5 2,7 
 
 

Tabela 11.3- Tempo de concentração para precipitação de 24h com período de 
retorno para a Região Metropolitana de São Paulo, usando n= 0,15 (grama média) 
para superfície cimentada. 

Declividade Tempo de concentração do escoamento superficial 
(min) 

(%) (m/m) 10m 20m 40m 60m 80m 90m 
0,5 0,005 7,9 13,8 24,0 33,3 41,9 46,0 
1 0,01 6,0 10,5 18,2 25,2 31,7 34,9 
2 0,02 4,6 7,9 13,8 19,1 24,0 26,4 
3 0,03 3,9 6,7 11,7 16,2 20,4 22,5 
4 0,04 3,5 6,0 10,5 14,5 18,2 20,0 
5 0,05 3,2 5,5 9,6 13,2 16,7 18,3 
6 0,06 2,9 5,1 8,9 12,3 15,5 17,0 

 
Exemplo 11.1 
Achar o tempo de concentração em um terreno com 30m de comprimento, 
sendo 10m em grama média e 20m e concreto, com declividade de 0,01m/m. 
Usando as Tabela (11.2) e (11.3) temos: 
 
Para 20m em concreto e declividade de 0,01m/m o tc1= 1,7min 
Para 10m sobre grama media tc2= 6,00min 
O tempo de concentração total tc= tc1+tc2= 1,7min + 6,00min= 7,7min=8min 
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Exemplo 11.2 
Calcular o escoamento superficial em asfalto sendo n= 0,011 comprimento do 
trecho de 90m. Declividade de 10% e precipitação de 24h para período de 
retorno da cidade de São Paulo de 64,1mm. 
               t = [5,52 . (n . L ) 0,8]  / [(P2)0,5  . S 0,4]          
               t = [5,52 . (0,011 . 90 ) 0,8]  / [(64,1)0,5  . 0,1 0,4]   =1,7min   

  Adoto o mínimo t=5min. 
 
Exemplo 11.3 
Calcular o escoamento superficial em floresta com pouca vegetação rasteira 
sendo n= 0,4; comprimento do trecho de 90m; declividade de 10% e 
precipitação de 24h para período de retorno da cidade de São Paulo de 
64,1mm. 
               t = [5,52 . (n . L ) 0,8]  / [(P2)0,5  . S 0,4]          
               t = [5,52 . (0,4 . 90 ) 0,8]  / [(64,1)0,5  . 0,1 0,4] = 30,4min   
                                                   

 
11.7 Dimensionamento do faixa de filtro gramada 

Existem três maneiras de se dimensionar a Faixa de filtro gramada: 
• Faixa de filtro gramada sem berma 
• Faixa de filtro gramada com berma 
• Faixa de filtro gramada como se fosse um pré-tratamento. 

 
11.8 Critério geral 

A vazão “q” por metro linear que chega à Faixa de filtro gramada é dada 
pela equação de Manning em função da altura da lâmina de água y que está 
entre 2,5cm a 7,5cm, sendo adotado y=2,5cm.  

O valor de y pode ser adotado 2,5cm, 5cm ou 7,5cm. 
                          q= y 1,67  x S 0,5 / n                  (Equação 11.2) 

  
                                   Wmin= Q /q                               (Equação 11.3) 
 
Sendo: 
Wmin= comprimento mínimo do Faixa de filtro gramada perpendicular ao 
escoamento (m). O valor mínimo é Wimn>4,5m 
q= vazão que chega à faixa de filtro gramada por metro linear (m3/s /m). 
Q= vazão total que chega ao faixa de filtro gramada (m3/s). 
y= altura da lâmina de água na faixa de filtro gramada (m) que é 
geralmente de 2,5cm. 
S= declividade da Faixa de filtro gramada (m/m). Geralmente entre 2% a 
6%. 
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Dica: a dica é fixar o valor de y= 0,025m que as águas pluviais terá na 
faixa de filtro gramada. 

Nas Tabelas (11.4) a (11.6) estão a vazão em m3/s /m para alturas de 
água de 2,5cm, 5cm e 7,5cm respectivamente. 
 
Tabela 11.4 Vazão por metro linear em m3/s na faixa de filtro gramado 
dependendo do tipo de grama e da declividade. Consideramos a altura da lamina 
de água de 2,5cm. 

Declividade Vazão linear no filtro gramado 
(m3/s / m) 

(%) (m/m) n=0,15 n=0,25 n=0,35 
     
1 0,01 0,0014m3/s /m 0,0008 0,0006 
2 0,02 0,0020 0,0012 0,0009 
3 0,03 0,0024 0,0015 0,0010 
4 0,04 0,0028 0,0017 0,0012 
5 0,05 0,0031 0,0019 0,0013 
6 0,06 0,0034 0,0021 0,0015 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 11.5 Vazão por metro linear em m3/s na faixa de filtro gramado 
dependendo do tipo de grama e da declividade. Consideramos a altura da lamina 
de água de 5cm. 

Declividade 
 

Vazão por metro linear na 
faixa de filtro gramada. 

(m3/s / m) 
(%) (m/m) n=0,15 n=0,25 n=0,35 

     
1 0,01 0,0045 0,0027 0,0019 
2 0,02 0,0063 0,0038 0,0027 
3 0,03 0,0078 0,0047 0,0033 
4 0,04 0,0090 0,0054 0,0038 
5 0,05 0,0100 0,0060 0,0043 
6 0,06 0,0110 0,0066 0,0047 
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Tabela 11.6 Vazão por metro linear em m3/s na faixa de filtro gramada 
dependendo do tipo de grama e da declividade. Consideramos a altura da lamina 
de água de 7,5cm. 

 
Declividade 

Vazão por metro linear na 
faixa de filtro gramada. 

(m3/s / m) 
(%) (m/m) n=0,15 n=0,25 n=0,35 

     
1 0,01 0,0088 0,0053 0,0038 
2 0,02 0,0125 0,0075 0,0053 
3 0,03 0,0153 0,0092 0,0065 
4 0,04 0,0176 0,0106 0,0076 
5 0,05 0,0197 0,0118 0,0084 
6 0,06 0,0216 0,0130 0,0093 

 
 
11.9 Faixa de filtro gramada sem berma 

A faixa de filtro gramada sem berma calcula-se o comprimento paralelo ao 
escoamento Lf baseado no TR-55 do SCS para escoamento superficial para 
comprimento até 90m. 

 
Lf= Tf 1,25 x P2 0,625 x S 0,5 / (8,5 x n)                        (Equação 11.4) 

 
Sendo: 
Tf= tempo de trânsito do escoamento superficial (min). Geralmente é 

adotado Tf= 5min; 
n= coeficiente de rugosidade de Manning.  

n= 0,15 (grama média)  
n= 0,25 (grama densa) e  
n= 0,35 (grama muito densa) 

S= declividade do faixa de filtro gramada (m/m); 
Lf= comprimento do Faixa de filtro gramada paralelo ao escoamento (m) 
<90m e 
P2= precipitação de chuva de 24h para período de retorno de 2anos (mm). 
P2=64,1mm para a RMSP. 
        
Na Tabela (11.7) estão os comprimentos da faixa de filtro gramada para 
vários tipos de grama desde n=0,15 até n= 0,35 que variam com a declividade 
conforme Equação (11.4). 
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Tabela 11.7- Comprimento da faixa de filtro gramado Lf na RMSP em 
metros considerando tempo de trânsito de 5min para os diversos tipos 
de gramas e declividades. 

Declividade Comprimento Lf 
(m) 

(%) (m/m) n=0,15 n=0,25 n=0,35 
     

1 0,01 7,9 4,7 3,4 
2 0,02 11,2 6,7 4,8 
3 0,03 13,7 8,2 5,9 
4 0,04 15,8 9,5 6,8 
5 0,05 17,7 10,6 7,6 
6 0,06 19,3 11,6 8,3 

                                
Exemplo 11.4 Faixa de filtro gramada sem berma 
Seja uma área comercial com 30m de largura (direção do fluxo) por 45m de 
comprimento e área de 0,14ha (1400m2), com AI= 70% e a grama da Faixa de 
filtro gramada tem n= 0,25, e a declividade é S=0,04m/m (4%). 
 

Figura 11.9- Croquis de uma área comercial a direita lançando as águas 
pluviais numa faixa de filtro gramada a direita. 
 

Rv= 0,05 + 0,009 x AI= 0,05 + 0,009x 70= 0,68 
P= 25mm (first flush adotado) 
WQv = (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,68 x 1400m2= 24m3 
A vazão referente ao tratamento WQv pelo método racional é: 

30m 

Área 
comercial 
AI=70% 
 
 
Área à 
montante 

Faixa de 
filtro 
gramada 

45m 
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A= 0,14ha 
tc= tempo de concentração = 5min = 0,0833h 
C= coeficiente de runoff.  
C= Rv= 0,68 

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 
conforme  Capitulo 19 deste livro. 

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 SCS – TR-55 do Capitulo 4 deste livro.  

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 

tc= 5min = 0,0833h (tempo de concentração) 
log (Qu) = Co + C1 log tc + C2 (log tc)2 – 2,366 
log Qu = 2,55323 – 0,6151 log (0,0833) –0,164 [ log (0,0833) ] 2  - 2,366 
log Qu = 0,6501 
Qu = 4,47m3/s /cm / km2  (pico de descarga unitário) 
Qp= Qu x A x Q 
A=0,14ha = 0,0014km2 
Q=1,7cm 
Qp= Qu x A x Q x Fp =4,47m3/s/cm/km2 x 0,0014km2 x 1,7cm  =0,011m3/s   

Portanto, o pico da descarga para o reservatório de qualidade de 
água, construído off-line é de 0,011m3/s.  

Adotando y= 2,5cm= 0,025m e sendo S= 0,02m/m e n= 0,25 temos: 
q= y 1,67 x S 0,5 / n 

q= 0,025 1,67 x 0,04 0,5 / 0,25 = 0,002m3/s/m 
 

Sendo Q a vazão total o comprimento mínimo perpendicular ao 
escoamento Wmin: 
Wmin= Q /q 
Wmin = 0,011m3/s /0,002m3/s/m =5,5m OK 
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Calcular o comprimento do Faixa de filtro gramada Lf=? sendo n=0,25. 

S=0,02m/m e precipitação de 24h para período de retorno de 2anos da cidade 
de São Paulo P2= 64,1mm. Tf=5min 

Lf= Tf 1,25 x P2 0,625 x S 0,5 / (8,5 x n) 
Lf= 5 1,25 x 64,1 0,625 x 0,04 0,5 / (8,5 x 0,25)= 9,5m OK. 

Portanto, o comprimento paralelo ao escoamento é de 9,5m. 
 
 
11.10 Faixa de filtro gramada com berma 

A berma deve ser drenado no prazo de 24h e o volume deverá ser o WQv 
para melhoria da qualidade das águas pluviais. A altura da berma deve ser de 
0,30m 
 
Exemplo 11.5 Faixa de filtro gramada com berma 
Seja uma área de 0,14ha (1400m2), com AI= 70% e a grama da Faixa de filtro 
gramada tem n= 0,25.  
S= 0,04m/m. 
Rv= 0,05 + 0,009 x AI=0,05 + 0,009x 70= 0,68 
P= 25mm (first flush adotado) 
WQv = (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,68 x 1400m2= 24m3 
A vazão referente ao tratamento WQv pelo método racional é: 
Q= CIA/360 
A= 0,14ha 
C= Rv= 0,68 
C= coeficiente de runoff.  
I= intensidade da chuva (mm/h) = 45,13 x C + 0,98= 45,13 x 0,68 + 0,98= 
32mm/h para A≤2ha 
Q= CIA/360 
Q= (0,68 x 32 x 0,14)/360= 0,0085m3/s 

Adotando y= 2,5cm= 0,025m e sendo S= 0,04m/m e n= 0,25 temos: 
                                                  q= y 1,67  x S 0,5 / n 

q= 0,025 1,67 x 0,04 0,5 / 0,25 = 0,002m3/s/m 
 

Sendo Q a vazão total o comprimento mínimo perpendicular ao 
escoamento Wmin: 
Wmin = Q /q 
Wmin = 0,0085 /0,002m3/s/m= 4,3m 

 
Como queremos colocar uma berma de altura de 0,30m vamos reduzir a 

declividade de 4% para 2% 
Calcular o comprimento da Faixa de filtro gramada Lf=? sendo n= 0,25. 

S= 0,2m/m e precipitação de 24h para período de retorno de 2 anos da cidade 
de São Paulo P2= 64,1mm. Tf=5min 
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Lf= Tf 1,25 x P2 0,625 x S 0,5 / (8,5 x n) 

Lf= 5 1,25 x 64,1 0,625 x 0,02 0,5 / (8,5 x 0,25)= 6,7m 
Portanto, como diminuímos a declividade irá diminuir o comprimento 

paralelo ao escoamento Lf que era de 9,5m para Lf= 6,7m. 
 

Temos o volume WQv= 24m3 e então o volume da água armazenada 
deverá ter este volume na altura de 0,30m. Vamos conferir: 
 

tg α = altura da berma/comprimento ao longo do fluxo 
0,02= 0,15/comprimento ao longo do fluxo 
Comprimento ao longo do fluxo= 0,15/0,02= 8,00m 

 
Volume= largura x (altura da berma x comprimento Lf)/ 2  
Altura da berma= 0,15m 
Comprimento da berma paralelo ao fluxo=Lf= 6,7m. Adotamos Lf= 8m 
Comprimento perpendicular ao fluxo adotamos W= 25m 
Volume= largura x(altura da berma x comprimento Lf)/ 2  
Volume= 25mx (0,15m x 8m)/ 2 = 30m3 >24m3  OK. 

 
Tubo de escoamento da água armazenada na berma 
A água armazenada na berma tem que escoar no mínimo em 24h. 
O volume da água da berma é de 24m3 e altura de 015m.  
Consideramos a altura média= 0,15/2= 0,075m. 
Aplicando equação do orifício. 

                          Q=Cd x A x (2 x g x h) 0,5 
 Cd=0,62 
 Q= 24m3/(86400s)=0,000278m3/s 
 0,000278= 0,62 x A x (2 x 9,81 x 0,075) 0,5  

Tirando o valor de A temos: 
A=0,0003696m2 

D= (4 x A/ π) 0,5 =(4 x 0,0003696/3,1416) 0,5 =0,02m 
O tubo terá diâmetro mínimo de 2cm. 

 
11.11 Faixa de filtro gramada usado como pré-tratamento 

Existem algumas situações em que a faixa de filtro gramada pode ser 
usada como pré-tratamento, como em trincheiras de infiltração.  

Tudo isto depende da área permeável e impermeável, conforme Tabela 
(11.8). 

Quando uma Faixa de filtro gramada tem declividade maior que 2% e a 
área a montante é totalmente impermeável, ela deve ter um comprimento 
máximo na mesma direção do fluxo da água de 23m. Tudo isto para melhorar 
o tratamento e o comprimento da Faixa de filtro gramada na direção do fluxo 
deve ser, no mínimo, de 7,5m. 
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    Tabela 11.8 - Guia para dimensionamento de faixa de filtro gramada para ser 
usado como pré- tratamento 

Parâmetro Área impermeável à montante Área permeável (jardins, etc) à 
montante 

Comprimento 
paralelo ao 

fluxo da água 
máximo de 
entrada (m) 

 
11m 

 
23m 

 
23m 

 
30m 

(45,7m FHWA) 

Declividade 
máxima do 

Faixa de filtro 
gramada (6%) 

 
<2% 

 
> 

2% 

 
<2% 

 
> 2% 

 
<2% 

 
> 2% 

 
<2% 

 
> 2% 

Comprimento 
mínimo do 

Faixa de filtro 
gramada (m) 
paralelo ao 

fluxo da água 

 
3,00 

 
4,5 

 
6,00 

 
7,5 

 
3,0 

 
3,6 

 
4,5 

 
5,4 

Fonte: Estado da Geórgia, 2001. 
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Bacia de retenção alagada  

 
 

• O número maçônico Φ relativo a proporção áurea pode 
ser obtido por 

Φ = 0,5 x (1+ 5 0,5) = 1,61803.... 
 

 
 

 
Bacia de retenção alagada
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Capítulo 2 - Bacia de retenção alagada  
 
12.1 Introdução 

A bacia de retenção alagada ou bacia de detenção alagada ou bacia 
molhada (wet pond) ou simplesmente lagoa tem como objetivo de melhoria da 
qualidade das águas pluviais conforme Figuras (12.1) e (12.2), possuindo dois 
reservatórios, sendo um permanente e outro temporário. 

A área mínima é de 4ha e máxima de 60ha. É uma forma eficiente para 
melhorar a qualidade das águas pluviais. Os poluentes são removidos pela 
ação da gravidade e por processos biológicos. 

A bacia de retenção alagada é a que tem maior eficiência para a 
remoção dos poluentes, sendo a mais usada nos Estados Unidos e outros 
países desenvolvidos. 

 
Figura 12.1 –Reservatório de retenção alagada em uma bairro residencial 
Fonte: Lincoln, 2006 
 

 
 
Figura 12.2 – Esquema de reservatório de retenção alagada observando-se a esquerda o 
pré-tratamento (forebay) e a direita a lagoa propriamente dita, 
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12.2 Profundidade  
As profundidades adotadas pelas bacias de retenção alagadas variam 

conforme a cidade: 
 

Tabela 12.1 - Profundidades mínima e máxima de uma bacia de 
retenção alagada 

Local Profundidade mínima 
(m) 

Profundidade máxima 
(m) 

Cidade de Houston,2001 0,90 1,80 
Condado de Harris, 2001 0,90 1,80 
Cidade de Raleigh, 2001 0,60 a 0,90 1,80 a 2,40 
Cidade de Alberta, 1997 2,00 3,00 

Ontário, 2003 1,00 3,00 
Cidade de Portland 0 a 0,60 (30% da área) 0,60 a 1,80 (70% da área) 

 
A profundidade tem que ser escolhido usando vários critérios. Não 

pode ser muito grande para que não haja estratificação térmica. Não pode ser 
muito pequena para não propiciar o crescimento de algas e não pode ser 
maior que 1,60m para não ser perigosa a alguém que caia ou vá nadar na 
lagoa. 

 
A cidade de Portland, 2000 ainda considera que o pré-tratamento tenha 

aproximadamente 10% da superfície da área da lagoa. 
 

12.3 Borda livre 
A cidade de Raleigh, 2001 adota a borda livre maior que 0,30m. 

 
        Tabela 12.2- Redução de poluentes 

BMPs TSS TP TN Metais Bactéria 
Bacia alagada 80 50 35 60 70 

                 Fonte: New York State Stormwater Management Design Manual, 2002. 
 

12.4 Largura das estradas de acesso  
De modo geral, a largura é de 7,5m para passagem de máquinas pesadas 

e caminhões em caso de manutenção e emergência. Em volta do reservatório 
deverá haver acesso para caminhões. 
 

12.5 Área de superfície da lagoa. 
Uma estimativa da área que vai ocupar bacia de retenção alagada pode 

ser feita conforme a Tabela (12.3), onde se entra com a profundidade 
escolhida para o reservatório e com a área impermeável da bacia e  achamos 
a área da superfície em porcentagem da área total. 

O Estado de New Jersey, 2004 adota a área mínima da lagoa de 
1000m2 para a lagoa permanente. 
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Tabela 12.3 – Porcentagem da Área de superfície da área total de uma lagoa de 
retenção alagada em função da área impermeável e da profundidade. 

Profundidade da lagoa 
(m) 

Área 
impermeável 

(%) 1,07m 1,20m 
 

1,50m 1,80m 

6% a 30% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 
30% 2,1% 1,8% 1,5% 1,3% 
50% 3,5% 3,0% 2,5% 2,1% 
70% 4,8% 4,3% 3,5% 2,9% 

 
A cidade de Thurston, 2002 Adota que a área mínima da lagoa seja 

de 2,5% da área impermeável da bacia. 
 

12.6 Paisagismo e estética 
Peter Stahre e Ben Urbonas, 1990 aconselham o uso recreacional para a 

comunidade do reservatório e os aspectos estéticos do mesmo. 
 

Exemplo 12.1 
Uma bacia de 20ha de área, sendo a porcentagem de impermeabilização 

de 70%. Calcular a área aproximada que irá ocupar a bacia de retenção 
alagada que tem profundidade de 1,20m. 

Da Tabela (12.2) para 70% e profundidade de 1,20m, achamos área de 
4,3%. Portanto, a área do reservatório será de aproximadamente: 

                                   4,3% x 20ha x 10000m2 / 100= 8.600m2. 
 

12.7 Relação comprimento e largura da bacia de retenção alagada 
A relação aconselhada entre o comprimento e a largura é de 3:1, podendo 

chegar até 4:1. A cidade de Alberta – USA, adota relação comprimento/ 
largura de 4:1 a 5:1. 
 

12.8 Declividade natural do solo na bacia de retenção alagada 
A declividade deve ser, de preferência, 3H:1V. 

 
12.9 Área da bacia de retenção alagada 
 Houston adota que, para controle da qualidade da água, a área da 

bacia tem que ser maior que 4ha. A cidade de Portland, 2001 adota que a 
área da bacia da retenção alagada deverá estar entre 2ha a 60ha. 
 O Estado de New Jersey, 2004 adota a área mínima de 8 ha para 
uma bacia de retenção alagada  para que seja garantido a vazão base para 
manter a lagoa com água. Para áreas menores que 8ha deverá haver 
justificativa. 
O Estado de Virginia, 1992 adota para garantir a vazão base a área da bacia 
mínima de 20 ha. 



Capitulo 12 

 
12-6

 
12.10 Drenagem da bacia de retenção alagada   
O esvaziamento do reservatório temporário será de 24h a 48h. 
A cidade de Portland, 2001 recomenda que, quando a bacia de retenção 

alagada está “on line”, o vertedor de emergência deve ser para Tr= 100anos. 
Se o reservatório para controle da qualidade está “off line”, mesmo assim o 
reservatório deverá ser dimensionado para Tr= 25anos. 
 

12.11 Manutenção da bacia de retenção alagada 
As seguintes recomendações devem ser feitas (Houston): 
• Estabelecer programa de manutenção e inspeção; 
• Os sedimentos devem ser retirados quando atingir aproximadamente 

1/3 da profundidade do projeto; 
• Os papéis, lixos e outros, devem ser removidos a cada seis meses, ou 

antes; 
• A vegetação deve ser removida duas vezes por ano; 
• Deve ser feita inspeção visual após chuva maior que 25mm em 24h. 
• É recomendável uma inspeção anual completa; 
• Quando o nível do reservatório não abaixar em mais de 72h, significa 

que há entupimento e o reservatório total deverá ser esvaziado. 
 

12.12 Critério de seleção 
• Áreas de 2ha< A < 60ha (Cidade de Portland, 2001) ou A>5ha 

(Austrália, 2000). 
• Áreas 4ha ≤A≤ 250ha (2,50km2) Estado de Massachusets, 1997. 
• Área A ≥ 5ha e, de preferência A ≥ 10ha (Ontário, 2003). 
• O pré-tratamento é necessário sempre. 
• Pode ser integrada ao reúso da água. 
• Aumenta o valor das casas. 
• Os aspectos estéticos são bons. 
• Melhora muito o habitat aquático. 
• Solo tipo C ou D do SCS são ótimos.  
• Para solo tipo A ou B do SCS é necessário impermeabilizar o fundo da 

bacia de retenção. 
• A máxima declividade é de 8%. 
• A borda da bacia de retenção deverá ter declividade máxima de 3 (H): 1 

(V). 
                                  
 

12.13 Limitações 
• Não pode ser construída em lugares com instabilidade devido a 

declividades. 
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• Possibilidade de degradar o habitat a montante e a jusante da lagoa de 
retenção alagada. 

• Pode ter problemas de lixo e de odores. 
• Pode causar impactos de eutrofização e efeitos adversos a jusante. 
• Pode ter problemas com mosquitos. 
• Pode ser uma barreira para a migração da fauna. 
• Pode agravar as enchentes a montante, se houver entupimento nos 

órgãos de saída. 
• A infiltração para recarga do manancial subterrâneo é mínima. 
• Pode causar problemas em potencial a jusante devido ao aquecimento 

da água (para certo tipo de peixes, como as trutas). 
 
12.14 Custos 
• Precisa de muita área de terra. 
• Alto custo de capital. 
• Custo de manutenção moderado. 
• Custa mais que um reservatório com retenção estendida (ED). 
• O custo da manutenção anual é de 3% a 5% do custo da construção. 

 
 
             Tabela 12.4- Custo típico das BMPs 

Tipo de BMP 
 

Custo Típico 
US$ /m3 

Bacia de retenção ou retenção 18 a 35 
Wetland (alagadiço) 21 a 44 
Trincheira de infiltração 141 
Bacia de infiltração 46 
Filtro de areia 106 a 212 
Vala gramada 18 
Data base: 1997  

Fonte: ASCE, 1998  
 

 
12.15 Configuração 
• A relação comprimento/ largura deve estar entre 3:1 e 5:1. 
• A entrada deve estar o mais longe possível da saída. 
• Deve-se construir de modo que não haja um escoamento preferencial 

para as águas, isto é, o curto circuito. 
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12.16 Pré-tratamento 
É muito importante o pré-tratamento numa bacia alagada.  
Deve haver pré-tratamento com cerca de 10% a 20% do WQv e deve ser 

calculado conforme Capitulo 4 deste livro.  
A profundidade mínima deve ser de 1,00m, para evitar ressuspenção e a 

máxima de 1,5m, por motivos de segurança. 
 

12.17 Manutenção 
• Deve ser removida a vegetação indesejável ser feita à roça 

constantemente. 
• Deve ser inspecionada freqüentemente. 
• Deve ser feita a floculação quando for julgado apropriado, usando 

sulfato de alumínio, por exemplo. 
• Deve ser feito monitoramento sobre a vegetação aquática e os aspectos 

estéticos. 
• O lixo deve ser removido. 
• Os sedimentos acumulados devem ser removidos para aterros 

sanitários. 
• Deve ser feito monitoramento a cada seis meses ou depois de um 

evento de chuva importante. 
• Devemos ter cuidado com o desenvolvimento de vetores (Anopheles, 

Aedes aegypt, Culex, Flebótomos e Triatomíneos) transmissores 
de doenças como malaria, febre amarela, dengue, etc). 

• Os mosquitos podem ser controlados através de uso mensal  de 
inseticidas, uso de certas espécies de peixes come as larvas dos 
mosquitos. Existem também bactérias que causam doenças nos 
mosquitos. A variação do nível da lagoa com as chuvas criará 
problemas para o desenvolvimento das larvas dos mosquitos, pois 
o volume de água deslocará as largas das vegetações para a 
água aberta e para a zona de sedimentação onde as mesmas 
serão expostas aos predadores. 

• Cuidados especiais devem ser tomados contra surtos de algas. 
• Aedes aegypti: é de origem do Egito e tem a cor escura e manchas 

brancas no corpo sendo o transmissor da dengue. As fêmeas 
picam a qualquer hora do dia, preferentemente ao amanhecer e 
próximo ao crepúsculo. O homem é mais picado que qualquer 
outro animal. Nas águas paradas depositam os seus ovos que 
são fixados acima do nível da água. Gostam de água limpa.  
No combate à dengue, os cientistas estudam fungos, vírus, 
bactérias e protozoários que atacam o mosquito. Outra estratégia 
é buscar animais que se alimentem do Aedes aegypti. Mas esses 
inimigos naturais não conseguem sozinhos evitar uma epidemia. 
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• Pernilongo, ou seja, o Culex: as fêmeas botam de 100 a 400ovos de 

uma vez e estas são colocadas numa espécie de jangada 
flutuante. Uma das maneiras de controlar os pernilongos é usar 
produtos químicos (chamados de inseticidas) que eliminam as 
larvas e os adultos de mosquitos. Existem insetos em que o 
inseticida não faz mais efeito. 

 
12.18 Critérios de projeto 
• Caso seja feita on line deverá ter vertedor para Tr= 100anos. 
• Deverá possuir rip-rap. 
• Não pode ser feito em áreas menores que 4ha devido a vazão base 

necessária. Maryland, 2000 aconselha usar, preferentemente, como 
mínimo 10ha. 

• Cerca de 70% da área da lagoa deve ter profundidade entre 0,60m a 
1,80m 

• Cerca de 30% da área da lagoa deve ter profundidade ente 0 a 0,60m. 
• A profundidade máxima do reservatório permanente deve ser de 1,80m. 
• Ao longo do perímetro da lagoa pode haver profundidade de 0 a 0,60m. 
• O volume 0,5xWQv fica destinado ao reservatório permanente e o 

volume 0,5 WQv fica reservado para ser escoado em 24h. 
• A lagoa pode causar um aumento da temperatura da água que pode 

causar problemas para espécies aquáticas sensitivas à jusante. 
• Quando há necessidade de se impermeabilizar a lagoa nos solos tipo A 

ou B do SCS pode ser usado: 
- 150mm de argila 
- polivinil 
- bentonita 
- 150mm de silte francoso ou mais fino. 

 
O dimensionamento é feito com as seguintes Equações (12.1) e (12.2): 

 
Coeficiente de runoff volumétrico 
      Rv= 0,05 + 0,009 . AI                                                  (Equação 12.1) 

Sendo: 
Rv= coeficiente de runoff volumétrico que depende da área impermeável 

(AI).  
AI= área impermeável da bacia (%); 
 

 Volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (WQv) 
 

WQv= (P/1000) . Rv . A                                              (Equação 12.2) 
Sendo: 
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WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3) 
A= área da bacia (m2). 
P= first flush, isto é, precipitação correspondente a 90% das precipitações 

conforme Schueler, 1987. No caso da RMSP para a cidade de Mairiporã, 
tomando precipitações diárias de 1958 a 1995 para 90% das precipitações, 
achamos para o first flush o valor de P= 25mm (vinte e cinco milímetros). 
 
 
Volumes da bacia alagada 
 Há dois volumes: permanente e  temporário. 
 
