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Apresentação

Este livro nasceu do Curso de Manejo de Águas Pluviais ministrado no SAAE de
Guarulhos em 2008 com 64 horas de duração.

Quando comecei a estudar engenharia civil aprendíamos que o problema das águas
pluviais era retirar de um lugar e levar para outro. Hoje os conceitos mudaram muito devido a
aplicação das teorias do impacto zero e da melhoria da qualidade das águas pluviais e da
preservação do ecossistema aquático.

O mundo moderno exige soluções sustentáveis. Para isto, a melhor solução de um
problema de águas pluviais que seja sustentável.

Os estudos exigem que no manejo de águas pluviais sejam estudados quatro pontos
fundamentais:

 técnico,
 social urbano,
 meio ambiente e
 econômico.

Não existem normas técnicas sobre manejo de águas pluviais no Brasil até o presente
momento.

O livro destina-se a engenheiros, arquitetos e tecnólogos que trabalham nos
municípios pois fornecem elementos e base para que se façam manuais ou guias para o
problema do manejo de águas pluviais

Agradeço a Deus, o Grande Arquiteto do Universo, a oportunidade de poder contribuir na
procura do conhecimento com a publicação deste livro.

Guarulhos, 30 abril 2009
Engenheiro civil Plínio Tomaz
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Capítulo 1- Sistema de Manejo de Águas Pluviais em áreas urbanas

1.1 Objetivo
Os objetivos do manejo das águas pluviais em áreas urbanas conforme Figura (1.1) são

basicamente três:
 quantidade de água,
 qualidade
 preservação do meio ambiente.

Figura 1.1- Triângulo do manejo das águas pluviais: quantidade, qualidade e ecologia.

O curso de Manejo de Águas Pluviais foi elaborado para bacias municipais com até
250km2 de área de contribuição onde estudaremos os fundamentos hidrológicos e hidráulicos
para contenção de enchentes, porém com a visão moderna da quantidade, qualidade e
ecologia.

Para áreas até 3 km2 iremos usar as idéias de Schueler, 1987 que denominaremos BMP
(Best Management Practices) que são as obras para melhoria da qualidade das águas pluviais.

No Reino Unido as BMPs são chamadas de SUDS (Sustainable Urban Drainage
Systems) conforme Daywater, 2003, portanto, BMP=SUD.

Para as enchentes temos o controle da quantidade e para melhoria do ecossistema
aquático temos que melhorar a qualidade das águas pluviais.

Podemos na prática controlar enchentes e também a qualidade das águas pluviais,
sendo que isto se pode chamar de critério unificado. Um reservatório de detenção estendido é
um exemplo moderno de aplicação do critério unificado, pois além do controle de enchentes
melhoramos a qualidade das águas pluviais usando basicamente a sedimentação.

O reservatório de detenção do Pacaembu construído em 1992 foi destinado somente a
deter as enchentes na av. Pacaembu na capital de São Paulo.

A vazão máxima de enchente para período de retorno de 25anos para a área de 222ha é
de 43m3/s, mas a vazão da galeria da av. Pacaembu só suporta 13m3/s. O reservatório de
detenção de 74.000m3 foi construído para deter o pico de vazão, deixando passar somente
13m3/s num período de aproximadamente 6h.
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Caso a detenção fosse mais de 24h teríamos o reservatório de detenção estendido, que
facilitaria o depósito dos poluentes dentro do reservatório, os quais seriam depois retirados e
depositados em aterros sanitários. Desta maneira melhoraria a qualidade das águas pluviais
que seriam lançadas no rio Tietê pela galeria da av. Pacaembu.

1.2 Manejo de águas pluviais
Para os estudos de gestão de águas pluviais ou manejo, são necessários a serem

levados em consideração não só aspectos técnicos, mas aspectos econômicos, legais e sociais
que de certa forma complicam mais as decisões a serem tomadas.

Antigamente as decisões eram somente de cunho técnico, necessitando somente de
uma obra que tirasse as águas pluviais de um lado e as levasse o mais rapidamente para
jusante, sem prejudicar os moradores de montante. Mas isto acarretava, mais tarde problemas
para os moradores de jusantes. Daí a complexidade das obras de drenagem na atualidade.

Para a sustentabilidade da drenagem do sistema urbano de drenagem é necessário que
se obedeçam às legislações e feito um planejamento estrutural baseado em quatro pontos
principais conforme Figura (1.2):

 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

Figura 1.2 – 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.

O sistema de manejo das águas pluviais urbanas pode ser dividido em vários
subsistemas:
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1. Subsistema de escoamento superficial de águas pluviais: riscos para
pessoas, automóveis e propriedades. Equação universal de perdas de solo
(USLE)

2. Subsistema de galerias de águas pluviais: tubos de concreto e outros
materiais, poços de visita, bueiros, bocas de lobo, bombeamento de águas
pluviais, extravasamento de poços de visita

3. Subsistema de canais de águas pluviais: canais revestidos ou não, pontes,
grandes obras.

4. Subsistema de detenção, armazenamento de águas pluviais e redução de
pico de enchente (atenuação): reservatório de detenção seco, reservatório de
detenção estendido, lagoa de retenção, piscininha, separador de óleos e graxas,
detenção em telhado, tubos superdimensionados, critério unificado:
enchentes+qualidade+erosão, falhas em barragens, armazenamento em
estacionamentos de veículos, telhados verdes, reservatórios geocululares e
aproveitamento da água de chuva.

5. Subsistema de infiltração de águas pluviais: trincheira de infiltração, bacia
de infiltração, rain garden, canal gramado, pavimento permeável, tubos de
drenagem perfurados, bacia de infiltração com detenção, recarga artificial,
infiltração de água de chuva do telhado em trincheiras. Infiltração em
estacionamentos de veículos. É a primeira coisa que devemos fazer.

6. Subsistema de filtração de águas pluviais: filtro de areia, faixa de filtro
gramado, canal gramado.

7. Subsistema de armazenamento e melhoria do habitat do ecossistema
aquático: wetland artificiais

8. Subsistema de planejamento do uso do solo
9. Subsistema de limpeza de ruas.

Esclarecemos que até o presente momento não existem normas da ABNT sobre o
sistema de águas pluviais.

O Manejo de Águas Pluviais contempla três objetivos: quantidade de água,
qualidade da água e preservação do meio ambiente. Deverá ser minimizado os impactos no
desenvolvimento na quantidade e qualidade das águas pluviais bem como ser maximizado a
preservação do meio ambiente.

A filosofia do Manejo de Águas Pluviais é imitar o mais possível a natureza o sistema
de drenagem no estágio de pré-desenvolvimento através de unidades pequenas discretas.

O desenvolvimento sustentável tem como objetivo uma melhor qualidade de vida para
todos, agora e para as futuras gerações conforme CIRIA, 2007.

Os objetivos do desenvolvimento sustentável são basicamente três:
 Equidade social
 Proteção efetiva do meio ambiente
 Uso prudente dos recursos naturais.
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1.3 Quantidade de água
A quantidade das águas pluviais pode ser controlada segundo CIRIA, 2007 pelas

seguintes obras estruturais:

a) Infiltração
Quando a água pluvial penetra no solo voltando ao ciclo hidrológico natural.

Infelizmente não é todo o tipo de solo que pode ser feita a infiltração e há também problemas
de solos contaminados ou potencialmente perigosos para a infiltração.

b) Detenção
Um determinado volume fica detido um certo tempo atenuando os efeitos de enchentes

a jusante. Podemos ter um reservatório de detenção seco ou um reservatório de detenção
estendido.

c) Transporte de águas pluviais
O transporte de águas pluviais se dá por intermédio de: escoamento superficial,

galerias, canais, microdrenagem em que as águas pluviais são transferidas de um local para
outro através de obras.

d) Captação da água de chuva
A captação de água de chuva em cisternas diminuirá o impacto de enchentes e poderá

ser usada em descargas de bacias sanitárias, por exemplo.

1.4 Melhoria da qualidade das águas pluviais
Segundo CIRIA, 2007 os processos que são usados para a melhoria da qualidade das

águas pluviais são:
a) Sedimentação
É o processo primário das BMPs. O poluente fica aderidos as partículas
sedimentáveis. Temos que diminuir a velocidade para a sedimentação e
deveremos ter o cuidado para a ressuspensão dos mesmos.

b) Filtração e biofiltração
Os poluentes que estão no runoff podem ser filtrados com a vegetação,
com as plantas ou pelo geotêxtil.

c) Adsorção
A adsorção acontece quando o poluente fica preso a superfície do solo ou
das partículas de agregados.
Adsorção: os poluentes ficam presos na superfície do solo ou dos
agregados.
Troca catiônica: é a atração entre os cátions e a argila mineral
Sorção química: o soluto é incorporado a estrutura do solo ou do
agregado.
Absorção: é a difusão do soluto no solo, agregado ou matéria orgânica.
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d) Biodegradação
Além dos processos físicos e químicos podem ocorrer os processos
biológicos.

e) Volatização
A volatização é a transferência do composto que está em solução na água
para a atmosfera. É o conceito usado basicamente com os compostos
orgânicos de produtos de petróleo e pesticidas.

f) Precipitação química
É o processo mais comum de remover metais solúveis. Pode remover
arsênio, cádmio, cromo, cobre, ferro, chumbo, mercúrio, níquel e zinco e
anion de fosfatos, sulfatos e fluoretos.

g) Absorção pelas plantas
Nutrientes como fósforo e nitrogênio são absorvidos pelas plantas.

h) Nitrificação
A amônia e íons de amônia podem ser oxidados por bactérias para formar
nitratos que é solúvel na água em forma de nitrogênio. O nitrato é
imediatamente usado pelas plantas como nutriente.

i) Fotólise
É a quebra da poluição orgânica pela exposição de raio ultra violeta.

Segundo CIRIA, 2007 os mecanismos de remoção dos poluentes estão na Tabela (1.1).

Tabela 1.1- Mecanismos de remoção de cada categoria de poluente
Poluente Mecanismo de remoção no

BMPs
Nutrientes

(fósforo, nitrogênio)
Sedimentação, biodegradação, precipitação e
denitrificação

Sedimentos
(sólidos totais em suspensão)

Sedimentação e filtração

Hidrocarbonetos
(TPH, PAH. VOC. MTBE)

Biodegradação, fotólise, filtração e adsorção

Metais
(chumbo, cobre, cádmio, mercúrio, zinco, cromo e

alumínio)

Sedimentação, adsorção, filtração, precipitação e
absorção pelas plantas

Pesticidas Biodegradação, adsorção e volatização
Cloretos Prevenção
Cianetos Volatização e fotólise
Detritos Captação, remoção e rotina de manutenção

DBO
(demanda bioquímica de oxigênio)

Filtração, sedimentação e biodegradação

Fonte: CIRIA, 2007
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Figura 1.3- Trem do sistema da BMP
Fonte: Berry, 2002 in CIRIA, 2007

Conforme CIRIA, 2007 as BMPs devem ser aplicadas as seguintes técnicas:
1. Prevenção: que é a limpeza das ruas e estacionamentos para remover a poeira

das superfícies bem como os detritos. O aproveitamento de água de chuva para
fins não potáveis é também uma prevenção conforme CIRIA, 2007.

2. Controle da Fonte: o controle deve ser feito de preferência na origem, na
fonte e poder ser usado trincheira de infiltração de água do telhado (soakaway),
infiltração, telhados verdes, pavimento permeável e outros.

3. Controle próximo a fonte: como exemplo várias casas podem ser destinadas a
um soakway de grandes dimensões, infiltração e bacia de detenção.

4. Controle regional: quando através de vários locais próximos a fonte são
encaminhado um reservatório de detenção regional ou uma wetland.

CIRIA, 2007 recomenda que quando possível o manejo das águas pluviais deve ser
pequeno, com baixo custo e melhorar a paisagem e para isto deve ser feito em pequenas
bacias ao invés de transportar a água para uma bacia maior.

Na Figura (1.4) 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 1.4 - Trenzinho das opções das BMPs
Fonte: Cidade de Auckland, 2000
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Observar as semelhanças conceituais entre o chamado trem da CIRIA, 2007 da
Figura (1.3) com o trem de Auckland da Figura (1.4).

1.5 Tipos de controle conforme Ontário, 2003
Conforme Ontário, 2003 há dois tipos básicos de controle de uma BMP.

 Controle à montante (ou controle no lote)
 Controle à jusante.

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 entupimento, 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;
 Vala gramada;
 Microdrenagem com tubos perfurados;
 Faixa de filtro gramada;
 Vegetação ripariana e ao longo dos cursos de água;
 Rain gardens;
 Captação de água de chuva.
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1.6 Controle à jusante
Temos dois controles: controle à montante, isto é, no lote e controle à 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 à jusante geralmente é para áreas maiores que 2ha.

Para o controle à jusante temos os controles de armazenamento e de infiltração que são:
 Reservatório de retenção;
 Wetlands;
 Reservatório de detenção estendido;
 Reservatório de infiltração

1.7 Conceito de análise e síntese
No conceito de análise, são fornecidos os Imput e os Output e achamos a função de

transferência, que será o nosso modelo, conforme McCuen, 1998, segundo a Figura (1.5):

Figura 1.5- Esquema do conceito de análise e síntese

Quando estiver pronta a análise, o modelo poderá ser usado para previsões e neste caso
são conhecidos os “Imput” e é desconhecido o “Output”. É necessário saber na fase de
síntese, como foi feita a análise e os limites do modelo.

Como exemplo seja o modelo Q=CIA da conhecida fórmula racional, onde “Q” é a
vazão de pico de enchente, “C” o coeficiente de escoamento superficial, “I” é a intensidade da
chuva e “A” área da bacia.

Quando da análise, são conhecidos os valores de Q, I, A e desconhecido o valor de C.
Quando da síntese, isto é, da aplicação da fórmula racional, são conhecidos CIA

desconhecendo-se o valor de Q. É necessário conhecer muito bem os parâmetros para se
conseguir um valor mais correto possível da vazão máxima Q.

É importante os conceitos de análise e síntese, principalmente na escolha adequada da
fórmula do tempo de concentração, na qual o conhecimento de como a mesma foi elaborada
(análise) e da maneira que a mesma vai ser aplicada (síntese).

“O melhor método de cálculo é aquele que você conhece”, como diz o Professor Kokei
Uehara da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

A palavra “conhecer” pressupõe o perfeito entendimento da análise.
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Capítulo 6- Vazão excedente 
 
6.1 Introdução 

As enchentes causam um grande problema em áreas urbanas conforme se pode 
ver na Figura (6.1). As obras de boca de lobo e galerias são chamadas de obras de 
microdrenagem.  

 
  

Figura 6.1- Enchente em área urbana 
 

 
Figura 6.2- Medindo a altura de enchente 

 
Haverá ocasião nas cidades em que as águas pluviais escoam superficialmente 

pelas ruas causando riscos a pessoas, propriedades e ao trânsito conforme Figura (6.2). 
 A Figura (6.3) mostra a seção transversal e a seção equivalente de uma rua 
típica. 

 
Figura 6.3- Corte transversal de uma rua com a seção original e a seção 

equivalente 
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6.2 Vazão excedente  

Até hoje é costume se adotar em obras urbanas basicamente dois períodos de 
retorno: um para obras de microdrenagem e outro para macrodrenagem.  

De modo geral para microdrenagem era adotado Tr=2anos a Tr=10anos. Para 
macrodrenagem era adotado em canais Tr=25anos, Tr=50anos e eventualmente em 
casos especiais Tr= 100anos. 

A justificativa antiga era que não haveria problemas de haver uma pequena 
inundação quando se adotava 5anos para a microdrenagem e 25anos para a 
macrodrenagem. As ruas seriam inundadas por pouco tempo e não haveria problemas. 
Ninguém fazia o cálculo do nível de inundação que daria nas ruas e avenidas e os 
prejuízos por ela causados.  

A Figura (6.4) nos dá uma idéia do gráfico de vazões em função tempo, 
mostrando a separação de vazão das águas pluviais que vão pela galeria e das águas 
pluviais que vão por cima da rua. 

Chamaremos de vazão excedente aquela que escoa superficialmente conforme 
se pode ver na Figura (6.4). 

 
Figura 6.4- Na figura se vê o escoamento em galerias e o escoamento 

superficial excedente. 
 
Mais tarde houve uma evolução, pois os prejuízos causados por um período de 

retorno muito pequeno adotado em microdrenagem podem causar falhas graves como 
prejuízo materiais e humanos. 

Fora isto, entrou outra variável nova, que são as mudanças climáticas. Na 
Inglaterra os estudos das mudanças climáticas já concluíram que o período de retorno 
deve ser no mínimo Tr=30anos e as cidades em foram feitos estudos para Tr menores 
que 30anos, devem rever seus estudos procurando fazer reservatórios de detenção e 
outras alternativas para mitigar os prejuízos das enchentes que já estão começando a 
acontecer. 
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Figura 6.5 –  Uma parte das águas vai para a galeria e outra corre por cima da 
rua, isto é, a vazão excedente. 
Fonte: CIRIA, 2006 
 
 
 

 
Figura 6.6- Histograma mostrando na parte de baixo o colume encaminhado pela 
microdrenagem, o volume de escoamento superficial e o volume armazenado em 

reservatorios 
 
 6.3 Velocidade e profundidade de escoamento superficial em vias públicas 

Uma das grandes preocupações em centro urbanos é como resolver o problema 
das águas pluviais que vão por cima das ruas e implantar medidas para mitigar os 
efeitos deletérios das mesmas, sabendo que alguns destes problemas é quase impossivel 
de ser resolvido.  

Vamos nos preocupar agora com o escoamento superficial para exarminar os 
perigos que os mesmos causam em pessoas e bens materias baseados em trabalhos da 
CIRIA e do County Clark. 

Segundo Nania e Gomes, 2002 in CIRIA, 2006 os projetos de microdrenagem 
devem ser atendidos o seguinte: 

 Deverá ser evitada inundação e minimizar a interrupção de tráfico. 
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 A profundidade (y) do escoamento superficial numa via pública deve ser no 
máximo de 0,30m ou 0,20m numa rodovia. 

 O risco dos pedestres serem levados pela enxurrada deve obedecer ao 
seguinte critério: O produto da profundidade do escoamento superficial (y)  
multiplicado pela velocidade (v) deve ser menor ou igual a 0,5m2/s. 

 O risco de um pedestre escorrer na enxurrada deve ser obedecido o 
seguinte critério;  o produto da profundidade (y) x velocidade (v) ao 
quadrado deve  ser menor que 1,23m3/s2. 

 
Exemplo 6.1 
Em uma rua foi admitida 0,30m de nível de água de enchente com velocidade de 
2,75m/s. Qual o risco de um pedestre ser levado pela enxurrada. 

V= 2,75m/s 
Y= 0,30m 

Y x V= 0,30 x 2,75=0,83m2/s Como o produto Y x V  é maior que 0,50 
m2/s então haverá risco de o pedestre ser levado pela enxurrada. 

 
Exemplo 6.2- 
Em uma rua foi admitida 0,30m de nível de água de enchente com velocidade de 
2,75m/s. Qual o risco de um pedestre escorregar na enxurrada. 

V= 2,75m/s 
Y= 0,30m 

Y x V2= 0,30 x 2,752=2,27m3/s2 
Como o produto Y x V2 é maior que 1,23 m3/s2 então haverá risco de o pedestre 
escorregar com a enxurrada. 
 

As alturas máximas de inundação County Clark encontram-se na Tabela (6.1). 
               
           Tabela 6.1- Máxima altura da água conforme o uso e periodo de retorno 
Uso típico Máxima altura da água Periodo de retorno 
Reservatório de detenção ou 
retenção ou bacia de 
infiltração 

 
Altura variável 

 
30anos 

Estacionamento de carros 0,20m 30anos 
Areas recreacionais 0,5m em áreas sem seguro 

1,0m em áreas com seguro 
30anos 

Estradas secundárias 0,10m 30anos 
Campos de futebol 0,5m em áreas sem seguro 

1,0m em áreas com seguro 
20anos 

Parque ecológico 0,5m em áreas sem seguro 
1,0m em áreas com seguro 

30anos 

Playground de Escolas 0,30m 30anos 
Areas indústrias 0,50m 50anos 
Estradas principais e rodovias 0,10m 100anos 
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6.5 Probabilidades 

As probabilidades segundo CIRIA, 2006 pode ser obtida pela Tabela (6.2): 
 

      Tabela 6.2- Probabilidades em função do período de retorno 

 
 
6.6 Consequências 

As consequências de uma inundação conforme Ciria, 2006 pode ser: 
 Danos a propriedade 
 Danos devido a profundidade (y) 
 Danos devidos a profundidade (y) e a velocidade (v) 
 Danos em hospitais, quarteis militares, etc 
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6.7 Danos a propriedade 
 
 

Tabela 6.3- Danos a propriedade 
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6.8 Danos devido a profundide (y) 

 
Tabela 6.4- Danos de acordo com o tipo de propriedade e a altura do nivel de água 

 
 

 6.8 Danos devidos a profundidade (y) e a velocidade (v) 
 
              Tabela 6.5- Consequência com relaçao a velocidade x profundidade 
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Tabela 6.6- Condições locais com relação a profundidade ou profundidade x 

velocidade. 

 
 

Tabela 6.7- Danos a carro, adultos e crianças dentro do carro. 

 
 
6.10 Danos em hospitais, quarteis militares, etc 
 
6. 11 Cálculo do risco 
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Figura 6.5- Riscos em função das consequências e das probabilidade 

 
6.12 Método Racional 

O  método racional é um método indireto e foi apresentado pela primeira vez em 
1851 por Mulvaney e usado por Emil Kuichling em 1889 e estabelece uma relação entre 
a chuva e o escoamento superficial (deflúvio). É usado para calcular a vazão de pico de 
uma determinada bacia, considerando uma seção de estudo. A chamada fórmula 
racional é a seguinte: 
               Q= C . I . A / 360                                                                                       
Sendo: 
Q= vazão de pico  (m3/s); 
C=coeficiente de escoamento superficial ou de runoff; 
I= intensidade média da chuva (mm/h); 
A= área da bacia em (km2 ).  1km2=100ha. 
 
6.13 Manning 

A fórmula de Manning para qualquer seção de canal ou tubulação é a seguinte: 
                                          V= (1/n) . R 2/3 . S ½                                                                              
Sendo: 

V= velocidade média na seção (m/s); 
n= coeficiente de Manning tem as dimensões TL –1/3; 
R= raio hidráulico (m). O raio hidráulico é o quociente entre a área molhada e o 
perímetro molhado; 
S= declividade  (m/m). A inicial “S” vem da palavra inglesa Slope. 
 
6.14 Raio Hidráulico 

O raio hidráulico é a relação entre a área molhada e o perímetro molhado. 
               Área molhada (m2) 

     R = --------------------------------                                                           
             Perímetro molhado (m 
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Que pode ser calculado de Manning, tirando-se o valor de R: 
          R = [V. n / (S1/2) ]3/2                  
 
 

 
Figura 6.7- Mostra o nivel da água em enchentes 

 
 

 
Figura 6.8- Mostra o nivel da água em enchentes supondo seçao retangular 

 

 
Figura 6.9- Mostra o nivel da água em enchentes supondo seçao trapezoidal com 

revestimento laterais 
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Figura 6.10- Mostra o nivel da água em enchentes supondo seçao trapezoidal com 

revestimento total 
 
 

 
 
Figura 6.11- Mostra o nivel da água em enchentes supondo seçao trapezoidal com 

revestimento parcial lateral. 
 
6.15  Velocidade crítica e altura crítica 
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Recarga artificial das águas subterrâneas com dry well
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Capítulo 48- Recarga artificial das águas subterrâneas com dry well

48.1 Introdução
A recarga pode ser de águas pluviais ou de efluente de esgotos após tratamento terciário.
O objetivo desde trabalho é a recarga de águas pluviais no pós-desenvolvimento para que seja

mantida a recarga natural do pré-desenvolvimento.
Para os efeitos de recarga de aqüíferos subterrâneos em BMP (Best Management Practices)

que iremos enfocar e salientamos que as áreas aplicadas são pequenas e menores que 200ha (2km2).
A infiltração é o processo de movimento da água para dentro da interface solo-ar.
Recarga é o processo pelo qual a água se move da zona não saturada para a zona saturada. A

área de recarga é aquela em que a água infiltra no solo e percola até atingir o aqüífero subterrâneo. Na
Figura (48.1) podemos ver que o lençol freático é o topo da zona de saturação.

Existe uma diferença entre infiltração e percolação. A primeira diferença é que quando
pensamos na infiltração só usamos uma dimensão e na percolação usamos as três dimensões. A
infiltração é o processo no qual a água entra no solo e os testes para medir são o ensaio de duplo anel
com resultados em mm/h. Quando a água percorre o solo falamos em percolação. Muitas vezes
usamos indiferentemente o termo infiltração e percolação.

Por definição água subterrânea é aquela que preenche os vazios do solo e das rochas.
A recarga das águas subterrâneas é um dos componentes do ciclo hidrológico menos

documentado e entendido do que os outros conforme Gburck e Folmar, 199 in Fennessey.
Infelizmente existe muita incerteza de como é feita a percolação da água entre a zona das raízes e o
lençol freático.

Figura 48.1- Distribuição da água abaixo da superfície do solo
Fonte: Patrick Valverde Medeiros
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Existe a recarga natural e a recarga artificial dos aqüíferos subterrâneos e interessaremos
somente pela recarga artificial.

Figura 48.2- Esquema de recarga natural

A recarga natural conforme Figura (48.3) é praticamente de 30% a 50% da precipitação em
climas temperados úmidos, 10% a 20% na região do Mediterrâneo e de 0 a 2% em climas áridos
conforme Bouwer, 2000. A recarga natural varia de poucas horas ou dias, até 10.000anos ou mais em
climas secos.

É importante salientar que 98% da água doce do mundo é água subterrânea. Para o século XXI
a previsão é do uso das águas subterrâneas, armazenando-as não mais em barragens superficiais e sim
em aqüíferos subterrâneos e depois retirá-las com bombeamento- Aquifer storage and recovery-
ASR.

Na Austrália temos desde 1997 o Water Resources Act 1997 que inclui o ASR. Vários estados
americanos possuem legislação sobre ASR.
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48.2 Tecnologias básicas para recarga das águas subterrâneas
As tecnologias básicas existentes para recarga das águas subterrâneas são quatro conforme

Figura (48.3):
 Reservatório de infiltração que se situam na zona vadosa (zona aerada)
 Trincheiras de infiltração (vala de infiltração) que se situam na zona vadosa
 Poços secos de recarga (dry well) situados na zona vadosa não atingindo o lençol

freático.
 Poços tubulares profundos de recarga que penetram no lençol freático

Figura 48.3- Esquema dos quatro tipos básicos de infiltração da esquerda para a direita:
reservatório de infiltração, trincheira de infiltração, poço seco de recarga na zona vadosa e

poço tubular profundo de recarga na zona saturada.
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48.3 Poços secos (dry wells) executados na zona vadosa para infiltração
Os primeiros poços secos executados na zona vadosa foram feito em 1990 no estado do

Arizona na cidade de Scottsdale até hoje. O uso dos dry wells é muito limitado.
A vida útil de um dry well é de 20anos conforme Metcalf e Eddy, 2007.
O dry well pode ser usado para infiltração de águas pluviais ou de esgotos sanitários após o

tratamento terciário. Quando o dry well for usado para infiltração de esgotos sanitários devem ser
tomados alguns cuidados.

É importantíssimo para o bom funcionamento de um dry well é que os esgotos sejam tratados
pelo sistema MBR (membrane bioreactors) que é o uso de membranas junto com o lodo ativado e
isto evitará o clogging (entupimento) ou outro sistema com tratamento terciário.

Os poços secos executados na zona vadosa possuem diâmetros de 1,00m a 2,00m e com
profundidades de 10m a 50m, sempre situados acima do lençol freático para permitir a infiltração das
águas.

A construção é feita por métodos manuais ou mecânicos de escavação e o poço é preenchido
com agregados de diâmetros grandes e pequenos.

A causa do clogging conforme Metcalf e Eddy, 2007 são basicamente três:
 Clogging devido a ação biológica: o uso de cloração de 2mg/L a 5mg/L evitará o problema.
 Clogging devido a entrada de ar: é necessário deixar um aerador de cerca de 75mm e que os

efluentes sejam lançados no fundo do poço através de um tubo de plástico com cerca de
450mm de diâmetro.

 Clogging devido ao sólido total em suspensão: o uso de tratamento como o MBR resolverá o
problema.

O dry well geralmente é feito em local onde no solo temos menos que 20% de argila ou que
tenha menos de 40% de argila e silte juntos. É aproximadamente um solo franco arenoso.

A declividade do terreno não pode passar de 15%.
Se existe um hotspot, isto é, um posto de gasolina, oficina mecânica ou local de potencial

contaminação do aqüífero subterrâneo, não deverá ser feita a recarga.
Deve ficar no mínimo a 3,00m de algum prédio.
É recomendado que o tempo de infiltração da água no solo seja de no máximo 48h.
Deve ser feito estudo para achar a condutividade hidráulica K na profundidade do dry well

sendo uma amostra para cada 500m2 e no mínimo duas amostras.

48.4 Equação de Zangar
A taxa de recarga na zona vadosa pode ser calculada usando a Equação de Zangar conforme

Bouwer, 2002. Zangar, 1953 salienta que o escoamento da água no dry well é no fundo, mas
também nas paredes.

Metcalf e Eddy, 2007 apresenta duas equações devidas a Zangar e citados por Bouwer e
Jackson, 1974. As equações são para Si >>Lw e Si < 2 Lw:

Vamos apresentar três apresentações das equações de Zangar que chamaremos de Tipo A,
Tipo B e Tipo C:

Equação Tipo A para Si>>Lw

Q= (K x 2 x PI x Lw2) / { ln [ Lw/rw + ( Lw2/rw2 -1) 0,5 ]-1 }
Sendo:
K= condutividade hidráulica (m/dia)
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Q= vazão (m3/dia)
Lw= profundidade da água dentro do dry well (m)
Ln= logaritmo neperiano
rw=raio do poço (m)
Si= distância do fundo do dry well até a área impermeável (m). Observar que não leva em conta o
nível do lençol freático conforme se pode ver na Figura (48.5)

Equação Tipo B para Si <2Lw
:

Q=K  x[ PI x Lw x (3 x Lw + 2 x Si)] / (3 ln (Lw/rw)) Si<(2 x Lw),

Figura 48.4 Esquema de um poço seco executado na zona vadosa

Equação Tipo C para  Lw > 10 x rw

Q= ( 2 π K Lw
2 ) / [ ln( 2Lw/rw) -1 ]

Sendo:
Q= taxa de recarga  (m3/dia)
K= condutividade hidráulica (m/dia) obtido em testes.
Lw= profundidade da água no poço (m). Não é profundidade do poço !
rw= raio do poço (m)
ln= logaritmo neperiano.
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48.5 Padrões de poços de infiltração
O plano diretor de drenagem de Natal/ RN estabelece padroes de diametros de poços de

infiltração: 2,00; 2,5 e 3,00 conforme Figuras (48.1) a (48.4).
A profundidade efetiva padrão é 2,5m com 0,50m de folga.

Figura 48.5- Padrão de poço de infiltração em Natal, Rio Grande do Norte conforme Plano
Diretor de Drenagem.
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Figura 48.6- Padrão de poço de infiltração em Natal, Rio Grande do Norte conforme Plano
Diretor de Drenagem.
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Figura 48.7- Padrão de poço de infiltração em Natal, Rio Grande do Norte conforme Plano
Diretor de Drenagem.

Exemplo 48.1
Dimensionar a taxa de recarga em m3/dia de um dry well com diâmetro de 2,0m e profundidade de
água de 2,5m em local com solo com condutividade hidráulica de 10mm/h.

Vamos usar a equação de Zangar Tipo C
Q= ( 2 π K Lw

2 ) / [ ln( 2Lw/rw) -1 ]
K= 10mm/h= (10/1000) x 24= 0,24m/dia
Lw= 2,5m
rw= 2,0/2= 1,00m
Q= ( 2 π 0,24x 2,52 ) / [ ln( 2x2,5/1,00) -1 ]= 15,44m3/dia
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Exemplo 48.2
Dimensionar a taxa de recarga em m3/dia de um dry well com diâmetro de 2,0m e profundidade de
água de 8m em local com solo com condutividade hidráulica de 10mm/h usando a Lei de Darcy.

Q= Kx A
K= 10mm/h= 10 x 24/1000= 0,24m/dia
Area lateral = PI x D x H= 3,1416x 2,00x 2,5= 15,71m2

50% da area lateral = 0,5 x 15,71m2= 7,86m2

Q= K x A= 0,24 x 7,86= 1,89m3/dia

Observar que com a equação de Zangar obtemos 15,54m3dia enquanto usdando a Lei de Darcy
1,89m3/dia.

Exemplo 48.3
Dimensionar a taxa de recarga em m3/dia de um poço de infiltração com 6,00m de diâmetro e
profundidade de 3,00m sendo a condutividade hidraulica K=25m/h.

Primeiramente verifiquemos se podemos usar ou não a equação de Zangar.
10 x rw= 10 x (6,00/2)= 10 x 3= 30m
Lw= 3,00m
Como Lw não é maior que 10 vezes o raio, então não se aplica a equação de Zangar.