Volume permanente 
 Existem vários critérios para o volume permanente, sendo um aquele 
que adota o volume WQv integralmente e outro aquele que adota 0,50 x WQv. 
Adotaremos para volume permanente = 0,5 x WQv. 
 

Volume permanente= 0,5 x WQv 
 

Volume temporário = 0,5x WQv 
 

Exemplo 12.3 - Dimensionar uma bacia de retenção alagada a ser 
construída off line em bacia com área de 30ha (devido a vazão base 
necessária), a área impermeabilizada de 60% e solo tipo C do SCS. 
 

Rv= 0,05 + 0,009 . AI  = 0,05 + 0,009 . 60= 0,59     
  

        WQv= (P/1000) . Rv . A= (25mm/1000). 0,59. (30. 10000)= 4.425m3             
 

Para o pré-tratamento deveremos reservar cerca de10% do volume 
WQv, ou seja, 0,1 WQV= 0,1 x 4.425m3= 443m3.  

 
A bacia alagada deverá ter volume total de: 4.425m3 – 443m3 = 3.982m3 

 
Adotando profundidade média de 1,80m e que o comprimento seja 3 

vezes a largura teremos: 
 

3 L . L x 1,80m = 3.982m3 

L=27m 
Comprimento = 3 x L = 3 x 27m=  81m 

 

A bacia de retenção alagada terá 50% de WQv permanente, ou seja, 
0,5 x 3.982m3 = 1.991m3 

Os outros 50%, ou seja, 1.991m3 restantes deverão ser armazenados 
temporariamente e deverão escoar no mínimo em 24horas. 
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Dimensionamento do diâmetro do orifício para esvaziar 738m3 no 

mínimo em 24h. 
A vazão média será: 

   Q médio= 0,5WQv/ (número de segundos durante um dia) 
Q médio =0,5WQv/ 86.400s = 1.991m3/86.400s= 0,023m3/s= 23 

L/s 
Cd= 0,62   
g= 9,81 m/s2 
Podemos usar o método da média. 
A profundidade média é 1,80m, mas o reservatório temporário tem 

profundidade de 0,90m e abaixo de 1,80m. 
 
A altura média será: h=(1,80 –0,90)/ 2  + 0,90m= 1,35m 
 
A área da seção do orifício será: 
A= Q médio / Cd x (2 g h) 0,5 =  0,023/ [0,62 x (2 x 9,81 x1,35) 

0,5]= 0,0072m2 
 

A taxa do reservatório permanente será: 1991m3 / 30ha = 66 m3/ha 
 
Diâmetro orifício 

D= (4 A/ π) 0,5 = (4x 0,0072/ π) 0,5 = 0,096m 
 

Portanto, o diâmetro de saída é de 0,10m para o reservatório temporário. 
 
Como se trata de solo tipo C, não haverá necessidade de impermeabilizar 

o fundo da lagoa. 
 

12.19 Monitoramento 
 Os parâmetros típicos para monitoramente de uma bacia alagada 
deve incluir no mínimo o seguinte (Cidade de Alberta, 1999). 

• Sólidos Totais em Suspensão (TSS) 
• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
• Oxigênio Dissolvido (OD) 
• Bactérias 
• Substâncias tóxicas como chumbo, zinco, cobre, mercúrio, etc. 
• Nutrientes como fósforo, Nitrogênio total Kjedahl (NTK), nitrito, nitrato, 

etc. 
 

 
 A turbidez, cor e odor se relatam a aspectos estéticos que podem ser 
incorporados ao monitoramento dependendo da localização da bacia alagada. 
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             O monitoramento de nutrientes estão associados ao problema de se 
ter um surto de algas, que também apresentará problemas estéticos. 
 A freqüência com deve ser feito o monitoramento deve ser prevista no 
projeto da lagoa. 
 Como a lagoa é para o armazenamento de águas pluviais é perigoso 
que o peixe seja consumido, devendo a pesca ser proibida, devendo os 
peixes também serem monitorados devidos as substãncias tóxicas. 
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Bacia de detenção estendida (ED) 

 
O segredo do poder está na vontade. A vontade é um grau superior da 

inteligência e a ação é um grau superior da vontade. 
Palavra do professor de” Planejamento Estratégico” do Sebrae- Pedro Campolino. 
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Capítulo 13 – Bacia de detenção  estendida (ED)  
 
13.1 Introdução 

Existe uma maneira de melhorar a qualidade das águas pluviais de 
uma determinada bacia, fazendo com que o volume WQv fique detido de 24h 
até 48h, sendo depois o reservatório ser totalmente esvaziado lentamente em 
24h, ficando completamente seco.  Isto é o que chamamos de bacia de 
detenção estendida (ED- extended detention). 

A bacia pode ser feita toda em terra, pois poderá haver um pouco de 
infiltração de água no solo, a não ser que as águas pluviais apresentem 
problemas de contaminação. A colocação de gramas dentro da bacia e ao 
lado dela contribui para melhorar a qualidade das águas pluviais. 

Um refinamento da bacia de detenção estendida ED é aproveitar para 
deter enchentes também, o que é feito principalmente na Europa. 

O reservatório de detenção do Pacaembu possui um volume de 
74.000m3 e a água fica no máximo 6h armazenada e depois fica seco. Caso o 
tempo de escoamento somente do volume para melhoria da qualidade das 
águas pluviais WQv fosse de 24h, alem de deter enchentes o reservatório 
contribuiria para melhorar a qualidade das águas pluviais antes de chegar no 
rio Tiretê. 

A bacia de detenção estendida, ED (extended detention) é uma bacia 
de detenção seca destinada a deter as águas de chuva durante o período de 
24h a 48h permitindo que os sólidos se sedimentem e que reduzam também 
as enchentes a jusante, conforme Figuras (13.1) a (13.4). Podem ser 
dimensionadas para períodos de retornos: Tr=10anos, Tr=25anos e 
Tr=100anos. 

A este volume que se escoa num determinado prazo chama-se 
usualmente de detenção estendida representado pelas letras (ED) e o seu 
volume de VED  é o volume WQv para melhoria da qualidade das águas 
pluviais. 
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                     Figura 13.1- Bacia de detenção seca 
                     Fonte: Lincoln, 2006 
                                                                     

1  
 Figura 13.2 - Foto tirada pelo Engenheiro Plínio Tomaz. Reservatório de 
detenção  seco localizado no Estado da Pennsylvania, Estados Unidos, 
janeiro de 1991. 
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Figura 13.3- Foto tirada pelo Engenheiro Plínio Tomaz. Reservatório de detenção localizado 

no Estado da Pennsylvania, Estados Unidos, janeiro de 1991. 
 

 
 
   Figura 13.4- Foto tirada pelo Engenheiro Plínio Tomaz. Reservatório de detenção 
localizado no Estado da Pennsylvania, Estados Unidos, janeiro de 1991. 
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Assim os poluentes serão depositados no fundo da lagoa e haverá 

proteção do córrego a jusante. 
O volume do Extended Detention (ED) ou detenção estendida ou volume 

temporário tem o volume WQv e a profundidade do ED varia de 1,0m a 1,5m. 
 
Dica: a área mínima para se fazer um reservatório de detenção estendido 
é de 2ha e a máxima de 100ha. 
 
Dica: o tempo de detenção de um reservatório de detenção estendido 
deve ser de 24h. 
 

Na Figura (13.5) temos um reservatório de detenção seco com detenção 
estendida (ED). Observar quando está seco e cheio. 

Salientamos também a importância da retirada dos sedimentos 
depositados, pois poderá haver ressuspenção dos mesmos. 

Observações importantes: 
Estudos realizados no sudeste da Flórida em 1994 demonstraram que o 

reservatório com detenção estendida cujo período retido da água seja mais de 
três dias há desenvolvimento de mosquitos nas lagoas. 

No Estado de New York, 2001 em rios que possuem trutas a detenção 
estendida não poderá passar de 12h, pois poderá matar as trutas com o 
aquecimento da água em torno de 2º C. 
 
Eficiência da remoção de poluentes de uma bacia de detenção estendida 

Conforme Tabela (13.1) podemos ver como podem ser as remoções 
de poluentes das bacias de detenção estendida. 

 
Tabela 13.1- Eficiência de remoção de poluentes de bacia de detenção 
estendida 

Poluente Taxa de remoção (%) 
TSS 61±32 
TP 20±13 
TN 31±16 

NOx -2±23 
Metais 29-54 

Bactéria 78 
   Fonte: http://www.stormwatercenter.net/ 
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Figura 13.5- Bacia de detenção estendida  vazia e cheia. 
 
13.2 Bacia de detenção estendida somente  para atender WQv 

O dimensionamento de uma bacia de detenção estendida para atender 
somente o volume para melhoria da qualidade de águas pluviais WQv 
conforme Figura (13.7) é facilmente projetada da seguinte maneira: 

 Fica off line 
 Possui pré-tratamento off line igual  de 5% a 10% de WQv 
 Tempo de esvaziamento mínimo de WQv é de 24h. 
 Área mínima de 2ha 
 Drenagem da pré-tratamento em 45min 
 Canal que leva a água do pré-tratamento até pequeno reservatório é 

projetado com o dobro da vazão relativa aos 45 min de descarga. 
 Canal deverá ter no mínimo 0,25m de altura. 
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Figura 13.6-Bacia de detenção seca com reservatório tipo ED (extended 
detention). 
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Figura 13.7 Esquema de bacia de detenção estendida soimnte para para WQv.Fonte: Fonte: 
http://www.moreno-valley.ca.us/do_biz/pdfs/bmphandbook_draft%207a_0606.pdf 
 

Na Figura (13.7) observar o pré-tratamento e o canal  que leva até 
uma pequena depressão junto ao barramento. 
 
Exemplo 13.1 
Dimensionar uma bacia de detenção estendida ED somente para melhoria de 
qualidade das águas pluviais, sendo que a mesma tem área de 100ha,  
numero da curvas CN para pos desenvolvimento CN=85, tempo de 
concentração de 16min e área impermeável AI= 60%. 

Primeiramente salientamos que o reservatório ED será construído off 
line. 

Rv= coeficiente volumétrico 
AI=60% 
Rv= 0,05 + 0,009 x AI = 0,05+ 0,009 x 60= 0,59 
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First flush P= 25mm (adotado para efeito de exemplo) 
Volume para melhoria da qualidade das águas pluviais= WQv (m3) 
WQv= (P/1000) x Rv x A 
Rv= 0,59 
A= 100ha 
WQv= (25mm/1000) x  0,59 x (100ha x 10000m2) = 14.800m3 

 
Para a melhoria da qualidade das águas pluviais o reservatório de 

detenção estendida ED, deverá ser esvaziado em 24h. 
O volume de detenção WQv= 14.800m3 

A vazão média será: 
Q médio = WQv/ (número de segundos durante um dia) 
Q médio = WQv/ 86.400s = 14.800m3/86.400s= 0,171m3/s= 171 L/s 
 
Cd=0,62                    g=9,81 m/s2 
Usando o método da média. 

A altura média será: h=1,40/ 2= 0,70m 
A área da seção do orifício será: 

A= Q médio / Cd x (2 g h) 0,5  =  0,171/ [ 0,62 x (2 x 9,81 x 0,70) 0,5 ]=0,074m2 
 
Diâmetro orifício 
D= (4 A/ π ) 0,5 = (4x 0,074/ π ) 0,5 =0,31m 
 
Adoto D=0,30  para T>24h OK 
Área para diâmetro de 0,30m A= 0,071m2 
 
Pré-tratamento 

Admitimos 10% de WQv mas sendo WQv= 14.800m3  então o volume do 
pré-tratamento será:     

                                 0,1 x 14.800m3= 1.480m3  
 O pré-tratamento será somente para os primeiros 25mm de chuva, sendo o 
restante encaminhado para o reservatório calculado pelo critério unificado. 

As águas pluviais que saem do pré-tratamento serão encaminhadas 
também para o reservatório unificado. 

O volume do reservatório para controle da qualidade das águas pluviais é 
de 14.800m3 já calculado com P= 25mm e Rv= 0,59. 

O volume do pré-tratamento é 10% do volume citado, ou seja, 1.480m3. 
Observação: não descontamos os 1480m3 do volume total de 14.800m3. 
A vazão de pico para Tr= 25anos no pós-desenvolvimento, conforme 

Tabela (13.5), é 20,75m3/s. 
Dado P= 25mm e AI=60% .  
Usamos a Equação de Pitt, 1994 com P e Q em milímetros. 
Q= P x Rv= 25mm x 0,59= 14,8mm= 1,48cm (notar que colocamos em cm 

para ser usado no TR-55) 
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P= 25mm   e    Q= 14,8mm 
CN= 1000/ [10 + 0,197.P + 0,394.Q – 10 (0,0016Q 2 + 0,0019 .Q.P) 0,5]          
Portanto, o valor é CN= 95. 

S= 25400/ CN – 254= 25400/95 – 254=  13,4mm 
Usa-se a simplificação de Q= P x Rv, que produz o volume do 

reservatório para qualidade da água em mm. 
Ia= 0,2 S = 0,2 x 13,4mm= 2,7mm 
Ia/P= 2,7mm/25mm= 0,1.  

Escolhendo Chuva Tipo II para a Região Metropolitana de São Paulo. 
Co= 2,55323 
C1= -0,61512 
C2= -0,16403 

tc= 16min= 0,267h (tempo de concentração) para pós-desenvolvimento 
log Qu= Co + C1 log tc + C2 (log tc)2 – 2,366 
log Qu= 2,355323 – 0,61512 log (0,267) –0,16403 [ log (0,267) ] 2 - 
2,366 
log Qu= 0,288 
Qu= 1,82m3/s /cm / km2 (pico de descarga unitário) 
Qp= Qu x A x Q 
A=100ha = 1,00m2 
Q= 1,48cm 
Qp= Qu . A x Q. Fp= 1,82m3/s/cm/km2 x 1,0km2 x 1,48cm= 2,70m3/s   
 

Portanto, o pico da descarga para o reservatório de qualidade de água é 
de 2,70m3/s.  

Vamos calcular a deposição de sólidos sedimentáveis usdando o capitulo 
4 deste livro- Pré-tratamento. Para partícula de 60μm temos: 

As= 313 x Qo        
O volume do pré-tratamento deverá ser maior que 5min de detenção. 

V= 5min x 60sx Qo= 300 Qo 
Qo= 2,7m3/s 
As= 313 x Qo = 313 x 2,7=845m2 
A altura do reservatório D=  0,1WQv/ As = 0,1 x 14800/ 845=1,75m 
V= 300 x Qo= 300 x 2,7= 810m3 < 1480m3 OK 
Adoto a profundidade D= 1,75m 
Adoto o maior volume, isto é, V= 1480m3 
Área de superfície = 845m2 

W= largura (m) 
L=Comprimento(m) 
L/W= 3                 W= L/3 
W x L  = 845m2   
L/3 x L = L2=845 x 3 =2535 
L=50,3m 
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Mas W= L/3 = 50,3/3=16,8m 
 
Dimensões: 
W=Largura= 16,8m 
L=Comprimento= 50,3m 
D=Profundidade = 1,75m 
Verificações: 
Velocidade ao longo da caixa de pré-tratamento=V= espaço / tempo  
Portanto tempo= espaço / velocidade 

Q= S x V 
V= Q/S= 2,7 / (16,8 x 1,75)=0,09m/s  <0,25m/s OK 

Tempo = 50,3m / 0,09 = 559s = 9,3min ( o valor mínimo é 5min ) OK. 
 
Portanto, o volume do pré-tratamento será: 
50,3m x  16,8 x 1,75m = 1479m3 
 
Velocidade de saída do pré-tratamento 

Para vazão de esvaziamento do tanque de pré-tratamento usamos o 
critério de esvaziamento de WQv em 45min. 

Assim 1480m3 deverá ser esvaziando em 45min 
Q= 1480m3/ (48min x 60s) = 0,51m3/s 

 
Cálculo do diâmetro do orifício do pré-tratamento 
Cd=0,62                    g=9,81 m/s2 
Usando o método da média. 

A altura média será: h=1,75/ 2= 0,875m 
A área da seção do orifício será: 

A= Q médio / Cd x (2 g h) 0,5  =  0,51/ [ 0,62 x (2 x 9,81 x 0,875) 0,5 ]=0,123m2 
Diâmetro orifício 
D= (4 A/ π ) 0,5 = (4x 0,123/ π ) 0,5 =0,40m 
Portanto, o orifício na base do pré-tratamento terá diâmetro de 0,40m. 
 
Dimensionamento da canaleta 

A canaleta logo abaixo da saída do orifício é dimensionada com no 
minimo 0,25m de altura e considerando o dobro da vazão de saída do orifício. 

Assim teremos: 
Vazão no orifício = 0,51m3/s 
Vazão para canaleta= 2 x 0,51m3/s= 1,02m3/s 
Equação de Manning 

Tendo a declividade S, a rugosidade e a vazão  e usando a fórmula 
de Manning para canais achamos a largura da canaleta que vai até o mini-
reservatório junto ao barramento da bacia de detenção estendida. 
n=0,24 (adotado) 
S= 0,04 m/m (4%) 
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Q= (1/n) x A x R (2/3) S 0,5 
A maneira mais pratica é usar planilha Excel conforme variando a 

largura e a altura até se achar a vazão que precisamos e a velocidade 
máxima admitida. 
 
Observações:  
O pré-tratamento pode ser composto de três partes: 
a) dispositivo para retirar os materiais flutuantes. 
b) Grades para remover materiais grosseiros 
c) pré-tratamento propriamente dito, onde se sedimentam sólidos de um 
determinado diâmetro. 
  

Lembremos ainda, que como escolhemos a opção off-line, deveremos 
ter um dispositivo para regular o fluxo, sendo encaminhando para o 
reservatório de detenção estendido somente o volume WQv sendo que o 
resto das águas pluviais serão encaminhadas ao córrego mais próximo. 
 
 
13.3 Bacia de detenção estendida  para atender enchentes+ WQv 
 Uma outra maneira de se calcular a bacia de detenção estendida é 
usá-la também para deter enchentes. Somente esclarecendo que os cálculos 
serão mais elaborados, pois teremos que ter a curva cota-volume do 
reservatório e fazer o chamado routing que pode ser visto em detalhes no livro 
de Tomaz, 2002. 
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 Figura 13.8 Esquema de bacia de detenção estendida para WQv+enchentes.Fonte: 
Fonte: http://www.moreno-valley.ca.us/do_biz/pdfs/bmphandbook_draft%207a_0606.pdf 
 

Na Figura (13.8) observar que o reservatorio não somente atende ao 
volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv, mas também a 
períodos de retornos selecionados como 2anos e 10anos e obrigatoriamente 
para período de retorno de 100anos para segurança do barramento. 

O pré-tratamento  e o dimensionamento de WQv será o mesmo do 
exemplo anterior onde se usou somente o WQv. 
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13.4 Exemplo de aplicação prática do reservatório de detenção 
estendido usando WQv + enchentes 

Dimensionar um reservatório usando de detenção seco estendido 
(ED), com objetivo de deter enchentes e melhoria da qualidade das águas 
pluviais em uma área residencial conforme dados da Tabela  (13.2). 
 

Tabela 13.2 - Dados hidrológicos 
 
Dados 

 
Pré-desenvolvimento 
 

 
Pós-desenvolvimento 

 
Número da curva CN 

 
59 

 

 
85 

Tempo de 
concentração 
Tc   h / (min) 

 
0,75h (45min) 

 
0,267h (16min) 

 
Área impermeável 
(%) 

 
10% 

 
60% 

Área total 
(ha) 

 
100ha (1km2) 

 
100ha (1km2) 

 
 
O reservatório será feito in line. 
Será usado chuva de 24h de duração para compatibilidade com o 

TR-55 do SCS. 
Hietograma adotado será a curva Tipo II que pode ser aplicada em 

São Paulo conforme estudos de Porto, 1995. 
A equação das chuvas intensas adotada será a da Região 

Metropolitana de São Paulo elaborada por Martinez e Magni em 1999. 
A vazão base será considerada igual a zero. 

 
13.5 Volume de água  para qualidade das águas pluviais (WQv) 

Rv= coeficiente volumétrico 
AI=60% 
Rv= 0,05 + 0,009 x AI = 0,05+ 0,009 x 60= 0,59 
First flush P= 25mm (adotado para efeito de exemplo) 
Volume para melhoria da qualidade das águas pluviais= WQv (m3) 
WQv= (P/1000) x Rv x A 
Rv= 0,59 
A= 100ha 
WQv= (25mm/1000) x  0,59 x (100ha x 10000m2)= 14.800m3 
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13.6 Método Santa Bárbara 
Usaremos o Método Santa Bárbara para o cálculo das vazões de pico e 

hidrograma para pré e pós-desenvolvimento para diversos períodos de 
retorno. 

O método Santa Bárbara é adequado e preciso para ser usado em áreas 
urbanas com área impermeável grande e em bacias de até 50km2. 

Será adotada chuva de 24horas com 144 intervalos de 10min. 
Nas Tabelas (13.3) e (13.4) estão os picos de vazão, o volume de runoff, 

a chuva excedente para diversos períodos de retornos variando de 1,5anos 
até 100anos feito para duas etapas: pré-desenvolvimento e pós-
desenvolvimento. 

 
Tabela 13.3 - Vazões de pico em função do período de retorno para pré-
desenvolvimento usando o Método Santa Bárbara para  CN=59 e  tc=0,75h 
(45min) duração da chuva de 24h e AI=10%  com Hietograma Tipo II do SCS e 
Equação de Martinez e Magni de 1999. 
Período de 
retorno Tr 

(anos) 

Precipitação 
para chuva de 

2h 
(mm) 

 
Vazão de 

pico 
(m3/s) 

 
Volume do 

runoff 
(m3) 

 
Chuva 

excedente 
(mm) 

1,5 54,6 0,58 7168 1,9 
2 64,1 0,78 10062 4,1 
5 87,7 1,67 19559 12,0 
10 103,3 2,50 27334 18,9 
25 123,0 3,77 38475 29,1 
50 137,6 4,83 47521 37,5 

100 152,1 5,97 57048 46,5 
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Tabela 13.4- Vazões de pico em função do período de retorno para pós-
desenvolvimento  usando o Método Santa Bárbara para CN= 85 e  tc= 0,267h 
(16min)  duração da chuva de 24h e AI=60% com Hietograma Tipo II do SCS e 
Equação de Martinez e Magni de 1999. 
Período de 
retorno Tr 

(anos) 

Precipitação 
para chuva de 

2h 
(mm) 

 
Vazão de 

pico 
(m3/s) 

 
Volume do 

runoff 
(m3) 

 
Chuva 

excedente 
(mm) 

1,5 54,6 7,36 41955 23,0 
2 64,1 8,96 50669 30,5 
5 87,7 12,98 72676 50,2 
10 103,3 15,69 87531 63,9 
25 123,0 19,13 106506 81,8 
50 137,6 21,69 120687 95,4 

100 152,1 24,24 134829 109,0 

Tempo de detenção x unidade de 
descarga

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,2 1,2 2,2 3,2

Pico de descarga unitário ( 
m3/s/cm/km2)

R
az

ão
 e

nt
ra

da
 e

 s
ai

da

T=12h
T=24h

 
Figura 13.7: Razão da entrada/saída com fornecimento do pico de 
descarga unitário e dos tempos de detenção de 12h e 24h (mais comum). 
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13.7  Dimensionamento do diâmetro do orifício para esvaziar ED no 
mínimo em 24h 

Para a melhoria da qualidade das águas pluviais o reservatório de 
detenção estendida ED, deverá ser esvaziado em 24h. 

O volume de detenção WQv= 14.800m3 

A vazão média será: 
Q médio = WQv/ (número de segundos durante um dia) 
Q médio = WQv/ 86.400s = 14.800m3/86.400s= 0,171m3/s= 171 L/s 
 
Cd=0,62                    g=9,81 m/s2 
Usando o método da média. 

A altura média será: h=1,40/ 2= 0,70m 
A área da seção do orifício será: 

A= Q médio / Cd x (2 g h) 0,5  =  0,171/ [ 0,62 x (2 x 9,81 x 0,70) 0,5 ]=0,074m2 
Diâmetro orifício 
D= (4 A/ π ) 0,5 = (4x 0,074/ π ) 0,5 =0,31m 
 
Adoto D=0,30  para T>24h OK 
Área para diâmetro de 0,30m A= 0,071m2 
 
Vazão no orifício de 0,30mm 
 
Q=Cd x A x (2 g h) 0,5 = 0,62 x 0,071 x ( 2 x 9,81 x h) 0,5 = 0,2h 0,5  

 
Q=0,2 h 0,5  

 
13.8 Determinação do volume do reservatório para enchente para 
Tr=25anos  (Qp25) 

Consultando as Tabelas (13.2) e Tabela (13.3) referente a pré e pós-
desenvolvimento para Tr=25anos. 

Qp25pre= 3,77m3/s 
Qp25pós= 19,13m3/s 

α= Qantes/Qdepois = 3,77 m3/s / 19,13m3/s = 0,197 
Usando TR-55 para se determinar o volume do reservatório. 
Para chuva Tipo II o TR-55 para chuva de 24h apresenta a Equação: 
Volume do reservatório/Volume do runoff= Co + C1 . α  + C3. α2 + C3 . α3 

Volume do reservatório/Volume do runoff= 0,682 – 1,43 x 0,197 + 1,64 x 
0,197 2 – 0,804 x 0,197 3 

Volume do reservatório/Volume do runoff= 0,4580 
Mas volume do runoff = 106.506m3 (pós-desenvolvimento, Tr= 25 anos 

duração=24h) 
Portanto o volume do reservatório será: 
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Para corrigir o volume a ser achado pelo método short-cut do TR-55 
temos que aumentar o volume em 15% quando a estrutura incorpora usos 
múltiplos, como é o caso em questão onde temos controle da qualidade, 
erosão e enchentes. 

Volume do reservatório = volume runoff x 0,4580x 1,15 = 106-506m3 x 
0,4580 x 1,15= 56.091m3 

Portanto o volume do reservatório:para enchente Tr= 25anos. 
     Qp25v = 56.091m3 

Procedendo da mesma forma achamos os volumes dos reservatórios para 
os diversos períodos de retorno de 5anos, 10anos, 25anos, 50anos e 
100anos, conforme Tabela (13.5). 

 
Tabela 13.5 - Resumo das vazões de pico e volume dos reservatórios 

 
Pré 

-desen 
volvimento 

 
 
 
 

Período 
De´ 

Retorno 
Tr 

 
 
 
 
 

Precipitação 
para 

chuva de 
24h 

 
 

 
 

Vazão 
de pico- 

 
Volume do runoff 

 

(anos) (mm) (m3/s) (m3) 

1,5 54,58 0,58 7168 

2 64,15 0,78 10062 

5 87,69 1,67 19559 

10 103,27 2,50 27334 

25 122,96 3,77 38475 

50 137,57 4,83 47521 

100 152,07 5,97 57048 
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Tabela 13.5 continuaçao - Resumo das vazões de pico e volume dos reservatórios  
 

Pré 
-desen 

volvimento 

 
Pós- 

Desen 
volvimentos 

 
 

Vazão 
de 

pico- 

 
Volume 

do 
runoff 

 

 
 
 

Vazão 
de 

pico 

 
Volume 

do 
runoff 

 

 
 

Chuva 
excedente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qpré/Qpós 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vol res/vol runoff 

 
 
 
 
 
 

Volume 
Do 

reservatório 

(m3/s) (m3) (m3/s) (m3) mm) α  (m3) 

0,58 7168 7,36 41955 23,01 0,079 0,5786 27918 

0,78 10062 8,96 50669 30,45 0,087 0,5699 33206 

1,67 19559 12,98 72676 50,16 0,128 0,5237 43771 

2,50 27334 15,69 87531 63,92 0,159 0,4925 49576 

3,77 38475 19,13 106506 81,82 0,197 0,4580 56091 

4,83 47521 21,69 120687 95,37 0,223 0,4360 60515 

5,97 57048 24,24 134829 108,97 0,246 0,4173 64698 

 
Tabela 13.6 Sumário 

 
Símbolo

 
Categoria 

Volume 
necessário 

(m3) 

 
Notas 

 
WQv 

 

Controle da 
Qualidade da 

água 

 
14.800 

 
P= 25mm 

 
WQv 

 
 

 
Volume 

temporário 

 
14.800 

 
WQv 

 
Qp25 

 
 

 
Pico de enchente

 
56.091 

 
 

 
Tr= 25anos  chuva de 24h 

 
Qp100 

 

 
Pico máximo 

 
64.698 

Tr= 100anos (p/ enchente 
extrema) chuva de 24h 
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Figura 13.8- Esquema do reservatório de detenção estendido 
 
13.9   Volume do prisma trapezoidal 

O volume prismático trapezoidal  conforme Figura (13.4) é dado pela 
Equação: 

 
V=L.W. D + (L+W) Z.D2 + 4/3 .Z2 . D3          

 
 

 
Figura 13.10 Reservatório com seções transversais e longitudinais trapezoidal 
                                             Fonte: Washington, 2001 
 
Sendo: 
V= volume do prisma trapezoidal (m3); 
L=comprimento da base (m); 
W= largura da base (m); 
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D= profundidade do reservatório(m) e 
Z= razão horizontal/vertical. Normalmente 3H:1V 

 
Foi tomado como base comprimento de 100m e largura de 100m com 

talude 1: 3 e altura D variando  até 6,.00m, para servir de exemplo. 
                                       

Tabela 13.7- Curva cota-volume 
 
 

Cota 
 

 
 

Altura 
 

 
 

Comprimento da base 
 

 
 

Largura da base 
 

 
Volume 

trapezoidal 
adotado para 

exemplo 
(m) (m) (m) m) (m3) 

700,0 0,0 100,0 100 0,000 

700,1 0,1 100,0 100 1.006 

700,2 0,2 100,0 100 3.024 

700,3 0,3 100,0 100 3.054 

700,4 0,4 100,0 100 4.097 

700,5 0,5 100,0 100 5.152 

700,6 0,6 100,0 100 6.219 

700,7 0,7 100,0 100 7.298 

700,8 0,8 100,0 100 8.390 

700,9 0,9 100,0 100 9.495 

701,0 1 100,0 100 10.612 

701,1 1,1 100,0 100 11.742 

701,2 1,2 100,0 100 13.885 

701,3 1,3 100,0 100 14.040 

701,4 1,4 100,0 100 15.209 

701,5 1,5 100,0 100 16.391 

701,6 1,6 100,0 100 17.585 

701,7 1,7 100,0 100 18.793 

701,8 1,8 100,0 100 20.014 

701,9 1,9 100,0 100 21.248 

702,0 2 100,0 100 23.496 

702,1 2,1 100,0 100 23.757 

702,2 2,2 100,0 100 25.032 

702,3 2,3 100,0 100 26.320 
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702,4 2,4 100,0 100 27.622 

702,5 2,5 100,0 100 28.938 

702,6 2,6 100,0 100 30.267 

702,7 2,7 100,0 100 31.610 

702,8 2,8 100,0 100 33.967 

702,9 2,9 100,0 100 34.339 

703,0 3 100,0 100 35.724 

703,1 3,1 100,0 100 37.123 

703,2 3,2 100,0 100 38.537 

703,3 3,3 100,0 100 39.965 

703,4 3,4 100,0 100 41.408 

703,5 3,5 100,0 100 43.865 

703,6 3,6 100,0 100 44.336 

703,7 3,7 100,0 100 45.822 

703,8 3,8 100,0 100 47.322 

703,9 3,9 100,0 100 48.838 

704,0 4 100,0 100 50.368 

704,1 4,1 100,0 100 51.913 

704,2 4,2 100,0 100 53.473 

704,3 4,3 100,0 100 55.048 

704,4 4,4 100,0 100 56.638 

704,5 4,5 100,0 100 58.244 

704,6 4,6 100,0 100 59.864 

704,7 4,7 100,0 100 61.500 

704,8 4,8 100,0 100 63.151 

704,9 4,9 100,0 100 64.818 

705,0 5 100,0 100 66.500 

705,1 5,1 100,0 100 68.198 

705,2 5,2 100,0 100 69.911 

705,3 5,3 100,0 100 71.641 

705,4 5,4 100,0 100 73.386 

705,5 5,5 100,0 100 75.146 

705,6 5,6 100,0 100 76.923 

705,7 5,7 100,0 100 78.716 

705,8 5,8 100,0 100 80.525 
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705,9 5,9 100,0 100 83.351 

706,0 6 100,0 100 84.192 
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Figura 13.11- Curva cota-volume relativo a Tabela (13.6) 
 
 
13.10 Determinações básicas da bacia: 

A cota de fundo da bacia de detenção alagada é 700,00m.  
Há condições de esvaziamento da bacia de detenção alagada através de 

tubulação na cota 699,85m, que é a cota do fundo da torre. 
A cota de fundo da torre de drenagem do reservatório é 699,85m. 
Vamos supor que temos a tabela de volume em função da cota, isto é, a 

curva cota-volume conforme Tabela (13.9). 
 A altura do reservatório para melhoria da qualidade de águas pluviais é 

de 1,40m >1,00m (aconselhável) e vemos que corresponde a cota 701,40m 
onde existe um volume de 14.800 m3. Havendo inclusive uma folga para 
sedimentação.  