Usaremos então a equação de Darcy
Q= K x A x (h1- h2)/L (Equação 48.1)

Q= K x A x G (Equação 48.2)

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)
H= variação da carga hidráulica entre os piezômetros 1 e 2
K= condutividade hidráulica (m/s; m/h; mm/h; m/dia)
G= gradiente hidráulico = (h1-h2)/L

O valor de G= 1

Q= K x A
K=25mm/h=0,6m/dia
A=area da superficie e do fundo
Area do fundo= PI x D2/4= 3,1416 x 6 2/4= 28,3m2

Area lateral do poço= PI x D x h= 3,1416 x 6,00 x 3,00= 56,5m2

Area total= 28,3m2 + 56,5m2= 84,8m2

Q= K x A = 0,6 x 84,8= 51m3/dia
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Figura 48.8- Figura de poço de infiltração
Fonte: Plano Diretor de Manejo de águas pluviais de Natal, 2009
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48.6 Espaçamento entre valas de infiltração
Quando uma vala de infiltração está distante 10m de outra vala em paralelo considera-se que

não há nenhuma interferência, mas quando a distância é menor como 2,00m a redução da capacidade
da vala de infiltração é de 50% conforme e Kent, 2000 e Tabela (48.1).

Tabela 48.1- Distância entre valas de infiltração e diminuição da sua capacidade de infiltração
Espaçamento 10 8 6 4 2 1
Redução da capacidade por vala de infiltração 0 12,5% 25% 37,5% 50% 50%

48.7 Métodos de cálculos de vazão
Normalmente é usado o método Racional ou em casos especiais o método Santa Bárbara e o

Método do SCS, fazendo um routing entre o volume de água que entra no dispositivo de infiltração e
a infiltração no solo.

Como o método Racional fornece somente a vazão de pico e não o hidrograma, Urbonas, 1993
acrescer 25% na vazão obtida, isto é, multiplicar a vazão obtida por 1,25.

48.8 Período de retorno
No Reino Unido para o dimensionamento do projeto de um poço e vala de infiltração é usado

período de retorno de 10 anos.
O Plano Diretor de Drenagem e Manejo de águas pluviais da cidade de Natal no Rio Grande

do Norte admite em média Tr=10anos, mas o mesmo varia de Tr=2anos até Tr=50anos conforme a
localização.

Urbonas, 1993 recomenda período de retorno Tr=2anos, mas admite que em outros locais,
possam ser adotados valores diferentes.

Geralmente os poços e valas de infiltração são feitos dentro de um imóvel particular e nele
vale as normas prediais de instalações prediais pluviais: NBR 10.844/89.

Em instalações prediais para o dimensionamento de calhas e condutores verticais e
horizontais, o período de retorno Tr=25anos. Então toda a microdrenagem dentro do imóvel deveria
ser dimensionada para Tr=25anos.

48.9 Hotspots
Nos lugares potencialmente contaminados denominado de hotspots como posto de gasolina,

oficina mecânicas, indústrias metalúrgicas e químicas não deverá ser feito infiltração no solo para não
contaminar o aqüífero subterrâneo.
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48.10 Condutividade hidráulica
A condutividade hidráulica normalmente é representada pela letra K e a unidade mais comum

é mm/h Na cidade de Natal /RN a condutividade hidráulica varia de 0,14mm/h a 18.4mm/h e se
levarmos em conta os tipos de solos do Soil Conservation Service, elas podem ser colocadas na
Tabela (48.2):

Tabela 48.2- Condutividade hidráulica dos tipos de solo de Natal/RN
Tipo de Solo Condutividade hidráulica (mm/h)

A 25
B 13
C 7
D 3

Especialistas aconselham que a amostragem para se obter a condutividade hidráulica deve
estar a aproximadamente distante 10m uma da outra e deve ser feita na profundidade entre 1,00m a
1,50m.

48.11 Método do volume  para recarga
Em 10 de julho de 1996 1996 nos estados de Maryland e Massachusetts foi feito por Horsley

“Method for calculating pre and post development recharge rates”, a primeira sugestão de como
proceder ao dimensionamento do volume de água necessário para recarga dos aqüíferos.

Depois passou para o estado de Vermont e outros e sendo cada vez mais aperfeiçoado
chegando em 2004 ao melhor aperfeiçoamento de New Jersey.

A grande vantagem que achamos em adotar um método semelhante ao de Horsley é a
simplicidade de aplicação, pois sabemos que se o método for muito complicado, provavelmente não
vai ser aplicado.

Não é toda a água que cai no empreendimento que deve ser infiltrada, pois, imitando a
natureza, uma parte da água se infiltra e outra se escoa superficiente atingindo os cursos de água.

O método de Horsley demonstra quanto do volume WQv deve ser infiltrado no solo. Tudo
dependerá do tipo de solo do SCS. Assim um solo Tipo A do SCS haverá mais infiltração do que um
solo do Tipo B e da mesma maneira do Tipo C e Tipo D.

O método do volume para recarga é destinado a BMP estrutural como reservatório de
infiltração, trincheira de infiltração e poços secos (drywells).

Podemos então calcular o volume de recarga Rev baseado na fração do volume WQv e que
será:

Rev= F x WQv
Rev= volume de água necessário para recarga em volume (m3)
F= fator específico de recarga para o tipo do grupo do solo (adimensional)

Como Rev é uma fração de WQv chama-se as vezes de método do percentual de volume para
recarga.

Relembremos que o volume WQv é obtido com o first flush P, que corresponde a 90% das
precipitações que produzem runoff.
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48.12 Volume WQv
Calcula-se primeiro o coeficiente volumétrico Rv em função da área impermeável em

porcentagem. Depois se calcular o volume para melhoria da qualidade das águas pluviais WQv e
finalmente o volume de recarga que é obtido multiplicando WQv pelo fator de recarga.

Rv= 0,05+0,009 x AI
WQv= (P/1000) x Rv x A

P= first flush (mm)= 25mm para RMSP.
AI= área impermeabilizada (%)
Rv= coeficiente volumétrico (adimensional)
A= área da bacia (m2)

Recordemos que a determinação do tipo de solo do SCS pode ser feito através de testes de
infiltração e usando a Tabela (48.3) conforme Tomaz, 2002.

Tabela 48.3- Grupo de solos do SCS
Grupo de

solo
Características do solo

A

solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem camadas argilosas e nem
mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1% (Porto,
1979 e 1995).

Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos profundos com pouco
silte e argila (Tucci et al,  1993).

B

solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila total, porém ainda inferior a
15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a 20% graças à maior porosidade. Os dois teores de
húmus podem subir, respectivamente, a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até
1,5m, mas é, quase sempre, presente camada mais densificada que a camada superficial (Porto, 1979 e 1995)

Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos menos profundo do que o tipo A e com
permeabilidade superior à média (Tucci et al,  1993).

C

solos barrentos com teor total de argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis ou
contendo pedras até profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas, esses dois limites máximos podem ser de
40% e 1,5m. Nota-se a cerca de 60cm de profundidade, camada mais densificada que no Grupo B, mas ainda
longe das condições de impermeabilidade (Porto, 1979 e 1995).

Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração abaixo da média,
contendo percentagem considerável de argila e pouco profundo (Tucci et al,  1993).

D

solos argilosos (30% a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 50cm de profundidade. Ou
solos arenosos como do grupo B, mas com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos
rolados (Porto, 1979 e 1995).

Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito baixa capacidade de infiltração, gerando a
maior proporção de escoamento superficial (Tucci et al,  1993).

Fonte: Porto, Setzer 1979 ; Porto, 1995 e Tucci, 1993.

A Tabela (48.4) apresentam os valores médios da condutividade hidraulica em mm/h para os
diversos tipos de solo do SCS.

Tabela 48.4- Tabela para classificação do grupo de solo do SCS conforme a infiltração
Grupo de Solo do SCS A B C D

Infiltração (mm/h) >7,62mm/h 3,81 a 7,62mm/h 1,27 a 3,81mm/h 0 a 1,27mm/h
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A Tabela (48.5) apresenta um exemplo do fator F para os diversos tipos de solo do SCS.

Tabela 48.5- Capacidade mínima de infiltração conforme o grupo do solo para
precipitação média anual de 1500mm

Grupo de solo
conforme

SCS

Recarga p/
1500mm/ano

R
(mm)

Recarga
para

P=25mm
Re

Fator F
F= Re/P

A 450 8,33 0,30
B 300 5,56 0,20
C 150 2,80 0,10
D 45 0,83 0,03

48.13 Distâncias a prédios vizinhos
BRE Digest 365 recomenda que os poços de infiltração ou vala de infiltração estavam no

mínimo 5m distante da fundação de um edifício. Entretanto quando o uso em casas a distância pode
ser diminuída a critério do projetista podendo chegar até 3m.

48.14 Regulador de fluxo
Segundo CWP, 2007 o calcanhar de Aquiles de um projeto de uma BMP é o regulador de

fluxo. No dimensionamento de uma BMP achamos o volume para melhoria da qualidade das águas
pluviais denominado WQv e a vazão que vai para a BMP denominamos de Qo.

A estrutura para separar os dois fluxos chama-se regulador de fluxo.
Os dispositivos para a separação do fluxo são baseados na restrição de vazão da tubulação que

vai para a BMP e existem duas opções básicas para reguladores de fluxo auto-regulável:

1. Regulador de fluxo com secção transversal retangular ou circular com existência de
orifício e vertedor que é usado geralmente para pequenas vazões.

2. Canal com rebaixo somente para a vazão Qo que vai para a BMP usado para grandes
vazões. Esta pequena calha pode ser semi-circular ou retangular.

A BMP pode estar in line ou off line. Quando a BMP está na mesma linha do fluxo dizemos que
está in line e caso contrário está off line conforme Figura (48.9). Não existe regra geral se uma BMP
deve ser construida in line ou off line e tudo dependerá do tipo de BMP escolhida e das condições
locais.

É muito discutido o período de retorno que deve ser usado para o cálculo da vazão que chega ao
regulador de fluxo. Alguns usam 25anos, outros 50anos e sugerem sempre verificar para 100 anos. A
sugestão do autor é que as instalações do regulador de fluxo sejam dimensionadas para período de
retorno de 100anos, sendo que isto também foi recomendado pelo Kitsap County.

Dica: o regulador de fluxo deve ser calculado para período de retorno de 100anos.
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Figura 48.9- BMP in line e BMP off line

As Figuras (48.10) a (48.12) mostram os reguladores de fluxo.

BMP
in line

BMP
off line

pré-
tratamento
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Figura 48.10 - Separação automática de fluxo (regulador de fluxo) com orificio e
vertedor. Observar a válvula para fechamento do fluxo que vai para a BMP em caso de
contaminação antrópica. Fonte: Estado da Virginia, 1996

Figura 48.11 - Regulador de fluxo com separação automática com orificio e vertedor para
pequenas vazões
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Figura 48.12- Regulador de fluxo de seção circular com orificio e vertedor para pequenas
vazões.

Fonte: CWP, 2007

48.15 Profundidades do poço e vala de infiltração
A profundidade máxima recomendada varia de 3m a 4m e deve estar situada na zona aerada.
De modo geral a profundidade do poço ou vala de infiltração chega ao máximo de 3,00m a

4,00m. Quanto ao comprimento de uma vala de infiltração não há limite para as águas pluviais,
enquanto que para infiltrarmos esgotos tratados o limite é de 30,00m.

Outra observação importante é que o poço ou vala de infiltração deve ficar afastado de 3,00m
a 6,00m da fundação de um prédio, sendo adotada a maior distância quanto mais profunda for o poço
ou vala.

A distância mínima entre poços de infiltração de esgotos conforme NBR 13969/97 é de
1,50m.

A distância mínima entre o fundo do poço ou vala de infiltração e o lençol freático na pior
condição, é de 1,50m conforme NBR 13969/97.

Em Natal RN usam-se poços de infiltração com diâmetros padrões de 2,00m, 2,5m e 3,00m.
Para o extravasor adota-se tubos com declividade maior ou igual a 1% sendo dimensionado para
Tr=2anos e chuva de duração de 3h que corresponde a P=70mm.
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48.16 Pré- tratamento
A detenção de sedimentos antes de entrar em poço ou vala de infiltração é um requisito

essencial e pode-se usar geotexteis para prevenir a entrada de sedimentos finos conforme Figura
(48.13). O material do pré-tratamento deve ir para um aterro sanitário.

Figura 48.13- Observa o pré-tratamento
Fonte: Suds Manual, 2007

Poço de pré-tratamento
Mostramos anteriormente o pré-tratamento que pode ser em pequenos reservatórios para

detenção de sedimentos.
Vamos mostrar agora outros tipos de pré-tratamento como os poços de visita conforme Figura

(48.14).
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Figura 48.14- Poço de visita que é usado como pré-tratamento off line
Fonte: CIRIA, 2007

A manutenção é fácil e deve ser regular, devendo-se ter cuidado com o pessoal que vai cuidar
das obras para segurança de vida e saúde.

Recomenda-se que nos primeiros seis meses a inspeção seja mensal para determinar a taxa de
acumulação e sedimentos no pré-tratamento. Depois destas inspeções será estabelecido um prazo para
remoção de detritos no pré-tratamento e verificação se o poço ou vala estão funcionando conforme
dimensionado.

Vamos apresentar o método mais simples para determinar a vazão Qo que vai para o pré-
tratamento, quando o mesmo for off line.

Método usando o tempo de permanência 5min para calcular Qo
Vamos mostrar com um exemplo.

Exemplo 48.4
Seja um reservatório de qualidade da água e first flush P=25mm, AI=70 e A=50ha.
Coeficiente volumétrico Rv
Rv = 0,05 + 0,009 x AI = 0,05 + 0,009 x 70 = 0,68 (adimensional)
WQv= (P/1000) x Rv x A= (25/1000) x 0,68 x 50ha x 10000m2= 8500m3

Qo= 0,1 WQV/ (5min x 60s)= (0,1 x 8500m3)/ (5 x 60)= 850m3/ 300s =2,83m3/s
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48.17 Dry well em três dimensões
Vamos explicar como se acha a profundidade hmax de um dry well em 3D baseado no The

Suds Manual da Ciria, 2007.
Pode ser aplicado a soakway, poço de infiltração, poço de infiltração retangular, poço de

infiltração circular.
O objetivo é acharmos a profundidade máxima hmax que podemos ter, fornecendo-se as

dimensões do dry well, a condutividade hidráulica K e demais dados locais
Conforme Ciria, 2007 o período de retorno recomendado para estudos do dry well é de

10anos, o que significa que há probabilidade em um ano de que 10% do sistema não atender a
demanda.

O uso do dry well está na propriedade individual e observamos que a condutividade hidráulica
é um grande fator de insucesso de tais sistemas se os dados não forem coletados da melhor maneira
possível.

Enfatizamos ainda a necessidade de um pé-tratamento para evitarmos problemas nos dry
wells.

Conforme Ciria, 2007 a equação básica para acharmos a profundidade máxima da água em um
sistema de 3D é:

hmax= a [ exp(-b.D) -1]
Sendo:
hmax= altura máxima da profundidade da água, devendo-se descontar a parte não molhada

(m)
D= duração da chuva (h)

a= Ab/ P - (i . AD)/ (P. K)

b= P.k/ (n.Ab)
Sendo:
a= coeficiente auxiliar 1
Ab= área da base do dry well retangular ou circular (m2)
P= perímetro do dry well retangular (m)
i= intensidade da chuva (mm/h) para duração D e período de retorno Tr=10anos´e que deverá

ser passado para m/h nas equações
AD= area a ser drenada (m2). É a área total impermeável a ser drenada.
K= condutividade hidráulica do solo (mm/h). Por as unidades em (m/h) ´-h.
n=porosidade efetiva. Se houve pedra britada adotar n=0,35. Caso não haja pedra britada

usamos n=1, pois a infiltração é feita diretamente no solo do fundo ou das paredes.
Ab= área da base do dry well retangular ou circular (m2)

Exemplo 48.5
Dada uma área com Ad= 150m2, condutividade hidráulica K=100mm/h=0,1m/h, e vamos usar

a equação de chuva de Natal obtida pelo Universidade de Viçosa por interpolação de acordo com o
programa Plúvio 2.1.

Adotamos o período de retorno Tr=10anos.
A  equação de chuva a ser usada será:

I= 586,66 x Tr 0,26/ ( t+15) 0,68

Sendo:
I= intensidade de chuva (mm/h)
Tr= período de retorno (anos). Adotado Tr=10anos
t=tempo de duração da chuva (min)
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Como a maioria dos problemas em hidráulica, o cálculo é feito por tentativas variando a
duração da chuva de hora em hora até atingirmos 4h.

Foi suposto dry well de seção circular com 1,25m de raio.
Calcula-se hmax para a equação em 3D do CIRIA, 2007 e verifica-se se a profundidade é

aceitável e verifica-se também o tempo de esvaziamento da metade do volume do dry well é menor
que 24h. Observemos que a CIRIA, 2007 recomenda o esvaziamento da metade do volume em menos
que 24h.

Tabela 48.6- Calculos de dry well de seção circular em três dimensoes conforme Ciria, 2007
1 2 3 4 5 7 8
Tr

(anos)
D= Duração

(h)
D

(min)
I

(mm/h)
AD

(m2)
k

(mm/h)
K

(m/h)
10 0,25 15 105,7 150,0 100 0,10
10 0,5 30 80,2 150,0 100 0,10
10 1 60 56,7 150,0 100 0,10
10 2 120 38,0 150,0 100 0,10
10 3 180 29,6 150,0 100 0,10
10 4 240 24,7 150,0 100 0,10

Tabela 48.7- Continuação- Calculos de dry well de seção circular em três dimensoes conforme
Ciria, 2007

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Raio
(m)

Porosidade
efetiva

Perimetro
(m)

Area Ab
(m2) a b

hmax
(m)

Tempo
esvaziamento

(h)

Verificação

1,25 0,35 7,85 4,91 -19,56 0,46 2,11 3,7 OK menor que 24h

1,25 0,35 7,85 4,91 -14,69 0,46 3,00 5,3 OK menor que 24h

1,25 0,35 7,85 4,91 -10,20 0,46 3,74 6,5 OK menor que 24h

1,25 0,35 7,85 4,91 -6,63 0,46 3,97 7,0 OK menor que 24h

1,25 0,35 7,85 4,91 -5,03 0,46 3,75 6,6 OK menor que 24h

1,25 0,35 7,85 4,91 -4,08 0,46 3,43 6,0 OK menor que 24h
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Exemplo 48.6
Dada uma area com Ad= 890m2, condutividade hidraulica K=100mm/h=0,1m/h, e vamos usar

a equação de chuva de Natal obtida pelo Universidade de Viçosa por interpolação de acordo com o
programa Pluvio 2.1.

Adotamos o periodo de retorno Tr=10anos.
A  equação de chuva a ser usada será:

I= 586,66 x Tr 0,26/ ( t+15) 0,68

Tabela 48.8- Calculos de dry well de seção retangular em três dimensoes conforme Ciria, 2007
1 2 3 4 5 6 7
Tr

(anos)
D= Duração

(h)
D

(min)
I

(mm/h)
P

(mm)
C AD

(m2)
10 1 60 56,7 56,7 0,57 890,0
10 2 120 38,0 76,0 0,57 890,0
10 3 180 29,6 88,8 0,57 890,0
10 4 240 24,7 98,6 0,57 890,0
10 5 300 21,4 106,8 0,57 890,0

Tabela 48.0- Cálculos de dry well de seção retangular em três dimensões conforme Ciria, 2007
8 9 10 11 12 13 14

Imput=I=V
(m3)

k
(mm/h)

K
(m/h)

Comprimento
(m)

Largura W
(m)

Volume
(m3)=V

Perimetro
(m)

28,75 100 0,1 25,0 1,50 28,75 53,00

38,55 100 0,1 25,0 1,50 38,55 53,00

45,03 100 0,1 25,0 1,50 45,03 53,00

50,03 100 0,1 25,0 1,50 50,03 53,00

54,17 100 0,1 25,0 1,50 54,17 53,00

Tabela 48.10- Cálculos de dry well de seção retangular em três dimensoes conforme Ciria, 2007
15 16 17 18 19 20

Area do dry well
(m2) Ab

Porosidade efetiva a b hmax
(m)

Tempo esvaziamento
(h)

37,50 1,00 -8,81 0,1413 1,16 6

37,50 1,00 -5,67 0,1413 1,40 7

37,50 1,00 -4,26 0,1413 1,47 7

37,50 1,00 -3,43 0,1413 1,48 7

37,50 1,00 -2,88 0,1413 1,46 7
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48.18 Observações de Ben Urbonas para os dispositivos de infiltração
Caso use o projetista use o método Racional deverá ser majorado de 25% para termos o

hidrograma do runoff.
Na pior situação o nível do lençol freático deverá estar a mais de 1,20m do fundo do

dispositivo de infiltração.
Se houver rochas abaixo de 1,20m não deve ser feito nenhum dispositivo de infiltração.
Se a condutividade hidráulica for menor que 0,072mm/h não deverá ser feita nenhuma

infiltração, pois a mesma é considerado zero.
O período de retorno usado por Urbonas, 1993 é Tr=2anos, mas poderá ser adotado outro

valor.
O tempo de esvaziamento deverá ser no máximo de 36h (1,5dias).
Caso o dispositivo de infiltração seja preenchido com pedras britadas o volume do dispositivo

será maior, pois será levado em conta a porosidade efetiva das mesmas.
Vbasin= Vstorage/ n

Sendo:
Vbasin= volume (m3)
Vstorage= volume achado nos cálculos (m3)
n= porosidade efetiva, Normalmente n=0,30.

Urbonas, 1993 recomenda não se usar valores da taxa de infiltração menores ou iguais a
0,072mm/h, mas se por acaso for feito um dispositivo com esta taxa, deve-se instalar uma
tubulação auxiliar para saída das aguas pluviais na parte de cima do dispositivo de infitração.

Dica: Urbonas, 1993 diz que quando a taxa de infiltração é maior que 1,8mm/h podemos
infiltrar e percolar todas as águas pluviais no solo.

Na prática sempre deveremos por um tubo auxiliar para lançar fora o volume de água não
previsto. Isto será prejudicial se pretendemos melhorar a qualidade das águas pluviais.

48.19 Poços e valas de infiltração conforme modelo BRE 365 Soakayay design Digest 365
O método de dimensionamento de poços e valas de infiltração se baseia na lei de conservação

de massa:
Imput – Output = S

V – O =S
Sendo:
V= imput= entrada do volume de água proveniente da área impermeável drenada para o poço ou vala
de infiltração.
O= output= volume de água que será infiltrado no solo durante a precipitação
S= storage= armazenamento de água dentro do poço ou vala de infiltração que permitirá o equilíbrio
entre a entrada e a saída, isto é, a infiltração no solo.

Volume de entrada V
O volume de entrada V é a área impermeável multiplicado pela altura de água precipitada em

metros usando período de retorno padrão Tr=10anos (Urbonas usa Tr=2anos).

V= A x C x P
Sendo:
V= volume de entrada (m3)
A= área total drenada (m2)
C= coeficiente de runoff (adimensional)
P= precipitação de chuva de determinada duração (m)
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A vazão de pico pelo Método Racional para áreas de bacia até 300ha. Observamos também
que poderemos usar o hidrograma do runoff usando o Método Santa Bárbara ou o Método do SCS,
mas normalmente é usado o Método Racional devido a sua simplicidade.

Q= C.I.A/360

Sendo:
Q= vazão de pico (m3/s)
I= intensidade da chuva (mm/h)
A= área da bacia (ha) ≤ 300ha
C= Rv= 0,05 + 0,009 x AI
AI= área impermeável (%)

V= Q x D x R
D= duração da chuva em segundo

Nota: Urbonas, 1993 mostra que para se ter um runoff como o uso da Método Racional
devemos multiplicar por R=1,25, pois este acréscimo de 25% nos dará uma relativa precisão.
Foram os estudos de Sjoberg e Martenson, 1982 in Urbonas, 1993 que mostraram que se
acrescermos 25% no volume do runoff teremos uma boa estimativa do runoff real usando o
método Racional.

Período de retorno
O período de retorno padrão Tr=10anos é adotado na maioria dos projetos, mas entretanto

conforme o local poderá ser verificado outros períodos de retorno como Tr=25anos, Tr=50anos e
Tr=100anos.

É importante salientar que Urbonas, 1993 usa Tr=2anos, mas salienta que pode ser pedido
outros valores.

Na Tabela (48.3) mostramos que usamos Tr=10anos e duração da chuva de 5min, 10min.
30min. 1h, 2h, 6h, 10h e 24h.

Tabela 48.11- Período de retorno (Tr) e duração da chuva (D) em horas e minutos
1 2 3

Tr (anos) D= Duração
(h)

D (min)

10 0,083 5
10 0,167 10
10 0,25 15
10 0,5 30
10 1 60
10 2 120
10 6 360
10 10 600
10 24 1440

Volume de infiltração O (output)
O= A50 x K x D

Sendo:
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O= volume de água que é infiltrada no tempo de duração da chuva D (m3)
A50= área de 50% das paredes laterais (m2) usando a profundidade efetiva.
A50= 2 x (L+W) x H x 0,5= (L+W) x H
K= condutividade hidráulica (m/h). Urbonas recomenda usar o método somente quando K≥7mm/h e
que o valor de K tenha um coeficiente de segurança de 2 a 3 para a segurança da obra.
D= duração da chuva (h)

A profundidade efetiva é a profundidade da vala de infiltração ou do poço de infiltração que
realmente é usada. Desconta-se 0,40m a 1,00m que fica no topo da vala, onde estará o solo e que está
acima do eixo da tubulação de entrada.

Salientamos que o Digest 365 usa somente 50% da área lateral do poço ou vala de infiltração e
não usa o fundo devido ao perigo de se poder entupir (clogging) rapidamente. Consideraremos
somente a superfície molhada e não a superfície seca.

S= volume de armazenamento
O volume S é calculado pela diferença do volume de entrada “V” menos o volume infiltrado

“O” para período de retorno Tr=10anos e variando a duração da chuva D desde 5 min até chuva de
24h.

S= max ( V– O)
.

Altura do storage S
Temos que calcular a altura d1 (m) do volume armazenado  usando a equação:

d1= (S/ne)/(3,1416 x Diâmetro)    para o caso de poço de infiltração
d1= (S/ne)/ ( Largura x comprimento)  para vala de infiltração

Sendo:
d1= altura da água no poço ou vala devido ao volume de storage (m)
S= volume de storage (m3)
ne= porosidade efetiva. ne=1 quando não tem pedras britadas. ne=0,30 quando tem pedras britadas 1
e 2.

Área a1 das paredes do poço ou vala de infiltração relativa ao volume S

a1= 3,1416 x diâmetro x d1

Tempo de esvaziamento
O tempo de esvaziamento “te” do volume Storage S, é dado pela equação:

te=   S / (a1 x K)
Sendo:
te= tempo de esvaziamento do volume S (h)
a1= área da parede lateral relativa a altura d1 e ao volume de storage S (m2)
K=condutividade hidráulica (m/h)
S= é o storage máximo (m3). Não é considerado as pedras britadas.

O valor “te” em dias, isto é, te/24 não poderá ser maior que 48h (2,0 dias).
Informamos ainda que Urbonas usa 36h (1,5dias) como tempo maximo de esvaziamento.
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Para áreas muito grandes o BRE Digest 365 Soakaway aceita que haja um overflow.

Tubulação de saida auxiliar
Urbonas, 1993 recomenda deixar uma tubulação auxiliar de saida, pois não é sempre que

conseguimos dimensionar uma vala de infiltração ou poço de infiltração para todas as durações da
chuva. Assim se dimensionamos para Tr=10anos para chuva de duração de somente 10min, devemos
deixar uma tubulação de saida com critério a ser estabelecido pelo projetista.

A vazão de pico é feita usando o método Racional e o diâmetro é usado os estudos de
Metcalf&Eddy, 1987:

D= [( Q. n) / ( K´. S 0,5)] 0,375

Sendo:
D= diâmetro calculado da tubulação (m) com declividade S
Q= vazão de pico pelo método Racional (m3/s)
n= coeficiente de Manning= 0,011 para PVC e n=0,013 para concreto

K´= 0,246 para y/D= 0,67
K´=0,305 para y/D=0,80
K´= 0,312 para seção plena
Deverá ser tomado o diâmetro comercial próximo e especialmente aquele calculado para

Tr=100anos.
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Exemplo 48.7- BRE Digest 365
Vamos calcular poços de infiltração na cidade de Natal, RN para uma área com 2.910m2,
condutividade hidráulica K= 42mm/h, área impermeável AI=60% e tempo de concentração
tc=10min. Porosidade efetiva ne=1, isto é, não há pedras britadas.

Tabela 48.12- Cálculos
1 2 3 4 5 6 7
Tr

(anos)
D= Duração

(h)
D

(min)
I

(mm/h)
P

(mm)
C AD

(m2)
10 0,083 5 139,3 11,6 0,59 2910
10 0,167 10 119,6 20,0 0,59 2910
10 0,25 15 105,7 26,4 0,59 2910
10 0,5 30 80,2 40,1 0,59 2910
10 1 60 56,7 56,7 0,59 2910
10 2 120 38,0 76,0 0,59 2910
10 6 360 19,0 113,8 0,59 2910
10 10 600 13,6 135,5 0,59 2910
10 24 1440 7,5 181,1 0,59 2910
10 48 2880 4,7 226,8 0,59 2910
10 72 4320 3,6 258,6 0,59 2910

Vamos explicar as Tabelas (48.11) e (48.12) coluna por coluna:
Coluna 1-
É o período de retorno padrão Tr=10anos, mas poderá ser usado outro período de retorno conforme
desejo do projetista.

Coluna 2-
São as durações das chuvas em horas. Assim começamos com 0,083h, depois, 0167h,
0,25h,0,5h,1h,2h,6h,10h e 24h.

Coluna 3-
São as durações das chuvas em minutos. Assim temos 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 120min,
360min, 600min e 1440min.

Coluna 4-
É a intensidade da chuva  I (mm/h) da cidade de Natal obtida por interpolação pelo programa

Plúvio 2.1 da Universidade de Viçosa em Minas Gerais.
I=  586,66 x Tr 0,26/ ( t+ 15) 0,68

Sendo:
I= intensidade da chuva máxima (mm/h)
Tr= período de retorno (anos). Adotado Tr=10anos
t= tempo de duração da chuva (min)

Coluna 5-
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É a precipitação total em milímetros P, obtido multiplicando a intensidade de chuva I pela duração da
chuva em horas:

P= I (mm/h) x D(h)

Coluna 6-
É o coeficiente de runoff C=0,59 obtido com dados locais, que significa que da água que cai na área
57% se transforma em escoamento superficial (runoff);

C=Rv= 0,05 + 0,009 x AI sendo AI= area impermeável em porcentagem.

Coluna 7-
É a área totala ser drenada Ad com 2.910m2.

Tabela 48.13- continuação-Cálculos
8 9 10 11 12 13 14

Numero de
poços

Imput=I=V
(m3)

K
(mm/h)

K
(m/h)=f

Prof. H
(m)

Diametro
(m)
D

Area
lateral 50%

10,0 1,99 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37
10,0 3,43 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37
10,0 4,54 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37
10,0 6,89 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37
10,0 9,73 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37
10,0 13,05 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37
10,0 19,54 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37
10,0 23,26 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37
10,0 31,09 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37
10,0 38,94 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37
10,0 44,39 42 4,2000E-02 2,2 3,00 10,37

Coluna 8
É a quantidade de poços de infiltração que no caso é N=10 obtido por tentativas devendo-se observar
duas coisas: limite máximo de armazenamento S na coluna 17 e tempo de escoamento menor que
2,5dias.

Coluna 9-
É o volume de entrada para cada poço de infiltração, ou seja, o imput, V em m3 que é obtido da
seguinte maneira:

V= Rx[Ad x C x P/1000)] / N
Sendo:
V= volume de entrada (m3)
Ad= área total (m2)
C= coeficiente de runoff
P= precipitação total (mm) da chuva de duração D
N= número de poço de infiltração
R= 1,25 quando queremos o runoff mais próximo da realidade ou R=1,00 quando não queremos
alterar o runoff.
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Coluna 10-
É a condutividade hidráulica média K (mm/h) do local obtida com um coeficiente de segurança
adequado de acordo com o projetista e aconselhado 1,5 pelo BRE Digest 365 e 2 a 3 por Urbonas,
1993.

Coluna 11-
É a condutividade hidráulica K em m/h, bastando dividir o valor de K em mm/h por 1000.

Coluna 12-
É a profundidade efetiva do poço que é colocado por tentativa. Ao se dar a profundidade

deveremos garantir no mínimo 1,5m do fundo do poço de infiltração do lençol freático.
Esclarecemos que a profundidade é aquela que ficará molhada. A folga de 1,00m é

estabelecida pelo projetista conforme condições locais. Geralmente no fundo do poço colocamos uma
cadmada de 0,30m de pedra britada 3 e não esquecer que temos uma folga para a espessura da tampa
do poço de infiltração e para a entrada da tubulação de águas pluviais. A folga de 1,00m é geralmente
suficiente.

A profundidade total do poço será a soma da profundidade efetiva com 1,00m e nos dará
2,20+1,00= 3,20m de profundidade.

Coluna 13-
É o diâmetro do poço de infiltração colocado por tentativa, mas considerando os diâmetros padrões
usados como 2,00m, 2,5m e 3,0m.