Para o combate a enchente Qp25 admitido, precisamos de 56.891m3, mas 
na cota 704,40m temos volume de 14.800m3 mais 41.201m. 

Colocaremos um vertedor para extravasamento da enchente máxima de 
100 anos Qf100 e então atingiremos a cota 704,40, que será o nível máximo de 
água. 
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Deixaríamos ainda uma folga de pelo menos 0,30m e a cota do topo da 
barragem será 705,20m. 

Com os dados escolhidos podemos fazer uma Tabela (13.10) 
simplificadora com cotas, volume necessário e existente bem como altura. 
 
Tabela 13.8– Cotas, volume necessário, volume existente e altura 

Cota 
 
 

Volume 
a partir cota 700,00

 

 
Altura 

do 
Nível de água 

 
Cota escolhida 

 
 (m) (m3) (m) 

Fundo do reservatório 700,00 0 0 
ED temporário 701,40 14.800 1,40 

Qp25 704,40 56.091 4,40 
Qp100 704,90 64.698 4,90 
Topo 705,20  5,20 

 
Tabela 13.9- Routing do reservatório para Tr= 25anos. 

 Hidrógrafa 
Entrada 

    (m3/s)  

t2 I1 I2 I1+I2 [2S1/∆ t - Q1] [2S2/∆ t t+Q2] Q2 2S2/∆ t - Q2 
(min) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

10 0 0,05 0,05 0 0,05 0,00 0,05 

340 0,33 0,33 0,66 13,29 13,95 0,11 13,73 

490 0,46 0,50 0,96 21,55 22,51 0,15 22,21 

500 0,50 0,55 1,05 22,21 23,26 0,15 22,96 

650 1,28 1,52 2,80 40,58 43,39 0,22 42,95 

660 1,52 1,66 3,18 42,95 46,13 0,23 45,67 

670 1,66 1,92 3,58 45,67 49,25 0,28 48,69 

680 1,92 2,26 4,18 48,69 52,87 0,28 52,31 

690 2,26 2,45 4,71 52,31 57,02 0,40 56,22 

700 2,45 7,29 9,74 56,22 65,96 0,77 64,42 

710 7,29 14,80 22,09 64,42 86,51 0,80 84,91 

720 14,80 19,13 33,93 84,91 118,84 2,48 113,88 

730 19,13 16,89 36,02 113,88 149,90 2,53 144,84 

740 16,89 11,06 27,95 144,84 172,79 3,09 166,61 

750 11,06 8,01 19,07 166,61 185,68 3,42 178,84 

760 8,01 5,94 13,95 178,84 192,79 3,59 185,61 

770 5,94 4,38 10,32 185,61 195,93 3,67 188,59 
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780 4,38 3,56 7,94 188,59 196,53 3,71 189,11 

790 3,56 2,94 6,50 189,11 195,61 3,72 188,17 

800 2,94 2,41 5,34 188,17 193,52 3,65 186,22 

810 2,41 2,13 4,54 186,22 190,76 3,68 183,40 

820 2,13 1,88 4,01 183,40 187,40 3,65 180,10 

830 1,88 1,64 3,51 180,10 183,62 3,60 176,42 

840 1,64 1,51 3,15 176,42 179,57 3,56 172,45 

                            
Tabela 13.10- Gráfico necessário para o Routing para Tr=25anos 

 
(2S/∆ t) 

 
Vazão 
(m3/s) 

0 0,00 

3,353 0,000 

6,795 0,048 

10,264 0,083 

13,763 0,108 

17,299 0,127 

20,873 0,144 

24,487 0,159 

136,207 2,989 

141,096 3,071 

146,032 3,150 

151,014 3,228 

156,043 3,303 

161,119 3,377 

166,242 3,449 

171,414 3,520 

176,633 3,590 

181,901 3,658 

187,218 3,724 

192,584 3,790 

198,167 4,022 

203,938 4,392 

209,850 4,851 

215,886 5,382 

222,035 5,976 



                                                                                  Bacia de detenção estendida  

 

13-27

 

Gráfico de armazenamento x vazao de saída
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Figura 13.12- Curva (2S/Δt  + Q) x Vazão referente  a Tabela (13.9) para 
Tr=25anos. 
 
Tabela 13.11- Cotas, volume, orifícios, vertedores, vazões de saída. 
 

 
 

Cota 
fundo 

da 
Torre 
699,85 

 
 

Orifício de detenção 
estendida 
D=0,30m 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cota 
Altura 

h 

 
 
 
 
 
 
 

Vol
ume 

 
Cota 

 
Vazão 

Q=0,21xH^0,5 
(m) (m) (m3

) 
(m) (m3/s) 

   ED ED 
700,0 0,00 0 0,0 0 

700,1 0,10 100
6 

0,1 0,000 

700,2 0,20 202
4 

0,2 0,048 

700,3 0,30 305
4 

0,3 0,083 

700,4 0,40 409
7 

0,4 0,108 

700,5 0,50 515
2 

0,5 0,127 

700,6 0,60 621 0,6 0,144 
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700,7 0,70 729
8 

0,7 0,159 

700,8 0,80 839
0 

0,8 0,173 

700,9 0,90 949
5 

0,9 0,186 

701,0 1,00 106
12 

1,0 0,198 

701,1 1,10 117
42 

1,1 0,210 

701,2 1,20 128
85 

1,2 0,220 

701,3 1,30 140
40 

1,3 0,231 

701,4 1,40 152
09 

1,4 0,240 

701,5 1,50 163
91 

1,5 0,250 

701,6 1,60 175
85 

1,6 0,259 

701,7 1,70 187
93 

1,7 0,268 

701,8 1,80 200
14 

1,8 0,276 

701,9 1,90 212
48 

1,9 0,284 

702,0 2,00 224
96 

2,0 0,292 

702,1 2,10 237
57 

2,1 0,300 

702,2 2,20 250
32 

2,2 0,308 

702,3 2,30 263
20 

2,3 0,315 

702,4 2,40 276
22 

2,4 0,323 

702,5 2,50 289
38 

2,5 0,330 

702,6 2,60 302
67 

2,6 0,337 

702,7 2,70 316
10 

2,7 0,343 

702,8 2,80 329
67 

2,8 0,350 

702,9 2,90 343
39 

2,9 0,357 

703,0 3,00 357
24 

3,0 0,363 

703,1 3,10 371
23 

3,1 0,369 

703,2 3,20 385 3,2 0,375 
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37 
703,3 3,30 399

65 
3,3 0,382 

703,4 3,40 414
08 

3,4 0,388 

703,5 3,50 428
65 

3,5 0,394 

703,6 3,60 443
36 

3,6 0,399 

703,7 3,70 458
22 

3,7 0,405 

703,8 3,80 473
22 

3,8 0,411 

703,9 3,90 488
38 

3,9 0,416 

704,0 4,00 503
68 

4,0 0,422 

704,1 4,10 519
13 

4,1 0,427 

704,2 4,20 534
73 

4,2 0,433 

704,3 4,30 550
48 

4,3 0,438 

704,4 4,40 566
38 

4,4 0,443 

704,5 4,50 582
44 

4,5 0,448 

704,6 4,60 598
64 

4,6 0,454 

704,7 4,70 615
00 

4,7 0,459 

704,8 4,80 631
51 

4,8 0,464 

704,9 4,90 648
18 

4,9 0,469 

 
 
Tabela 13.11- continuação- Cotas, volume, orifícios, vertedores, vazões 
de saída. 

 
 

Cota 
fundo 

da 
Torre 
699,85 

 
Orifício : 

0,40h de altura 
x 

1,45m d 
e largura 

 
 
 

 
 

Vertedor 
de 

emergência 
 
 

 
 

Soma 
das 

vazõe
s 

 
 
 
 
 
 

Cota 

Altura 
h 

 
Cot
a 

Vazão~ 
 

Q=2,0*h
^0,5 

 
 

Cota 

Vaz
ão 

Q=5
,3 x 
h 

^1,

soma 
H10 
+J10 
+ L10 



Capitulo 13 

 
13-30

5 

(m) (m) (m) (m3/s) (m) (m3/
s) 

(m3/s) 

  Qp
25 

Qp25 Qp100 Qp
100 

 

700,0 0,00     0 

700,1 0,10     0,000 

700,2 0,20     0,048 

700,3 0,30     0,083 

700,4 0,40     0,108 

700,5 0,50     0,127 

700,6 0,60     0,144 

700,7 0,70     0,159 

700,8 0,80     0,173 

700,9 0,90     0,186 

701,0 1,00     0,198 

701,1 1,10     0,210 

701,2 1,20     0,220 
701,3 1,30     0,231 
701,4 1,40 0,0 0,000   0,240 
701,5 1,50 0,1 0,000   0,250 
701,6 1,60 0,2 0,000   0,259 
701,7 1,70 0,3 0,000   0,268 
701,8 1,80 0,4 0,000   0,276 
701,9 1,90 0,5 1,095   1,380 
702,0 2,00 0,6 1,265   1,557 
702,1 2,10 0,7 1,414   1,714 
702,2 2,20 0,8 1,549   1,857 
702,3 2,30 0,9 1,673   1,989 
702,4 2,40 1,0 1,789   2,111 
702,5 2,50 1,1 1,897   2,227 
702,6 2,60 1,2 2,000   2,337 
702,7 2,70 1,3 2,098   2,441 
702,8 2,80 1,4 2,191   2,541 
702,9 2,90 1,5 2,280   2,637 
703,0 3,00 1,6 2,366   2,729 
703,1 3,10 1,7 2,449   2,819 
703,2 3,20 1,8 2,530   2,905 
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703,3 3,30 1,9 2,608   2,989 
703,4 3,40 2,0 2,683   3,071 
703,5 3,50 2,1 2,757   3,150 
703,6 3,60 2,2 2,828   3,228 
703,7 3,70 2,3 2,898   3,303 
703,8 3,80 2,4 2,966   3,377 
703,9 3,90 2,5 3,033   3,449 
704,0 4,00 2,6 3,098   3,520 
704,1 4,10 2,7 3,162   3,590 

704,2 4,20 2,8 3,225   3,658 
704,3 4,30 2,9 3,286   3,724 
704,4 4,40 3,0 3,347 0,0000 0,0

00 
3,790 

704,5 4,50 3,1 3,406 0,1000 0,1
68 

4,022 

704,6 4,60 3,2 3,464 0,2000 0,4
74 

4,392 

704,7 4,70 3,3 3,521 0,3000 0,8
71 

4,851 

704,8 4,80 3,4 3,578 0,4000 1,3
41 

5,382 

704,9 4,90 3,5 3,633 0,5000 1,8
74 

5,976 

 
13.11 Cálculo de Qp25 

Trata-se de dimensionar um vertedor para descarga da parte do 
reservatório destinada ao controle de enchentes Qp25. 

Supomos altura do orifício de 0,4m, mas ainda não temos a largura. 
 
h= [704,40 – (701,40 +0,40/2)]/2= (704,80m – 701,60m)/2 = 1,60m 

 
Q médio = Cd x A x (2 g h) 0,5 
 
Qmédio= 3,77m3/s (vazão de pré-desenvolvimento para Tr=25anos) 
 
Cd=0,62 
 
3,77 = 0,62 x A x (2x 9,81 x 3,0) 0,5 
A=0,793m2 

 
H=0,50m 
L= 1,45m 
 
Q médio = Cd x A x (2 g h) 0,5 
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Q médio = 0,62 x (1,45x 0,50) x (2 g h) 0,5 
Qmédio= 2,0 h 0,5 
 
13.12 Bueiro - verificação se o controle do bueiro está na entrada ou na 
saída 

A barragem será feita de terra, mas a estrutura da torre será de concreto 
armado e terá seção de 2,00m  por 2,00m.  

Temos que achar as medidas da seção retangular, sendo a declividade 
disponível no local é de 0,71% e o comprimento L=21,00m. 

O valor de Hw= cota Qp25- cota de fundo da torre= 704,40m- 699,85m= 
4,55m 

 
Q= 3,73m3/s obtido no routing de Tr=25anos 
Diâmetro da galeria= 1,50m 
HW/D= 4,40/1,50= 2,93 
Área da seção transversal do bueiro A= π x D 2 /4 = 3,1416 x 1,5 2 / 4= 

1,77m2 
Conforme Tomaz, 2002 para dimensionamento de bueiros temos: 

 
13.13 Controle na entrada: 

Q/ A . D 0,5 = 3,73 / (1,77 x 1,5 0,5) = 1,7   ≤  1,93 
                   Q= 0,43 x D 2,5 x [(Hw/D)/ 0,0098 ] 0,5   
        Q= 0,43 x 1,52,5 x [3,0/ 0,0098 ] 0,5  
        Q= 20,7m3/s 
 
13.14 Controle na saída 

Q  = A [(3.g .h) / ( 1+ Km +Kp. L) ]0,5      
Sendo: 
Q= capacidade da tubulação (m3/s); 
A= área da seção transversal da tubulação (m2); 
D= diâmetro da tubulação (m); 
g= aceleração da gravidade (9,81m/s2); 
h= diferença de nível da lâmina de água  e do centro da tubulação de 
descarga ou da altura de água a jusante, ou seja o tailwater (m). Usualmente 
usa-se D/2. 
 
L= comprimento da tubulação (m); 
Km = coeficiente de perda de carga localizada, usualmente Km=1. 
n= coeficiente de rugosidade de Manning. Usualmente n=0,015 
Kp= perda localizada da tubulação= 125 x n2 / D (4/3)   
 
A= 1,77m2 
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Km=1 
n= coeficiente de rugosidade de Manning para concreto= 0,015 
Kp= 125 x n2 / D (4/3) = 125 x 0,015 2 / 1,5 (4/3)  = 0,0166 
L= 21m 
Cota da saída da tubulação= 0,0071 m/m x 21=0,149m 
Cota do topo= 699,85m 
Cota do final do bueiro= 699,85 – 0,149= 699,701m 
Altura = 1,50m 
Cota do final + metade da altura do bueiro= 699,701m + 1,50/2 = 700,5m 
h= 704,40m  – 700,5 (cota do final do bueiro no meio da seção)= 3,9m 
  Q  = A [(3.g .h) / ( 1+ Km +Kp. L) ]0,5      

Q  = 1,77 [(2 x 9,81 x 3,9) / ( 1+ 1 +0,0112x 21) ]0,5      
Q= 10,4m3/s  < 20,7m3/s  Então o controle é na saída. 
Portanto, a galeria tem diâmetro de 1,50m e o controle é na saída. 
 

Tabela 13.12 Histograma - entrada e saída (routing para Tr=25anos) 
 

Tempo 
(min) 

 
Saída 
(m3/s) 

 
Entrada 
(m3/)s 

   

0 0,00 0,06 

10 0,00 0,15 

20 0,00 0,20 

30 0,00 0,24 

520 0,18 0,84 

690 0,62 9,32 

700 1,81 18,84 

710 2,57 24,24 
720 3,25 21,35 

730 3,68 13,96 

740 4,24 10,10 

750 4,97 7,48 

760 5,28 5,51 

770 5,22 4,48 

780 5,01 3,69 

790 4,73 3,02 

800 4,41 2,67 

810 4,15 2,35 

820 3,94 2,05 

830 3,78 1,89 
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Histograma das vazoes de entrada e saida
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Figura 13.13- Histograma das vazões afluente e efluente de 

routing para Tr=25anos. 
 

13.15 Routing do reservatório 
A equação básica do routing de armazenamento é a equação da 

continuidade na forma: 
 

   I - Q = dS/ dt 
 
Onde: 
I= vazão de entrada 
Q= vazão de saída 
t= tempo 

Que pode ser transformado na equação: 
 
( I1 + I2 ) + ( 2 S1 / Δt   - Q1  ) = ( 2 S2 / Δt   + Q2  )            (Equação 13.1) 
 
Sendo: 
I1 = vazão no início do período de tempo 
I2= vazão no fim do período de tempo 
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Q1= vazão de saída no início do  período de tempo 
Q2= vazão de saída no fim do período de tempo 
Δt = duração do período de tempo 
S1 = volume no início do período de tempo 
S2= volume no fim do período de tempo 
 

Na Equação (13.1) os valores de I1, I2, Q1, S1 são conhecidos em 
qualquer tempo t e os valores Q2 e S2 são desconhecidos. 

Temos portanto a Equação (13.1) e duas incógnitas Q2 e S3. 
Necessitamos de mais uma equação para resolver o problema. A outra 
equação que fornece o armazenamento S2 em função da descarga. 

Não devemos esquecer que estamos aplicando para o modelo a 
Síntese, pois conhecemos a hidrógrafa de entrada no reservatório, 
conhecemos o modelo das fórmulas da descargas dos vertedores 
retangulares e orifícios das seções de controle e desconhecemos  a 
hidrógrafa de jusante, isto é, na saída do reservatório, é o que queremos 
(McCuen, 1997). 

O procedimento de routing proposto é chamado de Método 
Modificado de Puls (McCuen,1997) 

Maiores informações deve ser consultado o livro  do auto elaborado 
no ano 2002 denominando: “Cálculos Hidrológicos e Hidráulicos para obras 
Municipais” no capítulo denominado “Routing de reservatório”. 
 
13.16 Cálculo do vertedor para Qp100 

A vazão de pós-dimensionamento para Qp100 é 24,24m3/s que deverá ser 
usada no vertedor lateral de emergência, feito fora da barragem (ao lado). 

Como temos um reservatório para armazenamento de água, deve-se 
fazer o routing para Tr=100anos. 

A solução é estimar uma vazão no vertedor para Qp100 e depois fazer o 
routing para obtermos a vazão real. 

A vazão de pré-desenvolvimento para Tr= 100anos é de 5,97m3/s e a cota 
máxima em 704,40m para Q25 é igual a 3,79m3/s conforme Tabela (13.11). 

A diferença aproximada é que passará pelo vertedor: 5,97m3/s – 3,79m3/s 
= 2,18m3/s 

Portanto, supomos que deverá passar pelo vertedor de emergência a 
vazão de 2,18m3/s 
Como a altura mínima de um vertedor é de 0,30m, supomos que a altura do 
vertedor h seja igual a 0,50m. 

h=0,50m 
Q= kw L (2g)0,5 h 3/2    

2,18= 0,50x L (2x 9,81)0,5 x 0,50 3/2 
L =2,46m  

Adotamos L= 2,40m que é a largura mínima recomendável para um vertedor. 
Portanto, o vertedor especial terá largura de 2,40m e altura de 0,50m. 
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Q= kw L (2g)0,5 h 3/2    
Q= 0,5 x 2,40 (2x 9,81)0,5 h 3/2    
Q= 5,3 h 3/2 

Fazendo-se o routing para Tr=100anos obtemos a vazão máxima de 
saída  total de 4,96m3/s, distribuído da seguinte maneira: 

 
Tabela 13.13- Resumo das vazões de saída nos dois orifícios e no 

vertedor de emergência. 
Dispositivo de saída Vazão 

(m3/s) 
Orifício da detenção estendida: 0,459 
Orifício para vazão de Tr=25anos: 3,521 
Vertedor para Tr=100anos 0,822 
Total 4,802 cota 704,70 
 Valor 4,96m3/s 

 
Portanto, o vertedor de emergência terá 2,40m de largura com altura 

estimada de 0,35m a partir da cota 704,40m. 
704,40 - início do vertedor de emergência Qf100. 
704,90 - cota do topo do vertedor de emergência Qf100. 
705,20 - cota de topo da barragem com 0,30m de freeboard (borda 

livre). 
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Tabela 13.14-Routing para Tr=100anos 
Tempo 
(min) 

Saída 
(m3/s) 

Entrada 
(m3/s 

    
0 0,00        0,06  
10 0,00        0,15  
20 0,00        0,20  

550 0,09        0,97  
560 0,10        1,01  
570 0,11        1,06  
680 0,22        3,16  
690 0,23        9,32  
700 0,27      18,84  
710 0,95      24,24  
720 2,88      21,35  
730 3,68      13,96  
740 4,06      10,10  
750 4,64        7,48  
760 4,96        5,51  
770 4,96        4,48  
780 4,81        3,69  
790 4,59        3,02  
800 4,33        2,67  
810 4,14        2,35  
820 3,98        2,05  
830 3,90        1,89  
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              Figura 13.14- Routing para Tr= 25anos 

 
13.17 Verificar regra dos 10% 

Como a área da bacia tem 100ha > 25ha, temos que fazer uma 
verificação a jusante do que acontecerá a pontes, viadutos, obras públicas.  

Pela regra dos 10% devemos examinar até área de 1000ha, de maneira 
que 10% seja igual a 100ha. 

Para isto, deverá ser aplicado o método de Muskingun-Cunge. 
 
13.18 Verificação da segurança da barragem 

Alguns estados americanos possuem normas de segurança das 
barragens onde está o volume armazenado máximo, a altura da barragem no 
ponto mais fundo e os perigos de rompimento com prejuízos materiais e 
humanos. Como a pequena barragem está em área urbana e geralmente é 
construída com terra, deve-se examinar os perigos à jusante que podem 
causar com o seu rompimento. 

A nossa pequena barragem tem altura de 4,90m < 6,00m e volume de 
64.698m3 < 200.000m3. 
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Figura 13.14- Tomada d’água. Observar drenagem, saída da descarga, 
orifícios e vertedor para Qp25anos ou Qp10anos. 
Fonte: Estado da Geórgia, 2001 
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Capítulo 14 
 Wetland artificial  

 
Os tipos de microorganismos encontrados em água subterrânea são: 
protozoários, fungos, bactérias e vírus. Já foram achadas bactérias a 
2,8km de profundidade. 
Loring F. Nies e Vivek Kapoor in The Handbook of groundwater engineering. 
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Capítulo 14- Wetland artificial 
14.1 Introdução 

Em 2 de fevereiro de 1971 foi feita a Convenção de Wetlands na 
cidade de Ramsar no Irã. Lá foi definido o que é wetland, as idéias de 
conservação da água e do seu uso com sabedoria, que mais tarde se traduziu 
por uso sustentável. 

As idéias de Ramsar continuaram a progredir e hoje existe cadastrado 
mais de 958 wetlands em todo o mundo, totalizando uma área de 
70.517.638ha conforme Frazier, 1999. 

A definição de Ramsar sobre wetland é a seguinte: são áreas de 
várzeas, pântanos e podem ser naturais ou artificiais, permanentes ou 
temporárias com água que está estática ou com velocidade, água doce, 
salgada ou salobra, incluindo áreas marinhas. Incorpora áreas riparianas (ao 
longo dos rios), áreas das costas e das ilhas. Os tipos de wetlands estão na 
Tabela (14.1) e Figura (14.1). 

 
Tabela 14.1- Tipos de wetland conforme Convenção de Ramsar 

Tipos de wetland Porcentagem 
(%) 

Pântanos 31 
Lagos 25 
Rios 16 
Wetland artificiais 10 
Marinha 10 
Estuários 8 
 100% 

 

Tipos de wetlands existentes

Pântanos
31%

Lagos
25%

Rios
16%

Wetland 
artif iciais

10%

Marinha
10%

Estuários
8%

 
Figura 14.1- Tipos de wetland conforme Convenção de Ramsar 
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A definição da EPA (Environmental Protection Agency) e do U. S. 
Army Corps of Engineers (USACE) desde 1970 é a seguinte: 

Wetlands são áreas que estão inundadas ou saturadas na superfície 
ou na água subterrânea numa freqüência ou duração suficiente e sob 
condições normais de suportar uma vegetação típica adaptada para a vida em 
solo saturado. As wetlands incluem as várzeas, pântanos, mangues e outros 
similares. 

Para a EPA a wetland é o elemento importante nas bacias, pois elas 
servem de ligação entre as terras adjacentes e os recursos hídricos. Os 
programas de proteção das wetlands são mais efetivos quando coordenados 
com a água superficial e a água subterrânea e com outros recursos de gestão 
como controle de enchentes, abastecimento de água, proteção à vida 
selvagem e aos peixes, recreação, controle das águas pluviais e da poluição 
difusa. 

Frazier, 1999 citando a Convenção de Ramsar separa 40 tipos de 
wetlands incluindo as marinhas e costeiras, as wetlands no interior e as 
wetlands artificiais. Nas wetlands artificiais estão aquelas destinadas a 
aqüicultura para a criação de peixes e camarões, as lagoas propriamente 
ditas, as destinadas a irrigação, as áreas sazonalmente invadidas, as áreas 
de exploração salina, os reservatórios e barragens, as escavações, as 
destinadas ao tratamento de esgotos sanitários e os canais de drenagem. 

 
 

 
 

Figura 14.2- Esquema de uma wetland artificial salientado-se o 
pré-tratamento e a lagoa de saída. 

 
Na Figura (14.1) observar: 

• Área total abrangida pela wetland 
• Pequena barragem com rip-rap na saída 
• Pré-tratamento na entrada e pequeno reservatório na saída 
• Partes de profundidades variadas de rasas a média.  
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• Vegetação emergente. 

 
Figura 14.3-Exemplo de Wetland artificial para melhoria da 
qualidade das águas pluviais.  

              Fonte: Denver. 
 
 
Uma wetland é constituída de: vegetação hidrófila, solo hídrico e 

hidrologia. 
A vegetação hidrófila consiste em certas plantas que crescem na 

água ou em um substrato.  
O solo hídrico é aquele que está saturado ou inundado por um longo 

período de tempo e que promove a vegetação hidrófila. 
A hidrologia é o estudo do ciclo hidrológico, o balanço hídrico, as 

enchentes, as secas, etc. 
As wetlands quando bem usadas ajudam a combater a poluição 

difusa melhorando a qualidade das águas pluviais. 
As wetlands não são todas iguais, pois variam conforme o tipo de 

solo,  clima, paisagem,  regime das chuvas,  vegetação e a presença do 
homem. 

As wetlands são importante no ciclo natural da água para o nitrogênio 
e enxofre. No Estado da Flórida nos Estados Unidos o governo está fazendo 
enormes esforços para restaurar o Flórida Everglades construindo cinco 
wetlands artificiais com área 172km2, isto é, mais da metade do município de 
Guarulhos (340km2). 

Atualmente, o escoamento superficial nas áreas urbanas e rurais e 
outras fontes de poluição estão causando inúmeros danos às wetlands, como 
excesso de nutrientes, deposição de sedimentos, mudanças nos picos de 
vazão, que causam um aumento da turbidez, e que causam mais impactos 
ainda. 
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14.2 Wetland natural e artificial 
Existe dois tipos de wetland: wetland natural e wetland artificial.  
As wetlands naturais são os brejos, pântanos, regiões alagadiças, 

várzeas que antigamente não tinham nenhum valor e produziam doenças. As 
antigas várzeas foram aterradas a começar da década de 1930 e nela 
construídos conjuntos habitacionais, aeroportos, estradas, indústrias, 
shoppings e cidades. Todos julgavam que era bom que as áreas fossem 
drenadas e aterradas, isto evitaria algum tipo de doença e a área julgada 
“imprestável” teria algum valor. Este era o pensamento de todos, 

As funções básicas das wetlands naturais conforme Austrália, 2002 
são as espécies de plantas emergentes, submergentes e flutuantes que 
atuam no processo biológico para melhorar a qualidade das águas.  