Coluna 14-
É 50% da área da parede lateral da altura efetiva do poço, não se contando o espaço de folga.

a50= PI x Dx H
Sendo:
a50= área de 50% das paredes laterais do poço considerando a altura efetiva (m2)
D= diâmetro do poço de infiltração (m)
H= altura molhada do poço de infiltração (m)

Tabela 48.14- continuação-Cálculos
15 16 17 18 19 20 21

Output
(m3)

I-O=S d1
(m)

a1
(m2)

te=Horas dias Verificação

0,04 1,95 0,21 1,95 23,81 0,99 OK
0,07 3,36 0,36 3,36 23,81 0,99 OK
0,11 4,43 0,47 4,43 23,81 0,99 OK
0,22 6,67 0,71 6,67 23,81 0,99 OK
0,44 9,29 0,99 9,29 23,81 0,99 OK
0,87 12,18 1,29 12,18 23,81 0,99 OK
2,61 16,93 1,80 16,93 23,81 0,99 OK
4,35 18,91 2,01 18,91 23,81 0,99 OK

10,45 20,64 2,19 20,64 23,81 0,99 OK
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20,90 18,04 1,91 18,04 23,81 0,99 OK
31,35 13,04 1,38 13,04 23,81 0,99 OK

Coluna 15-
É o output O (m3) que é obtido multiplicando a área As vezes a condutividade hidráulica K. Nada
mais é que a aplicação da Lei de Darcy considerando o gradiente G=1.

O= As x K (mm/h) x Duração da chuva (h)

Coluna 16-
É o armazenamento S dado pela equação S= I-0
É o imput V menos o output O.
Assim para a primeira linha é o valor V=1,95m3 menos o valor O=0,04m3 que será:

S=V- O = 1,99-0,04=1,95m3 e assim por diante
Obteremos assim os valores S=1,05m3 até 13.04m3 sendo o máximo 20.64m3.

Coluna 17-
É a altura d1 no poço de infiltração para o volume de armazenamento.

d1= (S/ne) / (3,1416 x d)
Sendo:
d1= altura do nivel de água no poço de infiltração (m)
S= volume de armazenaemento (m3)
D= diametro do poço d(m).
ne=1= porosidade especifica. Neste caso não há pedras britadas.

Coluna 18-
É a área lateral do poço correspondente a altura d1 e não entrando a área do fundo que não é
considerada.

a1= d1 x 3,1416 x d

Coluna 19-
É o tempo de esvaziamento em horas obtido com a equação:

te=   S / (a1 x k)

Coluna 20-
É o tempo de esvaziamento em dias

Coluna 21-
Deve ser usado como limite para o tempo de esvaziamento menor qie 2,0dias (48h).

Cálculos da vazão de pico e tubo extravasor
É importantissimo calcularmos para Tr=100anos  e usaremos o tempo de concentração

calculado para o local e dimensionaremos o extravasor até o logradouro público.
A altura da lâmina de água em instalações prediais pluviais é 2/3 D, ou seja, y/D=0,67.
Usaremos PVC com n=0,011 da fórmula de Manning.
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Tabela 48.15- Cálculos de vazão de pico e tubo extravasor para Tr=100anos considerando a
ABNT 10844/89.

1 2 3 4 5 6 7
Tr

(anos)
Tc

(min)
I

(mm/h)
Area total

(m2)
C Qpico

(m3/s)
Volume
(m3)=V2

2 10 78,7 2910 0,59 0,0375 22,5
5 10 99,9 2910 0,59 0,0476 28,6

10 10 119,6 2910 0,59 0,0570 34,2
25 10 151,8 2910 0,59 0,0724 43,4
50 10 181,8 2910 0,59 0,0867 52,0

100 10 217,7 2910 0,59 0,1038 62,3

Tabela 48.15- Cálculos de vazão de pico e tubo extravasor para Tr=100anos considerando a
ABNT 10844/89.

8 9 10 11 12 13 14
Volume (m3)=V1=V2/N Verificação V>V1 S

(m/m)
K´para y/D=0,67 n  PVC D (m) calculado Adoto D

(m)
2,3 OK 0,005 0,246 0,011 0,25 0,30
2,9 OK 0,005 0,246 0,011 0,27 0,30
3,4 OK 0,005 0,246 0,011 0,29 0,30
4,3 OK 0,005 0,246 0,011 0,31 0,40
5,2 OK 0,005 0,246 0,011 0,34 0,40
6,2 OK 0,005 0,246 0,011 0,36 0,40

A vazão de pico é feita usando o método Racional e o diâmetro é usado os estudos de
Metcalf&Eddy, 1987:

D= [( Q. n) / ( K´. S 0,5)] 0,375

Sendo:
D= diâmetro calculado da tubulação (m) com declividade S
Q= vazão de pico pelo método Racional (m3/s)
n= coeficiente de Manning= 0,011 para PVC e n=0,013 para concreto

K´= 0,246 para y/D= 0,67
K´=0,305 para y/D=0,80
K´= 0,312 para seção plena
Deverá ser tomado o diâmetro comercial próximo e especialmente aquele calculado para

Tr=100anos.
Na coluna 2 fazemos uma verificação se o volume para chuva de Tr=100anos que tem que ser

menor que o volume do poço de infiltração. Desta maneira o poço de infiltração servirá como
reservatorio de detenção e depois a água será infiltrada não havendo nenhuma água que irá para o
logradouro público.
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Exemplo 48.8 - BRE Digest 365
Vamos calcular uma vala de infiltração na cidade de Natal, RN para uma área com 890m2,
condutividade hidráulica K= 42mm/h, área impermeável AI=60% e tempo de concentração tc=10min
e porosidade efetiva ne=0,30;

Vamos calcular a vala de infiltração conforme modelo UK- BRE digest 365 Soakaway Design
e Ciria, Report 156 Infiltration Drainage Manual of Good Practice

Tabela 48.16- Vala de infiltração conforme UK digest 365 Ciria

1 2 3 4 5 6 7
Tr (anos) D= Duração

(h)
D (min) I (mm/h) C AD (m2) Vazão pico

(m3/s)
10 0,083 5 139,3 0,59 2910 0,07
10 0,167 10 119,6 0,59 2910 0,06
10 0,25 15 105,7 0,59 2910 0,05
10 0,5 30 80,2 0,59 2910 0,04
10 1 60 56,7 0,59 2910 0,03
10 2 120 38,0 0,59 2910 0,02
10 6 360 19,0 0,59 2910 0,01
10 10 600 13,6 0,59 2910 0,01
10 24 1440 7,5 0,59 2910 0,00

Coluna 1
O BRE Digest 365 recomenda que para os estudos dos soakaways a escolha do periodo de retorno de
10 anos, que é considerado o padrão no Reino Unido.
Recomenda-se ainda que seja verificado para Tr=100anos.

Coluna 2
A duração da chuva D em horas varia de 0,083h a 24h confomre BRE Digest 365.

Coluna 3
São as durações da chuva D em minutos.

Coluna 4
É a equação de intensidade da chuva que pode ser obtida em diversos livros ou no program Pluvio 2.1
da Universidade de Viçosa.

A equação é do tipo: I (mm/h)= K x Tr a / ( t + b) c onde t=D duração da chuva.

Coluna 5
É o coeficiente de runoff obtido pela equação de Schueler do coeficiente volumétrico
Rv=0,05+0,009x AI. Fazemos C=Cv

Coluna 6
É área da bacia a ser infiltrada no solo em m2.
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Coluna 7
É a vazão de pico obtido pelo método Racional:
Q= CIA/360
Sendo:
Q= vazão de pico (m3/s)
C= coeficiente de runoff
I= intensidade de chuva (mm/h)
A= area da bacia (ha)

Tabela 48.17- continuação-Vala de infiltração conforme UK digest 365 Ciria
8 9 10 11 12 13 14

I=Imput (m3) k
(mm/h)

K (m/h) L(m) Prof. H (m) Largura W
(m)

a50 (m2)

19,85 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00
34,28 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00
45,36 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00
68,85 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00
97,29 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00

130,48 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00
195,41 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00
232,65 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00
310,88 42 4,2000E-02 65,0 2,0 2,00 134,00

Coluna 8
É o volume obtido multiplicando a vazão de pico pelo tempo de duração da chuva em segundos. Este
volume é o imput e usado a letra I.

Coluna 9
É a condutividade hidraulica K em mm/h. Geralmente quando é colocado este valor se impoe um
coeficiente de segurança que no caso do BRE Digest 365 é recomendado que o mesmo seja 1,50. Ele
deverá estar incluso no valor apresentado.

Coluna 10
É a condutividade hidráulica K em m/h.

Coluna 11
É o comprimento da vala de infiltração adotado que no caso é de 65,00m. Geralmente é feito por
tentativa até se obter duas coisas: tempo de escoamento máximo de 2,5dias e volume máximo de
armazenamento chamado de volume de storage.

Coluna 12
É a profundidade efetiva, pois geralmente no fundo de uma vala de infiltração temos uns 0,30m de
pedra britada 3 e em cima temos uma folga para a espessura da tampa e entrada da tubulação. Isto
tudo vai dar em 1,00m a mais. Assim se a profundidade efetiva for 2,00m a profundidade real da vala
será 3,00m, isto é, 2,00m+1,00m.
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Coluna 13
É a largura da vala devendo a mesma estar a 5,00m de qualquer edificação. A largura também é
obtida por tentativa.

Coluna 14
Para o BRE Digest 365 a area a ser infiltrada é somente de 50% das paredes da vala de infiltração. O
fundo como pode entupir facilmente, não é considerado. Notar que é considerado sometne 50% da
area das paredes laterais da vala de infiltração. mesmo cinsiderando a profundiade efetiva.

Tabela 48.18- continuação-Vala de infiltração conforme UK digest 365 Ciria
15 16 17 18 19 20 21

O=Output (m3) I-O=S d1 (m) a1 (m2) Horas dias Verificação
0,47 19,38 0,15 19,98 23,10 0,96 OK
0,94 33,34 0,26 34,36 23,10 0,96 OK
1,41 43,95 0,34 45,30 23,10 0,96 OK
2,81 66,04 0,51 68,07 23,10 0,96 OK
5,63 91,67 0,71 94,49 23,10 0,96 OK

11,26 119,22 0,92 122,89 23,10 0,96 OK
33,77 161,64 1,24 166,61 23,10 0,96 OK
56,28 176,37 1,36 181,79 23,10 0,96 OK

135,07 175,81 1,35 181,22 23,10 0,96 OK

Coluna 15
É a vazão que infiltra. O BRE Digest 365 recomenda que:

O= a50 x K x D
Sendo:
O= volume que infiltra (m3)
a50= área de 50% das paredes da vala de infiltração (m2)
K= condutividade hidráulica (m/h)
D= duração da chuva (h)
Uma observação interessante é que o BRE Digest 365 considera sempre o mesmo valor de a50.

Observar que não usamos as equações de Zangar apesar de ser poço de infiltração, pois as
equações de Zangar se refere a infiltrações nas laterais do poço e no fundo e no caso não iremos
considerar a infiltração no fundo devido a problemas de entupimento.

Outra observação é que as equações de Zangar fornecem valores muito alto em relação ao
adotado usando a Lei de Darcy, estando assim a favor da segurança.

Coluna 16
É o armazenamento S, isto é, a diferença entre o volume que entra na vala de água de chuva
denominado I, menos o volume infiltrado denominado O.
Uma observação importante é eu o volume para chuva de duraçãdo D=10h atinge o máximo de
176,37m3 e depois diminui. Este conceito deverá ser obtido quando se fizer as tentativas, isto é, de se
obter um pico do storage S.
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Coluna 17
É a determinação da altura da água na vala de infiltração d1 em metros considerando as dimensões da
vala.

d1= (S/ne)/ (L x W)
Sendo:
S= armazenamento (m3)
L= comprimento da vala (m)
W= largura da vala (m)
d1= altura do volume de água (m)
ne=0,30= porosidade efetiva

Coluna 18
É a área correspondente ao volume S e a altura d1.

a1=  2 x (L+W) x d1

Sendo:
a1=áarea correspondente ao volume S (m2).
L= comprimento da vala (m)
W= largura da vala (m)
d1= profundidade da vala

Coluna 19
É o tempo de esvaziamento do volume de armazenamento “S” em horas.

te= S/ (a1 x K)
Sendo:
te= tempo de esvaziamento (h)
S= armazenaemento (m3)
a1= área total das paredes da vala para o armazenamento S (m2)
K= condutividade hidráulica (m/h)

Coluna 20
É o tempo de esvaziamento em dias.

td= te /24

Coluna 21
É a verificação de que o tempo de esvaziamento não pode ultrapassar 2,0dias (48 h) conforme o BRE
Digest 365.

Na Tabela (48.19) iremos calcular o volume de enchente para diversos periodos de retornos
variado de 2anos a 100anos.
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Tabela 48.19- Cálculo da tubulação do vertedor para Tr=100anos
Cálculo de vazão de pico em m3/s e diâmetro conforme norma da ABNT de Instalações hidráulicas prediais. ABNT NBR 10844/89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tr
(anos)

Tc
(min)

I
(mm/h)

Area total
(m2)

C Qpico
(m3/s)

Volume
(m3)=

V1

Verificação
V>V1

S
(m/m)

y/D=0,67 n
PVC

d (m)
calculado

Adoto
d(m)

2 10 78,7 2910 0,59 0,0375 22,5 OK 0,005 0,246 0,011 0,25 0,40

5 10 99,9 2910 0,59 0,0476 28,6 OK 0,005 0,246 0,011 0,27 0,40

10 10 119,6 2910 0,59 0,0570 34,2 OK 0,005 0,246 0,011 0,29 0,40

25 10 151,8 2910 0,59 0,0724 43,4 OK 0,005 0,246 0,011 0,31 0,40

50 10 181,8 2910 0,59 0,0867 52,0 OK 0,005 0,246 0,011 0,34 0,40

100 10 217,7 2910 0,59 0,1038 62,3 OK 0,005 0,246 0,011 0,36 0,40

Coluna 1
São os periodos de retorno variando de Tr=2anos a Tr=100anos

Coluna 2
É o tempo de concentração fornecido pelo projeto em minutos

Coluna 3
É a intensidade da chuva em mm/h para o periodo de retorno Tr e tempo de concentração de 10min.

Coluna 4
É a area do empreendimento de 2.910m2

Coluna 5
É o coeficiente de runoff obtido através de C= Rv

Coluna 6
São as vazões de pico em m3/s obtido pelo metodo Racional

Coluna 7
São os volumes obtidos multiplicando a vazão de pico pelo tempo de concentração em segundos.

Coluna 8
É a verificação se os volumes são menores que 176,37m3 da Tabela (48.18);

Coluna 9
Declividade minima de tubulação de PV igual a 0,5%
Coluna 10
É a altura máxima y/d=0,67, ou seja, 2/3 D usado pela ABNT NBR 10.844/89 em instalações prediais
pluviais

Coluna 11
É o coeficiente de Manning n=0,011 para tubos de PVC.
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Coluna 12
É o diâmetro calculado usando Metcalf&Eddy.

D= [(Q.n)/ (K´ . S1/2) ] (3/8)

D= [(0,1038x0,011)/ (0,246x 0,0051/2) ] (3/8) =0,36m
Portanto, adotamos D=0,40m

Coluna 13
É o diâmetro adotado d=0,40m

48.20 Método da máxima diferença do volume de runoff menos o volume infiltrado
Chin, 2000 e Urbonas, 1996 apresentam método semelhante para dimensionamento de

trincheira de infiltração e bacia de infiltração.
O método recomendado por Sjoberg e Martensson, 1982 in Urbonas, 1993 conforme

recomendação da Associação Sueca de Água e Esgotos sugere ainda que:
-Volume produzido pelo runoff seja acrescido de 25% devido a aplicação do Método Racional e
-Considera-se somente as paredes verticais da bacia de infiltração, pois, supõe-se que com o

tempo, os sedimentos vão impossibilitar a infiltração (Adotaremos, entretanto, somente o fundo da
bacia para a bacia de infiltração e não as paredes da mesma ).

O método é baseado em que a bacia de infiltração detem 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 e isto é feito por tentativas usando o Método Racional e a Equação de Darcy.

Vin = Varmazenado + Vout

Varmazenado = max (Vin – Vout)
Sendo:
Método Racional

Qin =  CIA/360
1,25= acréscimo da vazão de pico conforme o Método Suéco.
Qin = 1,25x CIA/360
Qin= vazão de pico (m3/s)
Vin= Qin x t
A= área da bacia (ha)
C= coeficiente de escoamento superficial (adimensional)
I= intensidade de chuva (mm/h)
I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89 (mm/h) Equação de Paulo Sampaio Wilken da RMSP
Tr= período de retorno sendo normalmente adotado Tr=2anos.
t= tempo (h)

Equação de Darcy
A Figura (48.15) mostra o esquema de aplicação da Equação de Darcy. O valor de G=dt/d,

observando que o menor valor é G=1, comumente adotado por Urbonas a favor da segurança.

Qout= K.G. A.= K x 1 x At= K xAt

Vout= Qout x t
Sendo:
Qout= vazão infiltrada no fundo da bacia de infiltração (m3/s).
H= profundidade (m)
L= comprimento (m)
K=condutividade hidráulica (mm/h)
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t= tempo (h)
At= área do fundo da lagoa de infiltração (m2).
Vout= volume infiltrado no tempo t (m3).

Figura 48.15- Esquema de aplicação da Lei de Darcy.
Fonte: Estado de New Jersey, 2004

Volume armazenado= At x  H.
At= área do fundo da lagoa de infiltração (m2).
H= altura do nível de água (m)
t= tempo  (h)

Num determinado tempo t temos:
1,25C. I. A. t =  At. H + K. At . t
At .H = max (1,25C.I.A. t - K . At . t)

Volume = max (Vin – Vout)

Profundidade máxima admissível
Mesmo aplicando o método da detenção de volume deve também satisfazer a relação:

dmax=  f . Ts
Sendo:
dmax = profundidade máxima permissível (m).
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.
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Exemplo 48.9- Método do Urbonas e Suécia
Dimensionar uma bacia de infiltração in line com área de 3ha e AI=50% que além da melhoria do
controle de qualidade das águas pluviais, sirva também para regularização da vazão de pico para
período de retorno Tr=2anos.
Dados:

K=f= 28mm/h (já com coeficiente de segurança = 2)
C=Rv=0,05+0,0009 x AI= 0,55
G=1 m/m (admitido)

Usando o Método Racional para determinar o pico da vazão e a Equação de Darcy para a
infiltração, calculamos a máxima diferença de volume, entre o volume que entra e o volume que sai,
isto é, que infiltra.

Achamos conforme Tabela (48.20) a (48.22) que a bacia com profundidade de 0,89m se enche
em 5,5h e o escoamento final até esvaziar a contar do inicio da chuva é de 49h. O volume obtido foi
de 2.667m3.

Observando-se que se fosse querer somente a melhoria da qualidade das águas pluviais
conforme volume WQv com first flush de 25mm obteríamos para a mesma área o volume de 375m3.

Rv= 0,05 + 0,009 . AI
Rv= 0,05 + 0,009 .x 50=    0,50

WQv= (P/1000) . Rv . A  = (25/1000) x 0,50 x  3ha x 10.000m2 = 375m3

O cálculo é feito por tentativas observando-se o seguinte:
A profundidade máxima admissível dmax= f. Ts sendo Ts= 36h. No caso dmax =28mm/h x 36h=

1008mm= 1,00m. Portanto, a altura de água deverá ser no máximo de 1,00m. A profundidade acha
d=0,89m <1,008m. OK.

Como a profundidade achada d=0,89m=890mm, o tempo de detenção será:  Ts= d / f =
890mm/ 28mm/h = 32h <36h OK.

A área da lagoa de infiltração é achada por tentativa. No caso achamos 3.000m2.
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Tabela 48.20- Cálculo adaptado do Método da Associação Sueca dos serviços de água e
esgoto

Tabela 48,21- Cálculo adaptado do Método da Associação Sueca dos serviços de água e esgoto

7 8 9 10 11 12
Q=CIA/360 1,25Q K At G

Área da bacia Vazão pico Condutividade
Hidráulica

Área do fundo da lagoa
de infiltração

Gradiente
hidráulico

(ha) (m3/s) (m3/s) (mm/h) (m2) (m/m)
3,0 0,72 0,90 28 3000 1
3,0 0,49 0,61 28 3000 1
3,0 0,36 0,46 28 3000 1
3,0 0,29 0,36 28 3000 1
3,0 0,24 0,30 28 3000 1
3,0 0,21 0,26 28 3000 1
3,0 0,18 0,23 28 3000 1
3,0 0,17 0,21 28 3000 1
3,0 0,15 0,19 28 3000 1
3,0 0,14 0,17 28 3000 1
3,0 0,13 0,16 28 3000 1
3,0 0,12 0,15 28 3000 1

1 2 3 4 5 6

Tempo de
percolação

Período de
retorno

Equação
de Paulo S. Wilken, Área

impermeável

Runoff da área
impermeável

Intensidade de
chuva

C=Rv=0,05+0,000.AI

(h) (min) (anos) (mm/h) (%) Adimensional
0,50 30 2 173 50 0,5
1,00 60 2 118 50 0,5
1,50 90 2 87 50 0,5
2,00 120 2 70 50 0,5
2,50 150 2 58 50 0,5
3,00 180 2 50 50 0,5
3,50 210 2 44 50 0,5
4,00 240 2 40 50 0,5
4,50 270 2 36 50 0,5
5,00 300 2 33 50 0,5
5,50 330 2 30 50 0,5
6,00 360 2 28 50 0,5
6,50 390 2 26 50 0,5
7,00 420 2 25 50 0,5
7,50 450 2 23 50 0,5
8,00 480 2 22 50 0,5
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3,0 0,11 0,14 28 3000 1
3,0 0,10 0,13 28 3000 1
3,0 0,10 0,12 28 3000 1
3,0 0,09 0,11 28 3000 1

Tabela 48.22- Cálculo adaptado do Método da Associação Sueca dos serviços de água e
esgoto.

13 14 15 16 17
Vazão de infiltração

no solo
Vout Vin max (Vin - Vout) Altura de água

entre 0,90 e
2,40mDarcy

Q= K x G x At
percolação entra diferença

(m3/s) (m3) (m3) (m3) (m)
0,02333 42 1620 1578 0,53
0,02333 84 2213 2129 0,71
0,02333 126 2460 2334 0,78
0,02333 168 2623 2455 0,82
0,02333 210 2742 2532 0,84
0,02333 252 2836 2584 0,86
0,02333 294 2913 2619 0,87
0,02333 336 2978 2642 0,88
0,02333 378 3035 2657 0,89
0,02333 420 3084 2664 0,89
0,02333 462 3129 2667 0,89
0,02333 504 3169 2665 0,89
0,02333 546 3206 2660 0,89
0,02333 588 3240 2652 0,88
0,02333 630 3271 2641 0,88
0,02333 672 3301 2629 0,88
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48.21 Trincheira de exfiltração
Vamos explicar a trincheira de exfiltração conforme Chin, 2000, que é utilizada quando

queremos infiltrar águas pluviais em uma trincheira de infiltração subterrânea utilizando-se de um
tubo perfurado que conduz a água até a mesma conforme Figura (48.16).

Usamos o nome trincheira de exfiltração para diferenciar da trincheira de infiltração. Ela é
similar a trincheira de infiltração, mas com a diferença que é subterrânea e pode ser construída
debaixo de estacionamento de veículos, superfícies pavimentadas e ruas.

Uma trincheira de exfiltração para ter longa durabilidade, isto é, não entupir (clogging),
deve ser feito antes um pré-tratamento das águas pluviais removendo os sedimentos e poluentes. O
pré-tratamento pode ser considerado como a faixa de filtro gramada, a limpeza de ruas e a remoção de
sedimentos, pois o acúmulo de sedimentos na trincheira de exfiltraçao é de difícil remoção e ficará
dispendioso a remoção da tubulação e do material de pedra britada circundante a mesma.

A trincheira de exfiltração é também chamada de dreno francês ou trincheira de
percolação, conforme Chin, 2000.

Geralmente a trincheira de exfiltração é usada off line em áreas residenciais de até 4ha e áreas
comerciais até 2ha, conforme Chin, 2000

É muito usado como pré-tratamento, a faixa de filtro gramado com 6m de largura para
remover as partículas de sedimentos que possam entupir a trincheira

Deve ser usada em solos que a condutividade hidráulica seja maior que 2m/dia (83mm/h) e a
distância mínima do fundo da mesma até o lençol freático não pode ser menor que 1,20m.

Um poço raso ou amazonas para abastecimento de água doméstico deve ficar no mínimo a
30m da trincheira de exfiltração.

A distância das fundações de um prédio tem que ser no minimo de 6m e a declividade do solo
não deve ser maior que 20%.

A vazão que vai para a trincheira de exfiltração pode ser constante ou não. A vazão será
constante quando fornecida por uma bomba ou quando as águas pluviais provem do escoamento
superficial devido a uma chuva.

A vazão da trincheira de exfiltração Q é igual a soma de duas vazões, uma  no fundo e outra
nos lados da trincheira.

Q = Qb + 2x Qs
Sendo:
Q= vazão total da trincheira de exfiltração
Qb= vazão do fundo da trincheira
Qs= vazão de cada lado da trincheira
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Figura 48.16- Trincheira de exfiltração. Observar a altura H, a largura W e que o fundo está no minimo a 1,20m do lençol freático.
O tubo perfurado recebe a água que será infiltrada no fundo e nas paredes (metade de H).

Vazão que exfiltra no fundo da trincheira Qb

Qb = Kt . W. L
Sendo:
Kt= condutividade hidráulica da trincheira
W= largura da trincheira
L= comprimento da trincheira

Vazão que exfiltra no lado da trincheira  Qs
Qs= Kt x Aperc

Sendo:
Gradiente hidráulico = G= 1 (admitido)
Aperc= lado da área da trincheira  por onde a água se infiltra

É adotado na prática comum que a exfiltraçao se dá na metade da altura da trincheira e assim
teremos:

H=altura da trincheira conforme Figura (4.21) (m).
Aperc= (1/2) . L . H

Como
Q = Qb + 2x Qs

Fazendo as substituições teremos:

Q = Qb + 2. Qs = Kt. W. L + 2 . Kt . (1/2) L. H= Kt. L ( W + H)
L= Q/ [Kt (W + H)]
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Sendo:
L= comprimento da trincheira (m)
W= largura da trincheira (m)
H= altura útil da trincheira (m). Existe uma camada de cerca de 0,50m sobre a trincheira preenchida
com solo local, daí a observação de altura útil.
Q= vazão que é bombeado ou injetado na trincheira (m3/dia)
Kt= condutividade hidráulica do solo ao lado da trincheira (m/dia)

O objetivo do dimensionamento de uma trincheira de exfiltração é achar a largura W, o
comprimento L, a altura H, tendo conhecido a condutividade hidráulica Kt e a vazão de entrada Q.ão
mais eficiente tem 1m de largura por 2m de profundidade, devendo o lençol freático estar no minimo
a 1,20m do fundo da trincheira.

Ainda conforme Chin, 2000 o tubo perfurado instalado ser for de aço deve ter no mínimo 320
perfurações / m2, sendo as perfurações de diâmetro de 0,95mm.

A taxa de infiltração será:

N= Q/ (L x W)

Sendo:
N= taxa de infiltração (m/dia)
L= comprimento da trincheira (m)
Q= vazão que é bombeada ou injetada na trincheira (m3/dia)
W= largura da trincheira (m)

Exemplo 48.10
Dimensionar uma trincheira de exfiltração para injetar 207m3/dia de uma bomba.  A condutividade
hidráulica K=12m/dia.

L= Q/ [Kt (W + H)]
H= 2,00m assumido
W= 1,00 assumido
Q= 207m3/dia
Kt=  12m/dia

L= 207/ [12x (1,0+ 2,00] =5,75m Adoto L=6,00m
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48.22 Método que usa a trincheira para deter pico de enchente.
Chin, 2000 e Urbonas, 1996 apresentam métodos semelhantes 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 que  leva em

conta que o fundo da trincheira entope rapidamente e para isto usa somente a metade das áreas verticais da
trincheira.

Figura 48.17- Esquema de exfiltração, observando o hidrograma de entrada e o de saída

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)
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Volume armazenado= n. W. H. L
n= porosidade efetiva
W= largura (m)
H= profundidade da trincheira (m)
L= comprimento da trincheira (m)

t= tempo (h)
Num determinado tempo t temos:

CIA t = n WHL + K . H . L . t
Tirando-se o valor de L temos:

L= (CIA) t / [(n.W+ K .t) H]
Nota: supomos que todo o volume será infiltrado,

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<dmax.

Exemplo 4.21
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
Porosidade efetva 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) t1 x 60s/ [(0,35.1,00 + (23,33/1000) .t2) 2,00]
Sendo t1 em minutos e t2 em horas. Cuidado não errar!
I= 1747,9 . Tr 0,181/ ( t+15) 0,89 para t em minutos.

Dica: usar período de retorno Tr= 2anos conforme adotado por 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 Tabelas (4.12) e (4.13), 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.
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Tabela 48.23 - Cálculos para determinar o comprimento L
Tempo tempo Período

de retorno
Intens.
Chuva

C A Q=CIA/360 1,25Q Porosidade

(h) (min) (anos) (m/h) (ha) (m3/s) (m3/s) 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

Tabela 48.24 – Continuação-Cálculos para determinar o comprimento L
Tempo de
retenção

Prof. Max Largura W Altura H
adotada

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.

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de manejo de  águas pluviais
Capitulo 48- Recarga artificial das águas subterrâneas

Engenheiro Plínio Tomaz 06 agosto de 2011 pliniotomaz@uol.com.br

48-50

48.23 Método das chuvas
A Rio Águas da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro adota na região da Lagoa de

Jacarepaguá onde existe solo propicio para a recarga do aqüífero subterrâneo, as seguintes
considerações:

 Equação de Jacarepaguá com K= 1423,2 a= 0,196  d=14,58 e c= 0,796
 Período de retorno Tr= 10anos
 Tempo de concentração tc= 10min
 Condutividade hidráulica = 360mm/h
 Somente água do telhado
 Poço de infiltração pode ter pedras britadas ou não
 Trincheira de infiltração com pedra britada 1 e 2 com porosidade efetiva n=0,30
 Infiltração nas paredes laterais na altura efetiva, isto é, até a folga na vala ou até o eixo do

tubo de drenagem no poço de infiltração
 Nâo há infiltração no fundo da trincheira de infiltração
 Não há infiltração no fundo do poço de infiltração

Figura 48.18- Poço de infiltração modelo Rio Águas RJ
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Figura 48.19- Trincheira de infiltração modelo Rio Águas RJ
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Exemplo 48.22- poço de infiltração. Rio Águas/ RJ
Dimensionar poços de infiltração para Tr=10anos , tc= 10min para area de telhado com 3000m2 e
condutividade hidráulica 360mm/h.

A Rio Aguas só considera a segunda linha, isto é, Tr=10anos e tc=10min.

Tabela 48.25- Poços de infiltração RJ
1 2 3 4 5 6 7
Tr

(anos)
D=

Duração
(h)

D
(min)

I
(mm/h)

P
(mm)

C AD
(m2)

10 0,083 5 209,6 17,4 0,95 3000
10 0,167 10 174,6 29,2 0,95 3000
10 0,25 15 150,8 37,7 0,95 3000
10 0,5 30 108,8 54,4 0,95 3000
10 1 60 72,2 72,2 0,95 3000

Tabela 48.26-continmuação-Poços de infiltração RJ
8 9 10 11 12

Numero de
poços

Imput=I=V(m3) k (mm/h) K (m/h)=f Prof. H
(m)

10,0 4,96 360 3,6000E-01 2,50
10,0 8,31 360 3,6000E-01 2,50
10,0 10,74 360 3,6000E-01 2,50
10,0 15,50 360 3,6000E-01 2,50
10,0 20,58 360 3,6000E-01 2,50

Tabela 48.27- continuação-Poços de infiltração RJ
13 14 15 16 17 18 19 20 21

Diametro (m)=D Area  lateral Output (m3) I-O=S d1 (m) a1(m2) te=Horas dias Verificação

2,00 15,71 0,47 4,49 0,71 2,24 5,6 0,23 OK

2,00 15,71 0,94 7,37 1,17 3,68 5,6 0,23 OK

2,00 15,71 1,41 9,33 1,48 4,66 5,6 0,23 OK

2,00 15,71 2,83 12,67 2,02 6,34 5,6 0,23 OK

2,00 15,71 5,65 14,93 2,38 7,46 5,6 0,23 OK
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Exemplo 4.23 Trincheira de infiltração. Rio Águas/ RJ
Dimensionar trincheira de infiltração para Tr=10anos , tc= 10min para área de telhado com 4000m2 e
condutividade hidráulica 360mm/h.

A Rio Águas só considera a segunda linha, isto é, Tr=10anos e tc=10min.

Tabela 48.28- Trincheira de infiltração RJ
1 2 3 4 5 6 7

Tr (anos) D= Duração
(h)

D (min) I (mm/h) C AD (m2) Vazão pico
(m3/s)

10 0,083 5 209,6 0,95 4000 0,221
10 0,167 10 174,6 0,95 4000 0,184
10 0,25 15 150,8 0,95 4000 0,159
10 0,5 30 108,8 0,95 4000 0,115
10 1 60 72,2 0,95 4000 0,076

Tabela 48.29- continuação-Trincheira de infiltração RJ
8 9 10 11 12 13 14 15 16

I=Imput (m3) k (mm/h) K (m/h) L(m) Prof. H (m) Largura W (m) a50 (m2) O=Output (m3) I-O=S
66,10 360 3,6000E-01 160,0 1,6 1,50 516,80 15,44 50,66

110,81 360 3,6000E-01 160,0 1,6 1,50 516,80 31,07 79,74
143,24 360 3,6000E-01 160,0 1,6 1,50 516,80 46,51 96,73
206,68 360 3,6000E-01 160,0 1,6 1,50 516,80 93,02 113,66
274,44 360 3,6000E-01 160,0 1,6 1,50 516,80 186,05 88,39

Tabela 48.20-continuação-Trincheira de infiltração RJ
17 18 19 20 21

d1 (m) a1 (m2) Horas dias Verificação
0,70 227,26 0,62 0,03 OK
1,11 357,73 0,62 0,03 OK
1,34 433,95 0,62 0,03 OK
1,58 509,89 0,62 0,03 OK
1,23 396,52 0,62 0,03 OK
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48.24 First flush
Existe first flush para o piso que é geralmente 25mm e first flush para o telhado que é 2mm e

se observa que é preciso muito mais água para melhorar a qualidade das águas pluviais no piso do
que no telhado. A Figura (48.20) mostra o first flush que pode ser de piso ou telhado.

Figura 48.20 - Amostradores de qualidade da água pluviais.
Início da precipitação com a garrafa marrom (posição do relógio a 45min).
Fonte: TUCCI, (2001)
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48.25 Caixa do first flush para água de telhados
Para água de telhados o first flush é 2mm, (2 litros/m2 de telhado em projeção). O reservatório

da caixa de first flush deverá ser esvaziado em 10min conforme Figura (48.21).
Dimensiona-se a tubulação de saída na parte inferior usando a equação do orifício:

Q= Cd x Ao x (2gh) 0,5

Sendo:
Q= vazão em m3/s
Cd=0,62
Ao= área da seção da tubulação de saída (m2)= PI x D2/4
g= 9,81m/s2

h= altura mediada caixa (m)
D= diâmetro da tubulação de saída na parte inferior (m)

Figura 48.21- Exemplo de caixa de first flush com água provinda do telhado
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Capítulo 11 
Bombeamento de águas pluviais 

 
 
Em 1962, Rachel Carson lançou o livro “Primavera Silenciosa” onde denunciou o uso abusivo do 
DDT. Mais tarde, em 1997, Theo Colborn, Dianne Dumanoski e Peter Myers lançaram o livro 
“Nosso futuro roubado” denunciando os problemas dos disruptores endócrinos, que são agentes 
químicos que dificultam a reprodução dos adultos e ameaçam com graves perigos para seus 
descendentes em fase de desenvolvimento. 
Jose Santamarta- diretor da World Watch. 
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Capítulo 11- Bombeamento de águas pluviais 
 
11.1 Introdução 

O bombeamento de águas pluviais deve ser sempre evitado, mas existem situações em que é 
necessário o uso de bombas para elevar as águas pluviais para um nível superior e assim possibilitar o 
seu escoamento por gravidade. 

Além do custo das obras de elevatória de águas pluviais temos os problemas de manutenção e 
operação das bombas. 

Apesar de haver muita literatura brasileira para o dimensionamento de estações elevatórias, 
nunca é explicado, satisfatoriamente, o critério em que é escolhida a vazão de dimensionamento para 
águas pluviais sendo este na verdade o grande problema. 

Adotaremos como texto base Highway Stormwater Pump  Station Design) do Federal Highway 
Administration  (FHWA- NHI-091-007 de fevereiro de 2001. 

Na Figura (11.1) vemos uma estação elevatória típica de águas pluviais de grande porte. 
 

 
Figura 11.1 - Estação Elevatória típica de águas pluviais. Estação Elevatória de Mairiporã 

 
Na Figura (11.2) vemos o corte de uma estação de bombeamento de águas pluviais com motor e 

bomba de eixo horizontal de poço de sucção seco. Na Figura (11.3) temos um perfil com poço de 
sucção molhado. 

A melhor solução recomendada pelo estado de Michigan no MDOT Drainage Manual é o poço 
molhado devido ao menor custo. 
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Figura 11.2 - Perfil de uma Estação Elevatória de Águas Pluviais com poço de sucção seco 
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Figura 11.3 - Perfil  de uma Estação Elevatória de Águas Pluviais com poço de sucção molhado 
com bomba de eixo vertical. 

 
 

Figura 11.4 - Bomba Horizontal observando-se o motor, a bomba centrifuga, a entrada e a 
linha de descarga. 
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Figura 11.5 - Poço de seção retangular para três bombas submersíveis. Observar a parede 
separando as bombas 

 

 
Figura 11.6 - Bombas submersíveis Flygth 
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Figura 11.7 - Estação Elevatória de Mairiporã, setembro de 2004. Quatro bombas centrífugas 
de eixo verticais com motores de 60 H P. 
 
 
11.2 Critérios hidrológicos 

O grande problema no dimensionamento de uma estação elevatória de águas pluviais são os 
critérios hidrológicos a serem adotados e, após isto, definido a escolha da bomba, potência, 
construção são outros fatores já bastante conhecidos e fáceis de serem achados. 

A primeira grande decisão é que período de retorno deve ser adotado? Tudo isto vai depender 
do tipo de obra e dos riscos associados à mesma. Para referência adotamos para efeito de projetos de 
bombeamento de águas pluviais período de retorno de 50anos. 

Deve a elevatória ser verificada para a vazão obtida para período de retorno de 2anos 
É necessária a checagem no fim do projeto para a vazão de período de retorno de 100anos e 

ver os riscos que se pode assumir. 
 
11.3 Hidrograma 

Para se dimensionar uma estação elevatória de águas pluviais é necessário o hidrograma de 
vazões com o tempo, que pode ser obtida por diversos métodos: 

• SCS (Soil Conservation Service): método mais usado.  
• TR-55 (simplificação do SCS): existem dados tabulados que possibilitam fazer o hidrograma,  
• Método Santa Bárbara: muito fácil de ser usado 
• Outros 
Na Figura (11.8) vemos o hidrograma típico da chegada das águas pluviais a uma estação 

elevatória, observando um crescimento, um pico de vazão e uma queda em determinado tempo. 
Duração da chuva escolhida deverá estar próxima do tempo de concentração tratando-se, 

portanto, de chuva de pouca duração como é comum. 
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Tabela 11.1 - Mostra as vazões de entrada de 5 em 5 minutos e volume acumulado 
correspondente. 

1 2 3 4 5 6 
TempoIncrementoVazão de entradaVazão médiaVolume de incrementoVolume de incremento acumulado
(min) (min) (m3/s) (m3/s) (m3) (m3) 

      
0 5 0,000 0 0 0 
5 5 0,003 0,0015 0,45 0,45 
10 5 0,006 0,0045 1,35 1,80 
15 5 0,009 0,0075 2,25 4,05 
20 5 0,011 0,0100 3,00 7,05 
25 5 0,014 0,0125 3,75 10,80 
30 5 0,017 0,0155 4,65 15,45 
35 5 0,020 0,0185 5,55 21,00 
40 5 0,023 0,0215 6,45 27,45 
45 5 0,025 0,0240 7,20 34,65 
50 5 0,028 0,0265 7,95 42,60 
55 5 0,031 0,0295 8,85 51,45 
60 5 0,034 0,0325 9,75 61,20 
65 5 0,071 0,0525 15,75 76,95 
70 5 0,127 0,0990 29,70 106,65 
75 5 0,326 0,2265 67,95 174,60 
80 5 0,538 0,4320 129,60 304,20 
85 5 0,609 0,5735 172,05 476,25 
90 5 0,481 0,5450 163,50 639,75 
95 5 0,340 0,4105 123,15 762,90 

100 5 0,184 0,2620 78,60 841,50 
105 5 0,142 0,1630 48,90 890,40 
110 5 0,113 0,1275 38,25 928,65 
115 5 0,099 0,1060 31,80 960,45 
120 5 0,093 0,0960 28,80 989,25 
125 5 0,076 0,0845 25,35 1014,60 
130 5 0,071 0,0735 22,05 1036,65 
135 5 0,065 0,0680 20,40 1057,05 
140 5 0,059 0,0620 18,60 1075,65 
145 5 0,057 0,0580 17,40 1093,05 
150 5 0,054 0,0555 16,65 1109,70 
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Hidrograma de entrada 
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Figura 11.8 - Hidrograma típico de águas pluviais que será bombeada 

 
A curva de massa da entrada que está na Figura (11.10) é o tempo com o volume acumulado 

que consta da coluna 6 da Tabela (11.1). 
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Figura 11.9 - Curva de massa de entrada muito usada nos cálculos de bombeamento de águas 

pluviais. 
 

A Figura (11.10) mostra o hidrograma de entrada e o hidrograma de saída obtido com o 
bombeamento e daí os patamares existentes. 



Curso de  Manejo de águas pluviais 
Capitulo 11- Bombeamento de águas pluviais 

Engenheiro Plínio Tomaz   5 de agosto  de 2010  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 11-10

 
Figura 11.10 - Hidrograma de entrada e de saída 

 
11.4 Armazenamento das águas pluviais 

A maior diferença de um bombeamento de água potável de uso público é que o bombeamento 
de águas pluviais exige a construção de reservatório, canal ou obra que possibilite o armazenamento 
da água a ser bombeada. 

O conceito do reservatório para armazenamento é semelhante a aquele usado para os chamados 
reservatórios de detenção, ou seja, o volume armazenado é aproximadamente a diferença entre o que 
entra e o que é bombeado em um determinado tempo. Na prática, o volume de armazenamento 
aumenta quando a vazão bombeada é pequena e vice-versa.  

Na Figura (11.11) vemos um esquema típico de uma estação elevatória onde se observa o 
armazenamento de água, o local onde ficam as bombas e a descarga na linha. 
 

 
Figura 11.11 - Esquema típico de uma estação elevatória observando a área de armazenamento, 

a área das bombas e da descarga. 
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A Figura (11.12) mostra um canal trapezoidal revestido em concreto para armazenamento da 

água de chuva destinada a Estação Elevatória de Mairiporã. 
 

 
Figura 11.12- Parte do reservatório da Estação Elevatória de Mairiporã, setembro de 2004. O 
canal tem também a função de armazenamento de águas pluviais para o bombeamento. 
 
 

A Figura (11.13) mostra um outro trecho do reservatório da Estação Elevatória de Mairiporã em 
forma de canal retangular gramado. 
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Figura 11.13 - Parte do reservatório da Estação Elevatória de Mairiporã, setembro de 2004. O 
canal tem também a função de armazenamento de águas pluviais para o bombeamento. 
Observar o dique à direita. 
 

A Figura (11.14) mostra a entrada das águas pluviais para o poço de sucção notando-se a 
existência de grade na vertical e passadiço para desobstrução da mesma. Na Figura (11.15) temos o 
poço de sucção das quatro bombas, sendo que uma é considerada de reserva. 

 

 
Figura 11.14 - Sucção das bombas da Estação de bombeamento de Mairiporã, setembro de 
2004. Observar a entrada e as grades verticais e o acesso para limpeza da mesma. 
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Figura 11.15 - Poço de sucção das bombas de Estação Elevatória de Mairiporã de águas 

pluviais. 
 

11.5 Dimensionar o volume de armazenamento. 
O dimensionamento do armazenamento e das bombas é feito por tentativas.  
Escolhe-se o tamanho do poço molhado onde serão instaladas as bombas e escolhem-se as 

bombas, verifica-se e por iteração vamos calculando até escolher a melhor solução baseado nos 
custos das bombas, nos ciclos de acionamento, etc. 

O objetivo primeiro do armazenamento é diminuir o pico de vazão de bombeamento. 
O volume armazenado é aquele determinado pelo nível mais baixo da operação das bombas e 

aquele mais alto. Este é o volume de armazenamento disponível que está na Figura (11.16) entre o 
nível= 0 e nível= H. O corte do cilindro por um plano forma o que se chama de úngula. 

 
Figura 11.16 - Esquema de dimensionamento de um reservatório 

 
 

Uma outra maneira é se observar a Figura (11.17) onde temos o pico de entrada das águas 
pluviais obtido no hidrograma por um método hidrológico qualquer como o SCS e a vazão de pico 
escolhida pelo projetista. A área hachura da é o volume de armazenamento que deverá ser disponível. 
Isto é fácil de se fazer. 
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Figura 11.17 - Estimativa do volume de armazenamento requerido para a vazão de 

bombeamento de pico escolhida. 
 
11.6 Equação do tronco cilíndrico cortado por um plano horizontal: úngula 

Primeiramente vamos definir o que é úngula: secção ou parte de um cilindro cortado por um 
plano obliquo a base. 

É comum o uso na sucção de tubulação de diâmetro D e assim temos que saber o volume V 
armazenado em função da altura d.  

Na Figura (11.18) o nível varia de EL1 até ELo onde temos a altura da lâmina de água da seção 
AA.   

Para a altura “d” na declividade existente, o volume do tronco cilíndrico atinge a distância de L. 
 

Figura 11.18 - Esquema das dimensões do tronco cilíndrico 
 
 

A equação do segmento de círculo de altura “d” fornece a área A. 
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   A= (D2/ 8) x {2 cos –1 (1 – 2d/D) – sen [2cos –1 (1- 2d/D)]} 
 

c= d – D/2 
 

a= ( D2/4  - c2) 0,5 

Nota:  cos–1(x) = acos (x) 
 
L= altura d/ declividade da tubulação 

 
V= L  x (2a3/3 + c.A) / (D/2 + c) 

 
Exemplo 11.1 

Seja uma tubulação com diâmetro de 1,2m com 160m de comprimento e que tenha declividade 
de 0,004m/m que conduz as águas pluviais a um poço molhado onde serão instaladas as bombas. 
Calcular o volume acumulado V na tubulação para a profundidade d=0,50m. 

A= (D2/ 8) x {2 cos –1 (1 – 2d/D) – sen [2cos –1 (1- 2d/D)]} 
A= (1,22/ 8) x {2 cos –1 (1 – 2x 0,5/1,2) – sen [2cos –1 (1- 2x 0,5/1,2)]} 

A= 0,446m2 
c= d – D/2 
c= 0,5 – 1,2/2= -0,1m 
a= ( D2/4  - c2) 0,5 

a= ( 1,22/4  - (-0,12) 0,5 

a= 0,592m 
Nota:  cos–1(x) = acos (x) 
L= 0,5m/0,004= 125m <160m 

V= L  x ( 2a3/3 + cA) / (D/2 + c) 
V= 125  x ( 2 x0,5923/3 + (-0,1)x0,446) / (1,2/2 + (-0,1))= 23,36m3 
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11.7 Procedimento para achar o total de armazenamento 

Temos que obter o volume de armazenamento requerido Vreq e verificar o volume de 
armazenamento existente, que tem que ser maior ou igual. 

O volume existente é a soma de todo o volume, ou seja, o volume armazenado no poço e mais o 
volume no canal ou na tubulação que chega até onde estão as bombas, devendo ver o nível mais baixo 
e o nível mais alto. 

Queremos achar o comprimento de armazenamento Ls numa determinada tubulação de seção 
As. 

 
Ls = (Vreq – Vcs – Vw) / As 

Sendo: 
Ls= comprimento de armazenamento requerido (m) 
Vreq= máximo volume requerido achado no hidrograma (m3) 
Vw= volume existente no poço de sucção entre o nível mais alto e o mais baixo (m3) 
Vcs= volume existente abaixo do nível de água (m3) 
As= área da seção transversal do tubo de entrada (m2) 

 
Exemplo 11.2 

Calcular o volume Vw em um poço molhado com 6,4m de diâmetro, supondo que o nível 
máximo de água permitido está na cota 22m e, o nível mais baixo para a elevação das bombas está na 
cota 20m. 

O volume Vw será: 
Vw= π x D2/ 4 x altura 
Vw = [(π  x 6,4 2 )/ 4} x (22- 20)= 64,34m3 

 
Exemplo 11.3 

Calcular a área da seção transversal As para tubulação de D= 1,20m 
As= π x 0,25 x 1,22= 1,13m2 

 
Exemplo 11.4 

Calcular o comprimento requerido Ls, sendo Vcs= 0 e considerando o volume estimado de 
Vreq= 260m3, Vw= 64,34m3 e As=1,13m2 

Ls = (Vreq – Vcs – Vw )/ As 
     Ls = (260 – 0 – 64,34) / 1,13= 173m 

 
Como o comprimento é 160m, então precisamos de 173m teremos: 
                                            173m/160m=1,08. 
O cálculo é feito por tentativas. 
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Tabela 11.2 - Armazenamento em função do nível de água escolhido de 0,1m. 
 

Nível da agua Armazenamento ArmazenamentoArmazenamento
 Buraco das bombas Reservatório  Total 

(m) (m3) (m3) (m3) 
    

0,0 0 0,000 0,000 
0,1 3,217 0,454 3,671 
0,2 6,434 2,517 8,951 
0,3 9,651 6,800 16,451 
0,4 12,868 13,669 26,537 
0,5 16,085 23,359 39,444 
0,6 19,302 36,000 55,302 
0,7 22,519 51,506 74,025 
0,8 25,736 68,766 94,502 
0,9 28,953 86,829 115,782 
1,0 32,17 105,021 137,191 
1,1 35,387 122,691 158,078 
1,2 38,604 139,061 177,665 
1,3 41,821 152,898 194,719 
1,4 45,038 163,758 208,796 
1,5 48,255 171,734 219,989 
1,6 51,472 177,016 228,488 
1,7 54,689 180,909 235,598 
1,8 57,906 180,909 238,815 
1,9 61,123 180,956 242,079 
2,0 64,34 180,956 245,296 
2,1 67,557 180,956 248,513 
2,2 70,774 180,956 251,730 
2,3 73,991 180,956 254,947 
2,4 77,208 180,956 258,164 
2,5 80,425 180,956 261,381 
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Com os dados da Tabela (11.2) podemos fazer a Figura (11.19). 

 

Exemplo das curvas de armazenamento
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Figura 11.19 - Curvas de armazenamento em função da altura do nível de água  

 
 
 

11.8 Quantidade de bombas 
A quantidade de bombas recomendada pelo FHWA, 2001 está na Tabela (11.3). 

 
Tabela 11.3- Sugestão para o número de bombas 

Critério Número de bombas
Mínimo necessário 2 
O mínimo preferido 3 
Máximo Não especificado 

                                                            Fonte: FHWA, 2001 
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11.9 Seqüência de bombeamento 

Não há nenhum critério especifico para a seqüência do bombeamento. 
Uma seqüência que se pode admitir para 2, 3 e 4 bombas está na Tabela (11.4). 

Tabela 11.4- Tabela das seqüências para 2, 3 e 4 bombas 
Nº de 

Bombas 
Primeira  
seqüência 

Segunda Terceira Quarta Quinta 

2 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2 
3 1-2-3 3-1-2 2-3-1 1-2-3 3-1-2 
4 1-2-3-4 4-1-2-3 3-4-1-2 2-3-4-1 1-2-3-4 

Fonte: FHWA, 2001 
 
11.10 Estimativa do volume de armazenamento e do número de bombas 

O FHWA, 2001  apresenta três sugestões para o estabelecimento do armazenamento e do número 
de bombas para águas pluviais conforme Tabela (11.5). É recomendável que as bombas sejam iguais. 
 
 
Tabela 11.5-Maneiras de se calcular o armazenamento e o numero de bombas 
Se o projeto baseia-se em: Então a alternativa a ser 

usada: 
Usando o seguinte: 

Imponho a vazão máxima de 
pico de bombeamento Qp 

 
A 

Uso das curvas de 
armazenamento e curva de 
massa 

Tenho o volume de 
armazenamento 

 
B 

Uso das curvas de 
armazenamento e curva de 
massa 

Ótimo ponto de 
armazenamento e de 
bombeamento 

 
B 

Uso das curvas de 
armazenamento e curva de 
massa, mas varias vezes. 

Fonte: FHWA, 2001 
 
Alternativa A 

Usamos tentativas e erros. 
Primeiro passo: é fornecida a vazão de bombeamento em m3/h. 
Segundo passo: selecione o número de bombas que queira. 
Terceiro passo: ache a capacidade de cada bomba dividindo o total a ser bombeado pelo 

número de bombas. 
 

Exemplo 11.5 
Suponhamos que tenhamos 4 bombas de 2m3/s. 
Então teremos 4 x 2m3/s= 8m3/s 
Depois com o valor de 8m3/s entramos no gráfico da Figura (11.20) e achamos o volume que será 
necessário. 
 
Alternativa B 

Primeiro passo: tomar o hidrograma de entrada de águas pluviais (vazão no tempo) como a 
Figura (11.8) ou Figura (11.17). 

Segundo passo: como é fixado o volume de armazenamento entramos por tentativas na 
Figura (11.20) onde achamos a vazão de pico do bombeamento. Notar que para isso usamos a 
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tangente da subida do hidrograma. Achado a vazão de pico podemos estabelecer o número de bombas 
como por exemplo, duas. 
 
Exemplo 11.6 
Dada um hidrograma para Tr=50anos conforme Figura (11.20) e temos um volume existente de 
13.000m3.  
Por tentativa achamos a vazão de pico das bombas que é 7m3/s 
Caso escolhamos 4 (quatro) bombas então teremos: 

7m3/s / 4= 1,75m3/s cada bomba 
 

Hidrograma para Tr=50anos
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Figura 11.20 - Hidrograma típico de águas pluviais que chegam a uma estação elevatória. 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 11.21-Estimativa do total de bombeamento 
 

7m3/s Volume 
13.00m3
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11.11 Diferença entre volume de armazenamento e volume necessário para os ciclos  
Existe uma diferença entre o volume necessário para armazenamento e o volume necessário 

para o tempo de ciclo de acionamento da bomba. 
O volume para o tempo de ciclo para acionamento da bomba é menor que o volume 

necessário para armazenamento das águas pluviais referente ao pico do período de retorno de 
Tr=50anos. 

O volume da caixa onde estão as bombas deverá ser o volume calculado para o tempo de ciclo 
para acionamento da bomba. 

Dica: cuidado de não esquecer! 
 

 
11.12 Tempo de ciclo para acionamento da bomba 

O tempo de ciclo de uma bomba se refere ao intervalo de tempo entre duas partidas. 
Quanto mais curto for o tempo de ciclo, mais freqüentes serão as partidas e as paradas das 

bombas. Quando uma bomba é ligada é requerido mais energia elétrica e isto causa problemas como, 
por exemplo, vibração e aquecimento. 

O importante é manter o ciclo de partida e parada o mais longo possível. 
O tempo de ciclo depende da vazão de descarga da bomba e do volume de água armazenado. 

Para um dado volume o tempo de ciclo aumenta com o aumento da capacidade da bomba. Para um 
determinado bombeamento o aumento do tempo de ciclo aumenta o volume armazenado necessário. 
Na prática, os tempos de ciclos variam conforme o evento da precipitação, conforme FWHA, 2001. 

O tempo de ciclo mínimo depende das características das bombas. Os fabricantes especificam o 
número de partidas por hora de cada bomba individual. Por exemplo, 10 partidas/hora corresponde a 
tempo de ciclo de 6min que é usado em bombas submersas. Quando aumenta o tempo de ciclo, 
aumenta a capacidade da bomba. O tempo de ciclo também depende do tipo da bomba, pois uma 
bomba de eixo vertical necessita de tempo de ciclo maior que o tempo de ciclo das bombas 
submersas.  

 
Dica: Uma bomba submersa tem tempo de ciclo em torno de 6min e uma bomba de eixo 

vertical de 10min. 
 

Vamos assumir as seguintes hipóteses: 
• A bomba tem vazão constante Qp 
• A vazão de pico de entrada maior é Qi 
• Não há bombeamento enquanto o reservatório de acumulação está enchendo. 

 
Vamos definir os seguintes tempos: 
ts= tempo gasto pelo nível de água para subir desde o NAmin até o NAmáximo. 
td= tempo gasto pelo nível de água descer desde o NAmax até o NA min. 
 
O tempo t de intermitência ou tempo de ciclo é a soma do tempo de subida (ts) mais o tempo de 

descida (td) para esvaziar o volume V armazenado é: 
t = ts + td 

 
td= V / ( Qp – Qi) 

O tempo para encher o local de volume V com a vazão de entrada Qi destinado ao 
armazenamento enquanto não há bombeamento, isto é, o tempo para subir ts  é: 

ts= V/ Qi 
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Podemos expressar Qi como um múltiplo de Qp, ou seja, Qi= αQp e então o ciclo final será a 
somatória t1+ t2 

t= td  + ts = V/ (Qp – α Qp)  + V/ α Qp 
Queremos achar o mínimo de t e, portanto derivamos em relação a α e igualamos a zero. 

dt/ dα= VQp/ ( Qp – α Qp) 2 - V/  α 2 Qp= 0 
Qp 2 α 2 + (Qp –Qp α ) 2= 0 

Onde α =0,5 
Então:              Qi= 0,5 Qp 
Ou                                                      Qp= 2 . Qi 
Vamos achar o tempo mínimo do ciclo, isto é, o intervalo mínimo entre duas partidas 

consecutivas usando: 
t= t1+ t2= V/ (Qp – α Qp)    + V/ α Qp 
t=  V/ (Qp – 0,5Qp)    + V/0,5Qp 
t=  V/ 0,5Qp    + V/0,5Qp= 2V/0,5Qp= 4V/Q  

Portanto temos: 
   t=4V/Qp 
   V= (t x Qp) / 4 

Considerando t= 10min teremos: 
  V= (10 x Qp) /4= 2,5 Qp  
 
V= 2,5 Qp  (para t=10min sendo Qp em m3/min e V em m3) 

 
Considerando t= 5min teremos: 

 
V= (5 x Qp) /4= 1,25 Qp (para t=5min) 

Sendo: 
Qp= capacidade nominal da bomba (m3/min) 
V= volume mínimo do poço de sucção entre o NAmax e o NAmin em (m3) 
t= tempo do intervalo entre duas partidas consecutivas (min) 

 
 

Colocando-se t em minutos e Qp em m3/s e V em m3 teremos: 
t= V/ 15Qp 

Na prática o fabricante fornece o tempo mínimo do ciclo e, portanto, temos Qp e tmin e 
obtemos o volume mínimo requerido: 
 

Vmin= 15Qp.t   (sendo Qp em m3/s e t em minutos) 
Sendo: 
t= tempo mínimo do ciclo (min) 
Qp= capacidade individual de vazão de uma bomba (m3/s) 
Vmin= mínimo volume requerido para o ciclo adotado (m3). 

 
Exemplo 11.7 

Calcular o volume mínimo da caixa que uma bomba de eixo vertical com tempo de ciclo de 
10min com vazão de 0,4m3/s. 

Vmin= 15Qp.t 
t= 10min 
Qp= 0,4m3/s 
Vmin= volume mínimo do poço de sucção necessário para um ciclo (m3) 
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Vmin= 15x 0,4 x 10= 60m3 
Portanto, é necessário 60m3 de água para um ciclo de uma bomba. 

 
11.13 Ciclo para as bombas subseqüentes 

Conforme aumenta o número de bombas aumenta a complexidade dos ciclos. O primeiro ciclo 
da bomba é obtido pelo critério Vmin= 15.Qp.t e as bombas subseqüentes terão, pelo menos, um ciclo 
igual ou maior que o inicial. 

A equação Vmin= 15 Qp.t  é válida para qualquer número de bombas onde cada volume Vn é 
colocado igual a Vmin e aplicado entre o nível de  início e o nível de parada, conforme indicado na 
Figura (11.22). 

Para a enésima bomba.    
nQp  > Qi > (n-1) Qp 

 
Sendo: 
n= número de bombas na estação elevatória. 
Qp= capacidade individual de vazão de uma bomba (m3/s) 
Qi = pior situação da vazão de entrada para uma bomba de um ciclo em particular (m3/s) 
Vn= volume de ciclo da enésima bomba (volume entre o início e o fim da enésima bomba) 

 
Figura 11.22 - Volume em cada ciclo 

O ciclo da enésima bomba é: 
t= V/ (nQp – α Qp)   + V / [α Qp – (n –1) Qp]                                                                        

Ou: 
t= V / Qp (n- α) + V / (Qp (α –n +1) 

Notar que o tempo t é o tempo para encher e esvaziar somente o volume entre a partida da 
enésima bomba e a parada e então a enésima bomba para enquanto as n-1 bombas estão ainda 
operando. 

Para o valor minimo de t: 
dt/ d α = Vn/ Qp (n- α) 2   - Vn/ Qp (α – n +1) 2 = 0 

Rearrajando e multiplicando por Qp/v temos: 
(α – n +1) 2 – (n – α) 2= 0 
Que fica reduzida a: 
2 α – 2n +1= 0 
ou  
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α= n –0,5 
A relação Qi/ Qp= 0,5 é uma condição crítica da intermitência das partidas, ocorrendo quando a 

vazão que ingressa ao poço de sucção é igual à metade da capacidade da bomba, conforme Crespo, 
2001. Qualquer outro valor resultante dessa relação assinala uma condição operacional mais 
vantajosa entre duas partidas consecutivas.  

Efetivamente: 
Quando Qi/ Qp < 0,5 entende-se que a intermitência é favorável, visto que vazões afluentes 

pequenas demoram para encher o poço (ts é um valor elevado). Esse lapso de tempo é decisivo para 
garantir a intermitência segura. 

Quando Qi/ Qp > 0,5 entende-se que a intermitência é favorável visto que vazões afluentes 
maiores (próximas à capacidade da bomba) demoram para esvaziar o poço (td é um valor elevado). 
Este lapso de tempo é decisivo para garantir a intermitência segura conforme Crespo, 2001. 
 

Tabela 11.6 - Vazão crítica de entrada em função do número de bombas 
Numero de 

bombas 
Vazão crítica de 

entrada 
1 Qi= 0,5Qp 
2 Qi= 1,5Qp 
3 Qi= 2,5Qp 
4 Qi= 3,5Qp 

Fonte: FHWA, 2001 
Substituindo o valor x= n- 0,5 na equação: 

t= V/ (nQp – α Qp)   + V / [α Qp – (n –1) Qp]        
Teremos: 

t= V/ (nQp – (n-0,5)Qp)   + V / [(n-0,5)Qp – (n –1) Qp]        
Obteremos: 
t= 4Vn/ Qp sendo t em segundos 
Para t em minutos: 

t= Vn/ 15Qp 
Podemos por em função de Vn 

Vn= 15Qp t 
Portanto, para qualquer numero de bombas, o volume disponível entre o início e a parada da 

bomba em questão deve ser maior ou igual o valor estabelecido na equação Vmin= 15Qp t. 
 
Exemplo 11.8 

Calcular o volume mínimo do poço de sucção entre o NAmax e o NAmin quando a vazão de 
pico de  entrada é Qi= 0,18m3/s e são previstas duas bombas de igual capacidade e uma bomba de 
reserva. São previstas duas bombas em operação e então:  

Qi= 1,5 Qp 
Qp= Qi/1,5=0,13/1,5=0,09m3/s 
O volume mínimo do poço de sucção V entre o NAmax e o NAmin é: 

V= 15 x Qp x t = 15 x 0,09 x 10min= 14m3 
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11.14 Outras considerações 

A velocidade máxima de descarga deve ser de 3m/s. Aconselha-se a usar a Tabela (11.4) onde 
se nota a preferência por linha individual.. 
 

Tabela 11.7 - Materiais sugeridos para os recalques de águas pluviais 
Comprimento do 

recalque 
Configuração das bombas Material recomendado 

< 17m Linha individual da bomba Aço ou ferro fundido dúctil 
De 17m a 65m Linha individual para cada bomba Aço, ferro fundido dúctil, plástico, 

concreto. 
>65m Linha individual para um conduto 

comum ou uso de manifold 
Aço, ferro fundido dúctil, plástico, 

concreto. 
 
 

Recomenda-se ainda que a máxima potência do motor de uma bomba seja de 300HP, com 
motor de indução trifásico com voltagem de 440V. 

Quando usar equipamento portátil para suprir falta de energia elétrica que não seja maior que 
75HP: 

Os tempos de ciclos recomendados em função da potência do motor, conforme Tabela (11.8). 
 

Tabela 11.8 - Estimativa do tempo de ciclo em função da potência do motor 
Motor 

HP 
Motor 

Kw 
Tempo do ciclo 

(t) 
(minutos) 

0 a 15 0 a 11 5 
20 a 30 15 a 22 6,5 
35 a 60 26 a 45 8 
65 a 100 49 a 75 10 
150 a 200 112 a 149 13 

                                                           Fonte: FHWA, 2001 
 
 
 
 
 

11.15 Routing da curva de massa 
As Figuras (11.23) a (11.25) mostram como funciona o routing da curva de massa.  
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Figura 11.23 - Nível de água em relação ao volume 

 

 
Figura 11.24 - Exemplo da curva nível de água em relação ao bombeamento 
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A curva de massa da Figura (11.25) é muito importante. 
 

 
Figura 11.25 - Exemplo do routing da curva de massa 

 
    

 
 

11.16 Dimensões do buraco de sucção, ou seja, o poço de sucção 
Nas Figuras (11.26) e (11.27) estão as dimensões recomendadas para um poço de sucção 

retangular. 
 
 

Submergência 
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Figura 11.26 - Dimensões recomendadas do poço de sucção retangular 
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Figura 11.27 - Dimensões recomendadas de um poço de sucção retangular para uma bomba 

 
Na Tabela (11.9) estão as dimensões recomendadas de poço de sucção retangular. 
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Tabela 11.9 - Dimensões de um poço de sucção retangular 

 
 
 

Na Figura (11.28) temos as dimensões recomendadas de um poço de sucção retangular 
recomendado pelo FHWA. 