As plantas têm a função de: 
• Adicionar oxigênio à água, 
• Atrair sólidos em suspensão da coluna de água para a 

superfície das plantas, 
• Providenciar habitat para os micro-organismos, invertebrados, 

peixes e passarinhos, 
• Providenciar superfície para os biofilmes para captar os 

nutrientes. 
 
Dentre as wetlands artificiais são aquelas construídas pelo homem e 

que deve ter uma vazão base constante para tratar o escoamento superficial e 
remover os nutrientes e outros poluentes conforme Figuras (14.4) e (14.5). 

As wetlands artificiais ou wetland construídas são de três tipos 
básicos: wetland de escoamento superficial, wetland de escoamento sub-
superficial e wetland híbrida. 

A wetland de escoamento superficial é aquela que o nível de água 
está acima da superfície do solo e a vegetação está no solo e emerge acima 
da água e o escoamento é basicamente sobre o solo. Requerem uma grande 
área, mas as condições aeróbicas de tratamento da água são ótimas. 

A wetland de escoamento sub-superficial conforme Figura (14.7) o 
nível de água está abaixo do solo e o escoamento se dá através de areia ou 
pedregulho ou seixos e as raízes penetram na camada de areia ou 
pedregulho. O escoamento geralmente é feito na horizontal e o ambiente é 
anaeróbico. São mais caras de serem construídas e podem haver problemas 
de entupimento das mesmas. 

 A wetland de escoamento híbrido é uma mistura das duas com 
células para promover as reações aeróbicas e anaeróbicas. 

As wetlands artificiais ou construídas são destinadas a: tratamento de 
resíduos da agricultura, tratamento de esgotos domésticos, tratamento em 
mineração e tratamento de águas pluviais. 

Iremos nos deter em wetland artificiais para tratamento de águas 
pluviais. 
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Geralmente são construídas in line, mas eventualmente podem ser 
off line. 

A diferença entre wetland artificial superficial e aquela sub-superficial 
é que esta última não é usada no tratamento de águas pluviais. As raízes na 
parte superior estão no solo e atingem a superfície e que no caso de wetland 
sub-superficiais as raízes estão no substrato de areia ou de pedra. 

Existem quatro objetivos principais das wetlands conforme Kadlec e 
Knight, 1996 in Cidade de Auckland, 2001: 

1. Compensar a perda de uma wetland natural devido a 
urbanização aos problemas agrícolas criando uma wetland 
artificial para a melhoria do habitat. 

2. Melhorar a qualidade das águas pluviais 
3. Controlar as enchentes 
4. Produzir alimentos, isto é, wetland artificiais feitas para a 

aqüicultura. 
 

Segundo Wong et al, 1999 in Cidade de Auckland, 2000 os objetivos e 
benefícios de uma wetland são: 

• Proteção de enchentes 
• Atenuar as inundações 
• Melhorar a qualidade das águas pluviais 
• Paisagismo ecológico 
• Aspectos recreacionais 
• Melhorar o habitat do ecossistema aquático. 

As wetlands artificiais são feitas para melhorar a qualidade das águas 
pluviais antes de serem lançadas aos cursos de água próximos. 

As wetlands são de menores profundidades que as bacias alagadas. 
  

 
 

Figura 14.4- Perfil esquemático de uma wetland artificial desde o pré-
tratamento até o final. 

Fonte: FHWA, 2004. 
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Figura 14.5- Planta esquemática de uma wetland artificial desde o pré-tratamento até o 
final com detenção estendida ED. 

Fonte: Estado de Massachusets, 1997. 
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Figura 14.6- Planta esquemática de uma mini-wetland artificial. 
Fonte: Estado de Massachusetts, 1997. 

 
 

 

 
 

Figura 14.7- Perfil esquemático de uma wetland artificial sub-superficial com substrato que 
não é usada para tratamento de águas pluviais.  
Fonte: Estado de Massachusetts, 1997. 
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14.3 Eficiência de uma wetland artificial 
As wetlands possuem a maior eficiência dentre as BMPs. Basta ver a 

Tabela (14.2) onde a remoção dos sólidos totais em suspensão atinge 80% e 
a remoção de fósforo total de 40%, remoção de nitrogênio total de 30%, 
metais pesados de 50% e 70% de coliformes fecais. 
 
 

Tabela 14.2-Eficiência da faixa de wetland artificial 
Estudo TSS TP TN Metais 

pesados 
Coliformes fecais 

Martin & 
Smoot, 
1986 

80 40 30 50% 
70% 

 
                Fonte: Estado da Geórgia, 2001 
 

A Tabela (14.3) possui as estimativas de remoção do FHWA, 2004. 
 

Tabela 14.3-Eficiência da faixa de wetland artificial 
Estudo TSS TP N03 TN Chumbo Zinco Comentários 
Martin & 
Smoot, 
1986 

95 53 47 42 90 92 In line,com pré-
tramento e lagoa 

de detenção 
OWML, 
1990 

86 69 53 73 94 90 
Lagoa e wetland 

Fonte: FHWA, 2004. 
Os mecanismos de remoção dos contaminantes em wetland artificiais 

estão resumidos na Tabela (14.4). 
  

Tabela 14.4- Mecanismos de remoção dos contaminantes em wetland 
artificiais 
Contaminantes Processos de remoção 
Material orgânico Degradação biológica, sedimentação, tratamento 

pelos micróbios 
Contaminantes 
orgânicos 

Adsorção, volatilização, fotossíntese, degradação 
biótica e abiótica de pesticidas, por exemplo. 

Sólidos em suspensão Sedimentação, filtração. 
Nitrogênio Sedimentação, nitrificação/ desnitrificação, 

tratamento com micróbios, tratamento com plantas, 
volatilização. 

Fósforo Sedimentação, filtração, adsorção, tratamento de 
plantas e de micróbios. 

Patogênicos Morte dos patogênicos, sedimentação, filtração, 
predação, UV degradação, adsorção. 

Metais pesados Sedimentação, adsorção, tratamento com plantas. 
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Fonte: adaptado de Mitchell, 1996 in Cidade de Auckland, 2001 
 
14.4 On-line ou off-line 

As construções de uma wetland artificiais podem ser feitas off-line, 
quando é previsto um desvio da água de excesso que vai para o curso de 
água mais próximo.  

Caso seja in-line não há desvio da água. Tudo dependerá da 
situação local, sendo a melhor situação a construção off-line. 
 
14.5 Tipos de Wetlands 

Existem quatro tipos básicos de wetlands para a melhoria da qualidade 
das águas pluviais e controlar enchentes: 
 

• Wetland  rasa: 
As wetlands rasas podem ter profundidades que variam de 0 a 

0,15m(wetland rasa) e de 0,15m a 0,45m (wetland pouco rasa). Necessitam 
de área de bacia maior que 10ha , pois se necessita aumentar o tempo de 
detenção e de contato conforme Figura (14.4). 
 

• Wetland com detenção estendida ED: possuem além da parte rasa 
e média uma parte profunda e possibilitam que o nível da água seja 
aumentado de maneira que em 24h volte ao nível normal. Isto 
provocará uma área inundável e que depois ficará seca conforme 
Figura (14.5). A área mínima deve ser de 10ha. 

 
• Wetland funda: possui além das partes rasas e médias uma parte 

funda com objetivo de requerer menos espaço que a wetland rasa. 
Necessita de área maior que 10ha. 

 
• Mini-wetland: são para bacias maior que 4ha, mas para funcionarem 

bem devem ser escavadas abaixo do nível do lençol freático para 
garantir um abastecimento de água subterrâneo. Este tipo de wetland 
é problemática em épocas de secas prolongadas, pois elas funcionam 
muito ligadas ao escoamento superficial e é difícil manter a vegetação 
em secas prolongadas conforme Figura (14.6). 

 
14.6 Considerações de projetos 

Conforme Handbook of constructed wetlands da EPA são citadas as 
sugestões para um projeto de uma wetland artificial conforme Mitsch, 1992. 

• O projeto deve ser simples, pois, se muito complexo irá falhar, 
• Usar escoamento por gravidade, 
• Exigir o mínimo de manutenção 
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• Não esquecer das condições climáticas extremas evitando 
trabalhar com a média das precipitações, enchentes, secas, 
etc. 

• A wetland deve fazer parte da paisagem, 
• Evitar formas retangulares e estruturas rígidas. Imitar a 

natureza. 
• A wetland precisa de um certo tempo para funcionar direito. 
• Projete para funcionar bem e se preocupar somente com a 

forma. 
 
14.7 Critérios de projeto 

• Área maior que 10ha. Para mini-wetland pode-se admitir área maior 
que 4ha desde que a mesma seja feito dentro do lençol freático a fim 
de garantir a vazão base. 

• Solo tipo C e D do Soil Conservation Service. Para solos tipo A e B do 
SCS precisamos de impermeabilização 

• Não se aplica a declividades na bacia  maiores que 8%. 
• Necessita de área para a wetland de 3% a 5% da área da bacia. 
• Diferença de nível entre a entrada da wetland e a saída deve ser de 

0,90m a 1,50m. 
• A distância mínima do lençol freático é de 0,60m na pior situação. 
• A profundidade máxima da wetland é 1,80m. 
• Deve-se calcular o tempo de formação de uma brecha bem como a 

vazão de pico para classificarmos os riscos da barragem que será 
feita. 

• As estradas de acesso devem ter largura mínima 3,6m e declividade 
máxima de 15%. 

• Para o escoamento do volume devido a erosão CPv é comum usar 
tubos com declividade invertida com diâmetro mínimo de 75mm. 

• A forma da wetland deve ser a mais irregular possível maximizando a 
distância entre a entrada e a saída das águas pluviais. 

• No inicio da wetland tem que haver um pré-tratamento e no final um 
reservatório pequeno com 0,90m a 1,80m de profundidade para 
facilitar a saída das águas pluviais e não haver entupimento. 

• Pode-se prever volume para proteger contra erosão denominado 
volume CPv. 

• Pode-se prever volume no reservatório para se prever contra 
enchentes de período de retorno de 25anos ou 10anos, 

• Deve-se prever vertedor para vazão para Tr=100anos. 
• Deve existir uma vazão de base da bacia para manter a wetland. O 

balanço hídrico é importantíssimo para uma wetland para que não 
fique sem água em época de seca. Deverá ser verificadas as perdas 
por evaporação. 
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• Declividades máxima das margens da wetland é 4 (H): 1 (V) 
• Tempo de detenção deve ser maior que 24h 
• A declividade de uma wetland deve ser menor que 1%. 
• Para promover uma maior remoção de nitrogênio o Estado de 

Maryland, 2000 recomenda  que seja feita uma camada de pedras 
que será usada como um meio para o crescimento de plantas. Estas 
rochas terão diâmetros de 25mm a 75mm e serão instaladas no fundo 
das wetlands. 

• Na equipe de projeto deve haver além de hidrologistas, outros 
especialistas na área da poluição, biologia etc. 

• A velocidade na wetland de ser menor que 0,003m/s (Portland, 2000) 
• Borda livre de 0,30m. 
• Deverá haver uma faixa gramada de no mínimo 7,5m beirando a 

wetland. 
• O escoamento deverá ser distribuído uniformemente pela seção 

transversal da lagoa. 
• As plantas a serem usadas nas wetlands deverão atingir os requisitos 

dos engenheiros agrônomos ou arquitetos. 
• A ótima profundidade para o desenvolvimento de plantas emergentes 

está abaixo de 0,15m. 
• Os pernilongos são comuns em wetlands e deve ser criadas 

condições que não sejam atrativas, ou seja, que não conduzam ao 
desenvolvimento das larvas. Deve-se evitar áreas estagnadas para 
que as fêmeas não botem os ovos. Existem animais que comem os 
pernilongos adultos e existem peixes que comem as larvas. O 
controle dos pernilongos com inseticidas e outros agentes devem ser 
evitados, devido ao problema de os mesmos serem adsorvidos pela 
matéria orgânica. O tratamento químico também não deve ser usado 
devido ao risco de contaminação. 

• Monitoramento: as wetlands deverão ser monitoradas para 
acompanhar o seu funcionamento e deve ser corrigido alguma erosão 
e o crescimento de vegetação indesejável. 

• O pré-tratamento consome 10% do volume para melhoria da 
qualidade das águas pluviais WQv, ou seja, 0,1WQv que é 
descontado do volume total. 

• O volume de detenção estendida ED não poderá passar de 50% do 
WQv e a altura não poderá passar de 0,90m do nível permanente. 

• Uma wetland deve ficar distante de um poço raso no mínimo a 15m e 
3m de uma divisa.  

• Segundo Akan um projeto de uma wetland leva de 24h a 48h de 
trabalho técnico. 
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Na Figura (14.8) podemos ver uma wetland no meio da cidade de Vitória, 
Austrália. 
 
 

 
          Figura 14.8-Exemplo de Wetland artificial construída em área 
urbana em Vitória, Austrália. 
 
14.8 Volume de água para qualidade das águas pluviais (WQv) 

O volume de uma wetland para a melhoria da qualidade das águas 
pluviais WQv é calculado da seguinte maneira: 

Rv=0,05 + 0,009 x AI  
P= 25mm (first flush) para a cidade de Mairiporã 
WQv= (P/1000) x Rv x A 

Sendo; 
AI= área impermeável em % 
P= first flush em mm 
A= área da bacia em m2. 
WQv= volume para melhoria da qualidade das águas pluviais (m3). 
 

14.9 Vantagens da wetland conforme Massachusets, 1997. 
• Permitir a deposição da poluição de particulados 
• Permitir que os poluentes tenham tratamento biológico devido as 

plantas existentes nas wetlands 
• Reduzir os picos de descargas e reduzir as enchentes à jusante. 
• Custos relativamente baixos 
• Muito eficiente para a remoção dos poluentes 
• Pode criar aspectos estéticos e benefícios recreacionais. 



                                                                                  Wetland artificial 

 

14-15

 

 
5.10 Desvantagens da wetland sobre reservatório sem vegetação 

conforme Cidade de Auckland, 2001. 
As wetland com vegetação são melhores que os reservatórios onde não 

existe vegetação, devido principalmente a densidade da vegetação: 
• A vegetação reduz a velocidade da água na lagoa promovendo a 

deposição dos sólidos em suspensão. 
• A vegetação reduz a ação das ondas induzindo a deposição e 

evitando a ressuspenção dos sólidos. 
• A vegetação reduz os materiais flutuantes e filtra as partículas de 

silte. 
• A vegetação proporciona superfície (substrato) para o crescimento de 

uma variedade de microorganismos que proporcionam o tratamento 
de contaminantes solúveis (incluindo nutrientes e metais) e promove a 
agregação e deposito de partículas coloidais; resultando na deposição 
no fundo dos sedimentos. Os microorganismos são um importante 
catalisador para a maioria das transformações dos contaminantes nas 
wetlands (Kadlec e Knight, 1996). 

• A vegetação promove a adsorção de materiais contaminantes 
orgânicos e inorgânicos conseguindo a deposição dos mesmos no 
sedimento no fundo da wetland. 

• A vegetação promove condições de nitrificação (NO2 para NO3) e 
desnitrificação (N2), resultando na remoção de nitrogênio do sistema 
aquático. Os solos orgânicos maximizam a desnitrificação. 

• A vegetação aumenta o depósito de sedimento orgânico no fundo da 
wetland que possuem alta capacidade de troca iônica para remover 
contaminantes como metais, sais de fósforo e material orgânico. 
 
Durante as precipitações a vegetação proporciona ainda os seguintes 

benefícios físicos: 
• Aumenta a rugosidade hidráulica 
• Proporciona um escoamento uniforme 
• Proporciona um aumento da sedimentação através da filtração das 

partículas 
• Providencia mais áreas de superfície para adesão de pequenas 

partículas 
• Protege os sedimentos contra a erosão. 

 
14.11 Desvantagens das wetlands conforme Massachusetts, 1997. 
• Precisa de muita terra do que outras BMPs. 
• Só vai funcionar bem quando a vegetação estiver crescida e a 

remoção dos poluentes pode ser menor que o esperado. 
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• Custo relativamente alto de construção em comparação com outras 
BMPs 

• Não pode ser usada em solos com muita infiltração, podendo ser 
necessário a impermeabilização do fundo da wetland. 

 
14.12 Componentes da Wetland 

Conforme Estado da Geórgia, 2001 as recomendações básicas para a 
construção de uma wetland estão na Tabela (14.5). 

Tabela 14.5- Recomendações para construção de Wetland 
Critério de projeto  

Wetland 
rasa 

Wetland 
com 

detenção 
estendida 

(ED) 

 
Wetland 

funda 

 
Mini-

wetland 

 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 
Linha 

1 
Mínima relação 
Comprimento/largura 

2:1 2:1 2:1 2:1 

Linha 
2 

Detenção estendida ED 
com volume variável 

Não possui Possui Opcional Opcional 

Linha 
3 

Alocação de volume WQv 
em % 
Fundo/raso/estendido 

 
25/75/0 

 
25/25/50 

 
70/30/0 

 
25/75/0 

Linha 
4 

Alocação da área de 
superfície da wetland em %
Fundo/média/raso/variável 

 
20/35/40/5 

 
10/35/45/10 

 
45/25/25/5 

 
10/45/40/5 

Linha 
5 

Pré-tratamento 
Deve ser limpo anualmente 

Necessário Necessário Necessário Opcional 

Linha 
6 

Pequeno reservatório na 
saída da água da wetland 
para regularização da 
vazão. 

Necessário Necessário Necessário Necessário 

Linha 
7 

Estrutura de saída Tubo 
reverso ou 

vertedor 

Tubo 
reverso ou 

vertedor 

Tubo 
reverso ou 

vertedor 

Vertedor 

Linha 
8 

Mínima área de drenagem 10ha 10ha 10ha 4ha 

Linha 
9 

Freqüência de limpeza 2 a 5anos 10anos 2 a 5anos 10anos 

      
 Água funda  0,45m a 

1,80m 
   

 Água média  0,15m a 
0,45m 

   

 Água  rasa  <0,15m    
 Área com nível variável ou 

estendido com altura 
máxima de 0,90m 

Menor ou 
igual a 

0,5WQv 

   

Fonte: adaptado do Estado da Geórgia, 2001. 
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Explicação da Tabela (14.5). 

Considerando que estamos projetando uma wetland artificial de 
superfície temos 4 tipos de escolhas: wetland tipo rasa,  wetland tipo rasa com 
volume variável (ED), wetland funda e mini-wetland que precisa de no mínimo 
de 4ha e é construída dentro do lençol freático. 
 
Linha 1- A relação mínima entre o comprimento da wetland e a largura é no 
minimo 2: 1 não sendo ideal escolher forma rígida de suas dimensões, como 
retangulares, por exemplo, devendo, portanto na medida do possível ser 
imitada a natureza, mas sempre dando condições para que o fluxo da água 
circule. 
 
Linha 2- A detenção estendida é o volume 0,5WQv, ou seja, 50% do volume 
necessário para a melhoria da qualidade da água e que é descarregado em 
pelo menos 24horas. Quando chove o volume sobe e depois vai descendo até 
chegar ao volume permanente da wetland. Observar que a wetland tipo rasa 
da coluna 2 não precisa de detenção estendida, pois é muito rasa e a wetland 
tipo rasa com detenção estendida ED da coluna 3 necessita de se prever este 
volume variável. Para as outras opções de wetland funda e mini-wetland é 
opcional ter-se a detenção estendida ED. 
 
Linha 3- Nesta linha estão alocados os volume necessários para atender 
WQv em porcentagem. Assim na Coluna 2 são necessário 25% de volume 
reservado para a área funda, 75% para a área rasa e zero porcentagem para 
a área estendida. 
 
Linha 4- Nesta linha estão alocados uma estimativa das áreas ocupadas pela 
superfície das wetlands. Assim a wetland funda da coluna 4 estão alocados 
45%/25%/25%/5% o que quer dizer que está reservado para a parte funda de 
45% da área, 25% para a parte média, 25% par a parte rasa e 5%  para a 
parte variável com detenção estendida ED. 
 
Linha 5- O pré-tratamento é indispensável numa wetland, pois os sólidos 
grosseiros, lixos, etc deverão ficar retidos antes de serem lançados na 
wetland. 
 
Linha 6- É sempre necessário que se faça um pequeno reservatório imitando 
a natureza e este reservatório deverá estar na saída da água para fora da 
wetland. 

 
 

Linha 7- A estrutura de saída pode ser um vertedor ou usar o tubo com 
declividade reversa, isto é, aquele tubo onde a entrada de água está em nível 
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inferior a saída. É comum o uso do tubo sem válvulas e com declividade 
reversa em tais tipos de obras. 
 
 

 
Figura 14.9- Tubo sem válvulas com declividade reversa usado para 
escoamento da wetland. 
Fonte: Cidade de Auckland 2001. 
 
 
Auckland 

Segundo Cidade de Auckland, 2001 as profundidades das wetlands 
variam de 0 a 1,00m, sendo 60% e entre 0 a 0,5m e o restante 40% entre 
0,5m a 1,00m. Tudo isto é adotado para o crescimento e propagação das 
vegetações emergentes de maneira que a profundidade não pode passar de 
1,00m. 
 
14.13    Pré-tratamento 

O pré-tratamento é importantíssimo para o bom funcionamento de uma 
wetland O volume do pré-tratamento varia de 10% a 15% de WQv, sendo o 
mais usual usar 0,10WQv. A velocidade deve ser menor que 0,25m/s para 
não causar erosão.  
 
14.14 Critério unificado 

Como uma wetland pode ser calculada de diferentes maneiras que 
podem incluir além da melhoria da qualidade das águas pluviais, o controle de 
erosão, enchentes e vazão centenária, o dimensionamento será conforme o 
critério unificado. Observar o seguinte na Figura (14.10): 

Reservatório permanente 
Reservatório estendido ED 
Reservatório destinado a prever erosões à jusante CPv 
Reservatório para enchentes Tr=10anos 
Nível para Tr=100anos. 
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Figura 14.9- Esquema do critério unificado 

 
 
14.15 Procedimentos para dimensionamento de uma wetland artificial 

O procedimento para dimensionar uma wetland artificial é o seguinte: 
• Calcular o volume WQv usando o critério do first flush usando o valor 

de P adequado. 
• Considerar que no pré-tratamento consome o volume 0,1WQv. 
• Escolher o tipo de wetland deseja, ou seja, se quer controlar 

enchentes, erosão a jusante ou se quer detenção estendida e se a 
construção será in-line ou off-line. 

• Considerando a topografia local e o volume requerido dimensione a 
wetland levando em conta as áreas de superfícies necessárias. 

• Verifique as saídas da água. 
 

14.16 Aspectos importantes do projeto 
É muito importante assegurar que as vegetações que estarão na 

wetland tenham água para a sua sobrevivência nos intervalos das chuvas. Às 
vezes é necessário que se faça uma impermeabilização do solo usando um 
geotêxtil ou argila. 

Deve ser verificado se existe ou não vazão base continua e o nível da 
água na lagoa. 
 
Solo orgânico 

Não é obrigatório colocar-se na wetland que se está construindo solo 
orgânico. Porém o mesmo é recomendado para facilitar o crescimento da 
vegetação e que impede também a ação de espécies plantas indesejáveis 
que vão competir com a vegetação que previmos. O solo orgânico melhora a 
remoção de fósforo. 
 



Capitulo 14 

 
14-20

Solo 
Um bom projeto deve prever o uso de argila próxima ao local para 

evitar a exfiltração. 
A escolha do solo é importante. Níveis altos de alumínio, cálcio ou ferro são 
bons para a remoção de fósforo.  
 
Exemplo 14.1 
Considerar que uma wetland foi calculada para 1.200m3 e que escolhemos 
uma wetland tipo rasa com volume variável ED. Alocar os volumes 
necessários. 

Primeiramente achamos o volume para o pré-tratamento: 
Volume de pré-tratamento= 0,1 WQV= 0,1 x 1200= 120m3 
Portanto o volume que sobrou foi: 
WQv- 0,1 WQv= 1200m3- 120m3= 1.080m3 

Como escolhemos a wetland da coluna 3 da Tabela ( 14.5) temos na linha 3: 
25/25/50 

25% é para a parte funda=  0,25 x 1080m3= 270m3 
25% é para a parte rasa= 0,25 x 1080m3= 270m3 

50% é para o volume variável, isto é, a detenção estendida ED= 0,50 
x 1080m3= 540m3. 

Total= 1080m3 
 
Exemplo 14.2 
Considerar que uma wetland tem área de 2000m2 e que escolhemos uma 
wetland tipo rasa com volume variável ED. Alocar as áreas  necessárias. 
 
Como escolhemos a wetland da coluna 3 da Tabela (14.5) temos na linha 4: 
10/35/45/10 

10% é para a parte funda=  0,10 x 2000m2= 200m2 

35% é para a parte média= 0,35 x 2000m2= 700m2 
45% é para a parte rasa=0,45x2000m2=900m2 
10% é para o volume variável, isto é, a detenção estendida ED= 0,10 

x 2000m2= 200m2. 
Total= 2000m2 

 
 14.17 Balanço Hídrico 

É altamente recomendável que se faça um balanço hídrico de uma 
wetland para que não tenhamos surpresa dela ficar sem água numa época de 
seca prolongada. A perda de água por infiltração deve ser evitada numa 
wetland artificial. 

O volume do escoamento superficial deve ser na pior condição ser 
maior que o volume das perdas de água. 
ΔV= Entrada – Saída 
Entrada= runoff + vazão base + chuva 
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Saída= infiltração+ overflow de superfície+ evapo-transpiração 
 
Hipóteses: 
Vazão base= 0 
Infiltração=0 
 
Exemplo 14.3  

Seja uma wetland que tem uma bacia de 50ha. Supomos ainda que a 
área impermeável é de 70%. A superfície da wetland é 3% da área da bacia, 
ou seja, 0,03 x 50ha = 1,5ha. 

Volume de entrada=  P x E x A 
Sendo: 
A= área total em m2 
Rv=0,05+0,009x AI= 0,05 + 0,09 x 70 =0,68 
Eficiência= Rv x 0,9= 0,68 x 0,9= 0,61 
Runoff = Eficiência x Precipitação 
 

 Tabela 14.6- Balanço Hídrico em situação normal 
Área da superfície da lagoa=1,5ha jan fev mar abr mai jun 

Área total da bacia= 50ha 31 28 31 30 31 30 

Mês 1 2 3 4 5 6 

Precipitação em mm 225,2 244,8 179,2 78,1 59,9 54,9 

Evaporação ( mm)= 108,1 93 90,3 67,9 53,2 41,8 
Volume runoff= 

eficiência precipitação x área x área 68686 74664 54656 23821 18270 16745 
Precipitada bacia= 

área bacia x precipitação 3378 3672 2688 1172 899 824 
Evaporação volume=

Evaporação x área da lagoa 1622 1395 1355 1019 798 627 

Balanço (m3)= 70443 76941 55990 23974 18370 16941 

Balanço mensal (m3)= 8500 8500 8500 8500 8500 8500 

       

WQv= P x Rv x A = 25mm x 0,68 x 50ha =8.500m3       

8500       
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Tabela 14.6 continuaçao- Balanço Hídrico em situação normal 
 

Área da superfície da lagoa=1,5ha jull ago set out nov dez  

Área total da bacia= 50ha 31 31 30 31 30 31  

Mês 7 8 9 10 11 12  

Precipitação em mm 38 39 76,3 122,3 134,8 210,6 1.463,0mm

Evaporação ( mm)= 39,5 51,9 61 78,5 88 93,6 866,8mm
Volume runoff= 

eficiência precipitação x área x área 11590 11895 23272 37302 41114 64233  
Precipitada bacia= 

área bacia x precipitação 570 585 1145 1835 2022 3159  
Evaporação volume=

Evaporação x área da lagoa 593 779 915 1178 1320 1404  

Balanço (m3)= 11568 11702 23501 37959 41816 65988  

Balanço mensal (m3)= 8500 8500 8500 8500 8500 8500  

        

WQv= P x Rv x A = 25mm x 0,68 x 50ha =8.500m3        

8500        
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Tabela 14.7- Balanço Hídrico supondo 3 meses sem precipitação. 
Área da superfície da 

lagoa=1,5ha jan fev mar abr mai jun 
Área total da bacia= 

50ha 31 28 31 30 31 30 

Mês 1 2 3 4 5 6 

Precipitação em mm 225,2 244,8 179,2 78,1 59,9 0 

Evaporação ( mm)= 108,1 93 90,3 67,9 53,2 41,8 
Volume runoff= 

eficiência precipitação x
area 68686 74664 54656 23821 18270 0 

Precipitada bacia= 
área bacia x 
precipitação 3378 3672 2688 1172 899 0 

Evaporação volume= 
Evaporação x área da 

lagoa 1622 1395 1355 1019 798 627 

Balanço (m3)= 70443 76941 55990 23974 18370 0 

Balanço mensal (m3)= 8500 8500 8500 8500 8500 7873 

       
WQv= P x Rv x A = 

25mm x 0,68 x 50ha 
=8.500m3       

8500       
 
 
Tabela 14.7 continuação- Balanço Hídrico supondo 3 meses sem 

precipitação. 
Área da superfície da 

lagoa=1,5ha jull ago set out nov dez 
Área total da bacia= 

50ha 31 31 30 31 30 31 

Mês 7 8 9 10 11 12 

Precipitação em mm 0 0 76,3 122,3 134,8 210,6 

Evaporação ( mm)= 39,5 51,9 61 78,5 88 93,6 
Volume runoff= 

eficiência precipitação x
area 0 0 23272 37302 41114 64233 

Precipitada bacia= 
área bacia x 
precipitação 0 0 1145 1835 2022 3159 

Evaporação volume=
Evaporação x área da

lagoa 593 779 915 1178 1320 1404 
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Balanço (m3)= 0 0 23501 37959 41816 65988 

Balanço mensal (m3)= 7908 7722 8500 8500 8500 8500 

       
WQv= P x Rv x A =

25mm x 0,68 x 50ha
=8.500m3       

8500       
 
A maior evaporação se dará no mês de dezembro que é de 93,6mm.  
Vamos supor três meses sem chuva: junho, julho e agosto. O volume 

de 8500m3 será reduzido para 7722m3 no mês de agosto, mas não ficará 
vazio. Portanto, atende as condições que sempre haverá água. 