 
Figura 11.28 - Dimensões recomendadas de um poço de sucção retangular para uma bomba 

 
 
 



Curso de  Manejo de águas pluviais 
Capitulo 11- Bombeamento de águas pluviais 

Engenheiro Plínio Tomaz   5 de agosto  de 2010  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 11-31

 
 
Na Figura (11.29) temos poço de sucção retangular para três bombas. 
 

 
Figura 11.29 - Dimensões recomendadas de um poço de sucção retangular para uma bomba 

 
 

Na Figura (11.30) temos um perfil de uma estação elevatória mostrando o poço de sucção 
molhado. 

 
Figura 11.30 - Esquema de poço de sucção com canal de entrada 
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11.17 Vórtex 
É um fenômeno semelhante a cavitação, pois reduz a eficiência hidráulica. O vórtex acontece no 

rotor da bomba e pode se estender até a superfície liquida, conforme Figura (11.31). 
Há três estágios do vórtex: 
Estágio tipo 1 - no começo as bolhas de ar vão da superfície líquida para a bomba. Não é muito 

perigoso. 
Estágio tipo 2 - o vórtex forma uma espécie de canalização por uns 30 segundos puxando o ar e 

o lixo existente na superfície do líquido. Começa a diminuir a eficiência da bomba. 
Estágio tipo 3 - é continuação do vortex puxando grandes volumes de ar e possíveis lixos 

existentes na superfície do líquido. Causa sérios danos na bomba. 

 
Figura 11.31 - Vortex 

 
Evita-se o vortex usando uma adequada submergência. 

 
11.18 Grades 

As grades ou telas são necessárias para evitar entupimento nas bombas. Recomenda-se que as 
grades sejam inclinadas e que o espaçamento seja de 4cm entre as barras. 
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11.19 Sistema de Drenagem Urbana e Bombeamento de Mairiporã – Dique 
 Preliminares 

A Represa Paulo de Paiva Castro tem 25anos de existência. A cota máxima de inundação é 
750,00m. A Estação Elevatória de Águas de Mairiporã (EMA) foi construída aproximadamente em 
1971 e tem capacidade máxima de bombeamento de 1,67m3/s. 

 Existem 4 (quatro) bombas centrífugas com capacidade de 1500m3/h (0,42m3/s)  totalizando 
1,68 m3/s com altura manométrica de 3,55m. Todas as bombas podem funcionar simultaneamente. O 
motor da bomba é de 60CV (44,2KW) com tensão de 440V, 60HZ, 80amperes, FS= 1. 

A capacidade de armazenamento de água de chuva do canal de Mairiporã foi calculada pela 
Sabesp em 13.000m3.  

O comprimento aproximado do canal de águas pluviais que conduz as águas para a estação 
elevatória é de 1000m, sendo que a metade, ou seja, 500m é separado por um bueiro de uma rua onde 
existe um tubo de concreto armado com 1,00m de diâmetro e comprimento de 12m.  

Praticamente o canal divide o reservatório de 13.000m3 em duas partes aproximadamente. O 
canal tem seção trapezoidal com largura estimada de 10m na superfície, 3,00m no fundo e altura da 
seção de 2,00m. 

O correto seria executar em paralelo um tunnel liner com aproximadamente 2,00m de diâmetro. 
 

Tempo de concentração 
Considerando que a bacia da cidade de Mairiporã contribui com água de chuva para a Estação 

Elevatória da Sabesp, tem cota máxima a montante estimada em 780,00m e a cota mínima à jusante 
estimada foi de 743,00m. Sendo o comprimento de 800m a declividade média no trecho é de 
0,04625m/m. 

Considerando McCuen com k= 6,1, e S= 0,04625m/m obtemos a velocidade de escoamento 
superficial 1,31m/s e o tempo de concentração de 10,2min.   

O escoamento superficial foi levado em conta devido a mais da metade do trecho de 
contribuição não possuir galerias de águas pluviais e no trecho que existe, devido ao assoreamento 
das galerias ou devido talvez ao subdimensionamento das mesmas, o escoamento é em grande parte 
superficial.  

Deverá ser recalculado todo o sistema de drenagem do centro de Mairiporã no trecho em que a 
mesma é conduzida ao canal e a Estação Elevatória de Águas Pluviais de Mairiporã. 

Usando a fórmula Califórnia Culverts Practice, com L-=0,8km H=37m sendo: 
                                          tc= 57 . L 1,155 / H 0,385  
obtemos tc=10,97min= 11min. Adotamos então11min.  

Manutenção: 
É necessário anualmente retirar gramas, galhos de árvores e lixo. 
O lixo que vai para o canal de águas pluviais é de 0,70 ton/ha. Como temos 47ha, teremos 47ha 

. 0,7 ton/ha/ano= 35 ton/ano. 
 

Hidrógrafa 
Consideramos que a fração impermeável seja de 0,7, isto é, que a área central de Mairiporã tem 

70% de impermeabilização.  A fração impermeável 0,70 é a maior possível para o município de 
Mairiporã. 

O coeficiente CN adotado, conforme Tucci p. 403 é CN= 85. Para o cálculo da chuva excedente 
será usado o método do Soil Conservation Service. 

A área da bacia de contribuição no bombeamento da Sabesp é de 0,4675km2, ou seja, 46,75ha. 
O método de cálculo da hidrógrafa foi o método Santa Bárbara. 
 
 
 



Curso de  Manejo de águas pluviais 
Capitulo 11- Bombeamento de águas pluviais 

Engenheiro Plínio Tomaz   5 de agosto  de 2010  pliniotomaz@uol.com.br 

 

 11-34

             Tabela 11.10-Método Santa Bárbara, Mairiporã 
tempo Tr=2anos Tr=10anos Tr=50anos Tr=100anos 
(min) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

2,5 0,31 0,48 0,63 0,69 
5,0 0,87 1,35 1,77 1,94 
7,5 1,38 2,14 2,83 3,13 

10,0 1,85 2,90 3,90 4,33 
12,5 2,52 4,05 5,48 6,10 
15,0 3,38 5,51 7,50 8,35 
17,5 4,33 7,09 9,64 10,73 
20,0 5,33 8,74 11,86 13,19 
22,5 5,87 9,62 13,03 14,48 
25,0 6,03 9,86 13,33 14,80 
27,5 6,18 10,07 13,59 15,07 
30,0 6,31 10,26 13,81 15,31 
32,5 6,17 10,01 13,45 14,90 
35,0 5,79 9,39 12,60 13,95 
37,5 5,41 8,74 11,72 12,97 
40,0 5,00 8,08 10,81 11,96 
42,5 4,63 7,46 9,98 11,04 
45,0 4,28 6,89 9,20 10,17 
47,5 3,89 6,25 8,35 9,23 
50,0 3,48 5,60 7,47 8,25 
52,5 3,16 5,07 6,76 7,47 
55,0 2,91 4,66 6,21 6,86 
57,5 2,69 4,30 5,73 6,33 
60,0 2,49 3,98 5,30 5,85 
62,5 2,32 3,70 4,92 5,43 
65,0 2,18 3,48 4,62 5,10 
67,5 2,06 3,28 4,36 4,81 
70,0 1,95 3,10 4,12 4,54 
72,5 1,82 2,89 3,84 4,23 
75,0 1,67 2,66 3,52 3,89 
77,5 1,53 2,43 3,22 3,55 
80,0 1,38 2,20 2,92 3,22 
82,5 1,27 2,02 2,67 2,95 
85,0 1,18 1,87 2,48 2,74 
87,5 1,11 1,76 2,33 2,57 
90,0 1,05 1,67 2,21 2,44 
92,5 1,01 1,59 2,11 2,33 
95,0 0,97 1,54 2,04 2,24 
97,5 0,94 1,49 1,97 2,18 
100,0 0,92 1,45 1,93 2,12 
102,5 0,87 1,38 1,83 2,02 
105,0 0,81 1,28 1,69 1,86 
107,5 0,76 1,20 1,58 1,74 
110,0 0,71 1,13 1,50 1,65 
112,5 0,65 1,03 1,37 1,51 
115,0 0,58 0,91 1,21 1,33 
117,5 0,52 0,82 1,08 1,19 
120,0 0,47 0,74 0,98 1,08 
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Hidrograma para Tr=50anos
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Figura 11.32 - Hidrograma típico de águas pluviais que chegam a uma estação elevatória. 

 
 

Hidrograma para Tr=2anos

0
1
2
3
4
5
6
7

0 20 40 60 80 100 120 140

Tempo (min)

Va
zã

o 
(m

3/
s)

 
Figura 11.33 - Hidrograma típico de águas pluviais que chegam a uma estação elevatória. 
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Hidrograma para Tr=100anos
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Figura 11.34 - Hidrograma típico de águas pluviais que chegam a uma estação elevatória. 

 
Dimensionamento 

Considerando o hidrograma da Figura (11.34) para período de retorno de 50 anos e, 
considerando que existe uma reservação de 13.000m3, por tentativa achamos que a vazão de 
bombeamento deverá ser de 7 m3/s. 

Vamos considerar o funcionamento de 4 bombas o que dará 7m3/s dividido por 4 que será  1,75 
m3 /s (105m3/min ou 6.300m3/h) cada bomba. 

Número de bombas: 5, pois uma é de reserva. 
Tempo de ciclo= 10min  
Reserva: 1 

Vmin= 15Qp.t 
 

Vim= 15 x 1,75m3/s x 10min = 263m3 que é o volume mínimo do poço de sucção  OK.. 
Volume necessário: 13.000m3 que é o existente 
Vazão total das 4 bombas em funcionamento: 7m3/s 
Vazão de pico para Tr=50anos: 14m3/s 
Vazão de uma bomba= 1,75m3/s 
Altura manométrica total (m)= 3,6m 
Rendimento da bomba= 0,8 
Rendimento do motor= 0,95 
1 HP= 746w= 0,746kW 

WP= γ x Q  (TDH) / 1000 
WP= 9789 x 1,75m3/s  x 3,6m / (1000 x 0,95 x 0,8)= 81 kW (60 HP) 

A capacidade máxima de escoamento das bombas deveria ser de 7m3/s e não 1,67m3/s conforme 
existente. 
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Exemplo 11.9 

Dimensionar uma estação elevatória de águas pluviais para captação de água de duas estradas 
de rodagem, sendo que o tubo que chega ao poço de sucção tem 65m de comprimento e diâmetro de 
1,20m . O poço de sucção é cilíndrico com cota mínima igual a 27,889m e cota máxima 30,480m. A 
cota de saída para onde vai a tubulação de recalque é 133,0620m. 

 

 
Figura 11.35 - Planta das duas estradas onde queremos bombear águas pluviais 

 

 
Figura 11.47 - Perfil do poço de sucção e do tubo de acesso para o bombeamento de águas 

pluviais. 
O período de retorno adotado será de 50anos. 
Vamos supor que a intensidade de chuva é fornecida pela Equação: 

I= 1231,9/ (t + 10,1) 0,581 
Sendo: 
t= tempo de concentração (min) 
I= intensidade da chuva (mm/h) 
Sendo o tempo de concentração tc= t= 10min teremos: 

I= 1231,9/ (t + 10,1) 0,581 
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I= 1231,9/ (10 + 10,1) 0,581= 215,5mm/h 
A área da bacia tem 2,87ha e o coeficiente de escoamento superficial C= 0,80 da fórmula 

racional. 
Q= CIA/360= 0,80 x 215,5 x 2,87/ 360= 1,718 m3/s que é a vazão de pico de entrada das águas 

pluviais. O hidrograma da entrada das águas pluviais está na Figura (11.48). 

Hidrograma de entrada
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Figura 11.36 - Hidrograma de entrada com pico de 1,718m3/s. Por tentativas achamos o valor 

da vazão de pico 1,20m3/s que corresponde ao volume de 361,27m3. 
 

Poço de sucção 
Diâmetro do poço= 4,60m 
Altura do nível útil de água= 30,480m – 27,889m= 2,6m 
Área= π x D2/ 4= 3,14 x 4,6 2 / 4= 16,6m2 

Volume do poço de sucção= área x altura= 16,6m2 X 2,6m= 43,06m3 
 
Nota: o problema omite o tempo de ciclo. Se fosse t=10min então: V=15 x 0,4m3/s x 10=60m3 e se 
fosse de 3min então o volume do poço seria: V= 15 x 0,4m3/s x 3=18m3 
 

Armazenamento no tubo de 65m e diâmetro de 1,20m 
Volume= 65m x (π x 1,2 2/ 4)= 73,51m3 

 
Volume de águas pluviais abaixo da cota máxima de 30,480m= 244,70m3 

É o volume contido nos taludes triangulares da rodovia conforme Figura (11.48). 
 

Volume total abaixo da cota máxima= 244,70m3+ 73,51m3 + 43,06m3= 361,27m3 

 
Na Figura (11.36) por tentativas se acha a vazão de pico que deve ter as bombas para se 

achar o volume de 361,27m3. 
A quantidade de bomba escolhida é três e portando cada bomba deverá bombear 0,40m3/s 

totalizando 1,20m3/s para a vazão de pico. Não confundir com a vazão de pico de 1,718m3/s. 
No Texas se usa a Tabela (11.13) usando a vazão média da bomba (APC) da seguinte maneira: 

APC= Excesso de volume / duração 
O excesso é o volume produzido num determinado tempo menos o volume total armazenamento 

de 361,27m3 conforme Tabela (11.11). Verificamos que o valor máximo é 1,124m3/s praticamente 
coincidente com o valor que achamos de 1,20m3/s e que se dará aos 12 minutos.. 

 
 
 

1,20m3/s
361,27m3
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Tabela 11.11 - Vazão média das bombas 
1 2 3 4 5 6 7 

Duração Duração Intensidade Descarga Enchente Excesso Vazão média da bomba 
(min) (s) (mm/h) (m3/s) Volume Volume m3/s 

   Q=CIA/360 col 4 x col2 col 5 - total armazenado APC= 
Excesso volume / duração 

     (361,27m3)  
5 300 254,4 2,028 608,5 247,3 0,824 
6 360 245,1 1,954 703,5 342,3 0,951 
7 420 236,7 1,887 792,6 431,3 1,027 
8 480 229,0 1,826 876,4 515,1 1,073 
9 540 222,0 1,770 955,6 594,3 1,101 
10 600 215,5 1,718 1030,7 669,5 1,116 
11 660 209,5 1,670 1102,3 741,0 1,123 
12 720 203,9 1,626 1170,6 809,3 1,124 
13 780 198,8 1,585 1235,9 874,7 1,121 
14 840 193,9 1,546 1298,6 937,4 1,116 
15 900 189,4 1,510 1358,9 997,6 1,108 
16 960 185,1 1,476 1417,0 1055,7 1,100 
17 1020 181,1 1,444 1473,0 1111,7 1,090 
18 1080 177,4 1,414 1527,1 1165,9 1,080 
19 1140 173,8 1,386 1579,6 1218,3                  1,069               
20 1200 170,4 1,359 1630,4 1269,1 1,058 
21 1260 167,2 1,333 1679,7 1318,4 1,046 
22 1320 164,2 1,309 1727,6 1366,4 1,035 
23 1380 161,3 1,286 1774,2 1413,0 1,024 
24 1440 158,5 1,264 1819,6 1458,4 1,013 
25 1500 155,9 1,243 1863,9 1502,6 1,002 

 
 
 

Hidrograma adotado

0

0,5

1

1,5

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728

Tempo (min)

Va
za

o 
(m

3/
s)

 
Figura 11.37 - Hidrograma adotado, observando um patamar de 2minutos com a vazão 

de pico de 1,718m3/s. 
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Tabela 11.12 - Análise de funcionamento das três bombas 
1 2 3 4 5 
   Volume Volume  

Tempo Vazão de entrada Incremento de volume acumulado Bomba 1 
  de entrada   
(min) (m3/s) (m3) (m3) (m3) 

     
0 0,00 0 0,000  
1 0,163 4,890 4,890  
2 0,325 14,640 19,530  
3 0,488 24,390 43,920  
4 0,650 34,140 78,060 24 
5 0,813 43,890 121,950 48 
6 0,975 53,640 175,590 72 
7 1,138 63,390 238,980 96 
8 1,301 73,170 312,150 120 
9 1,463 82,920 395,070 144 

10 1,626 92,670 487,740 168 
11 1,626 97,560 585,300 192 
12 1,626 97,560 682,860 216 
13 1,463 92,670 775,530 240 
14 1,301 82,920 858,450 264 
15 1,138 73,170 931,620 288 
16 0,975 63,390 995,010 312 
17 0,813 53,640 1048,650 336 
18 0,651 43,920 1092,570 360 
19 0,488 34,170 1126,740 384 
20 0,326 24,420 1151,160 408 
21 0,163 14,670 1165,830 432 
22 0,001 4,920 1170,750 456 
23 0,00 0,030 1170,780 480 
24 0,00 0,000 1170,780 504 
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                     Tabela 11.13 - Análise de funcionamento das três bombas (continuação) 
 6 7 8 9 10 
 Volume  Volume  Volume restante no poço Volume restante no poço Volume restante no poço 

Tempo bomba 2 Bomba 3 1 2 3 
      
(min) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

      
0   0,000 0,000 0,000 
1   4,890 4,890 4,890 
2   19,530 19,530 19,530 
3   43,920 43,920 43,920 
4   54,060 54,060 54,060 
5   73,950 73,950 73,950 
6   103,590 103,590 103,590 
7 24  142,980 118,980 24,000 
8 48  192,150 144,150 48,000 
9 72  251,070 179,070 72,000 

10 96 24 319,740 223,740 199,740 
11 120 48 393,300 273,300 225,300 
12 144 72 466,860 322,860 250,860 
13 168 96 535,530 367,530 271,530 
14 192 120 594,450 402,450 282,450 
15 216 144 643,620 427,620 283,620 
16 240 168 683,010 443,010 275,010 
17 264 192 712,650 448,650 256,650 
18 288 216 732,570 444,570 228,570 
19 312 240 742,740 430,740 190,740 
20 336 264 743,160 407,160 143,160 
21 360 288 733,830 373,830 85,830 
22 384 312 714,750 330,750 18,750 
23 408 336 690,780 282,780 0,000 
24 432 360 666,780 234,780 0,000 
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Figura 11.38 - Desenhos da chuva e do runoff que vai para a estação elevatória de águas 

pluviais. 
 
 
 

 
Figura 11.39 - Armazenamento  e perfomance das três bombas 
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11.20 Bombeamento de águas pluviais prediais em instalações prediais 
Existe a norma da ABNT NBR 10844/81 para instalações prediais pluviais, mas a mesma não 

faz prescrições para o caso de bombeamento de águas pluviais conforme Botelho et al, 1998 no 
livro Instalações hidráulicas prediais feitas para durar. 

 

 
 
Figura 11.40- Bombeamento de águas pluviais no subsolo 
Fonte: Botelho et al, 1998 
 
Nos diversos livros de instalações prediais existentes no Brasil não existem recomendações 

para o bombeamento de águas pluviais, tudo passando como se fosse semelhante ao de esgotos 
sanitários. 
Tempo de concentração 

Em terrenos adotaremos tempo de concentração igual a 10min. 
Período de retorno 

O período de retorno em águas pluviais adotado em telhados é Tr=25anos e adotaremos de 
maneira igual para o dimensionamento da vazão de pico pelo método Racional. 
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Intensidade de 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.  
Equação de Paulo S. Wilken para RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) 
             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). 
 

 
Para período de retorno Tr=25anos e tc=10n temos: 
  
              1747,9 . 250,181 
     I =------------------------       (mm/h)                      
              ( 10+ 15)0,89 
 

 I= 178m/h 
Método Racional 

Q= C . I . A /360                                                  
Sendo: 
Q= vazão de pico (m3/s); 
C= coeficiente de escoamento superficial varia de 0 a 1.  
I= intensidade média da chuva (mm/h); 
A= área da bacia (ha).  1ha= 10.000m2 
 
Exemplo 11.10 
Área do terreno 2000m2 (0,ha) com 1000m2 de área impermeável. Dimensionar bombeamento de 
águas pluviais com altura de recalque de 5m. 

                          Q=CIA/360 
A=2000/10000=0,2ha 
I=178 mm/s 
Rv=0,05+0,009x AI= 0,05+0,009x 50=0,5 
C=Rv=0,5 

Q= CIA/360= 0,50 x 178x 0,2/360= 0,0494m3/s 
Portanto, a vazão de pico é 0,0494m3/s. 
 

Verificação do volume de armazenamento. 
Existe lei estadual determinando que seja feito reservatório de detenção em áreas 

impermeáveis em lotes maiores que 500m2 e assim teremos: 
V=0,15 x Ai x IP x t 

Sendo: 
V= volume de detenção (m3) 
Ai= área impermeável (m2) 
IP= 0,06m/h 
t= 1hora 

V=0,15 x 10000 x 0,06 x 1h=9m3 
O esvaziamento deverá ser em uma hora e portanto a vazão de saída: 
                                                    V/ 1h=V/3600s=  9m3 / 3600s= 0,0025m3/s 
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Adoto caixa de bombeamento com 9m3 

 
Figura  11.41- Hidrograma de entrada com a vazão de pico e o volume total de armazenamento 
e poço de sucção. 
 

Considerando o hidrograma da Figura (11.41) por tentativas achamos a vazão de 32 L/s 
(0,032m3/s) de bombeamento para reservatório de 9m3.  Considerando 2 bombas teremos: 
                            0,032m3/s / 2= 0,016m3/s = 57,6m3/h 
 
Potência da bomba 
Bomba  ηB= 0,7 
Motor ηM= 0,9 
η= ηmotor x η bomba = 0,9 x 0,7=0,63 
AMT=5,00m 

P= 1000 x Q x Hman / (75 η ) 
P= 1000 x 0,016 x 5 / (75 x 0,63 ) = 1,7HP 

Dando um acréscimo de 20% temos 
P= 1,7 + 0,24= 1,94HP 

Escolhemos um motor padrão que é de P=2 HP 
A potência consumida em KW será:               P= 2 HP x 0,736= 1,47 KW 
 
Volume do poço de sucção 

Vmin= 15 x Qb x t 
Qb =0,016m3/s 
Adotamos tempo de ciclo de 10min 
Vmin= 15 x 0,016x10min= 2,4m3 
Portanto, a caixa do poço de sucção deverá ter no mínimo para funcionamento dos ciclos 

das bombas de 2,4m3 <9m3 OK 
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Capítulo 20- Leis sobre reservatório de detenção 
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 04 de janeiro de 2002, 448º da fundação de São 

Paulo. 
DIARIO  OFICIAL   DO MUNICIPIO. 

Ano 47 - Número 3 - São Paulo, sábado, 5 de janeiro de 2002 

LEI Nº 13.276, 04 DE JANEIRO DE 2002 
(Projeto de Lei nº 706/01, do Vereador Adriano Diogo - PT) 

 
Torna obrigatória a execução de reservatório para as águas coletadas por coberturas  

e pavimentos nos lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 500m”. 
HÉLIO BICUDO, Vice-Prefeito, em exercício no cargo de Prefeito do Município de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 27 de dezembro de 
2001, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º -  Nos lotes edificados ou não que tenham área impermeabilizada superior a 500m2 deverão ser 

executados reservatórios para acumulação das águas pluviais como condição para obtenção do 
Certificado de Conclusão ou Auto de Regularização previstos na Lei 11.228, de 26 de junho de 
1992. 

Art. 2º -  A capacidade do reservatório deverá ser calculada com base na seguinte equação: 
 

V = 0,15 x Ai x IP x t 
 
V = volume do reservatório (m3)  
Ai = área impermeabilizada (m2)  
IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h  
t = tempo de duração da chuva igual a um hora. 

§ 1º -  Deverá ser instalado um sistema que conduza toda água captada por telhados, coberturas, 
terraços e pavimentos descobertos ao reservatório. 

§ 2º -  A água contida pelo reservatório deverá preferencialmente infiltrar-se no solo, podendo ser 
despejada na rede pública de drenagem após uma hora de chuva ou ser conduzida para outro 
reservatório para ser utilizada para finalidades não potáveis.  

Art. 3º -  Os estacionamentos em terrenos autorizados, existentes e futuros, deverão ter 30% (trinta por 
cento) de sua área com piso drenante ou com área naturalmente permeável.  

 
§ 1º -  A adequação ao disposto neste artigo deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias. 
§ 2º -  Em caso de descumprimento ao disposto no "caput" deste artigo, o estabelecimento infrator não 

obterá a renovação do seu alvará de funcionamento. 
Art. 4º -  O Poder Executivo deverá regulamentar a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias.  
 
Art. 5º -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 04 de janeiro de 2002, 448º da fundação de São 
Paulo. 

Hélio Bicudo,  
Prefeito em Exercício 

ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS,  
Respondendo pelo Cargo de Secretária dos Negócios Jurídicos 

FERNANDO HADDAD,  
Respondendo pelo Cargo de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR,  
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Secretário de Implementação das Subprefeituras 
LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA,  

Secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano 
JORGE WILHEIM,  

Secretário Municipal de Planejamento Urbano 
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 04 de janeiro de 2002. 

RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO,  
Secretário do Governo Municipal 
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LEI  ESTADUAL N.º 12.526, DE 2 DE JANEIRO DE 2007 

 
(Projeto de lei n.º 464, de 2005 do Deputado Adriano Diogo - PT) 
Estabelece normas para a contenção de enchentes e destinação de águas pluviais. 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8º, da 
Constituição do Estado, a seguinte lei: 
Artigo 1º - É obrigatória a implantação de sistema para a captação e retenção de águas pluviais, coletadas por 
telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos, em lotes, edificados ou não, que tenham área 
impermeabilizada superior a 500m2 (quinhentos metros quadrados), com os seguintes objetivos: 
I - reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as bacias hidrográficas em áreas urbanas com 
alto coeficiente de impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem; 
II - controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os problemas das vazões de cheias e, 
conseqüentemente, a extensão dos prejuízos; 
III - contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água potável tratada. 
Parágrafo único - O disposto no “caput” é condição para a obtenção das aprovações e licenças, de 
competência do Estado e das Regiões Metropolitanas, para os parcelamentos e desmembramentos do solo 
urbano, os projetos de habitação, as instalações e outros empreendimentos. 
Artigo 2º - O sistema de que trata esta lei será composto de: 
I - reservatório de acumulação com capacidade calculada com base na seguinte equação: 
a) V = 0,15 x Aix IP x t; 
b) V = volume do reservatório em metros cúbicos; 
c) Ai = área impermeabilizada em metros quadrados; 
d) IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h; 
e) t = tempo de duração da chuva igual a 1 (uma) hora. 
II - condutores de toda a água captada por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos ao 
reservatório mencionado no inciso I; 
III - condutores de liberação da água acumulada no reservatório para os usos mencionados no artigo 3º desta 
lei. 
Parágrafo único - No caso de estacionamentos e similares, 30% (trinta por cento) da área total ocupada deve 
ser revestida com piso drenante ou reservado como área naturalmente permeável. 
Artigo 3º - A água contida no reservatório, de que trata o inciso I do artigo 2º, deverá: 
I - infiltrar-se no solo, preferencialmente; 
II - ser despejada na rede pública de drenagem, após uma hora de chuva; 
III - ser utilizada em finalidades não potáveis, caso as edificações tenham reservatório específico para essa 
finalidade. 
Artigo 4º - O disposto nesta lei será implementado no âmbito dos seguintes sistemas de atuação e articulação 
de ações dos poderes públicos: 
I - Política Estadual de Recursos Hídricos e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH, 
instituídos pela Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991; 
II - Política Estadual de Saneamento e Sistema Estadual de Saneamento - SESAN, instituídos pela Lei nº 
7.750, de 31 de março de 1992; 
III - Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do 
Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, instituído pela Lei nº 9.509, de 20 de 
março de 1997. 
Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias. 
Artigo 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da sua 
publicação. 
Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 
Artigo único - A adequação dos estacionamentos e similares ao disposto no parágrafo único do artigo 2º desta 
lei deverá ser feita em até 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta lei. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 2 de janeiro de 2007. 
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a) RODRIGO GARCIA - Presidente 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 2 de janeiro de 2007. 

a) Marco Antonio Hatem Beneton - Secretário Geral Parlamentar 
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b)  Secretário Geral Parlamentar 



                                                                                 Curso de Manejo das Águas Pluviais  
Capitulo 41- Critério Unificado  

Engenheiro Plínio Tomaz  7 de junho 2010  pliniotomaz@uol.com.br 

 41-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Capítulo 41 
Critério Unificado 

 
“Em 1973 foi aprovado nos Estados Unidos uma 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 
 
 
 

 
                  Ohio Department of natural resources 
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Capítulo 41 – Critério Unificado 
 
 41.1 Introdução 

Com objetivo de controlar enchentes, melhorar a qualidade das águas pluviais, proteger 
os cursos de água contra erosão, usa-se o critério unificado, conforme a Tabela (41.1),  
Figura (41.1) e  Figura (41.2), podendo a sua aplicação ser isolada ou combinada. 

 
Tabela 41.1 - Critério unificado 

Ordem Critério unificado Descrição Volume 
 
 
 
 
1 

 
 
Melhoria da 
qualidade das 
águas pluviais 
 

Usaremos o método volumétrico WQv. 
Deter 80% dos sólidos totais em suspensão 
(TSS) correspondente à regra dos 90% das 
precipitações, que produzem runoff na RMSP 
(Região Metropolitana de São Paulo) e que 
corresponde a precipitação de 25mm. 
Adota-se o mínimo de área impermeável AI 
≥10%; área da bacia máxima A ≤ 200ha 
(2km2) e mínimo P ≥ 13mm. 
 

 
 
 
 

WQv 

 
2 

 
Controle da 
erosão nos 
córregos e rios 
 

Usa-se período de retorno entre 1,5 anos e 2 
anos e chuva de 24h para o TR-55. O período 
de detenção no reservatório deve ser de 24h.  
 

 
CPv 

 
 
3 

 
Enchente para 
período de 
retorno de Tr= 
100anos  

 
O pico de descarga para período de retorno 
de 100 anos deverá ser controlado no pós-
desenvolvimento. 
 

 
V100  

 
 
4 

 
Enchentes 
extremas de 
período de 
retorno de Tr= 
100 anos 
 

 
Considera-se chuva extrema aquela de 
período de retorno de 100anos e duração de 
24h.Se a barragem tem mais de 5m de altura 
adotar Tr=1000anos para cálculo do vertedor. 
 
 

 
 

V100 
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Figura 41.1 - Representação esquemática do critério unificado 

 

 
Figura 41.2 - Esquema do critério unificado 

 
 
 
 
41.2 Volume para melhoria da Qualidade das Águas Pluviais (WQv) 

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

Este volume é proporcional a área impermeável. No caso, supomos que 90% das 
precipitações que produzem runoff e estimamos que assim a precipitação achada faça uma 
redução de sólidos totais em suspensão (TSS) de 80%, bem como outros parâmetros dos 
poluentes. 

SCHUELER, (1987) usou as Equações (41.1) e (41.2) para achar o volume WQv. 
 
Rv= 0,05 + 0,009 . AI                                                  (Equação 41.1) 
 
WQv= (P/1000) . Rv . A                                               (Equação 41.2) 

 
Sendo: 
Rv= coeficiente volumétrico que depende da área impermeável Rv ≥ 0,14  (AI=10%)  
AI= área impermeável da bacia em percentagem sendo AI ≥ 10%; 

1 

2

3 

4

4

1

2

3 
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A= área da bacia em m2 sendo  A ≤ 100ha (1km2). Pode chegar até 2km2 conforme 
Schueler, 2007. 

P= precipitação adotada (mm) sendo mínimo 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 e que produzem runoff, o valor P= 25mm, conforme Figura (41.3) e Tabela (41.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frequência das precipitações diárias 
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Figura 41.3 - Freqüência das precipitações diárias que produzem runoff da cidade de 
Mairiporã, Estado de São Paulo. Usando a regra dos 90% de SCHUELER, 1987. 
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Tabela 41.2 - 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  

                       (*) Adotado por Schueler 
                           (**) Estimativa 

         
Exemplo 41.1 

Dimensionar o reservatório para qualidade de águas pluviais  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 das águas pluviais deverá 
ter 2.950m3 de capacidade.        
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Exemplo 41.2 
Calcular o volume necessário para melhoria da qualidade das águas pluviais 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 melhoria da qualidade das águas pluviais deverá ter 
8.500m3 de capacidade.        

Observar na Tabela (41.3) que a regra dos 90% de Schueler, 1987 corresponde a período de 
retorno de 3 meses. Para período de retorno de seis meses a altura de chuva é 33mm e para 98% 
temos o período de retorno de 1ano. 
 
 

Tabela 41.3- Estimativa de freqüências e respectivas alturas de chuva conforme período de 
retorno 

Porcentagem de 
 todas as precipitações 

 
Período  

de retorno

Altura de chuva (mm)
Washington DC 

Altura de chuva 
(mm) 

Mairiporã,  
Estado de São Paulo

30 7 dias 6 - 
50 14 dias 10 2 
70 1 mês 19 7 
85 2 meses 27 18 
90 3 meses 32 25 
95 6 meses 42 33 
98 1 ano 61 50 

                 Fonte: adaptado de  BMP, Schueler, 1987. 
 

Schueler, 1987 toma o valor corresponde a 90%, ou seja, período de retorno de 3 
meses que para Mairiporã é 25mm conforme Tabela (41.3). 

A aplicação do volume WQv podemos fazer seguramente para bacias com áreas 
impermeáveis maior ou iguais a 25%, pois acredita-se que, para bacias com  reservatório 
de água destinada a fornecimento de água potável, a área impermeável deve ser menor ou 
igual a 25%. 

 
Reservatório in line e off line 
O reservatório para melhoria da qualidade das águas pluviais, quando for construída 

para receber toda a vazão das águas pluviais, diz-se que ele está in line e, quando o 
mesmo está separado de toda a vazão diz-se que ele é off line. A escolha ótima dependerá 
sempre das condições locais. 
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41.3 Controle da erosão (CPv) 

O controle da erosão nos córregos e rios a jusante é feito através de um reservatório 
com volume CPv projetado para período de retorno entre 1,5anos e 2anos (com valor 
estimado de 1,87ano), chuva de 24h e com detenção da água de 24h. A chuva de 24h foi 
adotada nos Estados Unidos nos estados de New York, Maryland, Vermont e Geórgia, 
sendo o período de retorno de 1(um) ano. 

A aplicação deste critério é importante em canais naturais sujeitos à erosão devido ao 
desenvolvimento da região. Com a urbanização, as superfícies permeáveis das florestas e 
pastagens diminuem convertendo-se em áreas impermeáveis. Pesquisas indicam que o 
crescimento da vazão de pico chega a crescer de duas a seis vezes.  

No ESTADO DE VERMONT, (2001) foi mostrado que quando a área impermeável fica 
entre 6% a 22%, os córregos e rios se alargam 1,24 a 2 vezes do seu tamanho original. As 
Figuras (41.5) e (41.6) mostram o processo de erosão em um córrego.  

 
Figura 41.5 - Exemplo de erosão de um curso de água 

 
Dica: quando a área impermeável de uma bacia é maior que 10% começam os 
problemas de erosão nos cursos de água. 

 
Booth e Reinolt, 1993 em estudo feito in CANADÁ, (1999) chegaram à conclusão que, 

quando a bacia tem mais de 10% de sua área impermeabilizada, começam os problemas 
de alargamento dos rios e córregos e conseqüentemente a erosão dos mesmos. 

A adoção do critério do período de retorno de 1,5 ano, chuva de 24h e detenção de 24h 
foi bastante discutida.  

Nos Estados Unidos os Estados de Maryland, Georgia, New York e Vermont adotam 
Tr=1ano sendo que Maryland o usa desde 1995.  

Historicamente era usado Tr= 2anos para o controle da erosão dos córregos e rios. A 
estratégia estava baseada no fato de que as descargas da maioria dos córregos e rios 
tivessem um período de recorrência entre 1 ano e 2 anos, com aproximadamente 1,5 anos 
o mais prevalente LEOPOLD, (1964) e (1994). 

Estudos recentes, citados no ESTADO DE VERMONT, (2001) indicaram que o método 
de utilização de Tr= 2anos não protegia a erosão a jusante e que contribuía justamente 
para aumentar a erosão, pois as margens dos córregos e rios estavam expostas a eventos 
bastante erosivos, conforme demonstrado por MacRae, 1993, McCuen em 1996 e Moglen 
em 1988.  

As obras executadas com Tr= 2anos, de maneira geral, fornecem escoamento acima 
dos valores críticos para o transporte da carga de fundo (bedload) e de sedimentos. 
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MacRae também documentou que as obras realizadas com Tr= 2anos produzem o 
alargamento do córrego ou rio de até três vezes a condição do pré-desenvolvimento, 
conforme ESTADO DE VERMONT, (2001).  

A razão fundamental é que, enquanto o pico de descarga não muda sob as condições 
de desenvolvimento, é que a duração e freqüência das vazões erosivas aumentam muito. 
Como resultado o “trabalho efetivo” do canal do córrego é mudado para escoamentos 
superficiais de eventos mais freqüentes que estão na faixa de 0,5 ano até 1,5 ano, 
conforme MacRae, 1993 in ESTADO DE VERMONT, (2001). 

TUCCI, (2001) diz que o risco do leito menor dos rios está entre 1,5 anos e 2 anos, mas 
juntamente com Genz em 1994 fazendo estudos nos rios do Alto Paraguai, chegaram a 
período de retorno Tr= 1,87 anos.   
 
Dica: para o controle da erosão adota-se período de retorno entre 1ano e 2ano.  

McCuen,1979 escolheu um segundo método onde se deveria tomar para controle da 
erosão 50% ou menos da vazão de pico do pré-desenvolvimento para Tr= 2anos. Isto vem 
mostrar que a escolha de Tr=2anos não é adequada. Verificando-se o critério de McCuen 
pudemos constatar que os 50% da vazão de pico do pré-desenvolvimento fornece 
praticamente a vazão de pico com Tr= 1,5anos. 

Um outro critério é o uso de Tr= 1ano para o controle da erosão, usando uma chuva de 
24horas como é usual. MacRae, 1993, entretanto demonstrou que usando Tr= 1ano não 
protege o canal totalmente da erosão. Foi demonstrado que, dependendo do material das 
margens dos rios e do fundo do leito o canal, pode se degradar com Tr= 1ano, conforme 
ESTADO DE VERMONT, (2001). 
 
Dica: o ESTADO DE NEW YORK (2001) exige estudos geomorfológicos especiais 
para a proteção do canal quando a área da bacia é maior que 20ha e a área 
impermeável é maior que 25%.  
 
Dica: o ESTADO DE NEW YORK, (2001) recomenda que não é necessário se prever 
erosão de canal quando o lançamento é feito em rios grandes, rios de quarta ordem e 
em estuários. 
 

Na Figura (41.6) temos um gráfico onde aparece na abscissa a área impermeável de 
uma bacia e na ordenada o razão de alargamento, dependendo se o canal é em rocha, 
aluvião etc. 
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Figura 41.6 - Alargamento do canal em função da área impermeável da bacia, sendo 
MacRAe et al,. 1999 in CANADÁ, (2003). 
 

Observa-se que a partir de 10% de área impermeabilizada a razão de alargamento vai 
aumentando cerca de 60% de área impermeável chegando praticamente a um alargamento 
10 vezes mais da largura original. É claro que tudo isto depende do material do canal, pois 
para rocha o alargamento será de aproximadamente 4 (quatro). A grande quantidade de 
dados são para canais em aluviões. 

Conforme  dr. Giorgio Brighetti, PHD 5023-Escola Politécnica- Obras fluviais as 
soluções que podem ser adotadas para reduzir a ação indesejável do escoamento com 
repercussões na estabilidade são: 

a) seção mista com um canal inferior menor para vazões comuns com período de 
retorno de 1 a 2anos (cheia anual) e  

b) outro superior maior para vazões extraordinárias com período de retorno de 25, 50 ou 
100anos. 

Portanto, podemos ver que o leito menor estável tem período de retorno entre 
1ano a 2anos. 

 
Conforme Loret et al, 2000  a vazão modeladora, ou seja, aquela vazão representativa 

do transporte sólido anual é aquela com período de retorno da ordem de 1,5anos a 
2,0anos conforme Garde e Range Raju, 1985. Para o rio Baquirivú-Guaçu em Guarulhos 
na RMSPa vazão modeladora é q= 0,54 m3/s x km2.  

A vazão sólida total Qs=0,269 x Q 1,82     em (kg/s) e Q em m3/s. 
Conforme Schueler, 2007  o método para estimar o volume para proteção do canal 

contra erosão a jusante foi estimado pela primeira vez por Harrington em 1987. 
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41.4 Vazão média e carga  

Existem varias maneiras de calcular a vazão média e como considerar a carga h. 
Vamos exemplificar baseado nos estudos feitos na GEÓRGIA, (2001). 

Seja um reservatório de qualidade da água WQv= 5000m3 e com altura de 1,20m desde 
o nível inferior até o nível de água para o controle de erosão. Vamos supor também que 
tempo de detenção seja de 24h. 
 

Método 1 
Primeiramente achar a vazão média: 

 24h= 86.400s 
Qmédio= WQv/ 86.400s = 5.000m3/86400s= 0,058m3/s= 58 L/s 

 
Para achar o diâmetro do orifício devemos usar a equação do orifício. 
Q= Cd . A (2.g.h) 0,5 
Cd= 0,62 
h= 1,20/2 = 0,60m (média) 
A= Q/ [Cd . (2.g.h) 0,5] = 0,058/ [ 0,62 . (2. 9,81. 0,60) 0,5 ] = 0,0169m2 
A= π x D2/ 4 
D= (4.A/ π) 0,5= (4x0,0169/ π) 0,5   =0,15m= 150mm 
Portanto, o orifício tem diâmetro de 0,15m. Recomenda-se diâmetro mínimo de 75mm 

para evitar um entupimento. 
Outra maneira é usar a vazão máxima: 

 
Método 2 
Q máximo= 2 . Qmédio = 2x 0,058= 0,116m3/s 
Aplicar a equação do orifício, mas usando o valor h= 1,20m e não a sua metade. 
A= Q/ [Cd . (2.g.h) 0,5] = 0,116/ [ 0,62 . (2. 9,81. 1,20) 0,5 ] = 0,0387m2 

 
D= (4.A/ π) 0,5= (4x0,0387/ π) 0,5 = 0,22m= 220mm. Adotado D= 0,25m 
 
 

41.5 Enchente para Tr=100anos (Qp100)  
Para evitar enchentes, isto é, que o rio ultrapasse as suas margens e avance sobre as 

residências, ruas e comércio deve ser feito um reservatório que deverá atender a vazão de 
pico Qp100 para chuva de 24h, sempre usando os conceitos de pré-desenvolvimento e pós-
desenvolvimento. 

O controle da vazão de pico  Qp100 não é feito para ser usado sozinho, mas sim com o 
controle da erosão Cpv e da vazão de pico da chuva extrema Qp100.  

Deverá sempre ser feito um estudo a jusante do aumento da vazão e das velocidades 
atendendo-se a regra dos 10% e verificando-se que não há coincidências de picos. 

A análise a jusante é muito importante quando a área de projeto é maior que 20ha ou 
quando a área impermeável é maior que 25%. Como critério usa-se diferença de 5% do 
aumento das vazões e das velocidades. Caso ultrapasse os 5%, deve-se refazer todo o 
projeto novamente. 

Não esquecer a proteção com pedras através de rip-rap ou concreto armado na saída 
da tubulação do vertedor com objetivo de evitar erosão. 
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Dica: ESTADO DE NEW YORK, 2001 recomenda que não é necessário a previsão das  
enchentes  quando o lançamento é feito em rios grandes, rios de quarta ordem e em 
estuários. 

 
41.6 Regra dos 10% 

A aplicação da regra dos 10% é para áreas de bacia acima de 20ha. Portanto, para 
áreas de bacias abaixo de 20ha não é necessário o uso da regra dos 10%. 

Esta análise é a chamada regra dos 10%, conforme ESTADO DE NEW YORK, 2001. A 
análise verificará as velocidades e vazões em seções do canal espaçadas de 60m até o 
ponto onde termina a aplicação da regra dos 10%. Verificam-se, também, as confluências 
dos rios de primeira ordem e de ordens maiores. 

Deverão ser observados os efeitos hidrológicos e hidráulicos nos bueiros, edifícios e 
outros estudos.  

As velocidades deverão ser menores que 5% das condições de pré-dimensionamento e 
quando as estruturas a jusante ou edifícios não foram impactados. 

Como exemplo, supomos que estamos estudando uma bacia com 30ha, onde se aplica 
a regra dos 10%, pois a bacia tem mais que 20ha. 

Na regra dos 10% significa que vamos examinar uma área a jusante de 300ha de 
maneira que 10% desta área seja a área que estamos estudando. 

Pode então ser aplicado o método de Muskingum-Cunge, por exemplo. 
 
Conforme EPA, 2004 Debo e Reese 1992 fizeram pesquisas na cidade e condado de 

Greenville, SC e Raleigh, NC para estudar os efeitos a jusante do desenvolvimento em 
diferentes bacias de diversas formas e tamanhos. Através destes estudos. Através dos 
estudos chegaram a Figura (41.7) que os efeitos do desenvolvimento se estabiliza em 
aproximadamente 5% a 10% do total da área de drenagem, dependendo do tamanho e da 
impermeabilização da mesma. Daí nasceu a conhecida regra dos 10% que deveremos 
sempre verificar. 

 
 

Figura 41.7- Limites de análise a jusante conforme Debo e Reese, 1992 
Fonte: EPA,2004 Volume 1 página 4.19 

 
41.7 Enchente máxima Tr= 100anos (Qp100) 

É considerada chuva extrema aquela para período de retorno de 100anos e chuva de 
24h. A vazão de pico é Qp100. Deverão ser analisadas as pontes, áreas residenciais e 
comerciais que poderão ser inundadas com o pico Qp100. O extravasor de emergência 
deverá atender a vazão de pico de 100 anos. 

Deverá sempre ser feito um estudo a jusante do aumento da vazão e das velocidades, 
atendendo-se a regra dos 10% e verificando-se que não há coincidências de picos. 
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Dica: ESTADO DE NEW YORK, (2001) recomenda que não é necessário a previsão 
das enchentes máximas  quando o lançamento é feito em rios grandes, rios de quarta 
ordem e em estuários. 
 

Recomenda-se que seja deixada borda livre (freeboard) de 0,50m acima do topo do 
nível dos 100 anos, e que seja deixado livre 0,15m entre o nível da superfície de água dos 
10 anos e a cota da base do vertedor de emergência.  
 
Dica: a borda livre ( f ), ou seja, o freeboard de uma barragem pequena deve ser f ≥ 
0,50m conforme DAEE, 2005. 
 
Vertedor para chuva máxima 

O vertedor para a chuva máxima ou o vertedor de emergência deverá ser dimensionado 
com as seguintes características: 

• Período de retorno de 100anos e chuva de 24h. 
• A largura do vertedor mínima recomendada em algumas cidades americanas é de L 

≥ 2,40m. 
• A altura mínima do vertedor é de h ≥ 0,30m. 
• O vertedor de emergência poderá ser dimensionado de maneira para atender o 

período de retorno de 100anos e chuva de 24h ou com reservação de água para 
Tr=100anos e a vazão para o vertedor obtida será a do routing. Quando a altura da 
barragem for maior que 5m adotar Tr=1000anos. 

• Em caso de barragem de terra a largura mínima do topo será de 1,80m. Quanto mais 
alto for a barragem maior será a largura. Para altura de barragem de terra de 6,00m 
a largura mínima do topo será de 3,00m. 

 
Dica: algumas cidades americanas  aconselham largura mínima de um vertedor de 

2,40m e altura da lâmina de água mínima de 0,30m. 
 
 
O vertedor será calculado através da equação: 
 

Q= µ L (2g)0,5 x  h 3/2 
 
Como (2g)0,5  = 4,43 

Q= 4,43 x µ x L x h 3/2 
 

Q= 1,55 x L x h 3/2 
 
Sendo: 
Q= vazão (m3/s) 
L= comprimento da crista do vertedor (m) 
g= aceleração da gravidade = 9,81 m/s2 
h= carga sobre a crista do vertedor (m) 
µ = coeficiente de vazão (0,35 ≤  kw   ≤  0,50) 
  µ = 0,45 para vertedor com perfil tipo Creager 
  µ = 0,35 para vertedor de soleira espessa (adotado pelo DAEE,2005) 
 
O NA máximo normal de um vertedor de soleira livre corresponde à cota da crista do 

vertedor. 
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O NA máximo maximorum corresponde ao maior nível que o reservatório atinge na 

ocasião de maior cheia. É a cota que corresponde a volume de controle de cheias conforme 
Tamada, 1999 

 
      
 

 
 
Figura 41.8- Observar o vertedor de emergência e o canal construído fora da 
barragem em local seguro. 
 
Ação dos ventos - ondas 

Conforme Tamada, 1999 um vento atuando frontalmente à barragem, forma ondas que 
vem incidir sobre o parâmetro de montante da barragem, atingindo uma altura h, acima do 
nível de água. 

A altura de água ho é determinada através da formula empírica de Stevenson. 
ho= 0,028 . ( V . F ) 0,5  + 0,76 – 0,26 (F) 0,25 

Sendo: 
ho= altura da onda (m) 
V= velocidade do vento  (km/h) 
F= fetch = máxima distância medida em linha reta e na superfície da água (km) 

Usualmente em projetos em São Paulo adota-se 100km/h a 120km/h. 
No corpo da barragem o valor em que a água sobe é h= 1,4 ho aproximadamente. 
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Exemplo 41.8 
 Seja um pequeno reservatório com 100.000m3 e com fetch F= 0,4 km. 
Adotamos velocidade do vento V= 120km/h e o comprimento da superfície livre é F= 0,4km. 

 
ho= 0,028 . ( V . F ) 0,5  + 0,76 – 0,26 (F) 0,25 

 
ho= 0,028 . ( 120 . 0,4 ) 0,5  + 0,76 – 0,26 (0,4) 0,25 

 
ho = 0,74m 

 
h= 1,40 x 0,74m = 1,04m 

 
Portanto, as ondas provocadas pelo vento poderão atingir a altura de 1,04m, 

 
 

41.8 Critérios hidrológicos do sistema unificado 
 
Qualidade da água 
Mede-se toda a área impermeável, que são as pavimentações, estradas de terra, 

telhados, passeios, estacionamentos, piscinas, pátios, etc. 
O reservatório WQv deve ser esvaziando em 24h. 
 

 
Proteção contra erosão 
Usa-se o método TR-55, Método Santa Bárbara para determinar as vazões de picos 

com Tr= 1,0 ano ou Tr=2anos e chuva de 24h e detenção deverá de 24h. 
Quando o diâmetro da tubulação resultando do Cpv for menor que 75mm, poderá ser 

dispensado o reservatório Cpv. Necessita-se de, no mínimo, 0,4ha de área impermeável 
para se aplicar o Cpv. 

O volume Cpv pode ser dispensado com a vazão de pico da descarga pós-
desenvolvimento é de 56 L/s, conforme normas do ESTADO DA GEÓRGIA, (2001). 

O volume para proteção de erosão a jusante deverá ser esvaziando em 24h. 
Deverá ser verificado qual volume é o maior, o WQv ou CPv e adotado o maior e 

sempre com esvaziamento em 24h. 
 

Enchentes de  Tr= 100anos 
 
Usa-se o método do SCS ou Método Santa Bárbara, e deverá ser feito o routing do 

reservatório usando o método modificado de Pulz. O DAEE, 2005 usa o Método Racional 
para bacias até 200ha. 
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41.9 Comparação dos volumes 

Devem ser feitas comparações dos volumes e períodos de retornos. 
 
Exemplo 41.9 

Comparar os volumes para área da bacia de 15,2ha; área impermeável de 36,3% e 
coeficiente de runoff volumétrico Rv= 0,05 + 0,09 x 36,3 = 0,38.   Solos tipo C (60%),  B 
(40%). 

 
Tabela 41.6 - Valores de CN e tc de pré e pós desenvolvimento 

 Pré-desenvolvimento Pós-desenvolvimento
Número da curva CN do NRCS 65 78 
Tempo de concentração 0,45h 0,23h 
 

Tabela 41.7 - Períodos de retornos e precipitações de 24horas 
Período de retorno

(anos) 
Precipitação

(mm) 
1,5 55 
2 56 
5 79 

10 89 
25 104 

100 122 
 
 

Tabela 41.8 - Exemplos de volumes de acordo com períodos de retornos 
Volume necessário Volume 

(m3) 
Qualidade da água, considerando P= 22,86mm 1.270 
Erosão Tr= 1,5ano 24h detenção 1.258 
Tr= 2anos, vazão de pico 1.258 
Tr= 5anos, vazão de pico 1.874 
Tr= 10anos,vazão de pico 2.232 
Tr= 25anos, vazão de pico 2.651 
Tr= 100anos, vazão de pico 3.119 

 
Deve-se observar que os volume não se somam. Assim para a quantidade de água de 

1.270m3, supondo detenção de 24 horas para erosão, é necessário reservatório de 
1.258m3. Como foi adotada chuva de inundação de Tr= 25anos consideramos uma 
inundação de 2.651m3. O volume da erosão de 1258m3 fica embutido dentro deste volume.  

O volume de qualidade da água de 1.270m3 é constante, pois o mesmo não é esvaziado 
após a passagem das chuvas. 



                                                                                 Curso de Manejo das Águas Pluviais  
Capitulo 41- Critério Unificado  

Engenheiro Plínio Tomaz  7 de junho 2010  pliniotomaz@uol.com.br 

 41-17

 
 

41.10 Observações de Ben Urbonas e Peter Stahre 
Em artigo publicado por Peter Stahre e Ben Urbonas sobre Stormwater Detention- Open 

Ponds em New Jersey, USA, 1990 foram salientadas algumas observações sobre 
reservatórios de detenção. 

A mais importante é a respeito das estruturas de saídas. Durante algum tempo os 
reservatórios de detenção foram projetados para uma simples freqüência, como por 
exemplo, Tr= 10anos; Tr= 25anos ou Tr= 100anos.  

Estudos feitos por Kamelduski e McCuen em 1979 e Urbonas e Glidden em 1983 
concluíram que o controle de um reservatório com único período de retorno de runoff não 
irá controlar o runoff para períodos de retornos diferentes. 

Foi recomendado pelos autores citados que as estruturas de saída de um reservatório 
de detenção sejam feitas no mínimo para dois períodos de retornos.  

Brulo et al. (1984), Kamelduski e McCuen (1979) e Urbonas e Glidden (1983) 
descreveram as vantagens de dois estágios de saídas para controlar os múltiplos períodos 
de retornos. O controle de dois diferentes períodos de retorno é importante.  

Do ponto de vista prático, o controle de estruturas de saídas para períodos de retorno 
de 2 anos e 10 anos pode ser suficiente. Para grandes inundações pode ser usado período 
de retorno de 100 anos em adição a 2,0 anos e 10 anos.  

A prática mais usada é que as vazões de saída das estruturas sejam aquelas de pré-
desenvolvimento. 

Devem ser seguidas as seguintes considerações de Peter Stahre e Ben Urbonas, 1990: 
• A saída do reservatório de detenção deve ser um orifício, impedindo que pessoas 

desautorizadas tornem impraticável o alargamento do mesmo; 
• Os projetos das saídas do reservatório de detenção devem oferecer segurança para a 

população; 
• Sempre que possível o projeto deve considerar dois ou três períodos de retornos. 

Como exemplos:    Tr= 2anos e Tr= 10anos; Tr= 2anos e Tr= 100anos; Tr= 10anos e 
Tr= 100anos; Tr= 2anos, Tr= 10anos e Tr= 100anos; etc. 

• Providenciar acessos para manutenção das saídas do reservatório; 
• Se possível não usar peças móveis ou bombas. Usar equipamentos de maneira a 

impedir o vandalismo; 
• Não esquecer de proteção da erosão na entrada e saída do reservatório; 
• Considerar a manutenção e estética. 
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41.11 Acumulação de sedimentos em bacias de detenção 

Conforme ASCE e WEF, 1998 in EPA, 2004 a acumulação de sedimentos em uma 
bacia é dada pela equação: 

Vp= 1,45 x 10-6 ( Q x C x TE / R) 
Q= Rv x P 

Sendo: 
Vp= profundidade média do sedimento no fundo da lagoa (mm) 
Q= runoff médio anual na bacia (mm) 
Rv= coeficiente volumétrico  
Rv= 0,05+ 0,009x AI 
AI= área de impermeabilização (%) 
C= concentração média de sólidos em suspensão no runoff (mg/L) 
TE= eficiencia de retenção de sólidos totais em suspensão. Geralmente adotado TE=0,80 
R= razão entre a área da superfície da lagoa e a área total 
 
Exemplo 41.8 
Dada uma bacia com 223ha e bacia de infiltração com 0,53ha. A área impermeável é de 
26% e a precipitação média anual é de 352mm. 
 
Rv= 0,05+ 0,009 x AI= 0,05+0,009 x 26=0,28 
Q= Rv x P= 0,28 x 352mm= 99mm 
C= 400mg/L 
TE= 0,80 
R= 0,53/ 223= 0,0024 

Vp= 1,45 x 10-6 ( Q x C x TE / R) 
Vp= 1,45 x 10-6 ( 99mmx400mg/Lx 0,80 / 0,0024)= 19mm/ano 

Portanto, anualmente teremos sedimentos de 19mm/ano. 
Caso a bacia de infiltração tenha previsto 305mm para a sedimentação e como a 

sedimentação é de 19mm teremos: 
                                                             305mm/ 19mm/ano= 16anos 

Então em 16anos deverão ser retirado os materiais inertes no fundo da bacia e 
colocados em um aterro sanitário. 

 
 

41.12 First flush para reservatório de detenção estendido segundo Akan 
Akan e Paine, in Mays, 2001(capítulo 7.3.1) mostrou uma estimativa do first flush P 

em função da fração da área impermeável e de um coeficiente “ar” que dependente do 
tempo de detenção de 12h até 48h. 

A equação foi criada em 1998 pela American Society of Civil Engineers para áreas 
até 100ha e para reservatórios de detenção estendido. 

P= ar x P6 x ( 0,858xI3 – 0,78 x I2 + 0,774 x I + 0,04) 
Sendo: 
P=first flush (mm) 
I= área impermeável em fração (0 a 1) 
ar= 1,104 para detenção de volume por 12horas 
ar= 1,299 para detenção de volume por 24horas. Pode ser interpolado entre 24h e 48h 
somente. 
ar= 1,545 para detenção de volume por 48horas 
P6= precipitação média de um dia para período de retorno de 6meses 
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Para a cidade de Mairiporã na RMSP P6=33mm conforme Tabela (41.3) 
 
Exemplo 41.9 
Calcular o first flush para a RMSP com precipitação média diária de período de retorno para 
6 meses de 33mm, área impermeável de 70% para detenção com volume em 24h de 
reservatório de detenção estendido. 

P= ar x P6 x ( 0,858xI3 – 0,78 x I2 + 0,774 x I + 0,04) 
ar=1,299 

P= 1,299x 33 x ( 0,858x0,73 – 0,78 x 0,72 + 0,774 x0,7 + 0,04)=21mm 
Akan ainda recomenda que se deixe 20% do volume para depósito de sedimentos.
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Capítulo 55- Análise de incerteza 
 
55.1 Introdução 

Pretendemos explicar, de uma maneira bastante prática, a utilidade da Análise de 
Incerteza. Serão evitadas as demonstrações trabalhosas e detalhadas, que poderão ser 
encontradas nos livros de Mays e Tung (1992), Lamberson e Kapur (1977), Elsayed, 
(1996) e Te Chow (1988).  

É importante, sempre que se fizer a aplicação de uma fórmula, que seja avaliado 
o erro nela cometido, pois, as variáveis que introduzimos contêm erros. Neste sentido, 
basta substituir os valores e fazer várias simulações.  

Em análise de redes de água, costuma-se variar os coeficientes para verificar a 
sensibilidade da mesma face às mudanças. Uma maneira mais correta de se verificar a 
Análise de Incerteza em fórmulas é aplicando a Fórmula de Taylor. Desta aplicação 
resultou o chamado Método de Análise de Incerteza de Primeira Ordem.  

Na Hidrologia, Hidráulica e Estruturas é importante a Análise de Incerteza. As 
variáveis dependentes de uma fórmula, normalmente, apresentam incertezas que por sua 
vez, se refletem na variável independente.  

Vamos procurar mostrar, através de exemplos, o uso desta ferramenta 
indispensável aos engenheiros para avaliação correta de seus cálculos.  

A Análise de Incerteza  é conhecida também como Método Delta ou Método de 
Análise de Incerteza de Primeira Ordem. 
 
55.2 Fórmula Racional 

Como exemplo, mostraremos a Fórmula Racional: 
Q =  C . I . A                         Equação 55.1 

Sendo: 
Q= vazão em  litros por segundo; 
C= coeficiente  adimensional relativo à impermeabilização do solo; 
I= intensidade de chuva em litros/segundo x hectare; 
A= área em hectares.  

As incertezas na Equação (55.1) referente ao coeficiente C, à intensidade de 
chuva e à área de drenagem, fornecerão uma incerteza ao valor da vazão Q. 

Os dados do problema são: 
O valor adotado do coeficiente C da fórmula racional é C=0,82 e o erro estimado 

em sua avaliação é de 7% ou seja o coeficiente de variação de C é ΩC =0,07. 
Quanto a intensidade adotada é de 300 l/s x hectare, sendo que a estimativa de 

erro na avaliação da Intensidade I é de 17% ou seja o coeficiente de variação de I é   ΩI 
=0,17. 

A área A de captação é 7,5 hectares e o erro de estimativa cometido é de 5% ou 
seja o coeficiente de variação de A é  ΩA=0,05. 

Substituindo os valores na formula racional temos: 
Q =  C . I . A = 0,82 . 300 . 7,5  = 1.845 litros/segundo 

Queremos achar a incerteza final ΩQ na fórmula racional, considerando as 
incertezas nas variáveis C , I e A. 
 

Ω2
Q= (δQ/δC)2 . (  C /Q)2 . Ω2

c + (δQ/ δI)2 . (I/Q)2 Ω2
I + 

(δQ/ δA)2 . (A/Q)2 Ω2
A 

 
 



Curso Manejo de águas pluviais 
Capitulo 55- Análise de incerteza 

Engenheiro Plínio Tomaz     pliniotomaz@uol.com.br    24/12/2008 
 

 55-3

Sendo: 
C, I, A = são os valores das variáveis independentes; 
δQ/ δC = derivada da Equação (55.1) em relação a C; 
δQ/ δI = derivada da Equação (55.1) em relação a I; 
δQ/ δA = derivada da Equação (55.1) em relação a A. 

Substituindo teremos: 
Ω2

Q= ( I. A)2 . (  C / C. I. A)2 . Ω2
c + (C. A )2 . (I/C.I.A)2 Ω2

I + 
                                                    (C . I  )2 . (A/C.I.A.)2 Ω2

A 
Fazendo as simplificações, teremos: 

Ω2
Q=  Ω2

c +  Ω2
I + Ω2

A       Equação 55.2 
Substituindo os valores: 

Ω2
Q = (0,07)2  + (0,17)2 + ( 0,05)2 =0,0363 

ΩQ =  (0,0363)0,5   =0,19052, ou seja, 0,19 
Portanto, para a vazão de 1.230 l/s temos uma incerteza de 0,19, ou seja, de 

19%. É importante observar que as variáveis C, I e A são independentes uma das outras.  
O coeficiente de variação da vazão na Equação (55.1) é: 

ΩQ = σQ / μQ 
Então, o desvio padrão será: 

σQ = ΩQ  .  μQ 
                    σQ =  0,19 . 1.845  =350,55 l/s = 0,355 m3/s 
 
55.4 Fórmula de Manning para seção plena 

Vamos usar a Fórmula de Manning para seção plena nas unidades do sistema 
internacional (S.I.). 
                                      Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . I1/2                    Equação 55.3 

sendo: 
Q = vazão  em metro cúbico por segundo (m3/s); 
n = coeficiente de rugosidade de Manning (adimensional); 
D = diâmetro da tubulação  em metros (m); 
I = declividade da tubulação em metro por metro (m/m). 

Queremos a incerteza da vazão Q na Equação (55.3). As variáveis dependentes 
n, D e I possuem incertezas. 

A rugosidade de Manning n = 0,015 com incerteza de 5%, ou seja, Ωn  = 0,05. 
A declividade I= 0,001 m/m com incerteza de 7%, ou seja, ΩI= 0,07. 
Consideremos que o diâmetro seja de 1,50m com incerteza de 1%, ou seja, com 

coeficiente de variação ΩD= 0,01. 
Vamos calcular a vazão Q usando os dados fornecidos: 

Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . I1/2 = 0,312 . 0,015-1 . 1,58/3. 0,0011/2  
Q= 1,938 m3/s = 1.938 l/s 

Queremos calcular a incerteza no cálculo da vazão da Equação (55.3) para seção 
plena. 

Ω2
Q= (δQ/δn)2 . (n/Q)2 . Ω2

n + (δQ/ δD)2 . (D/Q)2 Ω2
D +                                                    

(δQ/ δI)2 . (I/Q)2 Ω2
I 

Sendo: 
n, D, I = são os valores das variáveis independentes; 
δQ/ δn= derivada da fórmula(2) em relação a n; 
δQ/ δI  = derivada da fórmula(2) em relação a I; 
δQ/ δD = derivada da fórmula(2) em relação a D. 
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Ω2
Q=  ( -0,312 . n-1-1 . D8/3 . I1/2    )2 . ( n / Q)2 .Ωn

2+ (0,312 . n-1 . (8/3). 
D8/3-1 . I1/2)2. (D/Q)2 . ΩD

2+   (0,312 . n-1 . D8/3 . (1/2) .I1/2-1)2 . ( I/Q)2 . ΩI
2 

Substituindo o valor de Q= 0,312 . n-1 . D8/3 . I1/2 
e fazendo as simplificações: 

Ω2
Q =Ωn

2  +(8/3)2. ΩD
2  + (1/2)2. ΩI

2 
Ω2

Q =Ωn
2 + (64/9). ΩD

2  + (1/4). ΩI
2     (4) 

Como temos os coeficientes de variação de n , D e I, fazendo as substituições na 
fórmula(4), temos: 

Ω2
Q  = (0,05)2 + (64/9) . ( 0,01)2 + (1/4) . (0,07)2 

Ω2
Q  = 0,0025 + 0,00071 + 0,001225 = 0,004435 

 
ΩQ  =   0,004435       = 0,066595,   ou seja,   ΩQ  = 0,0670 
 

Assim, a incerteza nas variáveis independentes  n , D e I acarretam, na variável 
dependente Q, a incerteza de 6,7%, ou seja, coeficiente de variação de  Ω2

Q  = 0,067. 
O desvio padrão é dado pela fórmula abaixo, 

σQ = ΩQ  .  μQ 
substituindo os valores: 

σQ = 0,067 . 1938 = 129,85 l/s = 0,12985 m3/s 
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Capítulo 69- Movimento gradualmente variado

69.1 Introdução
O objetivo é o cálculo da curva de remanso quando o movimento é gradualmente variado.
Primeiramente vamos recordar alguns conceitos fundamentais da hidráulica, tais como, altura

normal yn, altura crítica yc, número de Froude, velocidade crítica e declividade crítica.