A área de superfície= 1,5ha = 15.000m2 

8500m3 – 7722m3 = 778m3 
5000m2 x D = 778m3  Portanto D=0,05m. 
O abaixamento será somente de 5cm o que afetará muito pouco a 

wetland  mais rasa que varia de 0 a 0,15m. 
 
 
14.18 Macrófitas aquáticas  

A vegetação é necessária nas wetland artificiais para diminuir as 
velocidades e fazer o tratamento das águas pluviais dos nutrientes. Daí ser 
importante o papel das macrófitas aquáticas no ecossistema, termo este 
criado somente em 1938 por Weaner e Clements in Esteves, 1998.  

As macrófitas aquáticas (macro=grande, fita=planta) são vegetais que 
durante as sua evolução retornam do ambiente terrestre para o aquático. 
Incluem-se os vegetais que variam desde macroalgas como o gênero Chara, 
até angiosperma, como o gênero Typha, conforme Esteves, 1998. 

Os principais grupo das macrófitas aquáticas são (Esteves, 1998): 
 

• Macrófitas aquáticas emersa: que são plantas enraizadas no 
sedimento e com folhas fora d´água. Exemplo: Typha, 
Pontederia, Echinodorus, Eleocharis, Junco, Taboa, etc. 
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Figura 14.10- Macrófita emersa Typha (até 0,30m) 

                                              Fonte: Understanding Lake Ecology 
 
 

• Macrófitas aquáticas com folhas flutuantes: plantas 
enraizadas no sedimento e com folhas flutuando na superfície da 
água. Exemplo: Nymphaea, Vitória, Nymphoides e Lírio d água, 
Vitória-régia, etc. 

 
 

Figura 14.11- Macrófita flutuante Nymphaea 
                                                   Fonte: Understanding Lake Ecology 
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• Macrófitas aquáticas submersas enraizadas: plantas 
enraizadas no sedimento, que crescem totalmente submersa na 
água. Podem crescer, via de regra até 11m de profundidade, 
dependendo da disponibilidade da luz. A maioria tem seus 
órgãos reprodutivos flutuando na superfície ou aéreos. Exemplo: 
Myriophylum, Elodea, Egeria, Hydrilla, Vallisneria, Mayaca, 
El´dea, Cabomba e a maioria das espécies do gênero 
Potamogeton (de 0,5m a 1,0m). 

 
• Macrófitas aquáticas submersas livres: são plantas que têm 

rizóides pouco desenvolvidos e que permanecem flutuando 
submergidas na água em locais de pouca turbulência. 
Geralmente ficam presas ao pecíolos e talos das macrófitas 
aquáticas de folhas flutuantes e nos caules das macrófitas 
emersas. Durante o período reprodutivo emitem flores 
submersas (excessão de Ceratophylum). Exemplo: Utriculária e 
Ceratophyllum. 

 
• Macrófitas aquáticas flutuantes: são aquelas que flutuam na 

superfície da água. Geralmente seu desenvolvimetno máximo 
ocorre um locais protegidos pelo vento. Neste grupo, destacam-
se: Eichhorinia crassipes, Salvinia, Pistia, Lemna, Azolla e Alface 
d´água, Águapé, Orelha-de-rato. 

 
A melhor maneira de se implantar a vegetação numa wetland é 

transportar plantas vivas criadas em local adequado. Não é aconselhado tirar 
plantas de uma wetland e levar para a outra. 

A colocação de sementes é viável, mas nem sempre é a mais confiável. 
As plantas devem ter sempre 75mm a 100mm de lâmina de água. 
O mínimo de 30% de uma espécie primária pode ser plantada numa 

wetland artificial em espaços de 0,60m a 1,0m. 
A diversidade das espécies de plantas ajudará a wetland de ser a mais 

natural possível. 
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Figura 14.12- Comunidade vegetal. Além das macrófitas aquáticas destacam-se: (1) a 
comunidade epilítica, (2) comunidade epipélica, (3) comunidade episâmica e (4) 

comunidade epifítica. 
      Fonte: Esteves, 1998. 
 
 

 
 
Figura 14.13 – Taboa é uma macrófita aquática emersa. É indicador de 
solo úmido, brejoso ou pantanoso. 
http://www.ufscar.br 
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Figura 14.14 – Lírio d´água é uma macrófita aquática com folhas 
flutuantes. É um indicador de ambiente menos poluído. 
http://www.ufscar.br 
 
 

 
 
 
Figura 14.15 – Elódea é uma macrófita aquática submersa enraizada. É 
um indicador de ambiente menos poluído. 
http://www.ufscar.br 
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Figura 14.16 – Alface d´água é uma macrófita aquática flutuante. É um 
indicador de ambiente poluído. 
http://www.ufscar.br 

 
Alface da água 
 É uma planta com brotamento lateral de estolões que soltam 
regularmente, de espaço a espaço, raízes para baixo e folhas para cima. 
Possui folhas espiraladas com pecíolo curto; lâmina foliar obcordada, com 
tecido aerenquimatoso ao longo das nervuras paralelas na face inferior.  
 Esta espécie apresenta raízes fibrosas, porem mais curtas que o 
aguapé, com aproximadamente 20cm a 30cm de comprimento, em grande 
número conforme Lima et al, 2005. 
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Figura 14.17 – Orelha de rato é uma macrófita aquática flutuante. É um 
indicador de ambiente poluído. 
http://www.ufscar.br 

 
Salvinia 
 A salvinia é uma planta pequena, de folhas pedunculares em verticilos 
de três. Duas destas folhas são verdes, inteiras e flutuantes e a terceira 
intersecta, penetrando na água, não raro sendo confundida com a raiz.  
 Sob condições ideais a Salvinia auriculata chega a produzir 650g de 
biomassa seca por m2 por ano conforme Lima et al 2005. 

 
 

Figura 14.18 – Aguapé é uma macrófita aquática flutuante. A presença do 
Aguapé é um indicador de ambiente poluído (estado trófico do ambiente 
aquático) 
http://www.ufscar.br 
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Aguapé 
 O aguapé é uma planta com raízes longas com até um metro, 
rizomas, estolões, pecíolos, folhas e inflorescências, podendo atingir uma 
altura variando de alguns centímetros fora d´água, até um metro.  
 É uma planta suculenta, composta por cerca de 950g de água/kg de 
matéria fresca. A reprodução do aguapé pode ser vegetativa ou por 
sementes, sendo que estas apresentam longevidade de até 15anos.  
 Segundo condições favoráveis o aguapé pode duplicar sua massa em 
até duas semanas, portanto em situações ideais, dez dessas plantas podem 
cobrir um 4000m2 em apenas dez meses. A velocidade de crescimento e 
reprodução do aguapé está diretamente relacionada à disponibilidade de 
nutrientes e às condições de temperatura e luminosidade do ambiente.  
 O aguapé não suporta baixas temperaturas, mas rebrota rapidamente 
com o aumento da temperatura.  
 O aguapé pode duplicar a concentração de oxigênio dissolvido na 
água, proveniente da fotossíntese das folhas e fluxo interno de gases 
conforme Lima et al, 2005. 

 

 
 

Figura 14.19- Região Litorânea e região limnética. Observar a zona 
eufótica ou fótica e a zona afótica, não iluminada pela luz. 

Fonte: Understanding Lake Ecology 
 

As comunidades de algas aderidas ou associadas a substratos conforme 
Esteves, 1998 são: 

• Comunidade epifítica: é formada por organismos aderidos a 
macrófitas aquáticas (a terminação on= comunidade). 

• Comunidade epilítica: é formado por organismos aderidos a 
substrato rochoso ou pedras. É comum em córregos e rio. 
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• Comunidade epipélica: é formada por organismos aderidos à 
superfície do sedimento. 

• Comunidade episâmica: é formada por organismos aderidos 
entre os grãos de sedimentos. 

 
Na Figura (14.20) podemos ver o pré-tratamento e o reservatório de 

descarga, notando-se as áreas primarias e secundárias onde as espécies de 
vegetais são plantadas. 
 

 
 

Figura 14.20- Esquema da vegetação a ser usada em uma wetland 
                                   Fonte: FHWA, 1996 
 
14.18.1 Importância das macrófitas aquáticas 

Vamos nos utilizar dos conceitos detalhados no site 
http://www.ufscar.br 

As macrófitas aquáticas desempenham um papel extremamente 
importante no funcionamento dos ecossistemas em que ocorrem, sendo 
capazes de estabelecer uma forte ligação entre o sistema aquático e o 
ambiente terrestre que o circunda.   Entre os importantes papéis 
desempenhados pelas macrófitas, podemos citar:  

O de atuar como produtores primários, isto é, servem como 
importante fonte de alimento para muitos tipos de peixes e algumas espécies 
de aves e mamíferos aquáticos (como as capivaras). 
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• Atuam como liberadores de nutrientes; absorvendo os 
nutrientes do sedimento por suas raízes e liberando-os na 
água, através de sua excreção ou durante sua decomposição.  

• São fornecedoras de muitos habitats e abrigo para peixes 
recém nascidos e pequenos animais.  

• Proporcionam sombreamento, fundamental para muitas 
formas de vida sensíveis às altas intensidades de radiação 
solar.  

• Fornecem materiais de importância econômica para a 
sociedade, pois podem ser utilizadas como alimento para o 
homem e para o gado, como fertilizante de solo, como 
fertilizante de tanques de piscicultura ou abrigo para alevinos, 
como matéria prima para a fabricação de remédios, utensílios 
domésticos, artesanatos e tijolos para a construção de casas, 
como recreação e lazer, pois são cultivadas em lagos 
artificiais como plantas ornamentais, etc.  

Além disso, algumas macrófitas aquáticas são hospedeiras de algas e 
bactérias fixadoras de nitrogênio.  

• Proporcionam local adequado para o desenvolvimento de 
microorganismos, pois suas raízes servem de substrato para 
a deposição de ovos de diversos amimais e abrigo para o 
zooplâncton, que constitui a principal alimentação de muitos 
peixes pequenos.  

Por necessitarem de altas concentrações de nutrientes para seu 
desenvolvimento, as macrófitas aquáticas são utilizadas com sucesso na 
recuperação de rios e lagos poluídos, pois suas raízes podem absorver 
grandes quantidades de substâncias tóxicas, além de formarem uma densa 
rede capaz de reter as mais finas partículas em suspensão.  

As macrófitas aquáticas estão tão intimamente relacionadas ao 
funcionamento dos ambientes aquáticos que a preocupação com sua 
preservação é fundamental para a manutenção da biodiversidade desses 
ambientes.  

No Brasil, a maioria dos lagos são relativamente rasos, possibilitando 
a formação de extensas regiões litorâneas, áreas amplamente ocupadas por 
macrófitas. Essas regiões são consideradas as principais responsáveis pela 
produtividade biológica dos sistemas aquáticos e são extremamente 
vulneráveis aos impactos causados pelo homem, como a poluição e a 
turbidez da água ocasionada pelo material inorgânico proveniente da erosão 
dos solos e carregados pelas chuvas.  
    Neste contexto, o conhecimento sobre a biologia e ecologia das 
macrófitas aquáticas e a importância de sua preservação são fundamentais 
para o bom funcionamento dos ecossistemas aquáticos. 
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14.18.2 Biomassa 
Quando se deseja avaliar o papel das macrófitas aquáticas para o 

ecossistema aquático é necessário a avaliação da biomassa. Através da sua 
determinação pode-se inferir o período de crescimento, avaliar os estoques de 
nutrientes, inferir o fluxo de energia e a reciclagem de nutrientes das 
macrófitas aquáticas conforme http://vivimarc.sites.uol.com.br. 

 Existe período de crescimento e de mortalidade e consequentemente 
de variações da biomassa viva e de detrito. 

 
14.18.3 Decomposição 

O estudo da decomposição das macrófitas aquáticas constitui-se 
numa ferramenta fundamental para as determinações das taxas de 
decomposição das frações vegetais e da avaliação dos fatores ambientais 
associados ao processo da decomposição.  

As macrófitas aquáticas contribuem com nutrientes e matéria orgânica 
para água através da mineralização de detritos alóctones presos na planta, o 
perifíton e a planta secretam nutrientes e matéria orgânica para a água e a 
macrófita aquática senescente libera nutrientes durante sua decomposição 
conforme http://vivimarc.sites.uol.com.br. 
 
14.18.4 Perifíton 

O perifíton é representado por uma fina camada (biofilme) variando 
em alguns milímetros, que atua na interface entre o substrato e a água 
circundante.  

São observados como manchas verdes ou pardas aderidas a objetos 
submersos na água como rochas, troncos, objetos artificiais (inertes) e a 
vegetação aquática. 

O perifíton pode ser definido como uma complexa comunidade de 
microorganismos (algas, bactérias, fungos e animais), detritos orgânicos e 
inorgânicos aderidos a substratos inorgânicos ou orgânicos vivos ou mortos 
conforme Wetzel 1983 in http:// vmcarlos1.sites.uol.com.br 
 
Dica: desconhecemos pesquisas e experiência das macrófitas aquáticas 
em águas pluviais feitas no Brasil até o presente momento. 

 
 

14.19 Área de superfície 
Quanto maior a área da superfície da wetland melhor será a capacidade 

de remoção. Como regra geral a área de 2% a 3% da área total é um valor 
adequado. A mínima área pode ser calculada para o nutriente que se estuda, 
assim para o fósforo a carga máxima é de 50kg/ha x ano e para o nitrogênio 
de 262kg/ha x ano. Isto acontece  quando se conhece a carga anual de 
nutriente, o que nem sempre acontece. 
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14.20 Canal de wetland 
Em algumas situações é necessário fazer um canal para transportar a 

água que sai de uma wetland para um outro local.  
Pode ser feito um canal como se fosse uma wetland conforme Figura 

(14.21). Nos taludes ficam colchões Reno que são gabiões feito de pedra 
britada para evitar a erosão do canal. 

Geralmente é feita a jusante de uma wetland e plantas podem migrar 
para o fundo do canal. Para permitir a existência da vegetação é necessária 
manter um nível de água de 75mm a 100mm no fundo do canal. 

O canal deve ser projetado para período de retorno de 2anos sendo que 
a velocidade máxima deve ser de 0,76m/s, profundidade entre 1,00m a 1,50m 
e o coeficiente n de Manning a ser usado deve ser n=0,08. A declividade deve 
ser menor que 1% e os taludes laterais devem ser no minimo 4:1. 

A relação entre a largura do canal e a profundidade deve ser maior que 
8:1. 
 
 
 

 
 

Figura 14.21- Esquema de um canal de wetland 
                             Fonte: FHWA, 1996.\ 
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Custo das BMPs 

 
“Se não está planejada a manutenção, não construa”. 

                  Urbonas, 1993 
 

 
 
                         Pantanal matogrossense
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Capítulo 15- Custos das BMPs 
 
15.1 Introdução 

É fundamental a estimativa de custo de construção, manutenção e 
operação de uma obra de drenagem.  

Conforme Tucci, 2001 a falta de manutenção e retirada de material 
sólido das detenções pode implicar em: perda de eficiência, propagar doenças 
e deterioração ambiental. 

Como regra prática o custo do projeto é 10%  do custo total de 
construção (Canadá, 2001) e os  custos de contingência são 15% (quinze por 
cento) do total. 

Segundo ASCE, 1998 os custos do projeto e contingência variam de 
25% a 32%. 

O valor presente deve ser calculado em prazo de aproximadamente 
20 anos. Poderá entrar ou não os custos de desapropriações das terras. 

Nas Tabela (15.1) a (15.5) estão os custos em dólares americanos de 
serviços e obras que devem servir apenas como estimativa. 

 
Tabela 15.1-Estimativa dos preços unitários médios 

 
Fonte: Canholi, tese de doutoramento EPUSP, 1995 
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 Tabela 15.2-Composição do custo das galerias pré-moldadas. (dez ano 
2001 1US$ = R$ 2,40) 

 
 
Tabela 15.3-Composição do custo US$/m das tubulações ( dez ano 2001 

1US$ = R$ 2,40) 
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Nas Tabela (15.4) e (15.5) estão os custos totais dos reservatórios de 
detenção elaborado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas do Rio Grande do 
Sul, coordenado pelo prof. dr. Carlos E. M. Tucci em 2001 para o Plano 
Diretor de Drenagem de Caxias do Sul.  Observar que temos a altura do 
reservatório, área do reservatório, volume e custos. Os custos foram 
majorados em 20% para estimar as estruturas de saída e de entrada. 
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 Tabela 15.4- Detalhe dos custos dos reservatórios (ano 2001 1US$ = R$ 
2,40) 
Ordem Altura útil do 

 reservatório 
Prof.  

Escavação 
Área do  

reservatório 
Volume do  

reservatório 
 (m) (m) (m2) (m3) 

1 2 3 4 5 
1 2,60 3,20 5000,0 13000 
2 1,30 1,90 15000 28500 
3 2,54 1,04 10000 30400 
4 1,50 2,30 15000 34500 
5 2,00 2,55 3000 7650 
6 1,21 3,01 9000 27090 
7 2,20 2,90 10000 29000 
8 - 1,10 10000 11000 
9 - 0,80 11000 8800 
10 1,20 1,90 5600 10640 
11 1,50 1,95 3000 5850 
12 1,50 1,90 4500 8550 

   101100,0  
 

 
Tabela 15.5 continuação -Detalhe dos custos dos reservatórios (ano 
2001 1US$ = R$ 2,40) 
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Utilizando Análise de Regressão Linear obtivemos R2= 0,67 usando 

os dados da Tabela (15.4) e (15.5) obtendo a seguinte equação linear: 
 
   Custo (US$)  = 42,67 x Área do reservatório + 28931 x Altura – 6,98 x Volume – 35215 
 
Sendo: 
Custo: em dólares americanos US$ 
Área do reservatório que está sendo construído (m2) 
Altura de escavação (m) 
Volume do reservatório (m3) 
 

A Tabela (15.6) mostra que a média de variação entre o custo original 
e o obtido pela análise linear está em torno de 30% para mais ou para meno 

Tabela 15.6- Diferença da equação linear obtida  
Custo 

calculado
US$ 

Custo 
original 

US$ 
Dez/2001 

1US$=R$2,40

 
Diferença

142364 178233 0,20 
462320 458050 -0,01 
234262 221920 -0,06 
364025 251850 -0,45 

39398 55845 0,29 
159727 385257 0,59 
189065 336700 0,44 
314705 413633 0,24 
372731 430907 0,14 
129470 264339 0,51 

51962 42705 -0,22 
97121 62415 -0,56 

 
Uma outra maneira usualmente feita nos Estados Unidos é usar o 

custo em função do volume. Linearizando usando logaritmos e aplicando a 
análise de regressão linear obtemos: 
 

C= 69,18 x V 0,83 
Sendo: 
C= custo em dólares americanos US$ 
V= volume em m3 
O valor R2=0,39 apresentado erros de 56% para mais ou para menos. 
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Figura 15.1- Croquis dos elementos considerados no custo das galerias 
retangulares. 
Fonte: Plano Diretor de Drenagem Urbana, Porto Alegre, Tucci, 2001. 
 
Tabela 15.7 Custos unitários de tubos de concreto (dez. ano 2001 1US$ = R$ 
2,40) 
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Tabela 15.8-continuação- Custos unitários de tubos de concreto (dez ano 
2001 - 1US$ = R$ 2,40) 

Diâmetro da tubulação 
0,6m 0,8m 1,0m 1,2m 1,5m 1,8m 2,0m 

US$/m US$/m US$/m US$/m US$/m US$/m US$/m 
5 6 7 8 9 10 11 

7,6 10,1 12,7 15,2 19,0 22,8 25,3 
40,0 60,0 83,3 110,0 156,3 210,0 250,0 
4,0 6,0 8,3 11,0 15,6 21,0 25,0 
0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 
2,2 2,5 2,7 3,0 3,4 3,8 4,1 
6,1 6,9 7,7 8,4 9,6 10,7 11,5 
0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 
0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 
1,3 1,7 2,1 2,6 3,2 3,8 4,3 
6,0 9,7 14,3 19,8 29,8 41,7 50,7 
4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
5,8 12,6 18,9 23,1 46,4 68,8 87,6 
10,9 30,3 42,2 57,3 88,0 121,7 147,0 
93,4 149,7 202,5 261,0 382,3 516,0 617,4 
30,5 48,9 66,2 85,3 124,9 168,6 201,8 

123,9 198,6 268,7 346,3 507,2 684,6 819,2 
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Tabela 15.9 Custos US$/m de  galerias (dez ano 2001 1US$ = R$ 2,40) 

Galeria Custo unitário
0,80m X 0,80m 

 
Item 

US$ US$/m 
1 2 3 

Remoção e reposição de pav. Asfáltico (m3) 90,3 7,6 
Meio fio 2,5 5,1 
Escavação (m3) 20,8 57,5 
Remoção até 2km (m3) 2,1 5,8 
Escoramento Tipo A  (5%) 2,7 0,6 
Escoramento Tipo B   (25%) 5,0 5,7 
Escoramento Tipo C   (70%) 6,2 20,1 
Concreto magro fck>10MPA (m3) 62,7 5,1 
Enrocamento com brita (m3) 16,4 3,0 
Enrocamento com rachão (m3) 13,9 4,5 
Concreto armado (m3) 159,6 38,8 
Reaterro simples (20%) 1,8 0,6 
Reaterro com areia (20%) 11,9 4,3 
Reaterro com saibro (60%) 9,7 10,5 
PV (preço unitário e preço/metro) 208,3 4,2 
Tampão (preço unitário e preço/metro) 83,3 1,7 
Bocas de lobo (preço unitário e preço/metro) 62,5 2,5 
Sub-total  177,5 
Lucro e despesas indiretas (32,68%)  58,0 
Custo final  235,6 
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  Tabela 15.10 Custos US$/m de  galerias (dezembro do ano 2001 -1US$ = 
R$ 2,40) 

Galeria de concreto 
1,00mx 1,00m 1,20m x 1,20m 1,50mx1,50m 2,00m x2,00m 3,00mx3,00m 

US$/m US$/m US$/m US$/m US$/m 
4 5 6 7 8 

9,5 11,4 14,2 19,0 28,5 
5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

78,1 101,3 140,6 218,8 421,9 
7,8 10,1 14,1 21,9 42,2 
0,7 0,7 0,8 1,0 1,2 
6,2 6,7 7,5 8,7 11,2 

21,8 23,6 26,2 30,6 39,3 
6,4 7,7 9,6 12,9 19,3 
3,7 4,4 5,5 7,4 11,1 
5,6 6,8 8,4 11,3 16,9 

60,6 87,3 136,4 242,5 458,8 
0,8 1,0 1,2 1,6 2,4 
5,4 6,5 8,1 10,7 16,1 

13,2 15,8 19,7 26,3 39,5 
4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

233,3 296,6 405,8 625,9 1121,6 
76,2 96,9 132,6 204,5 366,5 

309,5 393,5 538,5 830,5 1488,2 
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Tabela 15.11- Componentes dos custos das tubulações circulares de 0,4m a 0,5m 

de diâmetro 
( dez do ano 2001 1US$ = R$ 2,40) 

 

 
 

 
Tabela 15.12-continuação- Componentes dos custos das tubulações 
circulares de 0,6m a 2,0m de diâmetro (dez ano 2001 1US$ = R$ 2,40) 

Diâmetro da galeria em metros 
0,6m 0,8m 1,0m 1,2m 1,5m 1,8m 2m 

US$/m US$/m US$/m US$/m US$/m US$/m US$/m 
5 6 7 8 9 10 11 

7,6 10,1 12,7 15,2 19,0 22,8 25,3 
40,0 60,0 83,3 110,0 156,3 210,0 250,0 
4,0 6,0 8,3 11,0 15,6 21,0 25,0 
0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 
2,2 2,5 2,7 3,0 3,4 3,8 4,1 
6,1 6,9 7,7 8,4 9,6 10,7 11,5 
0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 
0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 
1,3 1,7 2,1 2,6 3,2 3,8 4,3 
6,0 9,7 14,3 19,8 29,8 41,7 50,7 
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4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
5,8 12,6 18,9 23,1 46,4 68,8 87,6 
10,9 30,3 42,2 57,3 88,0 121,7 147,0 
93,4 149,7 202,5 261,0 382,3 516,0 617,4 
30,5 48,9 66,2 85,3 124,9 168,6 201,8 

123,9 198,6 268,7 346,3 507,2 684,6 819,2 
 
Exemplo 15.1- Como calcular a amortização mensal. 

Sendo o custo do reservatório de US$ 75.000 e considerando juros 
mensais de 0,72% (0,0072)  e período de 20 anos (20anos x 12meses = 240 
meses), o fator anual de recuperação do capital será (Mays e Tung, 1992 
p.25). 

                                 Capital   x    i   x    (1 + i ) n 

Amortização =  ---------------------------------- 
                                        (1+i )n  - 1  
sendo: 
n=20anos=240meses 
juros mensal = i = 0,0072  (ao mês ou seja 8,64% ao ano) 
Capital = US$ 75.000 
 
                          75.000 x 0,0072 x (1 + 0,0072 ) 240 

Amortização =  --------------------------------------------------------    = US$ 658 /mês 
                                (1+0,0072 )240  - 1  
 
Tabela 15.13- Custo estimado das BMPs para área de 20ha 

Tipo de BMP US$/BMP 
Bacia de detenção ou retenção 10.000 
Wetland (várzeas) 125.000 
Trincheira de infiltração 45.000 
Bacia de infiltração 15.000 
Filtro de areia   35.000 a  70.000 
Bio-retenção 60.000 
Vala gramada 3.500 
Faixa de filtro gramada  0 a 9.000 
Data base: 1997  

                                    Fonte: ASCE, 1998 
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15.2 Manutenção e Operação 

Segundo Peter Stahre e Ben Urbonas, 1990 devem ser discutidos nos 
projetos os seguintes tópicos: 

- Inspeção geral e manutenção; 
- Algas e plantas aquáticas; 
- Sedimentos; 
- Lixos flutuantes e poluentes; 
- Limpeza geral e 
- Erosão. 
As algas e outras plantas aquáticas ocorrem em lagoas de detenção 

alagadas onde existe um reservatório permanente. É praticamente impossível 
prevenir o crescimento de algas em meio urbano e a eliminação das mesmas. 

As algas em excesso podem causar odor e problemas estéticos. 
Para o Brasil não devemos esquecer os problemas com a dengue e com 

mosquitos. 
Segundo Schueler, 1992 in EPA o custo anual de manutenção de uma 

lagoa seca ou alagada varia de 3% a 5% do custo da obra. A remoção de 
sedimentos como areia, resíduos, terra etc, deverão ser feitos por 
equipamentos. Os transportes dos materiais deverão ser conduzidos a aterros 
sanitários. 

Tucci, 2001 cita que o custo anual de manutenção é aproximadamente de 
2% do custo da obra.  

Em Santo André, cidade localizada na Região Metropolitana de São Paulo 
o Serviço de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA) opera alguns 
reservatórios de detenção desde 1999. O reservatório de detenção do ribeirão 
dos Meninos, denominado AM3 tem área de 510ha, volume de 120.000m3 e 
até setembro de 2002, o volume de sedimentos retirados foi de 6,7 m3/ 
ha/ano.  

O custo para limpeza a cada três meses das grades e da retirada de 
sedimentos, principalmente nos meses de abril e outubro é de 1US$/m3, não 
estando incluso: pessoal de vigilância do reservatório e custo no aterro 
sanitário. Estima-se o custo global de US$ 4/m3 que é aproximadamente 10% 
do custo por m3 do reservatório de detenção. 

O custo de uma lagoa de detenção segundo o Center for Watershed 
Protection,1990 que se refere a Costs and Benefits of Stormwater BMPs, varia 
de US$ 17,50/m3 a US$ 35,00/m3, que é o valor aproximado dos custos 
obtidos na Região Metropolitana de São Paulo de US$ 34,00/m3 conforme  
Tomaz, 2002. 

Quanto ao lixo das ruas que vai para os córregos, rios e reservatórios de 
detenção, são da ordem de 5% do total coletado, conforme Tucci, 2001.  

É muito discutido nos Estados Unidos se uma lagoa de detenção alagada 
valoriza ou não o imóvel. Tudo indica que se há uma boa manutenção, 
segurança da lagoa, haverá uma valorização do imóvel que poderá chegar até 
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28%, concluído em 1992 pela National Association of Home Builders (EPA 
841-S-95-002 de setembro de 1995). Entretanto, uma péssima manutenção e 
operação, que coloca em risco a vida, saúde e segurança das pessoas das 
vizinhas, irão desvalorizar as propriedades. 
 

 
 
  Figura 15.3 -Exemplo de lagoa de detenção. 
  Fonte: Raleigh, USA. Neste caso, a lagoa valorizou os imóveis. 
 
Dica: o custo anual de manutenção e operação de um reservatório de 
detenção é de aproximadamente 10% do custo da obra. Para um 
reservatório que custa US$30/m3 o custo anual da manutenção e 
operação é aproximadamente US$ 3/m3. 
 