69.2 Recordação de conceitos
Os canais podem ser livres ou forçados. O conduto é chamado livre quando a veia líquida

está em parte ou na sua totalidade em contato a atmosfera conforme Pimenta, 1981. O conduto é
forçado quando todo o contorno da veia líquida está em contato com a parede sólida.

Diz-se que um movimento é permanente quando a velocidade local num ponto é invariante
com o tempo conforme Pimenta, 1981. O movimento é não permanente se a velocidade local em um
ponto depende do tempo. Na Figura (69.1) está um esquema do escoamento de água em canais onde
se pode notar o Tempo e o Espaço. No Espaço temos o movimento uniforme em que a altura do nivel
de água não varia no canal e não uniforme quando varia. No Tempo temos o movimento permanente
(Steady flow) em que a velocidade não varia no ponto e o não permanente quando varia (Unsteady
flow).

Time

Space

Flow in Open Channel

Steady Flow

Uniform Flow Non Uniform Flow

Rapidly varied Flow
(Hydraulic Jump) Gradually Varied Flow

Unsteady Flow

The following classification is made according to
the change in flow depth with respect to time and space.

Figura 69.1- Esquema do movimento dos líquidos em um canal

No movimento uniforme a velocidade em um determinado tempo não muda ao longo do canal
e já no movimento gradualmente variado, há mudança de velocidade com a distância.

Nos estudos que faremos consideraremos que o canal é prismático, com alinhamento e forma
constante, a declividade é pequena, isto é, menor de 0,05m/m (5%), a rugosidade é constante na altura
do líquido e atravéz do canal no trecho considerado.

Para o movimento uniforme a equação de perda de carga adotada é a de Manning que
também será usada no movimento permanente gradualmente variado.
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V= (1/n) x R (2/3) x S 0,5

Sendo:
V= velocidade média na seção do canal (m/s)
n= rugosidade de Manning
R= raio hidráulico (m)
R= A/P
A= área molhada (m2)
P= perímetro molhado (m)
S= declividade (m/m).  Restrição para movimento gradualmente variado S≤ 0,05m/m

Equação da continuidade: Q= A x V

69.3 Elementos geométricos das várias seções de canais
Os canais podem ter seção transversal com várias formas, como a retangular, trapezoidal,

triangular e circular. Na Tabela (69.1) estão os elementos geometricos, ou seja, a área da seção
molhada A, o perímetro molhado P, o raio hidráulico, a largura superficial B ou as vezes chamada de
T e o diâmetro hidráulico D que é a área/ largura superficial.

Tabela 69.1- Elementos geométricos de várias seções de canais

Tabela 69.1- Elementos geométricos das varias seções de canais

Fonte: Chaudhry,  1993

69.4 Equações semi-empiricas para estimativa da altura crítica
Existem duas maneiras básicas de se calcular a altura critica em um conduto livre. A primeira

é o cálculo direto basedo no numero de Froude igual a 1, que é o mais preciso. A segunda maneira de
calcular é usar uma equação semi-empírica que é usada na maioria das vezes na prática devido a sua
mais fácil aplicação.

French in Mays, 1999 em seu livro Hydraulic Design Handbook capítulo 3.7-Hydraulic of
Open Channel Flow, mostra quatro equações semi-empíricas para a estimativa da altura crítica yc
extraídas de trabalho de Straub, 1982.
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Primeiramente  é definido um termo denominado .
 = α.Q2 / g ( Equação 69.1)

sendo Q a vazão (m3/s) e g=9,81 m/s2.

Seção retangular
yc = ( / b2) 0,33 (Equação 69.2)

sendo b=largura do canal (m).

Para canal de seção retangular é muito conhecida a equação:
yc = (Q2/b2.g) (1/3)

yc = (Q2/b2.g) 0,333

Seção triangular
Para um canal de seção triangular temos:

yc= ( 2Q2/ g.z2) (1/5)

Sendo:
z= declividade do talude (1:z)

Exemplo 69.1
Calcular a altura crítica de um canal retangular com largura de 3,00m, vazão de 15m3/s.

Primeiramente calculamos 
 = Q2 / g     = 15 2 / 9,81 =  22,94
yc = ( / b2) 0,33 =  (22,94 / 32) 0,33 = 1,36m
Portanto, a altura critica do canal é de 1,36m.

Seção circular
yc = (1,01 / D 0,26) .  0,25 (Equação 69.3)

sendo D o diâmetro da tubulação.

Exemplo 69.2
Calcular a altura crítica de um tubo de concreto de diâmetro de 1,5m para conduzir uma vazão de
3m3/s.

Primeiramente calculamos 
 = Q2 / g     = 32 / 9,81 =   0,92

yc = (1,01 / D 0,26) .  0,25 =  (1,01 / 1,50,26) . 0,92 0,25 = 0,97m
Portanto, a altura crítica no tubo é de 0,97m

Seção trapezoidal
Para a seção trapezoidal de um canal com base b e inclinação das paredes 1 na vertical e z na

horizontal, a altura crítica é:
yc = 0,81 . [ / (z 0,75 . b 1,25 )] 0,27 - (b/ 30z) ( Equação 69.4)

Secção trapezoidal conforme Akan, 2010
Conforme Akan, 2010 para um canal trapezoidal fazendo F=1 teremos:

(b+2.z.yc) Q
2/ (g.(b+z.yc)

3 yc
3 = 1
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Esta equação não pode ser resolvida explicitamente para yc e temos que fazer os calculos por
tentativa.

Exemplo 69.3
Achar a altura crítica de um canal trapezoidal com base de 3,00m, vazão de 15m3/s e declividade da
parede de 1 na vertical e 3 na horizontal ( z=3).
 = Q2 / g     = 152 / 9,81 =   22,94
yc = 0,81 . ( / z 0,75 . b 1,25 ) 0,27 - b/ 30z  = 0,81 . ( 22,94 / 3 0,75 . 3 1,25 ) 0,27 - 3/ 30.3 =
yc = 1,04- 0,03 = 1,01m

Portanto, a altura crítica é de 1,01m

69.5 Número de Froude F
O número de Froude denominado “F” representa a influência da força gravitacional no

escoamento e é importantíssimo na hidráulica. A fórmula geral para determinar o número de Froude

F= V/ [(g x Dh cos θ)/α0,5 ]
F= V/ (g x Dh)0,5 ( Equação 69.5)

Sendo:

F= número de Froude (adimensional);

V=velocidade média da seção (m/s);
θ= ângulo da declividade (graus ou grados). Usamos geralmente quando a declividade é maior que
3%, não havendo regra geral para esta decisão.
α=coeficiente de energia. Geralmente supomos α=1.
g=aceleração da gravidade=9,8 m/s2;
Dh =profundidade média ou profundidade hidráulica. Dh = A/T= A/B;

T=B= largura superficial da água (m) e
A=área molhada da seção (m2).

DICA: não confundir profundidade hidráulica (Dh= A/B) com raio hidráulico (R= A/P).

Profundidade critica yc
Quando o número de Froude F=1 temos a velocidade crítica e a profundidade crítica.

F= Q / (T/ g A3) 0,5

Sendo:
F= número de Frounde
Q= vazão (m3/s)
T= comprimento da superficie livre do canal (m)
g= 9,81m/s2

A= area molhada (m2)

1= Q (T/ g A3) 0,5

1= Q2 x T/gA3
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Q2/g=  A3 /T ( Equação 69.6)

Exemplo 69.4
Calcular a altura normal yn, altura crítica e número de Froude para canal prismático trapezoidal com
base Bo= 10,00m transportando vazão de 30m3/s. O talude tem 2H e 1V. O coeficiente de rugosidade
de Manning n=0,013 e declividade do canal igual a 0,001m/m.

Fórmula de Manning

V= (1/n) x R (2/3) x S 0,5

Área molhada
A= (b + z.y) y

Perímetro molhado
P= b + 2y (1 + z2) 0,5

b= base= 10,00m
z= 2
n=0,013
S= 0,001 m/m

O  cálculo é feito por tentativas usando a altura y.

Impomos um valor de y.
Calculamos a area A= (10 + 2y) y
Calculamos P= 10 + 2y (1+22) 0,5

Achamos R= A/P
Achamos V
V= (1/n) x R (2/3) x S 0,5

Achamos a vazão Q calculada
Q= A x V
Q= A x (1/n) x R (2/3) x S 0,5

Q= (10 +2y)y x (1/n) x (A/P) (2/3) x S 0,5

Compara-se Q com 30m3/s e dá-se outro valor de y até aproximação que queremos.
Conforme a Tabela (69.2) por tentativas achamos V=2,26m/s e yn= 1,10m.
Portanto, a profundidade normal yn=1,10m.
A profundidade normal yn é a profundidade no movimento uniforme em um canal livre.

Tabela 69.2- Calculo da profundidade normal yn
Tentativa Area molhada Perimetro molhado Q calculado

y n
(m)

Area
(m2)

P
(m)

R=A/P V
(m/s)

Q
(m3/s)

1,00 12,0 14,47 0,83 2,15 25,76
1,05 12,7 14,70 0,86 2,21 28,05
1,08 13,1 14,83 0,89 2,24 29,46
1,09 13,3 14,87 0,89 2,25 29,94
1,10 13,3 14,90 0,90 2,26 30,18
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Profundidade crítica para a seção trapezoidal
Para a seção trapezoidal de um canal com base b e inclinação das paredes 1 na vertical e z na

horizontal, a altura crítica é:
yc = 0,81 . [ / (z 0,75 . b 1,25 )] 0,27 - (b/ 30z

 = α.Q2 / g     = 302 / 9,81 =   91,74
yc = 0,81 . [ / (z 0,75 . b 1,25 ) ]0,27 - (b/ 30z) = 0,81 . [ 91,74 / (2 0,75 x 10 1,25 )] 0,27 -(10/ 30x2 )=
yc = 1,48m
Portanto, a altura crítica é de 1,48m

Exemplo 69.5
Calcular em um canal retangular que tem  base B=5,00m, declividade So=0,005m/m e rugosidadee
n=0,030 a profundidade normal yn, a profundidade crítica yc e o número de Froude, sendo a vazão de
50m3/s.

Fórmula de Manning

V= (1/n) x R (2/3) x S 0,5

Área molhada
A= 5y

Perímetro molhado
P= 5 + 2y

R =A/P
R= 5y/ (5+2y)

V= (1/n) x R (2/3) x S 0,5

V= (1/0,030) x [5y/(5+2y)](2/3) x 0,005 0,5

Mas Q= A . V
V= Q/A

(Q/A)= (1/0,030) x [5y/(5+2y)](2/3) x 0,005 0,5

50= 5y (1/0,030) x [5y/(5+2y)](2/3) x 0,005 0,5

O cálculo é resolvido por tentativas usando planilha Excel achamos y= 3,34m e portanto a
profundidade normal yn= 3,34m.

Profundidade crítica
 = α.Q2 / g     = 1 x 502/ 9,81= 254,84
Seção retangular
yc = ( / b2) 0,33 = = (254,84 / 52) 0,33 = 2,15m

sendo b=largura do canal (m).

Número de Froude
F= V/ (g x Dh) 0,5

Dh= A/ T= A/ B= 5 x 3,34/ 3,34= 5
V= Q/ A= 50 / (5 x 3,34)= 2,99m/s

F= V/ (g x Dh) 0,5

F= 2,99/ (9,81 x 5) 0,5

F= 0,42 que é menor que 1, ou seja, estamos em regime subcritico ou regime fluvial.
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69.6  Movimento gradualmente variado
Em um rio quando fazemos uma barragem o nivel da água irá subir, isto é, haverá um remanso

e neste caso estamos no movimento gradualmente variado que usaremos a abreviação conforme
Figura (69.2). O movimento gradualmente variado é não uniforme.

No movimento gradualmente variado a altura y e a velocidade V variam muito vagarosamente
e a superficie livre é considerada estável.

Muhammad@ump.edu.my

Simple Example
– Backwater – y above normal depth – mild slope

Channel/River

Normal Depth
River Level

Figura 69.2- Movimento gradualmente variado causado por uma barragem

Quando um canal descarrega o volume de água em queda livre teremos também uma
curvatura na superficie da corrente líquida e isto é também o movimento uniforme gradualmente
variado conforme Figura (69.5) e (69.6).

Caso haja uma obstrução em um canal como uma comporta como a Figura (69.3) que se
fecha, criará um remanso e também um movimento uniforme gradualmente variado.
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Simple Example
– Backwater – y above normal depth – mild slope

Channel/River

Normal Depth
River Level

Figura 69.3- Movimento unifoirme gradualmente variado causado pela abertura de uma
comporta

Quando as águas de um canal é lançada ao mar ou num grande lago, haverá um remanso
conforme Figura (69.4).

Muhammad@ump.edu.my

Simple Example
– Drawdown – y above normal depth – mild slope

Sea Level

Normal Depth
River Level

Channel/River

Reservoir/Sea

Profile ?

Figura 69.4- Movimento gradualmente variado causado pela descarga de um rio no mar ou um
lago
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Channel/River

Normal Depth
River Level

Figura 69.5- Movimento gradualmente variado causado pela abertura de um vertedor .
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Na Figura (69.6) temos um perfil onde são mostrados vários tipos de escoamento. Assim o
curso de água no canal tinha no inicio movimento uniforme que se pode ver com as letras UF. Depois
antes de chegar a queda livre tem movimento uniforme gradualmente variado representado pelas
letras GVF.
Após a queda teremos um ressalto hidráulico representado pelas letras GVF. Depois volta para
movimento uniforme gradualmente variado GVF e novamente torna-se uniforme com as letras UF.

Figura 69.6- Movimento unifoirme gradualmente variado em queda livre, seguido por ressalto
hidraulico e movimento unifoirme gradualmente variado.

69.7 Resolução de problemas no movimento uniforme gradualmente variado
Existe duas maneiras de se resolver o problema do movimento uniforme gradualmente

variado, sendo uma qualitativa e outra quantitativa.
Através da profundidade normal, profundidade critica, número de Froude e declividade crítica

classificamos o tipo de curva.
Depois que está classificado é que vamos fazer os calculos, isto é, fazer a parte quantitativa.

Tais calculos pode ser feitos com planilha Excel ou programas de computadores.
Akan, 2010 informa que para resolver um problema de movimento gradualmente variado

temos  que saber as condições de contorno. Para especificar as condições de contorno precisamos
determinar QUALITATIVAMENTE que tipo de perfil vai ocorrer e para isto devemos seguir
algumas regras gerais:

1. Quando o escoamento é subcritico o controle está a jusante.
2. Quando o escoamento é supercritico o controle está a montante.
3. Na ausencia ou quando o escoamento é muito longo, o escoamento tende a ficar como se fosse

um canal prismático.
4. Em um canal de declividade mild o escoamento será subcritico e qunaod o canal for steep será

subercritico.
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5. Em uma comporta a montante o escoamento é subcritico e a jusante é supercritico.
6. Quando o escoamento é subcritico em um canal que termina com lançamento free, a

profundidade do lançamento free será igual a profundiade critica. Realmente a profundidade
critica se dá somente a distancia 4.yc da queda.

7. A passagem do escoamento supercritico para subcrito é possivel somente de um ressalto
hidraulico em um canal prismatico.

69.8 Curva do movimento gradualmente variado
Na Figura (69.7) podemos ver que temos canais com varias declividades que podem ser

fracas, fortes, crítica, horizontais e adversos. Vamos explicar resumidamente cada tipo de canal com
o objetivo de escolhermos uma curva.

Canal com declividade fraca: M
São aqueles inferiores a declividade crítica e que conduzem a vazão na profundidade normal e

regime subcrítico. Na prática devido a grande professor Ven Te Chow que estudou muito bem o
assunto, são usadas as abreviações do inglês, no caso Mild que quer dizer suave, fraca. Akan, 2010
define que para declividade fracas, isto é, Mild S≤ 0,001m/m,

Canal com declividade forte: S
São aqueles cujas declividades são superiores a crítica, conduzindo a profundidade de

escoamento normais supercriticas. Usa-se a abreviação S de steep que quer dizer declividade forte.
Akan, 2010 define que para declividade forte, isto é, Steep S≥0,02m/m. Akan, 2010 ainda esclarece
que para declividades enre 0,01m/m e 0,02m/m devemos usar as duas alternativas, isto é, M e S.

Canal com declividade crítica: C
São aqueles canais cuja declividade é igual a declividade crítica obtida quando o número de

Froude for igual a 1. Usa-se a abreviação C de critical que quer dizer crítica.

Canal com declividade adversa: A
São aqueles cuja declividade é adversa, isto é, ao invés de descer ela sobe. Usa-se a

abreviação A de adverse que quer dizer adversa ou reversa.

Canal de declividade nula: H
São aqueles sem declividade, isto é, estão na horizontal. Usa-se a abreviação H de horizontal.
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Classification of Flow Profiles
 This result is important.  It permits

classification of liquid surface profiles
as a function of Fr, S0, Sf, and initial
conditions.

 Bed slope S0 is classified as
 Steep : yo < yc or so>sc
 Critical : yo = yc or so= sc
 Mild : yo > yc or so< sc
 Horizontal : S0 = 0
 Adverse : S0 < 0

 Initial depth is given a zone
 Zone 1 :  y > yo

• The space above both critical and
normal depth

 Zone 2 :  yo < y < yc
• The region lies between the normal

and critical depth
 Zone 3 : y < yc

• The lowest zone of space that lies
above the channel bed but below
both critical and normal depth lines

Figura 69.7- Classificação das curvas
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Na Figura (69.8) estão as curvas originais de Ven Te Chow cujos letras M, C, H e A se
tornaram uma espécie de padrão em estudos de movimento uniforme gradualmente variado.

Figura 69.8- Classificação das curvas conforme Ven Te Chow.

Procuramos mostrar outras curvas cujos resultados são identicos como as Figuras (69.9) e (69.10).
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Gradually Varied Flow

12 distinct
configurations for
surface profiles in
GVF.

 It should be
noted that a
continuous flow
profile usually
occurs only in
one zone

Figura 69.9- Movimento gradualmente variado
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Gradually Varied Flow

Figura 69.10- Movimento gradualmente variado

Observar na Figura (69.10) que quando usamos a curva S1 iremos até atingir a altura yc.
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69.9 Equação do movimento gradualmente variado
No item anterior conseguimos saber o tipo de curva que teremos e neste item iremos calcular

quantitativamente os valores da curva de remanso.
Basicamente há dois métodos tradicionais denominados por Baptista et al, 2001 de método de

integração por passos que são: Direct Step Method e o Standard Method. Iremos explicar somente um
Direct Step Method que foi feito por Chow em 1959.

Informamos que usamos o nome em inglês, Direct Step Method pois não temos uma tradução
que consideramos ótima.

Vamos usar as explicações de Chaudhry,1993 e consideramos a Figura (69.11).

Muhammad@ump.edu.my

Figura 69.11- Esquema de cálculo do movimento uniforme gradualmente variado

Existem duas declividades, uma do fundo do canal denominado So e outra da linha de água
denominada Sf.

É importante comentar que as equações do movimento uniforme gradualmente variado são
feitas para declividade inferiores a 5% mas podendo chegar até 10%. Para declividades acima de 10%
cálculos especiais deverão ser feitos.

Os métodos mais comuns para se obter a curva do movimento uniforme gradualmente variado
são 5, a saber:

1. Integração direta
2. Integração numérica
3. Direct step method
4. Método gráfico de integração
5. Métodos numéricos usados em programas de computador
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69.10 Direct step method
Vamos aplicar o Teorema de Bernouilli nas seções 1 e 2 e podemos escrever:

Y1 + V2/ 2g + Z1 = Y2 + V2/ 2g + Z2 + HL

A energia E= y + V2/2g

Portanto:
E1= Y1 + V1

2/2g                        E2= Y2 + V2
2/2g

E1 + So. ∆x= E2 + Sf .∆ x

Tirando o valor de ∆x temos:
∆x (So – Sf_ = E2 – E1

∆x= (E2 – E1) /  (So – Sf)

Usaremos a média de Sf1 com Sf2.

Sf = (Sf1 + Sf2)/2
O valor de Sf pode ser obtido pela fórmula de Manning explicitando o valor de Sf.

Sf= n2 x V2/ R (4/3)

Uma recomendação feita por Chaudhry, 1993 é que calcula-se a profundidade normal yn e
quando vamos usar os cálculos vamos até um valor  10% a mais, isto é, yn = 1,10 x yn.

Nota: o coeficiente de Coriolis denominado α é suposto sempre: α=1.
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Exemplo 69.5 CHAUDHRY
Vamos calcular a altura normal yn, a altura crítica yc, número de Froude bem como a declividade
crítica de um canal trapezoidal onde foi erguida a jusante uma comporta com 5m de altura. A vazão
Q=30m3/s, declividade 2H: 1V, isto é, z=2, α =1, n=0,013. Achar também a curva de remanso.

Usaremos a equação de Manning e a formula aproximada de French para  o yc.
Os valores achados foram:
yn= 1,10m
yc=0,93m
F= 0,75

Tabela 69.3- Calculo do yn, yc e numero de Froude

B Z
Profundidade
normal
Tentativa

Phi
Altura crítica
Formula de

French
T superfiice

Base
(m)

Talude y n
(m)

(para yc) yc aproximado
(m) (m)

10 2 1,00 91,74 0,93 14,00
10 2 1,05 91,74 0,93 14,20
10 2 1,08 91,74 0,93 14,32
10 2 1,09 91,74 0,93 14,36
10 2 1,10 91,74 0,93 14,38

Tabela 69.4- Continuação-Cálculo do yn, yc e número de Froude

F= V/ (g x A/T) 0,5
Área
molhada

Perimetro molhado Veloc. Vazão Q
calculada

Froude Area
(m2)

P
(m)

R=A/P
(m)

V
(m/s)

Q
(m3/s)

0,74 12,0 14,47 0,83 2,15 25,76
0,75 12,7 14,70 0,86 2,21 28,05
0,75 13,1 14,83 0,89 2,24 29,46
0,75 13,3 14,87 0,89 2,25 29,94
0,75 13,3 14,90 0,90 2,26 30,18

A declividade crítica é aquela para a altura crítica e velocidade critica.
Aplicando a fórmula de Manning teremos:

V= (1/n) R (2/3) x S 0,5

Q= A x V
Q= Ax (1/n) R (2/3) x Sc 0,5

R= (0,93 x 10)/ (10 + 2 x 0,93)=0,78m
30= ( 0,93 x 10) x (1/0,013) x 0,78 (2/3) x Sc 0,5

30= 607,19 x Sc 0,5
Sc= (30/607,19) 2 =0,00244m/m
Portanto, a declividade crítica é 0,00244m/m
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Vamos achar o tipo de chuva de remanso.
Como a declividade So é maior que a declividade critica e yn > yc teremos declividade fraca

que é representada pela letra M de mild.
Podem ser 3 curvas: M1, M2 e M3, porém como as alturas y vão decrescendo trata-se da curva

de remanso M1.

Exemplo 69.6 CHAUDHRY, 1993
Vamos calcular a curva do remanso do movimento uniforme gradualmente variado de um canal onde
foi erguido a jusante uma comporta com 5m de altura. A vazão Q=30m3/s, declividade 2H: 1V, isto é,
z=2;  α =1, n=0,013

Primeiramente calculamos a yn e yc;
yn= 1,10m
yc= 0,93m

O tipo da curva é M1 já foi achada no exemplo anterior.

Vamos elaborar uma tabela de calculo com explicações detalhadas de CHAUDHRY, 1993
cujos cálculos estão na Tabela (69.3).

Coluna 1:
Começamos pela seção 2 e colocamos o valor conhecido que é 5,00 e vamos diminuindo até

chegar ao valor de 10% a mais do yn e então usaremos yn = 1,10 x 1,10= 1,21m-
Uma outra observação é que como a contagem será para a montante o valor de x será

negativo.
Verificar que os intervalos não são iguais, pois conforme vai se aproximando da profundidade

normal vamos diminuindo os intervalos. Não há regra geral para isto.
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Tabela 69.3- Calculos do Direct Step Method conforme Chaudhry, 1993
Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 Coluna 7 Coluna 8 Coluna 9 Coluna 10 Coluna 11

y A (m2) R (m) V (m/s) Sf Sf` So- Sf ´ E ∆ E ∆x x2

5,00 100,0 3,09 0,30 3,39E-06 0,001 5,00459 0

4,50 85,5 2,84 0,35 5,20E-06 4,29386E-06 0,000995706 4,50627 -0,49831 -500,5 -500,5

4,00 72,0 2,58 0,42 8,31E-06 6,75313E-06 0,000993247 4,00885 -0,49743 -500,8 -1001,3

3,66 63,4 2,40 0,47 1,18E-05 1,00488E-05 0,000989951 3,67142 -0,33743 -340,9 -1342,1

3,00 48,0 2,05 0,63 2,54E-05 1,86001E-05 0,0009814 3,01991 -0,65151 -663,9 -2006,0

2,75 42,6 1,91 0,70 3,54E-05 3,03881E-05 0,000969612 2,77525 -0,24466 -252,3 -2258,3

2,50 37,5 1,77 0,80 5,06E-05 4,29784E-05 0,000957022 2,53262 -0,24263 -253,5 -2511,8

2,25 32,6 1,63 0,92 7,48E-05 6,27202E-05 0,00093728 2,29310 -0,23952 -255,6 -2767,4

2,00 28,0 1,48 1,07 1,15E-04 9,51144E-05 0,000904886 2,05851 -0,23459 -259,2 -3026,6

1,80 24,5 1,36 1,23 1,69E-04 0,00014231 0,00085769 1,87655 -0,18196 -212,2 -3238,8

1,60 21,1 1,23 1,42 2,59E-04 0,000213926 0,000786074 1,70284 -0,17371 -221,0 -3459,8

1,40 17,9 1,10 1,67 4,16E-04 0,000337425 0,000662575 1,54285 -0,15999 -241,5 -3701,2

1,30 16,4 1,04 1,83 5,41E-04 0,000478608 0,000521392 1,47097 -0,07188 -137,9 -3839,1

1,28 16,1 1,02 1,87 5,71E-04 0,00055618 0,00044382 1,45748 -0,01349 -30,4 -3869,5

1,20 14,9 0,97 2,02 7,17E-04 0,000644182 0,000355818 1,40718 -0,05030 -141,4 -4010,9

Coluna 2-
Trata-se da área molhada A em m2 que é a profundidade B multiplicado pela altura y da coluna
1

Coluna 3
É o calculo do raio hidráulico que é o quociente entre A dividida pelo perimetro molhado

P.
R= A/ (B + 2 x y)

Coluna 4
É a velocidade calculada pela fórmula de Manning.

V= (1/n) R (2/3) x S 0,5

Coluna 5
É o cálculo de Sf = n2 x V2/ R 1,33

Coluna 6
É o cálculo de Sf´ (Sf linha).

Coluna 7
É a diferença So – Sf

Coluna 8
É o cálculo da energia E

E= Y + α x V2/ 2g
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Coluna 9
É a diferença ∆ E= E2 – E1

Coluna 10
É o cálculo de de ∆ x= x2 – x1

Dividimos a coluna 9 pela coluna 7.
∆x= (E2 – E1) /  (So – Sf)

Coluna 11
É a distância x2 onde ocorrerá a profundidade y. É obtida algebricamente somando ∆x

da coluna 10 com o valor anterior de x2.

69.11 Método aproximado de Baptista et al, 2001.
Baptista et al, 2001 apresentaram um método aproximado muito facil de ser aplicado e que

apresenta uma precisão aceitável.

∆x= (E2 – E1) /  (So – Sf)
Sf = n2 x V2/ R 1,33

ou fazendo Q= V x A
Sf = n2 x Q2/ A 2 .R 1,33

Exemplo 69.7
Vamos calcular a curva do remanso do movimento uniforme gradualmente variado de um canal
retangular com vazão Q=3m3/s e largura de 2,00m e n=0,015 para concreto. Determinar o remanso
causado por uma pequena barragem de 1m de altura, sendo a declividade So= 0,0005m/m e a
profundidade normal yn= 1,43m.

Figura 69.12- Seção do canal com a pequena barragem. Fonte: Baptista et al, 2001.

Na seção da barragem o veio líquido cae em queda livre e teremos então a altura yc.

yc= (Q2/ B2 . g ) (1/3)

yc= (32/ 22 x 9,81 ) (1/3)

yc= 0,61m
yn= 1,43m (dado do problema)
Trata-se da curva M1.

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 69- Movimento gradualmente variado

Engenheiro Plínio Tomaz 4 de agosto de 2011 pliniotomaz@uol.com.br

69-23

A altura será a pequena barragem de 1,00m acrescido da altura yc, ficando:

1,00m + 0,61m= 1,61m
Vamos aplicar o teorema de Bernouilli nas seções 1 e 2

V1= Q/A1= 3 / (2 x 1,61)= 0,93m/s
E1= 1,61 + 0,93 2/ (2 x 9,81)= 1,65m
P1= 2,00 + 2 x 1,61= 5,22m
A1= 2 x 1,61= 3,22m2

R1= A/P= 3,22/5,22= 0,62m

A seção 2 é onde está a profundidade normal yn= 1,43m

V2= Q/A2= 3 / (2 x 1,43)= 1,05m/s
E2= 1,43 + 1,05 2/ (2 x 9,81)= 1,49m
P2= 2,00 + 2 x 1,43= 4,86m
A2= 2 x 1,43= 2,86m2

R2= A/P=  2,86/4,86= 0,59m

A perda de carga entre as seçãos 1 e 2 será:
Sf = n2 x V2/ R 1,33

Usaremos a velocidade média V e o raio hidraulico médio R.
V= (0,93+1,05)/2= 0,99m/s
R= (0,59+0,62)/2= 0,61m

Sf = 0,0152 x 0,992/ 0,611,33

Sf= 0,00043m/m

Calculo de ∆x
∆x= (E2 – E1) /  (So – Sf)
∆x= (1,49 – 1,65) /  (0,0005- 0,00043) = - 2286m

O sinal menos significa que está a montante 2.286m até encontrarmos a profundidade normal yn=
1,43m.

69.12 Caso particular de entrada em um canal
Conforme Gribbin, 2009 o movimento uniforme gradualmente variado ocorre quando a água

flui de um reservatório até o canal conforme Figura (69.13).
Aplicando-se o teorema de Bernouilli entre dois pontos, sendo um o reservatorio com

profundidade Dr e outro na saida do canal do vertedor.
Dr+ Vr2/ 2g = De + Ve2 /2g + he

sendo:
Dr= profundidade do reservatorio (m)
Vr= velocidade no reservatorio (m/s) suposto Vr=0
De= profundidade do canal de entrada (m)
he= perda de carga na entrada (m)
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Sendo Vr=0 e he=0 pois as perdas são insignificantes temos:
Dr= De + Ve2 /2g

Colocando-se em funçao de Q= A x Ve
Ve= Q/A

Dr= De + Q2 /2A2g
Verificando-se a Figura (69.14) verificamos que quando o escoamento for subcritico teremos:

Dr= De + Q2 /2A2g
Quando o escoamento for crítico teremos:

Dr= Dc + Q2 /2A2g
Sendo:
Dc= declividade critica (m)

Figura 69.13 – Perfil de uma entrada em um canal. Fonte Gribbin, 2009

Figura 69.14 – Perfil de uma entrada em um canal para escoamento subcrítico e supercrítico.
Fonte Gribbin, 2009
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69.13 Queda livre de um vertedor de parede espessa
Um vertedor de parede espessa conforme Figura (69.15) com lançamento em queda livre tem

no lançamento a altura yb que é menor que a altura critica yc que está distante aproximadamente a 3,5
a 4,0.

Figura 69.15- Escoamento em queda livre de um vertedor de parede espessa
Fonte: Fox et al, 1985.

yb≈ 0,72 yc

Lc≈ 3,5 yc

Para Akan, 2010 Lc=4yc.’

69.14 Problemas de lagos e canais
Akan, 2010 mostra diversos problemas de canais que saem de lagos. Teremos que analisar

primeiramente duas situações, isto é, se o canal é Mild ou Steep.
 Mild
 Steep

Uma outra condição muito importante, é ver se o canal é hidraulicamente curto ou
hidraulicamente longo, que é uma situação dificil de ser decidido dependendo muito dos problemas
em questão.

 Hidraulicamente curto
 Hidraulicamente longo

Vamos ver alguns problemas fazendo as devidas combinações entre Mild e Steep com
hidraulicamente curto e long.
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69.15 Lago e canal mild e hidraulicamente curto
Vamos ver primeiramente um lago ligado a um canal hidraulicamente curto e com

declividade Mild conforme Figura (69.16).
O problema como sempre em hidráulica é resolvido por tentativas utilizando a

equação da energia específica e a equação da altura crítica:

Figura 69.16- Canal mild e hidraulicamente curto
Fonte: Akan, 2010

Equação da energia específica:
E= y + V2/ 2g

Supondo que o lançamento é free no lago teremos como inicio a profundidade crítica yc, mas
não temos a vazão que também é uma incógnita. Então por tentativas, supomos um determinado valor
para yc, achamos a vazão e calculamos a curva de remanso até a distância conhecida.