Tabela 15.14- Custo de manutenção anual das BMPs 
Tipo de BMP 

 
Custo manutenção anual 

(%) 
Bacia de retenção e Wetland 3 a 6% 
Trincheira de infiltração 5 a 20 
Bacia de infiltração (Livingston, 1997) 1 a 3% 
Bacia de infiltração (Schueler, 1987) 5 a 10% 
Filtro de areia 11 a 13% 
Bio-retenção 5 a 7% 
Vala gramada 5 a 7% 
Faixa de filtro gramada (filter strip) US$ 800/ha (manutenção) 
Data base: 1997  
Fonte: ASCE, 1998  
 

 
 



Capitulo 15 

 
15-16

 
 
 
 
 

         Tabela 15.15- Preços de operação e manutenção de BMP 

 
 
 
 

 
 
 
 

15.3 Custos típicos das BMPs 
Os custos estimados das BMPs estão na Tabela (15.16). 

 
                         Tabela 15.16- Custo típico das BMPs 

Tipo de BMP 
 

Custo Típico 
US$ /m3 

Bacia de detenção ou retenção 18 a 35 
Wetland (alagadiço) 21 a 44 
Trincheira de infiltração 141 
Bacia de infiltração 46 
Filtro de areia 106 a 212 
Bioretenção 187 
Vala gramada 18 
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Faixa de filtro gramada (filter 
strip) 0 a 46 
Data base: 1997  

Fonte: ASCE, 1998  
 
 

Tabela 15.17- Custos típicos de obras estruturais das BMPs 
 

 
 
15.4 Custo do reservatório de detenção de US$ /m3 de volume do 
reservatório 

No que se refere a custos, foram  analisados 10 (dez) reservatórios de 
detenção no município de São Paulo incluso desapropriação, e achou-se a 
taxa de  US$ 34/m3 com desvio padrão de US$ 13/m3. 

Custo médio de reservatório aberto = US$ 34/m3  
Para Tr=25anos e área impermeável aproximadamente de 70%.                 

Para o custo do reservatório fechado temos somente uma amostra, 
que é o piscinão do Pacaembu que fica na cidade de São Paulo. 
                       Custo médio de reservatório fechado = US$ 108/m3                       
Exemplo 15.2 
Estimar o custo de um reservatório de detenção aberto com 50.000m3 de 
volume. 
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O custo estimado é: 50.000 m3  x US$ 34/ m3  = US$ 1.700.000 
 
15.5 Custos não-estrutural das BMPs 

Os custos estrutural das BMPs é  disponível havendo grande 
quantidade de preços para serem consultados,  mas o grande problema são 
os custos não-estruturais que na maioria das vezes é difícil de se obter. 
 As medidas não estruturais são: limpeza de ruas; educação publica; 
identificação das ligações clandestinas nas galerias de águas pluviais; uso do 
solo; coleta de óleos e materiais perigosos, etc. 
 
Limpeza de ruas 
 A limpeza de ruas pode ser feita com equipamentos mecânicos ou a 
vácuo. Os equipamentos mecânicos possuem escovas  que removem as 
partículas da rua, enquanto que o vácuo remove partículas menores ainda. Os 
custos dos equipamentos a vácuo são maiores, mas a operação e 
manutenção é menor que os equipamentos mecânicos como se pode ver na 
Tabela (15.18). 
 
Tabela 15.18-Custo de equipamentos de limpeza de ruas 
Equipamento para 

limpeza de ruas 
Vida útil 
(anos) 

Preço de 
compra 
(US$) 

Custo de 
operação e 

manutenção 
(US$/km de guia) 

Mecânico 5 75.000 19 
Vácuo 8 150.000 9 
Fonte: ASCE, 1998  
 
Educação pública 

É importante os programas de educação pública que tem por objetivo 
reduzir a carga poluente mudando o comportando humano. Muitas prefeituras 
como a do município de Guarulhos no Estado de São Paulo possuem 
programas de educação ambiental que se destina a treinar professores e 
alunos com assuntos de recursos hídricos. 

Como os custos são difíceis de serem obtidos citaremos as despesas 
na cidade de Seattle que tem 535.000hab. um programa de educação 
ambiental que foi feito no ano de 1997 conforme Tabela (15.19). 
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Tabela 15.19- Despesas com programa anual de educação pública em Seatlle, 
Estado de Washington, USA 

Item Descrição Preço em US$ 
de 1997 

Suprimento para 
voluntários 

Cobertura de materiais para uso 
nas visitas 

17.500 

Comunicação Estratégia de comunicações por 
pessoal especializado. 

18.000 

Educação ambiental Custo de transporte de ônibus 
das escolas para as visitas em 
campos – 105escolas com 
quatro viagens cada) 

46.500 

Serviços de educação/ 
viagens 

Ajuda para os estudantes 
fazerem visitas 

55.000 

Treinamento de 
professores 

Custo do treinamento em 
classes para programas de 
meio ambiente 

3.400 

Equipamentos Equipamentos de educação nas 
salas de aulas. 

38.800 

Pessoal especialista em 
água 

Pessoal especializado para dar 
informações ao publico. 

79.300 

Pessoal especialista em 
equipamentos 

Pessoal especializado para 
fornecer materiais e 
equipamentos de suporte. 

12.100 

Grupo de jovens 
conservacionistas 

Ajudam na limpeza de córregos 210.900 

Fonte: ASCE, 1998  
 
Ligações clandestinas nas galerias de águas pluviais 

Muitas ligações clandestinas além de esgotos sanitários introduzem 
óleos e outro resíduos industriais nas redes de águas pluviais. Inspeções 
visuais e uso de equipamentos apropriados conseguem localizar as ligações 
clandestinas a custo de US$ 483/km2  a US$  676/km2. 
 
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 agrupados do que separadas conforme mostra a Tabela (15.20)  
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Tabela 15.20- 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 compactos 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  
 
Coleta de óleo e materiais perigosos 

Em muitas cidades há um programa de controle de coleta de resíduos 
perigosos  que é oferecido aos cidadãos para que os mesmos não os lancem 
nas redes de águas pluviais. 

Um programa anual deste custa aproximadamente US$ 30.000/ano 
com despesas de manutenção para recuperação de óleo coletado de US$ 
12.000/ano conforme dados da cidade de Livonia em Michigan citado por 
ASCE, 1997. 
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 Canais gramados  

 
Henry Darcy, engenheiro francês, fez as experiências em 1856 com 
filtros de areia para o abastecimento de água da cidade de Dijon na 
França. 
Darrel I. Leap in The Handbook of groundwater engineering. 
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Capítulo 16 - Canais gramados  
 
16.1 Introdução 

Os canais gramados são destinados a melhoria da qualidade da água 
pelo fenômeno da filtração. 

 
 
Figura 16.1- Canal gramado usual a beira de uma estrada em local de 
baixa densidade habitacional 
 
16.2 Dados de projeto dos canais gramados 

Um canal gramado deve ser calculado para três vazões conforme 
Figura (16.2). 

 QWQ  vazão devido ao volume para melhoria da qualidade das águas 
pluviais relativo ao volume WQv. 

 Q2 que é a vazão para período de retorno de 2anos, considerada por 
muitos, como a vazão que mais produz erosão. 

 Q10 que é a vazão para período de retorno de 10anos que é 
considerada nos projetos de microdrenagem. 

 
 

 
 

Figura 16.2- A figura mostra as três vazões para dimensionamento um canal gramado. 
 
 
 A seção mais usada é sem duvida a retangular que possui as seguintes 
características: 
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 Base: deverá estar entre 0,60m a 2,40m. 
 Altura máxima;   da seção para período de retorno de 10anos está 

em torno de 0,75m. 
 Altura de QWQ  é geralmente menor ou igual a 0,15m 
 Altura da borda livre: 0,15m 

 
 
 
 O canal gramado deverá ter as seguintes recomendações de projeto: 

 Área de contribuição do canal deverá ser igual ou menor que 2ha. 
 A declividade do canal deverá ser igual ou menor que 4%. 
 A declividade do talude deverá ser 4 (H): 1 (V) 
 O tempo de residência mínimo é de 5min podendo ir até 9min. 
 O comprimento mínimo do canal é de 30m. 

 
 As velocidades de um canal gramado deverão seguir os seguintes 
limites: 

O canal gramado para melhoria da qualidade das águas pluviais pode 
ser: 

 Velocidade da vazão QWQ deve ser menor ou igual a 0,30m/s. 
 Velocidade da vazão relativa a Q2 deve ser menor ou igual a 

11,2m/s ou 1,5m/s. 
 Velocidade da vazão relativa a Q10 deverá ser menor ou igual a 

2m/s.  
 
16.3 Eficiência dos canais gramados 

De modo geral, os canais gramados reduzem somente 50% de material 
particulado como os sólidos totais em suspensão. Remove também alguns 
metais pesados como Cu, Pb, Zn e Cd em aproximadamente 30%, menos 
os metais solúveis, conforme Tabela (16.1). 

 
       Tabela 16.1 - Remoção de poluentes em canais gramados 

Poluente  Redução 
Sólidos totais em suspensão (TSS) 50% 
Fósforo total (PT) 25% 
Nitrogênio total (NT) 20% 
Coliformes fecais Dados insuficientes 
Metais pesados 30% 
 Fonte: ESTADO da GEORGIA, (2001). 
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16.4 Pré-tratamento 
               Os canais gramados podem ter pré-tratamento com armazenamento 
de 0,1x WQv e que são construídos na entrada do canal. 
                Muitas vezes se há entrada de vazões laterais é costume fazer 
gramados como faixas de filtro gramado, funcionando como pré-tratamento 
das águas laterais ao canal conforme de pode ver na Figura (16.3). 
               Caso não seja feito pré-tratamento no canal gramado a sua vida útil 
irá diminuir. 

 
 

 
 
 

Figura 16.3- Canal gramado junto a uma estrada destacando-se o pré-tratamento 
a direita, onde se instalou um riprap. 
Fonte: Geórgia, 2001. 

 
 

16.5 Tempo de concentração 
O tempo de concentração é o tempo que leva uma gota de água mais 

distante até o trecho considerado na bacia. 
 
Método do Federal Aviation Agency 

Para áreas de 2ha o tempo de concentração pode ser calculado pela 
fórmula do Federal Aviation Agency. 

tc=0,69 x (1,1 – C) x L 0,5/ S 0,333 

Sendo: 
tc= tempo de concentração (min) 
C= coeficiente de runoff= Rv= 0,05 + 0,009 x AI 
AI= área impermeável (%) 
L= comprimento do talvegue que dever ser menor ou igual a 150m. 
S= declividade do terreno (m/m) 
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Exemplo 16.1 
Calcular o tempo de concentração de área com 2ha com 142m de talvegue e 
com declividade média de 3% e área impermeável de 70%.. 
S= 3% = 0,03 m/m 
L= 142m 
AI= 70% 
C=Rv= 0,05 + 0,009 x AI= 0,05 + 0,009 x 70= 0,68 

tc=0,69 x (1,1 – C) x L 0,5/ S 0,333 

tc=0,69 x (1,1 – 0,68) x 1420,5/ 0,03 0,333 

tc= 11min 
 
Método do SCS lag-1975 

Vale até 8km2 de area de bacia. 
tc= 0,0136 x L 0,8 x (1000/CN – 9) 0,7 / S 0,5 

Sendo: 
tc= tempo de concentração (min) 
L= comprimento da bacia (m) 
CN= número da curva do SCS 
S= declividade da bacia (m/m) 
 
Exemplo 16.2 
Calcular o tempo de concentração de área com 2ha com 142m de talvegue e 
com declividade média de 3% e área impermeável de 70%.. 
S= 3% = 0,03 m/m 
L= 142m 
CN= 89 

tc= 0,0136 x L 0,8 x (1000/CN – 9) 0,7 / S 0,5 
tc= 0,0136 x 142 0,8 x (1000/89 – 9) 0,7 / 0,03 0,5 
tc= 7,4min.  

 
 
16.6  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 
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16.7 Equação de Paulo S. Wilken para RMSP (Região Metropolitana de 
São Paulo) 

Para a RMSP vale a seguinte Equação: 
             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); 
tc= duração da chuva (min). 
 
16.8 Equação de Manning 

• Primeiramente por método de análise hidrológica achamos a vazão Q 
(m3/s); 

• Achamos a declividade S (m/m) e selecionamos a vegetação e altura 
da mesma. 

• Escolhemos o valor da altura de água y (m). 
• Calculamos a Equação de Manning para achar a largura do topo T 

(m). 
 

Q= (1/n) x A x R (2/3) S 0,5 
Sendo: 
n= coeficiente de rugosidade de Manning.  
n=0,20 para canais gramados onde freqüentemente é feita a roça.  
n=0,24 a para canais gramados onde não é feita a roça.  
n=0,03 para canais gramados muito largos usar e onde a altura do 
mesmo é maior que 300mm.  

      n=0,25 valor muito usado do coeficiente de rugosidade de Manning. 
Q= vazão de projeto (m3/s); 
A= área da seção transversal (m2); 
R= raio hidráulico (m) = Área molhada/ perímetro molhado.   
S=declividade do canal (m/m). 

Na Figura (16.1) estão os dados geométricos de diversas seçoes 
transversais. 
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Figura 16.1- Dados geométricos das seções dos canais gramados. 
Apresentamos ainda dados aproximados para o calculo do comprimento T 

relativo ao topo da secção. Como o valor T>>y e Z2 >>1 (Z: declividade lateral 
do canal) certos termos podem ser desprezados e obtemos as seguintes 
equações conforme Austrália, 1998). 

 
Canal gramado parabólico 
A= (2/3) x T x  y                         R=0,67y 
 
Canal gramado trapezoidal 
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A= b x y + Z x Y 2                       R=y 
 
Canal gramado  triangular 
A= Z x Y 2                                    R=0,5y 
 
Canal gramado retangular 
A= T x y                                        R=y 
 

      Substituindo as expressões de A e de R e achando o valor de T temos: 
 
Canal gramado parabólico 

      T= 1,962  Q . n/  y 1,67  S 0,5 
 
Canal gramado trapezoidal 

      b=  Q . n/  [y 1,67  S 0,5 ] –Z  y 

Sendo: 
b=comprimento da base do trapézio. 

      T= b + 2 . y . Z 
 
Canal gramado triangular 

      T= 3,182  Q . n/  [y 1,67  S 0,5]  
 

Canal gramado retangular 
      T=  Q . n/  y 1,67  S 0,5 

 
16.9 Comprimento do canal gramado 

Em um canal gramado o tempo de residência mínimo t deve ser de 
5min podendo chegar até 9min. 

L= V.  t .  60 
Sendo 
t= tempo de residência mínimo 5min. 
L= comprimento do canal gramado (m) ≥ 30m. 
V= velocidade da água no canal para a vazão de melhoria da qualidade das 
águas pluviais. Em geral deve ser menor que 0,3m/s. 
 
 
16.10 Vazão relativa ao volume WQv que chega até o pré-tratamento 
usando o Método Racional para P= 25mm    

Quando se adota um valor de P, por exemplo, igual a 25mm e 
queremos que uma BMP seja feita off line, então temos que desviar as águas 
pluviais. Isto geralmente é feito usando o método  TR-55 do SCS com o valor 
de CN, usando a Equação de Pitt.  
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Exemplo 16.3 
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 

conforme  Capitulo 19 deste livro. 
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 SCS – TR-55 do Capitulo 4 deste livro.  
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 

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.  
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Exemplo 16.4 
Para área da bacia de 2ha, tc= 11min, C=Rv=0,68 calcular a vazões de pico 
para período de retorno de 2anos e 10anos para a região Metropolitana de 
São Paulo usando TR-55 do SCS com precipitações da RMSP. 
Vamos calcular as vazões para Tr=2anos e Tr=10anos usando o TR-55 do 
SCS. 
Para a RMSP conforme Tomaz, 2002 temos: 
 

Tabela 16.2- Precipitações diárias para períodos de retorno de 2anos e 
10 anos para a região Metropolitana de São Paulo 

Período de retorno Tr Precipitação diária pela formula de 
Martinez e Magni, 1999 

2anos 64,1mm 
10anos 103,3mm 

 
 
Para Tr=2anos e P= 64,1mm conforme Tabela (16.1) 
Como AI=70% 

Vamos calcular o CN composto conforme Tomaz,2002: 
Para área permeável com relva entre 50% a 75% e solo tipo B do 

SCS  adotamos CNp=69 e como AI=70% temos: 
CNw= CNp x (1-AI/100) + (AI/100) x 98 

CNw=69 x (1-70/100) + (70/100) x 98 
CNw= 20,7+ 68,6=89,3 

Adoto CN=89 
 
S= 25400/ CN – 254 = 25400/89 – 254 =31,39mm 
Ia = 0,2 S = 0,2 x 31,39mm=6,3mm 
P24, 2 = 64,1mm 
Ia/P= 6,3mm/64,1mm =0,10  
Mas: 

Q= (P – 0,2S) 2 / (P + 0,8S) 
P=64,1mm 
S=31,39mm 

Q= (P – 0,2S) 2 / (P + 0,8S) 
Q= (64,1– 0,2x 31,39) 2 / (64,1 + 0,8x 31,39) 

Portanto o Q excedente; 
                                            Q= 37,5mm=3,75cm 
Escolhendo Chuva Tipo II para a Região Metropolitana de São Paulo 
conforme Capitulo 19 e usando Ia/P=0,10 obtemos. 

Co= 2,55323 
C1= -0,6151     
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C2=-0,16403 
tc= 11min = 0,18h (tempo de concentração) 
log (Qu) = Co + C1 log tc + C2 (log tc)2 – 2,366 
log Qu = 2,55323 – 0,6151log (0,18) –0,16403 [ log (0,18) ] 2  - 2,366 
log Qu = 0,5544 
Qu = 3,58m3/s /cm / km2  (pico de descarga unitário) 
Qp= Qu x A x Q 
A=2ha = 0,02km2 
Q=2,3cm 
Qp= Qu x A x Q x Fp =3,58m3/s/cm/km2 x 0,02km2 x 3,75mm  =0,27m3/s   

Portanto, a vazão de descarga para Tr=2anos é 0,27m3/s. 
 
Para Tr=10anos e P= 103,3mm conforme Tabela (16.2) 

S= 25400/ CN – 254 = 25400/89 – 254 =31,39mm 
Ia = 0,2 S = 0,2 x 31,39mm=6,3mm 
P24, 10 = 103,3mm 
Ia/P= 6,3mm/103,3mm =0,06.           Adoto Ia/P= 0,10  
Mas: 

Q= (P – 0,2S) 2 / (P + 0,8S) 
P=103,3mm 
S=31,39mm 

Q= (P – 0,2S) 2 / (P + 0,8S) 
Q= (103,3– 0,2x 31,39) 2 / (103,3 + 0,8x 31,39) 

Portanto o Q excedente; 
                                            Q= 73,3mm=7,33cm 
Escolhendo Chuva Tipo II para a Região Metropolitana de São Paulo 
conforme Capitulo 19 e usando Ia/P=0,10 obtemos. 

Co= 2,55323 
C1= -0,6151     
C2=-0,16403 

tc= 11min = 0,18h (tempo de concentração) 
log (Qu) = Co + C1 log tc + C2 (log tc)2 – 2,366 
log Qu = 2,55323 – 0,6151log (0,18) –0,16403 [ log (0,18) ] 2  - 2,366 
log Qu = 0,5544 
Qu = 3,58m3/s /cm / km2  (pico de descarga unitário) 
Qp= Qu x A x Q 
A=2ha = 0,02km2 
Q=7,33cm 
Qp= Qu x A x Q x Fp =3,58m3/s/cm/km2 x 0,02km2 x 7,33mm  =0,53m3/s   

Portanto, a vazão de descarga para Tr=10anos é 0,53m3/s. 
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Exemplo 16.5 
Dados as vazões para a melhoria da qualidade das águas pluviais QWQ e as 
vazões para período de retorno de 2anos e 10 anos, dimensionar um canal 
gramado com declividade longitudinal de 4%, para uma área de bacia de 2ha. 

QWQ=  0,12 m3/s 
Q2=  0,27 m3/s 
Q10=  0,53m3/s 
Rv= 0,68 

WQv= (P/1000) x Rv x A 
WQv= (25/1000) x 0,68 x(2ha x 10.000m2)= 340m3 
Pré-tratamento= 0,1 x WQv= 0,1 x 340m3 = 34m3 

 
O calculo é feito por tentativas. 
Adotamos declividade do talude 4:1 ou seja Z=4 
 
A área da seção transversal trapezoidal molhada fica: 

A= ( b + z y  ) y= (b – 4y) y 
O  perímetro hidráulico P será; 

P= b + 2y x (1 + z2) 0,5  
O raio hidráulico R será: 
R= A/P  

 
Equação de Manning 
n=0,24 (adotado) 
S= 0,04 m/m (4%) 

Q= (1/n) x A x R (2/3) S 0,5 
A maneira mais pratica é usar planilha Excel conforme variando a 

largura e a altura até se achar a vazão que precisamos e a velocidade 
máxima admitida. 
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Tabela 16.3 –Planilha calculada em Excel da formula de Manning para 
seção trapezoidal. 

 
 

Declividade 
S 
 

(m/m) 

Coeficiente 
de 

rugosidade 
de 

Manning 
n 

 
Declividade 
do talude  
z (H): 1 (V) 

 

 
Largura 
da base

B 
 

(m) 

 
Lamina 

da 
água 
(m) 
y 

0,04 0,24 4 2,4 0,10 
0,04 0,24 4 2,4 0,15 
0,04 0,24 4 2,4 0,17 
0,04 0,24 4 2,4 0,27 
0,04 0,24 4 2,4 0,37 
0,04 0,24 4 2,4 0,38 
0,04 0,24 4 2,4 0,39 
0,04 0,24 4 2,4 0,58 
0,04 0,24 4 2,4 0,68 
0,04 0,24 4 2,4 0,78 
0,04 0,24 4 2,4 0,88 
0,04 0,24 4 2,4 0,98 
0,04 0,24 4 2,4 1,08 

 
 

Tabela 16.4-continuação–Planilha calculada em Excel da formula de 
Manning para seção trapezoidal. 

Área 
molhada 

A 
(m2) 

Perímetro 
molhado 

P 
(m) 

Raio 
Hidráulico

R=A/P 
(m) 

Vazão 
de pico 

Q 
(m3/s) 

 
Velocidade 

 
(m/s) 

0,28 3,22 0,09 0,046 0,16 
0,45 3,64 0,12 0,093 0,21 
0,52 3,80 0,14 0,116 0,22 
0,94 4,62 0,20 0,271 0,29 
1,44 5,45 0,26 0,492 0,34 
1,49 5,53 0,27 0,518 0,35 
1,54 5,61 0,28 0,544 0,35 
2,74 7,18 0,38 1,200 0,44 
3,48 8,00 0,44 1,666 0,48 
4,31 8,83 0,49 2,223 0,52 
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5,21 9,65 0,54 2,878 0,55 
6,19 10,48 0,59 3,636 0,59 
7,26 11,30 0,64 4,502 0,62 

 
 

Tabela 16.5 –Resumo dos cálculos 
Velocidade 

 
 
 

 
Vazões de projeto 

 

 
Altura da lâmina liquida Y

 Calculada máxima
 (m3/s) (m) (m/s) (m/s) 

QWQ 0,12 0,17 0,22 0,30 
Q2 0,27 0,27 0,29 1,50 

Q10 0,53 0,39 0,35 2,00 
 
O comprimento mínimo do canal gramado deverá ser: 

L= V.  t .  60 
L= 0,22 x  5 x  60= 66m 

Sendo 
t= tempo de residência mínimo 5min. 
L= comprimento do canal gramado (m) ≥ 30m. 
V= velocidade da água no canal para a vazão de melhoria da qualidade das 
águas pluviais. Em geral deve ser menor que 0,3m/s. 

Portanto, o canal gramado deverá ter no mínimo de 66m para ser 
eficiente. 
 
16.11 Canal gramado molhado  

O canal gramado para melhoria da qualidade das águas pluviais molhado 
é denominado aquele que corta o lençol freático, estando sempre com 
água. Funciona como se fosse uma várzea artificial, ou seja, uma wetland, de 
modo geral é mais eficiente, conforme Figura (16.43).  
 

 
Figura 16. 4- Exemplo de canal gramado molhado.  

                                                 Fonte: Estado de Vermont, 2000. 
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16.12 Check dam 

São pequenas barragens destinadas a diminuir a velocidade das águas 
pluviais e a manter um nível de água para facilitar a infiltração e aumentar o 
armazenamento de água, conforme as Figuras (16.2) e (16.3). São 
construídas ou revestidas de pedras ou em madeira para evitar a erosão e 
muitas vezes usadas como obras provisórias.  

Possuem altura de 0,15m a 0,90m, sendo em média 0,40m e em forma 
piramidal, com declividade de 1:2. O centro da check dam deve ser mais 
baixo 0,15m das bordas. 

As check dams segundo a EPA, 1999 devem ser espaçadas a cada 17m 
se a declividade exceder de 4%, é recomendado que não seja feita de terra 
devido à erosão. 
 

 
Figura 16.2 - Vista de uma check-dam de canal gramado. 
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Figura 16.4 - Check dams 
 
 
 

 
Figura 16.13- Dados geométricos das seções dos canais gramados 

triangular e trapezoidal. 
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Figura 16.14- Dados geométricos das seções de canal gramado 

trapezoidal. 
 

O volume de um canal trapezoidal conforme Figura (16.10) é: 
V= (d. Z. L )/3  + ( d. b. L) /2 

b= 1,20m =base do canal trapezoidal (m): 
L= comprimento do canal entre as bermas (check dam) (m); 
Z= 3=talude do canal . Z (horizontal): 1 (vertical) 
d= 0,60m=profundidade do canal (m) 
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Figura 16.9 - Exemplo de canal gramado para infiltração ao longo de uma 

estrada. 
 

16.13 Custos 
• Custo de construção é baixo. 
• US$ 5,4/m2 de canal gramado seco ou molhado (Vancouver, 2003). 
• Custo de canais gramados secos ou molhados com largura de 3,05m e 

taludes 3:1 e altura com berma: US$75/berma a US$ 100/berma 
(Vancouver, 2003). 

• Custo de canal de drenagem comum, conforme FHWA, 2004 varia de 
US$16/m a US$49/m. 

• Custo de construção estimativo US$ 3.700/ha de área servida com 
canal com largura de 3,05m. 

• Segundo EPA, 1999 citando estudos elaborados em Wisconsin que o 
custo do canal gramado varia de US$28/m a US$164/m, salientando 
que embora os custos sejam altos, pois incluem diversos outros custos. 

• Custo médio de canais gramados incluso as contingências: US$5,4/m2 
(Califórnia Stormwater BMP Handbook, janeiro de 1993). 

 
16.14 Manutenção 

• Os canais gramados, em tempo de seca, devem ser regados. 
• O custo de manutenção de canais secos ou gramados varia de 5% 

a 10% do custo total da obra e por ano. 
• Manutenção: 5% do preço da construção/ano (Vancouver, 2003). 
• Deve ser regado nos primeiros meses de funcionamento. 
• O lixo e os resíduos devem ser removidos freqüentemente. 
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• O uso de fertilizador ou herbicida deve ser o mínimo para não causar 
impacto adverso na qualidade da água. 

• A limpeza dos sedimentos nas barragens (check dam) tem ser feita 
constantemente. 

• Verificar sempre se há grama. Caso contrário deverá ser plantado. 
• Deve ser feito um plano de manutenção. 
• As inspeções e roça do mato têm que ser freqüentes. 
• Tem que ser estabelecido programa para a retirada de sedimentos. 
•  A remoção de lixo e outros resíduos têm que ser freqüente. 
• O custo anual de manutenção segundo FHWA, 2004 varia de US$1,9/m 

a US$4,10/m. 
• O custo anual de manutenção segundo EPA, 1999 é aproximadamente 

de US$ 1,90/m para um canal com 0,5m de altura. 
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O método Delfos, para análise de impactos ambientais, deve-se ao modo 
como os oráculos de Delfos respondiam na antiga Grécia. O oráculo era o 
intermediário entre os conselhos dos deuses e o homem. Esse método foi 
desenvolvido nos Estados Unidos no ano de 1944. 
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Capítulo 7 - Método Racional (≤ 2km2) 
 

17.1 Introdução  
A chamada fórmula racional é a seguinte: 
 

         Q= C . I . A /360                                                  (Equação 17.1) 
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 
 
Nota: adotamos para o método Racional para áreas menores que 2km2 
conforme o DAEE (Departamento de Águas e Energia do Estado de Sao 
Paulo). 

 
Exemplo 17.1 
Dada área da bacia A= 5ha, coeficiente de escoamento superficial C= 0,70 e 
intensidade da chuva   
I= 50mm/h. Calcular o vazão de pico Q. 
 
             Q= C . I . A /360 = 0,70 x 50mm/h x 5ha/360= 0,49m3/s 
 
17.2 Intensidade da chuva 

Intensidade (I ou i) é a precipitação por unidade de tempo, obtida 
como a relação I= P / t, expressa-se normalmente em mm/hora ou 
mm/minuto.  
 
17.2.1 Equação de Paulo S. Wilken para RMSP (Região Metropolitana de 
São Paulo) 
 
             1747,9 . Tr

0,181 
     I =------------------------       (mm/h)                     (Equação 17.2) 
              ( t + 15)0,89 
Sendo: 
I= intensidade média da chuva  (mm/h); 
Tr = período de retorno (anos); 
tc= duração da chuva (min). 
 
17.2.2 Equação de Martinez e Magni,1999   para a RMSP. 
 
I =  39,3015 (t + 20) –0,9228  +10,1767 (t +20) –0,8764 . [ -0,4653 – 0,8407  ln  ln ( T / ( T - 1))]                    
(Equação 17.3) 
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Para chuva entre 10min e 1440min 
 
Sendo: 
I= intensidade da chuva (mm/min); 
t= tempo (min); 
ln= logaritmo neperiano 
T= período de retorno (anos), sendo T≤ 200 anos 
 
 Conforme DAEE, 2005 as equações de Martinez e Magni estão 
definidas até período de retorno de 200 anos mas, as vezes, pela ausência de 
outra equação, a extrapolação é feita para período de retorno até 1.000 anos. 

 
 

Dica: a Equação (17.3) de Martinez e Magni de 1999 é a mais nova a ser 
usada na Região Metropolitana de São Paulo. 
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Tabela 17.1 – São Paulo: Previsão de alturas máximas de chuvas em mm 

Período de retorno 
(anos) 

Duração da 
chuva 

2 5 10 15 20 25 50 100 200 
10 min 16,2 21,1 24,4 26,2 27,5 28,5 31,6 34,6 37,6 
15 min 21,1 27,5 31,8 34,2 35,9 37,2 41,2 45,2 49,1 
20 min 24,9 32,5 37,6 40,4 42,4 44,0 48,7 53,4 58,1 
25 min 27,9 36,5 42,2 45,4 47,7 49,4 54,8 60,1 65,4 
30 min 30,3 39,8 46,0 49,5 52,0 53,9 59,8 65,6 71,4 

1 h 39,3 51,8 60,1 64,7 68,0 70,5 78,3 86,0 93,6 
2 h 46,8 62,1 72,3 78,0 82,0 85,1 94,6 104,0 113,4 
6 h 55,7 74,9 87,6 94,7 99,7 103,6 115,5 127,2 139,0 
8 h 57,6 77,7 91,0 98,5 103,7 107,8 120,2 132,6 144,9 

10 h 59,1 79,8 93,6 101,3 106,8 111,0 123,9 136,7 149,4 
12 h 60,2 81,5 95,6 103,6 109,2 113,5 126,8 139,9 153,0 
18h 62,5 85,2 100,1 108,6 114,5 119,1 133,1 147,0 160,9 
24h 64,1 87,7 103,3 112,1 118,2 123,0 137,6 152,1 166,5 

Fonte: aplicação da fórmula de Martinez e Magni de 1999 
 
Tabela 17.2 – São Paulo: Previsão de máxima intensidade de chuvas em 

mm/hora 
Período de retorno 

(anos) 
Duração 
da chuva

2 5 10 15 20 25 50 100 200 
10 min 97,3 126,9 146,4 157,4 165,2 171,1 189,4 207,6 225,8 
15 min 84,4 110,2 127,3 136,9 143,7 148,9 164,9 180,8 196,6 
20 min 74,6 97,5 112,7 121,3 127,3 131,9 146,2 160,3 174,4 
25 min 66,9 87,6 101,3 109,0 114,4 118,6 131,4 144,2 156,9 
30 min. 60,7 79,5 92,0 99,1 104,0 107,8 119,5 131,2 142,8 

1 h 39,3 51,8 60,1 64,7 68,0 70,5 78,3 86,0 93,6 
2 h 23,4 31,1 36,1 39,0 41,0 42,5 47,3 52,0 56,7 
6 h 9,3 12,5 14,6 15,8 16,6 17,3 19,2 21,2 23,2 
8 h 7,2 9,7 11,4 12,3 13,0 13,5 15,0 16,6 18,1 
10 h 5,9 8,0 9,4 10,1 10,7 11,1 12,4 13,7 14,9 
12 h 5,0 6,8 8,0 8,6 9,1 9,5 10,6 11,7 12,8 
18h 3,5 4,7 5,6 6,0 6,4 6,6 7,4 8,2 8,9 
24h 2,7 3,7 4,3 4,7 4,9 5,1 5,7 6,3 6,9 

Fonte: aplicação da fórmula de Martinez e Magni de 1999 
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17.3 Tempo de concentração 
O tempo de concentração é o tempo que leva uma gota de água mais 

distante até o trecho considerado na bacia. 
Existem três maneiras em que a água é transportada em uma bacia: a 

primeira é o escoamento superficial, a segunda é o escoamento em tubos e a 
terceira é o escoamento em canais, incluso sarjetas. 

Existem várias fórmulas empíricas para determinar o valor do tempo 
de concentração, mas sem dúvida o melhor é usar o método cinemático. 
 A obtenção do tempo de concentração é uma informação importante, 
porém difícil de ser obtida. Enfim, como diz (McCuen,1993), o projetista deve 
saber que não é possível obter o valor do tempo de concentração por um 
simples método.  
 
17.3.1 Método da velocidade ou método cinemático 

No início do escoamento temos o escoamento superficial sobre 
pastagens, florestas, ruas, etc, que podem ser obtidas pelo método da 
velocidade, por exemplo. Se tivermos a velocidade (V) e o comprimento (L) 
poderemos ter o tempo, através da relação: Tempo= Comprimento (L)/ 
Velocidade (V), nas unidades convenientes. 
 
     T1 = L1/ V1 , T2= L2/V2, T3= L3/V3,....., Ti = Li/Vi         (Equação 17.4) 
 

T1,T2 ,T3,..+ Ti  serão os tempos de escoamentos superficiais por 
valas de terra, valas de grama, canaletas, galerias circulares, retangulares 
etc. 

A soma dos tempos de escoamentos superficiais (Travel Time) ou 
tempo de trânsito fornecerá o tempo de concentração tc: 

 
        tc = T1 + T2 + T3 + ....+ Ti          (Equação 17.5) 

Em canaletas, valas, tubos, canais poderão ser usados a equação de 
Manning na forma: 

V= n –1 x R 2/3 x S 0,5                                
A equação acima pode ser simplificada para: 

       V= k x S 0,5                          (Equação 17.6) 
Onde: 
V= velocidade (m/s); 
R= raio hidráulico (m), 
n= coeficiente de rugosidade de Manning, 
k= n -1 x R 2/3 
S= declividade em (m/m). 

O valor de k, raio hidráulico e rugosidade de Manning pode ser obtido 
pela seguinte Tabela (17.3), de acordo com o uso da terra ou regime de 
escoamento. 
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Tabela 17.3 - Valores de “n”, raio hidráulico (m) e de “k” para o método 
da velocidade  

 
Uso da terra/regime de 
escoamento 

Rugosidade 
n de 

Manning 
  

Raio 
Hidráulico 

R  
(m) 

 
Valor de k 

Floresta 
Com vegetação rasteira 
densa 

0,8 0,076 0,22 

Com pouca vegetação 
rasteira 

0,4 0,067 0,41 

Com bastante vegetação 
rasteira 

0,2 0,061 0,77 

Grama 
Grama Bermuda 0,41 0,046 0,31 
Densa 0,24 0,037 0,46 
Curta 0,15 0,031 0,65 
Pastagem de grama curta 0,025 0,012 2,12 

Terra cultivada convencional 
Com resíduo 0,19 0,018 0,37 
Sem resíduo 0,09 0,015 0,68 

Agricultura 
Culturas em carreiras 
retilíneas 

0,04 0,037 2,76 

Culturas em contornos ou 
em faixas de diferentes 
plantações. 

0,05 0,018 1,39 

Terra de cultura não 
utilizada (rodízio) 

0,045 0,015 1,37 

Pastagens 0,13 0,012 0,41 
Sedimentos aluvionais 0,017 0,012 3,12 
Canal gramado para 
passagem da água 

0,095 0,305 4,77 

Região montanhosa 
pequena 

0,04 0,153 7,14 

Área pavimentada com 
escoamento superficial 
(opção A) 

0,011 0,018 6,31 

Área pavimentada com 
escoamento superficial 
(opção B) 

0,025 0,061 6,20 

Canaleta pavimentada 0,011 0,061 14,09 
Fonte: McCuen,1998 p. 143 
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Exemplo 17.2 
Calcular os tempos de escoamento superficial (Travel Time) de dois trechos, 
sendo o primeiro de vala gramada densa com 120m de comprimento e 
declividade de 7% (0,07m/m) e o segundo de escoamento na sarjeta com 
270m e 2% (0,02m/m) de declividade. 

Verificando a Tabela (17.3) e usando grama densa, com k= 0,46 e 
como S= 0,07m/m e L= 120m, usando a V= k x S 0,5= 0,46 x 0,07 0,5= 0,12m/s 

 
Como T= L/(V x 60) = 120/(0,12 x 60)= 6,67min 

 
Portanto, T1= 6,67min. 
No segundo trecho temos L= 270m, S= 0,02m/m e escoamento na 

sarjeta com k= 14,09 conforme Tabela (17.3), teremos: V= k x S 0,5= 14,09 x 
0,02 0,5= 1,99m/s 

Como T=L / (V x 60)= 270/(1,99 x 60)= 2,26min 
Portanto, T2= 2,26min. 

O tempo de escoamento total será T1+T2 = 6,67min + 2,26min= 8,93min 
 
17.3.2 Fórmula de Kirpich 

Outra fórmula muito usada é de Kirpich, feita em 1940. Kirpich possui 
duas fórmulas, uma que vale para o Estado da Pennsylvania e outra para o 
Tennessee, ambas dos Estados Unidos. Valem para pequenas bacias até 
50ha, ou seja, 0,5km2 (1 a 112 acres) e para terrenos com declividade de 3 a 
10%.  

Segundo  Akan,1993, a fórmula de Kirpich é muito usada na aplicação 
do Método Racional, principalmente na chamada fórmula de Kirpich do 
Tennessee.  

No Tennessee, Kirpich fez estudos em seis pequenas bacias em 
áreas agrícolas perto da cidade de Jackson. A região era coberta com árvores 
de zero a 56% e as áreas variavam de 0,5ha a 45ha. As bacias tinham 
bastante declividade e os solos eram bem drenados (Wanielista et al.,1997). 

A equação de Kirpich, conforme Chin, 2000 é a seguinte: 
 

     Tennessee   tc= 0,019 . L0.77/ S0,385                     (Equação 17.7) 
 
Sendo: 
tc= tempo de concentração (min); 
L= comprimento do talvegue (m); 
S= declividade do talvegue (m/m). 
 

Segundo (Porto, 1993), quando o valor de L for superior a 10.000m a 
fórmula de Kirpich subestima o valor de tc. 
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Segundo Chin,2000 p. 354 a equação de Kirpich é usualmente 
aplicada em pequenas bacias na área rural em áreas de drenagem inferior a 
80ha (oitenta hectares). 
 
Exemplo 17.3 
Usemos a Equação (17.7) de Kirpich para o Tennessee para achar o tempo 
de concentração tc sendo dados L= 200m e S= 0,008m/m em uma bacia 
sobre asfalto. 
   tc= 0,019 . L0.77/ S 0,385 = 0,019 . 200 0,77 / 0,008  0,385 = 7,38min 
Como o escoamento da bacia é sobre asfalto devemos corrigir o valor de tc 
multiplicando por 0,4. Portanto: 

tc= 0,4  x 7,38min=  2,95min, que é o tempo de concentração a ser 
usado. 
 
DICA sobre Kirpich: a fórmula foi feita em áreas agrícolas em áreas até 
44,8ha ( 0,448 km2) com declividades de 3% a 10%.  

O tempo de concentração da fórmula de Kirpich deve ser multiplicado 
por 0,4 quando o escoamento na bacia está sobre asfalto ou concreto e deve 
ser multiplicado por 0,2 quando o canal é de concreto revestido (Akan, 1993 
p. 81). 

Chin, 2000 sugere que a equação de Kirpich deve ser multiplicada por 
2 quando o escoamento superficial for sobre grama natural e multiplicar por 
0,2 quando a superfície do canal for de concreto e multiplicar por 0,4 quando 
a superfície do escoamento superficial for de concreto ou asfalto.  
 
17.3.3 Fórmula Califórnia Culverts Practice (Adotado em outorgas pelo 
DAEE) 

A grande vantagem desta fórmula é a fácil obtenção dos dados, isto é, 
o comprimento do talvegue e a diferença de nível H (Porto, 1993) e DAEE, 
2005. 
      tc= 57 x (L3/H) 0,385= 57. L1,155 . H-0,385       (Equação 17.8) 
Onde: 
tc= tempo de concentração (min); 
L= comprimento do talvegue (km); 
H= diferença de cotas entre a saída da bacia e o ponto mais alto do talvegue 
(m). 
  tc= 57 x (L2/Seq) 0,385                            (Equação 17.9) 
 
Seq= [L / (L1/S1

0,5  + L2/S2
0,5   + L3/S3

0,5  + .... )] 2           (Equação 17.10) 
 
Sendo: 
Seq= declividade equivalente (m/km) 
L= L1+ L2 + L3 +...Ln= comprimento (km) total do talvegue. 
Sn= Hn/Ln = declividade (m/km) de cada trecho n. 
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Hn= diferença de nível do trecho n 
 
 O Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo 
(DAEE), para verificação de projetos para concessão de outorga, utiliza o 
método “California Culverts Practice” para determinar a vazão de projeto 
conforme “Guia prático para projetos de pequenas obras hidráulicas”, 
publicado pelo DAEE em 2005. 
 
Exemplo 17.4 
Calcular tc com L= 0,2 km e H= 1,6 m 
                     tc= 57 x L1,155 x H-0,385 =57 x 0,21,155 / 1,60,385 = 3,46min 

Portanto tc= 3,46min 
A velocidade será V= L/ tempo= 200m/ (3,46min x 60s)= 0,96m/s 

 
 
17.3.4 Fórmula da Federal Aviation Agency (FAA,1970) 
 Esta fórmula foi desenvolvida para uso de drenagem em campos de 
aviação nos Estados Unidos (McCuen,1998).  

É válida para pequenas bacias onde o escoamento superficial sobre o 
solo predomina. O comprimento, declividade e o coeficiente de Runoff são 
para o escoamento principal do talvegue. 

 
     tc= 0,69 .  (1,1– C). L 0,5 . S –0,333                      (Equação 17.9) 
 
Sendo: 
tc= tempo de concentração (min); 
C= coeficiente de runoff do método racional para período de retorno de 5 a 10 
anos. Varia de 0,1 a 0,95 aproximadamente. 
L= comprimento (m) máximo do talvegue deverá ser de 150m; 
S= declividade média (m/m)  
 
Exemplo 17.5 
Calcular o tempo de concentração em uma bacia pequena com comprimento 
do talvegue de 610m, declividade S= 0,02m/m e coeficiente de escoamento 
superficial (coeficiente de runoff) do método racional C= 0,85. 
Nas unidades SI ,  
tc= 0,69 x  (1,1– C)x L 0,5 x S –0,333 = 0,69 x (1,1-0,85) x 610 0,5 x 0,02 –0,333 = 15min 

Portanto, o tempo de concentração da pequena bacia é de 15min.. 
 
DICA para FAA 1970: só vale para áreas pequenas e o escoamento é 
quase todo por superfície, isto é, sem canalizações. 



                                                                                  Método Racional 

 

17-11

 

 
17.4 Coeficiente C  

O coeficiente “C” de escoamento superficial é também conhecido 
como coeficiente de runoff ou coeficiente de deflúvio.  

Por definição coeficiente de runoff é a razão entre o volume total de 
escoamento superficial no evento e o volume total precipitado (Tucci, 
RBRH,2000).  

A escolha do coeficiente “C” necessita de experiência e julgamento 
por parte do calculista. Deverão ser verificadas as fotos aéreas e inspeções 
locais.  

O coeficiente de runoff depende também do solo, pois a infiltração 
decresce enquanto que a chuva continua dependendo das condições do solo. 
Influencia também o grau de compactação do solo, porosidade do subsolo, 
vegetação, declividade e depressões onde a água pode armazenar.  

O coeficiente ideal é aquele que se levou em consideração a maior 
quantidade de fenômenos que influenciam no valor de “C”. Vamos citar alguns 
valores de “C” citados por (Wilken,1978): 

 
Tabela 17.4-Coeficientes de Escoamento Superficial “C” 

Superfície Coeficiente 
C 

Tempo de 
entrada 

(min) 
Telhados 0,70 a 0,95 5 
Pavimentos 0,40 a 0,90 5 
Via macadamizadas 0,25 a 0,60 5 
Vias e passeios apedregulhados 0,15 a 0,30 5 
Quintais e lotes vazios 0,10 a 0,30 5 a 10 
Parques, jardins, gramados 
dependendo da declividade 

0,00 a 0,25 5 a 10 

       Fonte: Wilken, 1978 acrescido do tempo de entrada 
 
 
A Prefeitura Municipal de São Paulo (Wilken,1978) adota os seguintes valores 

de C: 
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   Tabela 17.5 - Valores do coeficiente de escoamento superficial C da Prefeitura 

Municipal de São Paulo 
 

Zonas 
 

 
Valor de C 

Tempo 
de 

entrada  
(min) 

Edificação muito densa:  
Partes centrais, densamente construídas de uma 
cidade com ruas e calçadas pavimentadas. 

 
0,70 a 0,95 

 
5 

Edificação não muito densa:  
Partes residenciais com baixa densidade de 
habitações, mas com ruas e calçadas 
pavimentadas 

 
0,60 a 0,70 

 
5 

Edificações com poucas superfícies livres: 
Partes residenciais com construções cerradas, ruas 
pavimentadas. 

 
0,50 a 0,60 

 
5 

Edificações com muitas superfícies livres:  
Partes residenciais com ruas macadamizadas ou 
pavimentadas. 

 
0,25 a 0,50 

 
5 

Subúrbios com alguma habitação:  
Partes de arrabaldes e suburbanos com pequena 
densidade de construção 

 
0,10 a 0,25 

 
5 a 10 

Matas, parques e campos de esportes:  
Partes rurais, áreas verdes, superfícies 
arborizadas, parques ajardinados, campos de 
esportes sem pavimentação. 

 
 

0,05 a 0,20 

 
 

5 a 10 

Fonte: Wilken, 1978 acrescido do tempo de entrada 
 
 
Wanielista, 1997 na Tabela (17.6), apresenta os seguintes coeficientes de 

escoamento superficial para período de retorno de 10 anos. Na prática usa-se 
o mesmo para 2 anos e 5 anos. 

 



                                                                                  Método Racional 

 

17-13

 

 
Tabela 17.6 - Coeficientes de escoamento C para tempo de retorno ≤ 10 

anos 
Descrição da área Coeficiente de Escoamento  

 C 
Área comercial 

Centro da cidade 0,70 a 0,95 
Vizinhanças  0,50 a 0,70 

Área residencial 
Habitações uni-familiares 0,30 a 0,50 
Habitações multi-familiares isoladas 0,40 a 0,60 
Habitações multi-familiares geminadas 0,60 a 0,75 
Residencial suburbana 0,25 a 0,70 
Apartamentos 0,50 a 0,70 

Industrial 
Indústrias leves 0,50 a 0,80 
Indústrias pesadas 0,60 a 0,90 
Parques e Cemitérios 0,10 a 0,25 
Pátios pavimentados 0,20 a 0,35 
Solo não cultivado 0,10 a 0,30 

Pavimentação 
Asfalto ou concreto 0,70 a 0,95 
Tijolos 0,70 a 0,85 
Telhados 0,70 a 0,95 

Gramado, solo arenoso 
Terreno plano, 2% 0,05 a 0,10 
Declividade média, 2 a 7% 0,10 a 0,15 
Bastante declividade, 7% ou mais 0,15 a 0,20 

Gramados, solo pesado 
Plano, 2% 0,13 a 0,17 
Declividade média, 2 a 7% 0,18 a 0,22 
Bastante declividade, 7% ou mais 0,25 a 0,35 
Fonte: Manual of Practice- Design and Construction of Sanitary and Storm Sewers,1970 da 
ASCE in Wanielista, 1997  

 
Na Tabela (17.6), quando se tem período de retorno de 25 anos 

multiplicar o valor do coeficiente de escoamento por 1,1 e, quando o período 
de retorno for 100 anos, multiplicar por 1,25. Não esquecendo que C ≤ 1. 

Akan, 1993 aconselha que o coeficiente de escoamento superficial ou 
coeficiente de runoff seja aumentado de 10%, 20% e 25% para 20, 50 e 100 
anos de período de retorno. 
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Porto, 1995 in Drenagem Urbana, cita que os coeficientes de 
escoamento “C” são válidos para períodos de retorno de 10 anos. Para outros 
períodos de retorno deve ser usada a fórmula: 

 
        CT = 0,8 x T 0,1 x C10                                               (Equação 17.10) 
 
Sendo: 
CT = coeficiente de escoamento para o período de retorno T; 
T= período de retorno em anos; 
C10= coeficiente de escoamento superficial para período de retorno de 10 
anos. 

A Equação (17.3) pode ser apresentada na Tabela (17.7). 
 

Tabela 17.7 - Relação CT / C10  conforme fórmula CT = 0,8 x T 0,1 x C10 
Período de Retorno Relação de CT / C10 

2 0,86 
5 0,94 

10 1,00 
20 1,08 
25 1,10 
50 1,18 
100 1,27 

 
 Na Austrália, David H. Pilgrim e Iam Cordery confirmaram que o valor 
do coeficiente de runoff “C” varia com o período de retorno “T” em função do 
valor normalmente adotado de 10 anos.  
 

Quando a bacia apresenta ocupação muito variada deve ser usada a 
média ponderada: 
             C1 . A1+C2 . A2 + C3 . A3 +...+ Ci  . Ai 
     C=--------------------------------------------------------           (Equação 17.11) 
                         A1+A2+ A3 +...+ Ai  
Sendo: 
C1  ,C2 ,C3 ,...Ci = coeficientes de escoamento superficial para as áreas A1+A2+ 
A3 +...+ Ai, respectivamente; 
A1,A2, A3,...Ai = áreas que possuem coeficientes C1  ,C2 ,C3 ,....Ci. 
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Capítulo 18 
Regulador de fluxo 

 
O francês Pierre Perault mediu pela primeira vez a precipitação 

pluviométrica da bacia do rio Sena numa área de 122km2 e achou a média 
das precipitações de 520mm relativa ao intervalo do ano 1668 a 1670. 
Verificou que o volume precipitado era de 63milhões de m3/ano que era 
menor que o volume medido pelo rio que era de 10 milhões de m3/ano. 
Águas subterrâneas e poços tubulares profundos - Johnson, 1969 
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Capítulo 18 - Regulador de fluxo 
 

18.1 Introdução 
No dimensionamento de uma BMP achamos o volume para melhoria da 

qualidade das águas pluviais denominado WQv.  
O volume de pico de vazão de uma bacia pode ser dividido em duas 

partes: uma destinada ao volume WQv e outra desviada e encaminhada ao rio 
mais próximo. A estrutura para separar os dois fluxos chama-se regulador de 
fluxo. 

Quando o volume WQv está fora do fluxo dizemos que o mesmo está 
off line e, caso contrário, in line, conforme se pode ver na Figura (18.1). 

O dispositivo chamado regulador de fluxo pode ser usado basicamente: 
vertedor e orifício.  

O encaminhamento do volume destinado ao WQv pode ser uma 
tubulação ou um canal gramado ou canal de concreto. Da mesma maneira a 
água excedente, isto é, aquela que não vai para o BMP, vai para o córrego 
mais próximo, através de tubulações, canais gramados ou revestidos. 

O regulador de fluxo deve ser calculado pelo menos para período de 
retorno de 25anos. 

 

 
                 Figura 18.1- Reservatório on-line e off-line 

                                     Fonte: Georgia, 2001 
 

Na Figura (18.2) podemos ver um regulador de fluxo mais usado. O 
diâmetro da tubulação que vai para a bacia de detenção destinada a 
qualidade da água, tem diâmetro suficiente para passar a vazão do WQv. 

Notar na figura o vertedor de altura H em relação ao fundo da tubulação 
de entrada, sendo que esta deverá ser a altura na tubulação que vai para a 
BMP. 
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Figura 18.2 - Separação automática de fluxo (regulador de fluxo)             
Fonte: Estado da Virginia, 1996 

 
 

 
Figura 18.3 - Regulador de fluxo com separação automática 
http://www.metrocouncil.org/environment/Watershed/BMP/CH3_STFlowSplitters.pdf 
 

A tubulação que vai ao rio é chamada de tubo paralelo, conforme se pode 
ver na Figura (18.4). 

Os tubos paralelos têm sido usados em Montgomery County, Maryland 
desde 1987 em pequenas bacias. 
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                                       Figura 18. 4 - Tubos paralelos 

 
Na Figura (18.5) temos um regulador de fluxo onde se usa somente de 

orifícios. 
 

 
Figura 18.5 – Poço de visita com saída para o “first flush”. É um 
regulador de vazão. 
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A Figura (18.5) mostra um regulador de vazão executado em poço de 
visita. Observar que o tubo para qualidade de água está em nível inferior. 

 
 

 
 
Figura 18.6 – Poço de visita com saída para o “first flush”. É um 
regulador de vazão. 
http://www.metrocouncil.org/environment/Watershed/BMP/CH3_STFlowSplitters.pdf 
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Figura 18.7- Regulador de vazão 
http://mainegov-
images.informe.org/dep/blwq/docstand/stormwater/stormwaterbmps/vol3/chapter8.pdf 
 
18.2 Vertedor retangular 
 
                                                  Q= Cw x L x h 1,5 
Sendo: 
Q= vazão (m3/s) 
L= comprimento da crista do vertedor retangular (m) 
h= altura do nível de água do vertedor retangular a partir da crista do vertedor 
(m) 
Cw= coeficiente de descarga do vertedor retangular sem contração para 
unidades SI. 
H= altura da crista do vertedor em relação ao fundo (m). 
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Tabela 18.1 - Coeficiente Cw de vertedor retangular sem contração. 

 Altura h do vertedor em relação a base 
(m) 

H/h 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,60 1,50 
        

0,5 2,31 2,28 2,27 2,27 2,27 2,26 2,26 
1,0 2,07 2,05 2,04 2,03 2,03 2,03 2,03 
2,0 1,95 1,93 1,92 1,92 1,91 1,91 1,90 

10,0 1,85 1,83 1,82 1,82 1,82 1,82 1,81 

∞ 1,83 1,81 1,80 1,80 1,79 1,79 1,79 

 Fonte: adaptado de Linsley e Franzini, 1992 para as unidades SI. 
 
Exemplo 18.1 
Calcular a vazão de um vertedor retangular com altura H= 0,90m desde o 
fundo até a crista e altura do nível de água, a contar da crista do vertedor h= 
0,18m. 
Primeiramente calculamos: H/h = 0,90/0,18= 5 
Entrando na Tabela (18.1) com H/h= 5 e h= 0,18m,  estimamos o valor Cw= 
1,82 
Q= Cw x L x h 1,5 
                           Q= 1,82 x 2,0 x 0,18 1,5= 0,28m3/s 
 
18.3 Orifício 

A equação do orifício é seguinte: 
      Q= Cd x (2gh) 0,5 
Sendo: 
Q= vazão (m3/s) 
H= altura no orifício (m) 
Cd= coeficiente de descarga do orifício= 0,62 
g= 9,81m/s2  

 
18.4 Equação de Pitt 
 
CN= 1000/ [10 + 0,197.P + 0,394.Q – 10 (0,0016Q 2 + 0,0019 .Q.P) 0,5] 

P= 25mm 
Q = P . Rv = 25mm x 0,68= 17mm 

 
CN= 1000/ [10 + 0,197.17 + 0,394. 17 – 10 (0,0016x17 2 + 0,0019 .17) 0,5]= 96,6 
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Exemplo 18.2 
Calcular o volume necessário para melhoria da qualidade da água de um rio. 
Área impermeável é de 70%. A área da bacia é de 50ha e o first flush adotado 
é de P=25mm.  

Tempo de concentração é de 11min (0,18h).  
Rv= 0,05 + 0,009. AI= 0,05 + 0,009 x 70= 0,68 
WQv= (P/1000) . Rv . A             
WQv= (25mm/1000) . 0,68 . (50ha x 10.000m2)= 8.500m3 
Portanto, o reservatório para controle de qualidade de água deverá ter 

8.500m3 de capacidade.        
 
Cálculo da vazão de pico para o reservatório WQv 

Usando a equação de Pitt, 1994  
 
CN= 1000/ [10 + 0,197.P + 0,394.Q – 10 (0,0016Q 2 + 0,0019 .Q.P) 0,5] 

P= 25mm 
Q = P . Rv = 25mm x 0,68= 17mm 

 
CN= 1000/ [10 + 0,197.17 + 0,394. 17 – 10 (0,0016x17 2 + 0,0019 .17) 0,5]= 96,6 
    

Vamos calcular a vazão usando SCS – TR-55 p. 294 Tomaz, 2002. 
 

S= 25400/ CN – 254= 25400/96,6 – 254= 8,94mm 
 

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 
Ia = 0,2 S = 0,2 x 8,94mm= 1,79mm 
Ia/P= 1,79mm/ 25mm =0,07. Adotamos Ia/P= 0,10 
Escolhendo Chuva Tipo II para a Região Metropolitana de São Paulo. 

Co= 2,55323 
C1= -0,61512 
C2= -0,16403 

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 
Qp= Qu x A x Q x Fp= 3,37m3/s/cm/km2 x 0,5km2 x 1,7cm= 2,87m3/s  
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Portanto, o pico da descarga para o reservatório de qualidade de água, 
construído off-line é de 2,87m3/s.  

Calculamos as vazões de pico usando o TR-55 e o Método Santa 
Bárbara para chuva de duração de 2h para a RMSP com intervalos de 2,5min 
conforme Tabela (18.2). 
 

Tabela 18.2- Vazões de pico conforme o método TR-55 do SCS ou 
Método Santa Barbara 

 
Período de retorno 

 
TR-55 do SCS 

(m3/s) 

Método Santa 
Bárbara 

(m3/s) 
WQv 2,87 3,127 
2anos 6,06 6,47 
5amps 9,74 8,94 
10anos 12,28 10,62 
25anos 15,56 12,75 
50anos 18,03 14,34 
100anos 20,51 15,93 

 
 
Tubulação para a lagoa de detenção alagada construída off-line 

Portanto, temos que fazer uma caixa com duas saída, uma para o 
reservatório de controle de qualidade WQv e outra para o canal. Mostrar 
mostrar através de exemplo. 
 
Exemplo 18.2 

A vazão para o WQv é 3,05m3/s e a vazão de entrada para período de 
retorno de 100anos é 20,51m3/s. 

Para o cálculo do tubo de descarga, que vai do poço regulador de fluxo 
para o reservatório WQv, é dado pela Equação. 

 
Supondo:    Km= 1    n= 0,015 concreto armado 
Cota do nível de água= 620,00m 
Cota do lançamento da tubulação= 617,00 
Diâmetro do tubo= 1,00m 
h= (620,00- (617,00 + 1,00/2))= (620,00- 617,50)= 2,50m 
h= 2,50m (diferença entre o nível da entrada e diâmetro médio da 

tubulação no lançamento). 
Comprimento da tubulação= 100m 
Primeiramente vamos ver se o controle está na saída ou na entrada. 
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Controle na entrada 
Sendo usualmente os tubos em concreto e entrada em ângulo reto 

usamos os coeficientes da Tabela (18.2).  
Aplicando a equação:     Q= 0,43 x D 2,5 x [( Hw/D – Y )/c] 0,5       

 
Hw= cota do nível de água – cota do fundo da torre= 620,00m –617= 3,00m 
Hw/D = 3,00 / 1,00 =3,00  
c= 0,0398 (tomada da Tabela (18.3)) 
Y= 0,67 

 Tabela 18.3 – Tubo de concreto- entrada em ângulo reto 
Não submerso 

 
Submerso 

 
k m c y 

0,0098 2 0,0398 0,67 
 
Q= 0,43 x 1,0 2,5 x [(3,0 – 0,67) /0,0398] 0,5=   3,39m3/s 
 

Portanto, a vazão no controle da entrada é 4,60m3/s, conforme Tabela 
(18.5). 
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                          Tabela 18.5 - Cálculos para controle na entrada 

1 2 3 4 5 6 
Diâmetro

do 
Tubo (D) 

 
c 

 
Y 

 
Hw 

 
Hw/D 

 

 
(m) 

Ângulo reto, 
concreto 

Ângulo reto, 
concreto 

 
620,00m-617,00, 

  
m3/s 

0,90 0,0398 0,67 3 3,33 2,70 
1,00 0,0398 0,67 3 3,00 3,29 
1,20 0,0398 0,67 3 2,50 4,60 
1,50 0,0398 0,67 3 2,00 6,85 

 
Controle na saída 

                                 Q= A [(2.g .h) / (1+ Km +Kp. L)]0,5 
Sendo: 
Q= capacidade da tubulação (m3/s); 
A= área da seção transversal da tubulação (m2); 
D= diâmetro da tubulação (m); 
g= aceleração da gravidade (9,81m/s2); 
h= diferença de nível da lâmina de água e do centro da tubulação de 

descarga ou da altura de água a jusante, ou seja o tailwater (m). Usa-se D/2. 
L= comprimento da tubulação (m); 
Km= coeficiente de perda de carga localizada, usualmente Km= 1. 
n= coeficiente de rugosidade de Manning. Usualmente n= 0,015 
Kp= perda localizada da tubulação= 125 x n2 / D (4/3)   
D= 1,00m        L=100m 
A= π D2/4= 0,78m2 
Kp= 125 x n2 / D (4/3) = 125 x 0,0152 / 1,0 (4/3) = 0,028 
h= 620- (617 – D/2)= 620- (617 + 1,00/2)= 2,50m 
 

Q= A [(2.g .h) / (1+ Km +Kp. L)]0,5 = 0,78 [(2 x 9,81 x 2,50) / (1+ 1 + 0,028 x 
100 ]0,5  =Q= 2,94m3/s 
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Tabela 18.6 - Cálculos para controle na saída 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabela 18.7 - Continuação dos cálculos para controle na saída 

5 6 7 8 
Coeficiente 

de perda 
localizada 

Coeficiente de 
rugos. Manning 

 

Perda de carga 
tubulação 

Vazão 
 

Km   (m3/s) 
1 0,015 0,032 2,41 
1 0,015 0,028 2,94 
1 0,015 0,022 4,15 
1 0,015 0,016 6,28 
 

 
Conclusão: 

Como o controle na entrada é 3,29m3/s é maior que a vazão de controle 
na saída de 2,94m3/s da seção, será o de menor vazão, isto é, o controle 
será na saída. 

Portanto, precisamos de um tubo com D= 1,00m.  
A outra tubulação, que vai para o canal deve ser dimensionada da 

mesma maneira, somente usando a vazão de 10,0 m3/s– 2,94m3/s= 7,06m3/s. 
Nota: o valor de 2,94m3/s é aproximadamente o valor de 3,05m3/s. 

 
 

1 2 3 4 
 

Diâmetro do tubo 
Área da seção 

transversal 
 

Comprimento tubulação 
Diferença do nível 

da lâmina 
e o centro do tubo 

(m) (m2) (m) 620,00m- (61,00m + D/2) 
0,90 0,6362 100 2,55 
1,00 0,7854 100 2,50 
1,20 1,1310 100 2,40 
1,50 1,7672 100 2,25 
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Cálculo de vertedor retangular 
Primeiramente admitimos que H= 1,00m + 0,20m= 1,20m e que 

queremos uma altura h=1,00m sobre o vertedor; 
Então teremos: H/h = 1,20/1,00= 1,20 e CW= 1,90. 
A vazão de pico admitida é de 10m3/s. 

Q= Cw x L x h 1,5 
                           10m3/s= 1,90 x L x 1,00 1,5 

L= 5,26m que será a largura do vertedor 
 
18.5  Manutenção 

O conceito fundamental do tubo paralelo é evitar que o mesmo seja 
obstruído por lixos ou bagulhos. Estes cuidados especiais são tomados no 
regulador de fluxo. 

O regulador de fluxo deve ser inspecionado pelo menos duas vezes por 
ano e depois de uma chuva de grande intensidade para ver se não há nada 
obstruído. 
 
18.6 Dimensionamento da tubulação usando a equação de Manning 

para seção circular plena 
O diâmetro a seção plena pode ser dada pela equação abaixo ou pela 

Tabela (18.8).            
 D= [(Q. n) / (0,312. S 0,5)] (3/8) 

Supondo:   
n= 0,015 concreto.       
S=declividade da tubulação (m/m)    
D= diâmetro (m) 
Q= vazão (m3/s) 
 

Tabela 18.8- Vazões em m3/s de tubulações de concreto de 
acordo com diâmetro interno e declividade da tubulação. 

D 0,50% 1% 1,50% 2% 2,50% 3% 3,50% 4% 5% 
(m) 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,05 
          
0,15 0,009 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025 0,026 0,030 
0,20 0,020 0,028 0,035 0,040 0,045 0,049 0,053 0,057 0,064 
0,25 0,036 0,052 0,063 0,073 0,082 0,089 0,097 0,103 0,115 
0,30 0,059 0,084 0,103 0,119 0,133 0,145 0,157 0,168 0,188 
0,40 0,128 0,181 0,221 0,256 0,286 0,313 0,338 0,361 0,404 
0,50 0,232 0,328 0,401 0,463 0,518 0,567 0,613 0,655 0,732 
0,60 0,377 0,533 0,652 0,753 0,842 0,923 0,997 1,065 1,191 
0,70 0,568 0,804 0,984 1,136 1,270 1,392 1,503 1,607 1,797 
0,80 0,811 1,147 1,405 1,622 1,814 1,987 2,146 2,294 2,565 
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0,90 1,111 1,571 1,923 2,221 2,483 2,720 2,938 3,141 3,512 
1,00 1,471 2,080 2,547 2,942 3,289 3,603 3,891 4,160 4,651 

 
18.7 Método Prático 

Austrália, 2003 adota para a vazão relativa ao WQv a vazão para período 
de retorno de 3 meses (0,25 anos) ou a estimativa de 50% da vazão de pico 
relativa ao período de retorno de 1ano. 

Para o Brasil adotando método pratico semelhante, observamos 
empiricamente que a vazão de pico para a vazão relativa ao volume para 
melhoria da qualidade das águas pluviais WQv varia de 30% a 40% da vazão 
de pico obtida usando o período de retorno de 2anos. 

QWQ= 0,30 a 0,40 Q2 
Nota: esta é uma estimativa,devendo ser usando o TR-55 do SCS para se 
obter o valor exato. 
 
Exemplo 18.3 
Estimar a vazão relativa ao volume para melhoria da qualidade das águas 
pluviais WQv sendo a vazão de pico para período de retorno de 2anos de  
0,27m3/s. 

Q2= 0,27m3/s 
QWQ = 0,4 x 0,27=0,11m3/s 

 
18.8 Método Santa Bárbara  

O método Santa Bárbara admite que a área impermeável da bacia é 
diretamente conectada ao sistema de drenagem e que são desprezíveis as 
perdas de água da chuva que caem na área impermeável ou a chuva 
excedente que vai pela superfície. 

O runoff também é chamado de chuva excedente (ou chuva efetiva) 
que é o volume de água de chuva que se escoará superficialmente pela bacia. 

As ordenadas “I “ da hidrograma  devem ser calculadas com unidades 
consistentes, para se evitar erros. No caso iremos adotar as unidades do 
Sistema Internacional (SI). 

 
I= [ i . d  +  i e . (1.0 – d)] . A                                        

 
sendo: 
I= entrada para o reservatório imaginário. São as ordenada da hidrograma em 
m3/s. 
i= precipitação total da chuva no intervalo Δt em m/s. Na área 
impermeabilizada é o runoff; 
i e =  escoamento da chuva excedente (runoff) na área permeável no intervalo 
Δt em m/s; 
d= fração da área impermeável em relação a área total; 
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A= área total de drenagem em m2. 
 
 
O runoff da hidrograma Q ( j )  da saída do reservatório pode ser obtido usando 
o método denominado “routing” para a hidrograma instantânea j-1 ) e I ( j)  
através do reservatório linear imaginário com a constante de armazenamento 
usando o tempo de concentração t c na bacia.  

Nesse reservatório o volume V  é proporcional a vazão Q elevado ao 
expoente m. 

V = k . Q m 

O valor de m  varia de 0,9 a 1,2. No caso do método Santa Bárbara 
supomos que m=1, isto é, que a função é linear. 

               V= k .Q 
Em um intervalo de tempo Δt temos: 
                                V2 – V1=  k . (Q2-Q1) 
Como V2 – V1= [( I1+I2)/2] Δt   -  [ (Q2-Q1)/2] Δt 
Eliminando-se V2 – V1  e isolando-se Q2 temos: 

Q2 = Q1 + C . ( I1 + I2 – 2 . Q1) 
Sendo C =  Δt / ( 2 . k + Δt) 
Como a nossa hipótese é que k=tc  teremos 

C =  Δt / ( 2 . tc + Δt) 
Sendo C chamado de coeficiente de retardo e representado 

normalmente por Kr. 
 

                     Kr = Δt / ( 2 . tc + Δt)                                            
Pode ser escrito o seguinte: 

                    Q(j) = Q(j-1) + Kr . ( I (j-1) + I (j)  - 2 . Q (j-1) )                     
sendo: 
tc =tempo de concentração (s); 
Δt = intervalo de tempo (s); 
Kr = coeficiente de retardo (número adimensional). 
 
Regra prática 

tc/5  ≤Δt ≤ tc/3 
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Uma maneira é usar o método Santa Bárbara para calcular o pico da 
vazão considerando que a precipitação seja o first flush P= 25mm. 

Entra-se com o valor da área impermeável, com o valor de CN composto 
calculado da seguinte maneira: 

CN= CNp x (1- f)  + f x 98 
Sendo: 
CN= valor CN composto obtido 
f= fração da área impermeável ( 0 a 1) 
CNp= valor de CN da área permeável conforme Tomaz, 2002. 
 
Exemplo 18.4 
Achar CN dado CNp= 74  e f=0,55  (55%) 

CN= CNp x (1- f)  + f x 98 
CN= 74 x (1- 0,55)  + 0,70 x 98= 87,2 

Exemplo 18.5 
Achar a vazão de pico para área de 50ha, AI= 55%, CN=87,2 tc=28min 

Usando o método Santa Bárbara  com chuvas de 2horas com 
intervalos de 2,5min achamos o pico  Q= 1,777m3/s conforme se pode ver na 
Tabela (18.9). 

 
Tabela 18.9- Aplicação do método Santa Bárbara com chuva de 2h, 

P=25mm, intervalo de 2,5min, hietograma de Huff primeiro quartil e 50% 
de probabilidade conforme Tomaz, 2002. 

 HUFF 1. Q Prec. Acum. Chuva exc. 
por faixa 

 

Tempo 50% P P acum. Q Vazão média 
(min) (%) (mm) (mm) (m3/s) 
2,5 0,0300 0,75 - 0,029 
5,0 0,0300 1,50 - 0,115 
7,5 0,0360 2,40 - 0,229 

10,0 0,0360 3,30 - 0,344 
12,5 0,0610 4,83 - 0,480 
15,0 0,0610 6,35 - 0,654 
17,5 0,0760 8,25 0,02 0,852 
20,0 0,0760 10,15 0,16 1,069 
22,5 0,0520 11,45 0,20 1,269 
25,0 0,0520 12,75 0,27 1,415 
27,5 0,0520 14,05 0,33 1,532 
30,0 0,0520 15,35 0,39 1,648 
32,5 0,0330 16,18 0,27 1,736 
35,0 0,0320 16,98 0,28 1,774 
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37,5 0,0260 17,63 0,24 1,777 
40,0 0,0250 18,25 0,24 1,765 
42,5 0,0220 18,80 0,22 1,740 
45,0 0,0210 19,33 0,22 1,709 
47,5 0,0140 19,68 0,15 1,665 
50,0 0,0140 20,03 0,15 1,606 
52,5 0,0140 20,38 0,16 1,543 
55,0 0,0140 20,73 0,16 1,486 
57,5 0,0130 21,05 0,15 1,433 
60,0 0,0120 21,35 0,14 1,381 
62,5 0,0120 21,65 0,14 1,329 
65,0 0,0120 21,95 0,14 1,280 
67,5 0,0110 22,23 0,13 1,235 
70,0 0,0110 22,50 0,13 1,191 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.9 Extravasamento de poço de visita 

Caso se queira verificar as perdas de cargas na caixa reguladora de 
fluxo, pois poderá haver extravasamento da mesma, poderá ser visto no livro 
Critério Unificado do autor o capitulo que trata de “Extravasamento de poços 
de visita de águas pluviais”. 
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Capítulo 19 
 

Método TR-55 do SCS 
Para a construção do Parthenon localizado na Acrópole de Atenas foi 
usada a “seção áurea” ou a “divina proporção” onde o comprimento L e 
a largura W para um retângulo satisfaz a expressão:                                                 
(L + W) / L  = L /W 
 Fonte: Geometry de Peter B. Geltner e Darrel J. Peterson. 
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Capítulo 19- Método TR-55 do SCS 
 
19.1 Introdução 
 O Departamento de Agricultura nos Estados Unidos apresentou em 
junho de 1986 através do Natural Resources Conservation Service (NRCS), o 
Technical Release 55, ou seja, o TR-55 que se destina a bacias urbanas de 
até 250km2, mais conhecido como SCS TR-55, incorporando  o que já tinha 
sido publicado em janeiro de 1976 pelo Soil Conservation Service (SCS). 
 
19.2 SCS TR-55 
 O método SCS TR-55 é o seguinte. 
      
     Qp = Qu . A  . Q.   Fp                                                            (Equação 19.1) 
 
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 (19.1). 
 

Tabela 19.1- 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 
(*) Se a porcentagem de água de chuva retida em poças e brejos for maior que 5%, 
considerações especiais devem ser tomadas para se achar a chuva excedente (Chin, 2000). 

 
O pico de descarga unitário Qu  é fornecido pela Equação (19.2) em 

função do tempo de concentração tc em horas. 
 

 log (Qu )  = C0  + C1 . log tc  + C2 . (log tc )2   - 2,366           (Equação 19.2) 
 
Sendo: 
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C0 ,C1  e C2    obtidos da Tabela (19.2) 
tc  = tempo de concentração (h), sendo que   0,1h   ≤  tc   ≤  10h 
 
Dica: O SCS TR-55 usa sempre chuva de duração de 24horas. 
 
Tabela 19.2- Valores de C0 ,C1  e C2  obtidos em função do tipo de chuva e 

da relação Ia/P 
Tipo de chuva 
conforme SCS 

(Estados 
 Unidos) 

 
Ia/ P 

 
C0 

 
C1 

 
C2 

0,10 2,30550 -0,51429 -0,11750 
0,20 2,23537 -0,50387 -0,08929 
0,25 2,18219 -0,48488 -0,06589 
0,30 2,10624 -0,45695 -0,02835 
0,35 2,00303 -0,40769 0,01983 
0,40 1,87733 -0,32274 0,05754 
0,45 1,76312 -0,15644 0,00453 

 
 
 
 
I 

0,50 1,67889 -0,06930 0,0 
     

0,10 2,03250 -0,31583 -0,13748 
0,20 1,91978 -0,28215 -0,07020 
0,25 1,83842 -0,25543 -0,02597 
0,30 1,72657 -0,19826 0,02633 

 
 

IA 

0,50 1,63417 -0,09100 0,0 
     

0,10 2,55323 -0,61512 -0,16403 
0,30 2,46532 -0,62257 -0,11657 
0,35 2,41896 -0,61594 -0,08820 
0,40 2,36409 -0,59857 -0,05621 
0,45 2,29238 -0,57005 -0,02281 

 
 

II 

0,50 2,20282 -0,51599 -0,01259 
     

0,10 2,47317 -0,51848 -0,17083 
0,30 2,39628 -0,51202 -0,13245 
0,35 2,35477 -0,49735 -0,11985 
0,40 2,30726 -0,46541 -0,11094 
0,45 2,24876 -0,41314 -0,11508 

 
 

III 

0,50 2,17772 -0,36803 -0,09525 
Fonte: Chin, 2000 p. 364 

 
Os Estados Unidos foram divididos em 4 regiões, onde existem os 

tipos de chuva I, IA, II e III. Infelizmente não temos nada semelhante no Brasil. 
Segundo Porto,1995 o tipo de chuva de São Paulo que mais se 

aproxima dos Estados Unidos é o tipo II.  
Lembrando o método de cálculo da chuva excedente pelo número da 

curva CN, Ia é abstração inicial em milímetros, que representa todas as 
perdas antes que comece o runoff. 
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Dica: Para o Estado de São Paulo usar a chuva  Tipo II para o SCS-TR-55 
 

O valor de Ia = 0,2 S sendo que S é o potencial máximo de retenção 
em milímetros após começar o runoff. O valor de S está em função do número 
da curva CN. 
               25400 
     S=   -------------    -    254                                                   
                 CN 

 
O valor da chuva excedente ou runoff ou escoamento superficial Q é : 

                   ( P- 0,2S ) 2 

     Q= --------------------------                          válida quando P> 0,2 S                    
                  ( P+0,8S ) 

 
O valor de P para o caso do método SCS TR-55 é para uma chuva de 

24horas. 
Na Tabela (19.2) para valores de Ia/P < 0,10 deverá ser usado o valor 

Ia/P=0,10 e para valores de Ia/P >0,50 deverá ser usado Ia/P =0,50. O TR-
55,1986 diz que para valores de Ia/P menores que 0,10 e maiores que 0,50 
temos falta de precisão na vazão de pico que será obtida. 

O TR-55,1986 aconselha ainda que para a aplicação do método o 
valor de CN deverá ser maior que 40 e que a bacia deve ser homogênea, isto 
é, que o uso do solo e a cobertura seja uniformemente distribuída na bacia. 
Chin, 2000 sugere que as variações do coeficiente CN na bacia devem ser de  
± 5 % (cinco por cento). 
 O TR-55 recomenda ainda que quando for aplicado o método gráfico 
estimativo de pico, as vazões devem ser calculadas antes e depois do 
desenvolvimento, usando os mesmos procedimentos para estimativa do 
tempo de concentração tc. 
 O TR-55 aconselha outro método caso se queira a hidrógrafa. 
 
Exemplo 19.1 

Seja uma bacia com 2,22km2 com 0,2% de poças d’água e que o 
número da curva estimado CN=87. O tempo de concentração é de 15min = 
0,25h e que a chuva de 24horas é o Tipo II e que a precipitação para período 
de retorno de 25anos conforme Martinez e Magni,1999, na cidade de São 
Paulo, seja de 123mm. 
 
Solução 
Para CN=87 > 40 o armazenamento S será: 
                 25400 
     S=   -------------    -    254                                                   
                 CN 
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S= (25.400/87) – 254 =  37,95mm 
Como o valor P=123mm temos: 
                
                   ( P- 0,2S ) 2 

     Q= --------------------------  
                  ( P+0,8S ) 
 
                    ( 123- 0,2. 37,95 ) 2 

     Q= ----------------------------------   =86,85mm =8,69cm 
                  ( 123+0,8. 37,95 ) 

 
Portanto, a chuva excedente é 8,69cm. 

Como Ia= 0,2. S = 0,2  x 37,95  =7,59mm 
 
Ia/P = 7,59mm/123mm = 0,06 < 1 (teremos imprecisões maiores na 
estimativa) 
 
Como Ia/P < 0,1 adotamos para Ia/P =0,1 e então para a chuva Tipo II 
escolhida temos: 
C0  = 2,55323 
C1  = -0,61512 
C2 = -0,16403 
tc=0,25h > 0,1h (hipótese de aplicação do método)  
 
Substituindo os valores na Equação (19.2) temos: 
     log (Qu )  = C0  + C1 . log tc  + C2 . (log tc )2   - 2,366 
     log (Qu )  = 2,55323  - 0,61512 . log 0,25  -0,16403.(log 0,25 )2   - 2,366 
     log (Qu ) = 0,4981 
e portanto Qu = 3,1477 (m3/s / cm / km2 ) 

Como admitimos 0,2% de poças d’água, da Tabela (19.1) obtemos 
Fp=0,97 

Da Equação (19.1) do TR-55 temos: 
     Qp = Qu . A  . Q.   Fp                                                                                
     Qp =3,1477 . 2,22  . 8,69 .   0,97  =58,9m3/s                                                                

Portanto, a estimativa de vazão de pico segundo o método gráfico do 
TR-55 é de 58,9m3/s para Tr=25anos. 
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Exemplo 19.2 
Seja uma bacia com 9,95km2 com 0,2% de poças d’água e que o número  da 
curva estimado CN=75. O tempo de concentração é de 2,53h e que a chuva 
de 24h é do Tipo II e que a precipitação para o período de retorno de 100 
anos seja de 162,05mm 
 

A declividade média foi obtida proporcionalmente aos comprimentos 
dos trechos desde a primeira cota de montante até a última cota de jusante. 

Para o cálculo do tempo de concentração será usado a fórmula SCS 
Lag-1975, pois a área da bacia 9,95km2. 

 
    tc=  0,0136 .  L 0,8  . (1000 / CN   - 9 ) 0,7   . S -0,5 

 
Sendo L=5050m;  declividade média S= 0,05248 m/m ; tc= 152,04min  = 
2,53h 

 
Para CN=75 > 40 o armazenamento S será: 

        25400 
S= ----------    - 254  =  84,67mm 
         CN 
Como o valor  P=162,05mm 
                                    (P – 0,2 S ) 2 

Q   =      --------------------------   = 91,64mm =9,164cm 
                          (P+0,8.S) 
 
Portanto, a chuva excedente é 9,164cm 
Como     Ia=0,2 . S   =   0,2 . 84,67mm = 16,93mm 
Ia / P =  16,93mm / 162,05mm    = 0,10 

Para a chuva Tipo II com Ia/P =0,1, conforme Tabela (19.2) 
Co = 2,55323 

            C1 =-0,61512 
C2 = -0,16403 
log (Qu )  = C0  + C1 . log tc  + C2 . (log tc )2   - 2,366 

     log (Qu )  = 2,55323  - 0,61512 . log (2,53)  -0,16403 . (log 2,53 )2   - 2,366 
     log (Qu ) = -0,0874 

 
       Qu = 0,81777 m3/s/cm/km2 

 
Qp= Qu.  A .  Q. Fp 
 
       Qp = 0,81777 m3/s/cm/km2. 9,95km2 . 9,16cm  . 0,97  =  72,32m3/s 
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Considerando a vazão de base de 3m3/s teremos como vazão de pico 
de projeto é igual a 72,32m3/s + 3m3/s = 75,32m3/s. 
 
19.3 Método SCS do TR-55 para o reservatório de detenção 

McCuen,1998  p. 448 apresenta a Equação (19.3) que substitui o 
gráfico apresentado pelo TR-55. 

 
      Volume do reservatório 
    ----------------------------------  = C0  + C1 . α + C2 . α2   + C3. α3                        (Equação 19.3)                          
          volume de runoff 

 
Sendo: 
Volume do reservatório =volume do piscinão (m3); 
volume de runoff  = volume da chuva excedente (m3 ). É a altura da chuva 
multiplicada pela área da bacia nas unidades compatíveis;     
 
α = Qpré-desenvolvimento/Qpós-dessenvolvimento 

 
Sendo: 
Qpós-dessenvolvimento = vazão de pico (m3/s) depois do desenvolvimento calculado 
pelo TR-55; 
Qpré-desenvolvimento = vazão de pico (m3/s) antes do desenvolvimento calculado 
pelo TR-55. 
C0, C1, C2 e  C3   = coeficientes de análise de regressão da Tabela (19.4) 
 

Tabela 19.4- Valores dos coeficientes C0, C1, C2 e  C3  em função do tipo 
de chuva dos Estados Unidos padronizadas pelo SCS. 

Tipo de 
chuva nos 
Estados 
Unidos 

 
C0 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

I, IA 0,660 -1,76 1,96 -0,730 
II , III 0,682 -1,43 1,64 -0,804 

Fonte: McCuen, 1998 p. 449 
 
O TR-55 recomenda que as estimativas de pico devem ser as 

calculadas pelo TR-55 e que o procedimento de cálculo do tempo de 
concentração adotado para o pré-desenvolvimento e pós-desenvolvimento 
deve ser o mesmo. 

O TR-55 adverte que os erros de estimativas são da ordem de 25% 
(vinte e cinco por cento). De modo geral, o método SCS  super-dimensiona o 
reservatório de detenção (capítulo 6-3, junho de 1986, Urban Hydrology for 
Small Watersheds – TR-55). 
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Exemplo 19.3- Aplicação do TR-55 para o reservatório de detenção. 
É o mesmo do piscinão citado no Exemplo (19.1) com Tr=25anos. 

Qpré = 13 m3/s (dado imposto no problema) 
Qpós = 58,9m3/s (calculado pelo TR-55) 
α = 13/58,9 = 0,22 

Usando a Equação (19.3) e sendo a chuva escolhida Tipo II conforme 
Tabela (19.3) teremos os valores de C0, C1, C2 e  C3 .  

 
         Volume do reservatório 
    ----------------------------------  = C0  + C1 . α + C2 . α2   C3. α3                                            
          volume de runoff 
    
Volume do reservatório 
 -------------------------------  = 0,682  - 1,43 . 0,22 + 1,64 0,222  -0,804. 0,223  =0,44     
     volume de runoff 

 
Como no exercício anterior calculamos a chuva excedente do piscinão 

do Pacaembu obtivemos  Q = 8,69cm. 
Portanto o volume de runoff deverá ser obtido pela altura de chuva de 

8,69cm multiplicado pela área da bacia de 2,22km2. 
Volume de runoff = (8,69cm/100)  x  222ha x 10.000m2 = 192.918m3 

           Volume do reservatório = 0,44 x 192.918 = 84.884m3 
Portanto, usando o método de TR-55  achamos que o volume 

estimado do piscinão é de 84.884m3.  
 

19.4 Escoamento superficial pelo método SCS TR-55 
Para o escoamento superficial em florestas, gramas, asfaltos etc o TR-55 

apresenta o tempo de transito “t”  o qual adaptado para as unidades SI é o 
seguinte: 

 
               t = [ 5,52 . (n . L ) 0,8 ]  / [(P2)0,5  . S 0,4]                   (Equação 19.4) 
Sendo: 
t= tempo de trânsito do escoamento superficial (min); 
n= coeficiente de rugosidade de Manning para escoamento superficial. 
S= declividade (m/m); 
L= comprimento (m)   <90m e 
P2= precipitação de chuva de 24h para período de retorno de 2anos (mm). 
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Exemplo 19.4 
Calcular o escoamento superficial em asfalto sendo n=0,011; comprimento do 
trecho de 90m declividade de 10% e precipitação de 24h para período de 
retorno da cidade de São Paulo de 64,1mm. 
              
  t = [ 5,52 . (n . L ) 0,8 ]  / [(P2)0,5  . S 0,4]          
               
 t = [ 5,52 . (0,011 . 90 ) 0,8 ]  / [(64,1)0,5  . 0,1 0,4]   =1,7min   
 
 
Exemplo 19.5 
Calcular o escoamento superficial em floresta com pouca vegetação rasteira 
sendo n=0,4; comprimento do trecho de 90m; declividade de 10% e 
precipitação de 24h para período de retorno da cidade de São Paulo de 
64,1mm. 
               t = [ 5,52 . (n . L ) 0,8 ]  / [(P2)0,5  . S 0,4]          
               t = [ 5,52 . (0,4 . 90 ) 0,8 ]  / [(64,1)0,5  . 0,1 0,4]   = 30,4min   
                          
19.5 Razão de pré/ pós obtido com pico de descarga unitário para T=12h 
e T=24h 

Baseados em gráfico do MDE  (Maryland D. Environment) da Figura 
(19.1) elaboramos a Tabela (19.5) e a Figura (19.2). 
 

 
 

Figura 19.1- Maryland, Appendix D.1- original 
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Tabela 19.5- Dados obtidos da Tabela original do MDE 
qu 12h 24h 

   

0,215 0,5 0,3 

0,430 0,28 0,15 

0,645 0,2 0,11 

0,860 0,16 0,07 

1,290 0,11 0,06 

3,010 0,05 0,025 

4,300 0,04 0,03 
 

Tempo de detenção x unidade de 
descarga

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,2 1,2 2,2 3,2

Pico de descarga unitário ( 
m3/s/cm/km2)

R
az

ão
 p

ré
/p

ós

T=12h
T=24h

 
Figura 19.2- Razão de entrada e saída obtido com pico de descarga 
unitário 
Adaptado por Plínio Tomaz 
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Para se usar a Figura (19.2) procede-se da seguinte maneira: 
 

- Primeiramente devemos escolher qual o tempo de detenção a ser 
escolhido T=12h ou T=24h,sendo o mais usual T=24h. 

 
- Obtemos pelo Tr-55 o pico de descarga em m3/s/cm/km2 e entrando 

na Figura (19.1) achamos a relação pré/pós que é igual a α já 
definido. Com o valor de α calculamos o volume de detenção usando 
a Equação (19.3). 
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