Equação da altura crítica para canal trapezoidal
Supondo um exemplo mais complexo, de seção trapezoidal a altura crítica é dada pela

equação:
(b+2.z.yc) Q

2/ (g.(b+z.yc)
3 yc

3 = 1

Temos o valor de largura da base do canal b, a declividade do talude z, mas não temos yc e Q.
Supomos um valor para yc e achamos o valor de Q. Esta é a tentativa e se não acharmos uma
distância conveniente que nos leve até a altura da água no lago a montante, refazemos novamente.
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Exemplo 69.8- Adaptado de Akan, 2010
Dimensionar um canal curto com 240m de comprimento e declividade mild de S=0,0004m/m entre
dois lagos, sendo que a montante o mesmo tem altura de 1,635m e a largura do canal trapezoidal é
3,00m e talude z=2. O coeficiente de rugosidade n=0,013. Queremos saber a vazão Q no canal.

Nas  Tabelas (69.4) e (69.5) estão os cálculos.

Vamos explicar coluna por coluna
Coluna 1
Trata-se da ordem  variando de 1 até chegarmos a disntancia de 240m aproximdamente e um plouco
menor que a altura de 1,635m

Coluna 2
Inicialmente colocamos uma altura critica por tentativas. Esta altura critica de um canal trapezoidal
irá fornecer a vazão de 16,34m3/s que está na coluna 8.

Coluna 3
Largura do canal que é 3,00m

Coluna 4
z= talude do canal=2

Coluna 5
É area molhada da seção trapezoidal relativa a altura y da coluna 2

A= (b+ zy) y

Coluna 6
É o perimetro hidraulico da seção molhada trapezoidal

P=b + 2.y. (1+z2) 0,5

Coluna 7
É o raio hidráulico R= A/P

Coluna 8
É a vazao achada por tentativa com yc=1,122m e achamos Q= 16,34m3/s. usando a equação da altura
critica de seção trapezoidal abaixo?

(b+2.z.yc) Q
2/ (g.(b+z.yc)

3 yc
3 = 1

Coluna 9
É o calculo da velocidade media na seção de altura y sendo a aplicação da equação da
continuidade Q= A.V
V= Q/A
sendo Q= 16,34m3/s
Só irá variar a area da seção transversal.

Coluna 10
É a energia especifica E= y + V2/ 2g
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Coluna 11
É a variação da energia especifica com sinal deste a linha anterior menos a linha atual
Na linha 2 teremos ∆E= 1,51488- 1,51552= -0,00064.

Coluna 12
É a declividade da linha de energia Sf
É a aplicação da formula de Manning de onde se tira a declividade Sf

Sf= n2 v2 / (R 4/3)

Coluna 13
E a declividade media da linha anterior com a linha atual

Sm = (Sf1+sf2)/2

Coluna 14
É a diferença So=0,0004m/m com a declividade média Sm.

So- Sm= 0,0004- 0,00190=-0,00150

Coluna 15
É o valor de ∆x calculado da seguinte maneira:

∆x= ∆E/ (So-Sm)
Coluna 16
É a soma dos ∆x acumulado que chega até 247,14m que é aproximadamente 240m .
Observar que a altura achada é 1,462m que é menor que 1,635m.

Tabela 69.4- Cálculos do remanso de canal Mild hidraulicamente curto entre lagos
1 2 3 4 5 6 7 8

Ordem y largura z Area Perimetro Raio Hidraulico Q de yc

1 1,122 3,00 2 5,884 8,018 0,734 16,34

2 1,142 3,00 2 6,034 8,107 0,744

3 1,162 3,00 2 6,186 8,197 0,755

4 1,182 3,00 2 6,340 8,286 0,765

5 1,202 3,00 2 6,496 8,376 0,776

6 1,222 3,00 2 6,653 8,465 0,786

7 1,242 3,00 2 6,811 8,554 0,796

8 1,262 3,00 2 6,971 8,644 0,807

9 1,282 3,00 2 7,133 8,733 0,817

10 1,302 3,00 2 7,296 8,823 0,827

11 1,322 3,00 2 7,461 8,912 0,837

12 1,342 3,00 2 7,628 9,002 0,847

13 1,362 3,00 2 7,796 9,091 0,858

14 1,382 3,00 2 7,966 9,180 0,868

15 1,402 3,00 2 8,137 9,270 0,878

16 1,422 3,00 2 8,310 9,359 0,888
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17 1,442 3,00 2 8,485 9,449 0,898

18 1,462 3,00 2 8,661 9,538 0,908

Tabela 69.5- Cálculos do remanso de canal Mild hidraulicamente curto entre lagos
9 10 11 12 13 14 15 16

V E ∆E Sf Sm So-Sm dElta X Somatoria de delta X

2,78 1,51488 0,001968 0

2,71 1,51552 -0,00064 0,001836 0,00190 -0,00150 0,43 0,43

2,64 1,51737 -0,00185 0,001715 0,00178 -0,00138 1,35 1,77

2,58 1,52034 -0,00297 0,001603 0,00166 -0,00126 2,36 4,13

2,51 1,52435 -0,00401 0,0015 0,00155 -0,00115 3,48 7,61

2,46 1,52932 -0,00497 0,001405 0,00145 -0,00105 4,72 12,34

2,40 1,53518 -0,00586 0,001317 0,00136 -0,00096 6,09 18,43

2,34 1,54186 -0,00668 0,001236 0,00128 -0,00088 7,62 26,05

2,29 1,54931 -0,00745 0,001161 0,00120 -0,00080 9,33 35,38

2,24 1,55748 -0,00816 0,001091 0,00113 -0,00073 11,24 46,63

2,19 1,56631 -0,00883 0,001027 0,00106 -0,00066 13,40 60,03

2,14 1,57575 -0,00945 0,000967 0,00100 -0,00060 15,84 75,86

2,10 1,58578 -0,01002 0,000911 0,00094 -0,00054 18,61 94,47

2,05 1,59634 -0,01056 0,000859 0,00088 -0,00048 21,79 116,27

2,01 1,60741 -0,01107 0,00081 0,00083 -0,00043 25,47 141,73

1,97 1,61895 -0,01154 0,000765 0,00079 -0,00039 29,76 171,49

1,93 1,63093 -0,01198 0,000723 0,00074 -0,00034 34,81 206,30

1,89 1,64332 -0,01239 0,000684 0,00070 -0,00030 40,84 247,14
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69.16 Lago e canal mild e hidraulicamente longo
Vamos ver p canal hidraulicamente longo e com declividade Mild conforme Figura

(69.17).
O problema como sempre em hidráulica é resolvido por tentativas utilizando a

equação da energia específica e a equação da altura crítica:

Figura 69.17- Canal hidraulicamente longo e miuld
Fonte: Akan, 2010

Equação da energia específica:
E= y + V2/ 2g

Equação da altura normal para canal trapezoidal
Equação de Manning    V= (1/n) R (2/3) S 0,5

Q= A (1/n) S 0,5 x (A/P) 2/3

Temos duas equações e duas incognitas que são: Q e a altura normal yn

Exemplo 69.9- Adaptado de Akan, 2010
Dimensionar um canal hidraulicamente longo e declividade mild de S=0,0004m/m entre dois lagos,
sendo que a montante o mesmo tem altura de 1,635m e a largura do canal trapezoidal é 3,00m e
talude z=2. O coeficiente de rugosidade n=0,013. Queremos saber a vazão Q no canal.
Primeiramente veriquemos a equação da energia especifica
E= y + V2/ 2g

1,635= y + V2/ 2g
Mas V= Q/A
V2= Q2/ A2= Q2/[ (b+zy)y] 2
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Então teremos:
1,635= y + V2/ 2g

1,635= y + Q2/[(3+2y)y}2. 2.9,81

Q= A (1/n) S 0,5 x (A/P) 2/3

Com as duas equações, por tentativas acharesmos o valor de y e Q.

A= (b+zy)y
P= b+2.y(1+z2)0,5

Como trata-se de um canal longo, por tentativas entaramos um um valor de y e achamos a
energia especifica que tem que ser 1,635m
Tabela 60.6- Cálculo do canal Mild longo

Canal longo
Decl (m/m)= 0,0004
free fall
n= 0,013
Distancia (m)= 240
Base b (m)= 3,00
Altura do lago D(m) a montante = 1,635
Comprimento (m)= 3450

Tabela 60.7- Calculos de canal mild longo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ordem y largura m Area Perimetro Raio Hidraulico Q V E

1 1,520 3,00 2 9,181 9,798 0,937 13,53 1,47 1,631

2 1,525 3,00 2 9,226 9,820 0,940 13,62 1,48 1,636

3 1,545 3,00 2 9,409 9,909 0,950 13,98 1,49 1,658

Achamos y=1,525m e Q=13,52m3/s.
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69.17 Lago e canal steep e hidraulicamente longo ou curto
O canal é chamado de steep quando a declividade S≥ 0,02m/m conforme Figura

(69.18).
No canal steep temos o controle a montante onde a energia especifica é a soma da

alturda critica com V2/2g;
E= yc + V2/2g

Uma outra equação vem do quadrado do número de Frounde igual a 1.

F2= Q2 .T/ (A2.2g) =1
O problema é resolvido com estas duas equações.

Figura 69.18- Canal steep hidraulicamente longo e curto
Fonte: Akan, 2010

Exemplo 69.10- Adaptado de Akan, 2010
Dimensionar um canal hidraulicamente longo e declividade steep de S=0,02m/m que sai de um
lagocom altura de 1,635m e a largura do canal trapezoidal é 3,00m e talude z=2. O coeficiente de
rugosidade n=0,013. Queremos saber a vazão Q no canal.
Primeiramente veriquemos a equação da energia especifica

E= yc + V2/2g
1.635= yc + V2/2g
Q2 .T/ (A2.2g) =1

Tirando-se o valor de Q temos:
Q= [(A2.2g)/T] 0,5
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Tabela 69.8- Canal steep

Canal longo
Decl (m/m)= 0,0004

n= 0,013

Base b (m)= 3,00
Altura do lago D(m) a montante = 1,635

Tabela 69.9- Canal steep
1,635

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10

Ordem yc largura m Area Perimetro Raio Hidraulico T(m) Q V E

1 1,220 3,00 2 6,637 8,456 0,785 7,880 19,08 2,87 1,641

2 1,219 3,00 2 6,629 8,452 0,784 7,876 19,05 2,87 1,640

3 1,217 3,00 2 6,613 8,443 0,783 7,868 18,99 2,87 1,637
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69.18 Calha Parshall]
A calha Parshall surgiu da necessidade de medição de vazão em vertedores, pois na prática as

medições são afetadas conforme Fox, et al, 1983 por:
 Deposição de silte e lixo
 Deterioração das bordas
 Grande perda de carga

Todos estes problemas foram resolvidos usando medidor de escoamento em regime crítico
que é a calha Parshall que produz pequena perda de carga e apresenta uma apreciavel precisão para
uma ampla escala de vazões. Foi Ralph Leroy Parshall (1881-1960) quem inventou a calha Parshall
para o Serviço de Irrigação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos conforme citado
pelo professor Carlos Fernandes.

A calha Parshall conforme Fox et al, 1983 possui três seções básicas.
Na primeira seção temos uma base plana e há um estreitamento e depois há um escoamento

com grande declividade para criar um regime critico e depois teremos novamente um escoamento
plano.

Medimos o valor ya e achamos a vazão pela equação:

Q= 2,2  x b x ya (3/2)

Sendo:
Q= vazão em m3/s
b= largura da garganta (m)
ya= altura do nivel de água no ponto “a”

As dimensões da calha Parshall são padronizadas.

Figura 69.16- Calha Parshal Fonte: Fox et al, 1985.

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Curso de Manejo de águas pluviais
Capitulo 69- Movimento gradualmente variado

Engenheiro Plínio Tomaz 4 de agosto de 2011 pliniotomaz@uol.com.br

69-35

69.19 Bibliografia e livros consultados
-AKAN, A. OSMAN. Open channel hydraulics. Elsevier,  1a ed, 2010, 364 páginas, ISBN.
-BAPTISTA, MÁRCIO BENEDITO et al. Hidráulica aplicada. ABRH, 2001
-CHAUDHRY, M. HANIF. Open channel flow. Prentice Hall,199
-CHANSON, HUBERT. The hydraulics of open channel flow-an introduction. 2a ed. Elsevier,2010.
-CHOW, VEN TE. Open channel Hydraulic. ISBN 0-07-y859065-x, 1985
-EPUSP (ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO). Regime permenente
gradualmente variado em canais. PHD-311- Hidráulica. Notas de aula, ano 2000.
-FOX, ROBERT W. et al. Introduction to fluid mechanics. John Wiley & Sons, 3a ed, 1985, 741
páginas.
-FRENCH, RICHARD H. Open Channel Hydraulics. Water Resources Publications, 2007, 638
páginas.
-GRIBBIN, JOHN E. Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais. Brasil, 2009
ISBN 13-978-85-221-0635-6
-PIMENTA, CARLITO FLÁVIO. Curso de hidráulica geral. Editora Guanabara dois, volume 1 e 2,
1981.
-SUBRAMANYA, K. Flow in open channels. 3a ed. McGraw-Hill New Delhi, 2009, 548 páginas.

mailto:pliniotomaz@uol.com.br


Cálculos hidrológicos e h idraulicos para obras municipais
Capítulo 83- Manutenção e Operação

Eng Plínio Tomaz 30/10/2010 pliniotomaz@uol.com.br

83-1

Capítulo 83
Manutenção e operação

Sfumato (literalmente “esfumado”) - disposição para aceitar a
ambigüidade, o paradoxo e a incerteza.

Leonardo Da Vinci
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Capítulo 83 - Manutenção e operação

83.1 Gerenciamento de sistema de drenagem
De nada adianta construir um sistema de drenagem perfeito, tal como microdrenagem

sem cuidar das bocas de lobos e reservatório de detenção sem cuidar da sua manutenção e
segurança.

O grande esquecimento que se faz no Brasil é o não gerenciamento das obras de
drenagem e em especial dos reservatórios de detenção. Isto vem acontecendo com os
piscinões executados pelo governo do Estado de São Paulo na Região Metropolitana de São
Paulo e pelos piscinões executadas ela Prefeitura Municipal de São Paulo.

Muitas reclamações estão sendo feitas dos piscinões públicos. O abandono dos
mesmos faz com que as crianças sem opções de lazer vão brincar dentro dos mesmos quando
estão vazios e pegam doenças como a leptospirose. O local do piscinões em alguns lugares
está-se tornando um ponto de consumo de drogas. Um outro problema é que devido ao
abandono dos mesmos, fala-se inclusive em estupros.

Alguns piscinões feitos pelo governo do estado de São Paulo no ABC, como por
exemplo, em São Caetano estão 30% assoreados, pois, ninguém retira os sedimentos
depositados e a confiança nos piscinões fica cada vez precária.

É necessário que as prefeituras e governo do Estado de São Paulo se reúnam para
decidir que faz a manutenção e operação dos reservatórios de detenção públicos da região
metropolitana de São Paulo.

No que se refere aos piscinões privados, feitos por Shoppings, indústrias a manutenção
é de competência do proprietário do imóvel, não havendo até o presente problemas de
manutenção e operação, mas cuidados deverão ser feitos com inspeções regulares para que o
mesmo seja mantido vazio nas ocasiões de chuva. O aproveitamento da água de chuva para
outros deverá possuir reservatório próprio, independente do piscinão.

83.2 Gerência de Drenagem
O trabalho apresentado de Gerenciamento de Sistemas de Drenagem Urbana no XIII

Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos realizado em Belo Horizonte, pelos engenheiros
João Sérgio Cordeiro e Paulo Vaz Filho, salientaram que o bom funcionamento de um
sistema de drenagem depende do perfeito relacionamento com uma série de sub-sistemas,
além de depender de bom conhecimento de hidráulica e hidrologia.

O perfeito entendimento entre hidráulica, hidrologia, segurança, manutenção, limpeza
publica, saúde etc são os fatores fundamentais para se ter a solução do problema.

Cordeiro e Vaz Filho, 1999 fizeram as seguintes inter-relações para a gerência de
drenagem:

- Hidrologia
- Saúde
- Hidráulica
- Limpeza pública
- Redes de água e esgoto sanitário
- Recurso político
- Pavimentação
- Uso e ocupação do solo
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- Arborização
- Trânsito
- Segurança
- Economia

Observar que estão relacionadas alguns problemas importantes como a segurança, saúde,
limpeza pública e outros.

Não existe normalização no Brasil sobre o gerenciamento dos sistemas de drenagem de
águas pluviais. Sobre drenagem urbana existe somente um ante-projeto que foi elaborado em
1984- Ante Projeto de Normas para Drenagem Urbana- ABNT 2.10.11-012.

83.3 Manutenção e Operação
A manutenção e operação deve ser sempre uma preocupação do projetista de um

reservatório de detenção. Canholi em sua tese de doutoramento de 1995 na Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo recomenda que:

As obras devem garantir o funcionamento hidráulico das estruturas em boas condições
e a sua integridade física.

Evitar a infestação de insetos;
Cuidar da segurança e do conforto dos visitantes, incluindo as crianças;
Preservar o aspecto visual agradável;
Prever a utilização múltiplas, incluindo as atividades de lazer e recreação.

Durante a fase de projeto devem ser considerados pelo menos, os seguintes aspectos
de manutenção e operação (Canholi, 1995):

a) se o período de detenção for longo e especialmente se for liberado o acesso de
crianças às vizinhanças do reservatório, é conveniente a instalação de cercas;

b) Se o reservatório for escavado em cota bastante inferior, deve haver previsão de
guard-rails;

c) Devem ser previstos acessos permanentes ao fundo do reservatório e
especialmente às estruturas de entrada e saída;

d) Os requisitos estéticos ou paisagísticos são de grande importância e devem ser
estabelecidos e cumpridos com rigor;

e) Bacias de detenção com espelho d’água permanente, devem prever dispositivos
para drenagem completa para remoção dos sedimentos;

f) Caso se queira áreas planas para recreação devem ser previstos sistemas de
drenagem sub-superficial;

g) Reservatórios subterrâneos ou túneis-reservatórios devem prever acessos para
limpeza mecanizada;

h) As bacias de detenção devem prever um adequado volume de espera para
sedimentos de forma a reduzir a periodicidade de limpeza;

i) Os reservatórios com água permanente devem prever lâminas que não favoreçam a
proliferação de plantas aquáticas;

j) O projeto das grades e cercas próximas das estruturas de saída pode em sentido
contrario, prejudicar a sua operação hidráulica pelo tamponamento ou obstrução
das mesmas por detritos. O projeto deve avaliar convenientemente estes aspectos e
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eventualmente optar por outras soluções mais criativas, como a inserção de taludes
íngremes e áreas isoladas por vegetação que cumpram as funções de isolamento
sem os problemas descritos;

k) As estruturas de controle de preferência, não devem possuir dispositivos móveis ou
controlados. Comportas, operadas eletricamente ou manualmente devem ser
evitadas.

Não existem normas nas prefeituras e nos estados brasileiros a respeito de manutenção
de reservatórios de detenção. Vamos mostrar algumas normas usadas no Estado de New
Jersey nos Estados Unidos.

O reservatório de detenção e os componentes do mesmo, deverá ser inspecionado no
mínimo uma vez cada seis meses.

A remoção de lixo e outros depósitos nas bacias de detenção, deverão ser removidos
no mínimo a cada seis meses.

No mínimo a cada ano deverá ser feito o corte de grama e replantio para o
embelezamento da paisagem.

Um dos grandes problemas que estamos vivendo atualmente a respeito dos piscinões é
sobre a gestão dos mesmos. Quem é responsável pela manutenção e operação? Quem paga as
despesas pesadas para a retirada dos sedimentos depositados, a segurança e a energia elétrica
usado quando necessário o bombeamento?
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Capítulo 84
Medidas não estruturais

“Não existe o conhecimento absoluto, sem erro, absolutamente certo. Tudo o
que existe é provisório. A posse do conhecimento é a procura da verdade”
Karl Popper, filósofo austríaco
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Capítulo 84-Medidas não estruturais

84.1 Introdução
Em contraposição às medidas estruturais, que podem criar uma sensação de falsa

segurança permitindo a ampliação da ocupação das áreas inundáveis (Tucci,1994), as ações
não estruturais podem ser eficientes a custos mais baixos e com horizontes mais longos de
eficiência (Canholi, 1995).

Dentre as medidas não estruturais propostas destacam-se (DAEE,1999):
Programa de educação ambiental;
Participação pública na gestão dos recursos hídricos da bacia;
Programa de previsão hidrometeorológica;
Plano de contingência para episódios críticos de inundações;
Intensificação de medidas de controle na bacia- Impermeabilização de grandes áreas;
Disposição de resíduos sólidos;
Coleta e tratamento de efluentes domésticos e industriais e
Controle do reuso da água.

84.2 Programa de educação ambiental
Em São Paulo a Secretaria do Meio Ambiente e a Cetesb publicaram em julho de 1999

o "Programa núcleos regionais de educação ambiental" no qual são descritos os trabalhos de
educação ambiental já realizados em dezenas de núcleos no estado de São Paulo.

84.3 Participação pública na gestão dos recursos hídricos da bacia

A atuação do DAEE na bacia já na década de 80, deu ensejo à interface com algumas
representações da comunidade mais diretamente afetada pelas inundações.

Isto se evidenciou em 1983, quando foram realizados estudos mais aprofundados
visando a retificação e ampliação do canal do ribeirão dos Meninos. Nesta oportunidade,
algumas associações de moradores participaram intensamente do processo de discussão do
projeto do novo canal do ribeirão dos Meninos.

Portanto, é importante a participação pública na gestão dos recursos hídricos de cada
bacia que for estudada.

84.4 Sistema de alerta a inundações de São Paulo – SAISP
O município de São Paulo está coberto pelo Sistema de alerta a inundações de São

Paulo ( SAISP), operado pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH).
O SAISP monitora a precipitação e os níveis de rios na Bacia do Alto Tietê, para gerar

previsões de chuva e de inundações. O monitoramento é feito pelo Radar meteorológico de
São Paulo e por uma rede telemétrica.

O SAISP emite boletins de previsão a cada cinco minutos e envia as informações para
diversas entidades que atuam na área de controle de cheias.

A central de operação do SAISP está instalada na cidade universitária, junto ao Centro
Tecnológico de Hidráulica e Recursos Hídricos (CTH) do DAEE. Todas as informações do
SAISP são enviadas para os usuários via internet, pelo endereço: www.cth.usp.br
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84.5 Plano de contingência
A grande cheia em São Paulo de 1991 resultou na criação de um Grupo Executivo

composto pelo governo do estado e pelo município de São Paulo, visando estabelecer um
plano de ações mitigadoras de caráter reativo, emergenciais e de curto prazo.

Foram propostos os seguintes planos emergênciais decorrentes do plano de contingências:
 Programa alternativo de transporte, circulação e acessos;
 Programa de salvamento e de assistência à população atingida por inundações ou

escorregamentos;
 Programa de desinterdição e limpeza de áreas afetadas;
 Programa de controle sanitário e epidemiológico nas áreas afetadas;
 Programa de comunicação preventiva e de orientação.

84.6 Intensificações de medidas de controle na bacia - impermeabilização de grandes
áreas

É notória a necessidade de se propor medidas que possibilitem controlar o processo de
urbanização que vem se observando na bacia.

Um dos primeiros pontos que requer atenção é a necessidade de integrar os
instrumentos de licenciamento e outorga já existentes.

É comum observar que muitas ações de significativo impacto à permeabilidade do solo
se realizam sem o devido conhecimento dos empreendedores quanto aos efeitos e quanto aos
procedimentos necessários para implantar seus empreendimentos.

É necessário, portanto, que anteriormente ao projeto de qualquer obra que interfira na
permeabilidade da bacia, o empreendedor consulte obrigatoriamente as instâncias de
planejamento urbano (prefeituras municipais, por exemplo) seguindo-se o departamento de
Águas e Energia Elétrica e os órgãos que compõem a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Os procedimentos de licenciamento ambiental, de uso do solo e de outorga na bacia
ainda são realizados de maneira independente e não integrada. Isto desistimula os
empreendedores a cumprir esse conjunto de exigências em função da demora ao atendimento
e pouca praticidade na proposição de recomendações.

Seria conveniente que o licenciamento de empreendimentos capazes de impactar o
regime de cheias ficasse à cargo de um colegiado composto pelos órgãos do poder concedente
e por representantes do sub comitê.

84.7 Disposição de resíduos sólidos
Estima-se que cada habitante da RMSP produza, em média, 1kg de resíduos sólidos

por dia, que resulta num total de 16.000ton/dia de lixo que necessitam de um processamento
adequado.

Sabe-se que, em função das limitações dos serviços públicos e da carência dos
mesmos na periferia, uma parte dos resíduos sólidos, de quantificação ignorada, acaba por
atingir a área de drenagem, fluindo até os rios da bacia.

Consequentemente, além dos efeitos deletérios da contaminação das águas fluviais por
esgotos domésticos e industriais, os cursos d’água da bacia do rio Tamanduateí, córrego
Pirajussara, córrego Aricanduva, rio Cabuçu de Cima, rio Baquirivu-Guaçu e outros servem
de veículo de transporte para toneladas de objetos lançados pelos habitantes, tais como
carcaças metálicas, pneus, vasilhames plásticos e outros produtos não degradáveis.
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Se, além disso, considerarmos os efeitos da poluição difusa na bacia, podemos
concluir sem mais que não basta ter áreas ou dispor de aterros sanitários ou incineradores se
não houver conscientização da população e estímulos para diminuir drasticamente a utilização
dos cursos d’água como receptores e transportadores de lixo.

Algumas medidas locais compromissadas com a comunidade, desde que
implementadas continuamente ao longo de anos, poderão contribuir para a melhoria dessa
situação.

A coleta seletiva de lixo e a comercialização de resíduos recicláveis (vidros, plásticos
e latas) tem surtido efeito, na microescala, em diversas localidades, podendo esta experiência
ser extrapolada para qualquer bacia.

84.8 Coleta e tratamento de efluentes domésticos e industriais
O ideal de cada bacia é que existisse uma rede coletora de esgotos sanitários e

coletores tronco ao longo dos cursos d’água a fim que o lançamento dos mesmos não fosse
aos córregos e rios e sim para uma estação de tratamento.

84.9 Controle do reúso da água
Na região metropolitana de São Paulo é comum uma grande concentração de

indústrias que captam águas superficiais e subterrâneas.
Sucedem-se às captações, os lançamentos de efluentes em série, constituindo-se, ao

longo dos rios, uma sucessão de captações e lançamentos por usuários de jusante. Trata-se,
portanto, de bacias onde a vazão de base é o produto de águas residuárias.

É importante que esta forma de reuso seja devidamente controlada no sentido de se
evitar que os rios e córregos venham a se tornar rios urbanos intermitentes, por conta da super
exploração hídrica e da degradação da qualidade.
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Capítulo 87
Análise de beneficio custo

“O que brilha mais que o ouro- resposta: a luz. O que brilha mais
que a luz? –resposta: a troca de idéias.

Goethe, poeta alemão
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Capítulo 87- Análise de beneficio custo

87.1 Introdução
A análise de beneficio custo deve ser sempre efetuada com bastante bom senso. A

apuração dos custos e dos benefícios deverão ser bastante discutidas para não haver
equívocos.

87.2 Custos
Conforme Wanielista,1993 citado por Canholi em sua tese de doutoramento na Escola

Politécnica da Universidade de São Paulo em 1995, o custo de um sistema de drenagem
urbana pode ser classificado em três categorias básicas:

investimento;
operação/manutenção e
riscos.

Os custos de investimento incluem os desembolsos necessários para os estudos,
projetos, levantamentos, construção, desapropriações e indenizações. Referem-se portanto aos
custos de implantação da solução.

Os custos de operação e manutenção, referem-se às despesas de mão de obra,
equipamentos, combustíveis e outras, relativas à execução dos reparos, limpezas, inspeções e
revisões necessárias durante toda a vida útil da estrutura.

Os custos dos riscos, referem-se aos valores correspondentes aos danos não evitados,
ou seja, aos custos devidos aos danos residuais relativos a cada alternativa de proteção. Pode
tanto ser medido pela estimativa dos danos como pelos custos de recuperação da área afetada.

Os custos ainda podem ser classificados em:
Custos diretos
Custos indiretos

87.3 Custos diretos
Os custos diretos envolvem as obras civis, os equipamentos elétricos e mecânicos, a

relocação das interferências, as desapropriações e os custos de manutenção e operação.
São os custos diretamente alocáveis às obras. São de quantificação simples, a partir da

elaboração de um projeto detalhado e do cadastro pormenorizado das obras de infra-estrutura
existente (gás, eletricidade, telefone, água, esgoto) que serão afetadas pelas obras.

Os custos de manutenção podem ser estimados, através de previsões da periodicidades
e equipes/equipamentos necessários para as realizações de tais serviços.

87.4 Custos indiretos
Os custos indiretos são relativos á interrupções de tráfego, dos prejuízos ao comércio,

às adequações necessárias ou custos não evitados no sistema de drenagem a jusante, bem
como os danos não evitados no período construtivo.

Desta maneira pode-se ressaltar os benefícios inerentes às soluções que envolvem
menores prazos de construção e/ou que causam menores interferências com os sistemas
existentes.
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A quantificação dos custos das obras de adequação hidráulica da canalização a jusante
pode se tornar complexa à medida em que as bacias sejam de grandes dimensões.

Entretanto, a verificação de tal necessidade e a quantificação dos custos envolvidos,
mesmo a nível preliminar, pode contribuir enormemente na escolha da solução mais indicada
(Canholi,1995).

87.5 Custos médios
Canholi, 1995 apresenta na Tabela (87.1) preços médios em dólar americano.

Tabela 87.1-Estimativa dos preços unitários médios

Serviços unid Preço unitário
US$

Escavação mecânica para valas m3 4,50 a 5,10
Escavação mecânica de córrego m3 2,50 a 2,80
Carga e remoção de terra a distância média de 20km m3 14,00 a 15,00
Fornecimento de terra incluindo carga, escavação e transporte até a
distância média de 20km

m3 16,00 a 17,00

Compactação de terra média no aterro m3 3,50 a 3,80
Demolição de pavimento asfáltico m2 5,00 a 5,50
Pavimentação m2 38,00 a 40,00
Fornecimento e assentamento de paralelepípedo m2 29,00 a 31,00
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado CA-2,
diâmetro 1,00m

m 146,00 a 150,00

Boca de lobo simples un 400,00 a 420,00
Poço de visita un 640,00 a 660,00
Escoramento com perfis metálicos m2 87,00 a 100,00
Concreto armado moldado “in loco” (inclui formas e armaduras) m3 420,00 a 480,00
Fornecimento e colocação de gabião tipo caixa m3 142,00 a 158,00
Fornecimento e escavação de estaca de concreto para 30 ton. m 40,00 a 45,00
Fonte: Canholi, tese de doutoramento EPUSP, 1995

Exemplo 87.1
Em São Paulo é comum para determinação dos custos das obras o uso da Tabela de

custos unitários da Secretaria de Vias Públicas do município de São Paulo, publicada no
Diário oficial do município (DOM).

Os custos que vamos apresentar são de outubro de 1999 e apresentados no Diagnóstico
da bacia superior do ribeirão dos Meninos que faz parte do plano diretor de macrodrenagem
da bacia hidrográfica do Alto Tietê.

Vamos reproduzir como exemplo os custos previstos do reservatório de detenção
denominado TM8- do ribeirão dos Meninos em São Paulo elaborado em 1999 pelo DAEE
estão na Tabela (87.2).
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Tabela 87.2 – Bacia superior do ribeirão dos meninos, córregos Saracantan/água
mineral reservatório de amortecimento de cheias TM-8

Serviços
Unidade Quantidade

Preços

1US$= R$ 1,936
Unitário Total

Movimento de terra (US$) (US$)
Limpeza do terreno, inclusive da camada vegetal m2 18.000 0,16 2.882,23
Demolição de concreto armado m3 384 41,52 15.943,14
Escavação mecânica m3 96.190 1,95 187.808,99
Fornecimento de terra, incluindo escavação e transporte m3 1.154 4,64 5.360,01
Compactação mecânica de solo m3 1.154 1,65 1.907,90
Remoção de solo até distância média de 10km m3 96.190 3,11 299.103,20
Bola fora e espalhamento do material m3 96.190 0,87 83.470,66
Estruturas
Concreto estrutural m3 939 69,50 65.250,48
Fornecimento e aplicação aço CA-50 kg 82.861 0,81 66.768,00
Forma comum, exclusive cimbramento m2 2.536 8,17 20.726,16
Cimbramento de altura maior que 3m m3 202 6,08 1.225,64
Estaca de concreto para 30 ton. m 194 17,71 3.443,17
Fornecimento e colocação de geotêxtil OP-30 ou
MT300 com 300g/m2 ou similar

m2 998 1,19 1.185,11

Fornecimento e colocação de gabião tipo colchão Reno m2 560 15,06 8.434,71
Fornecimento e colocação de gabião caixa m3 586 58,94 34.539,49
Fornecimento e assentamento de paralelepípedo m2 4.320 14,40 62.211,57
Equipamentos e dispositivos acessórios
Fornecimento e colocação de grade de retenção Vb 1 16528,93 16.528,93
Paisagismo e urbanização
Plantio de grama em placas m2 21.600 1,66 35.925,62
Gradil de ferro, incluindo pintura m 691 159,19 110.000,29
Implantação de passeio de concreto m2 829 18,14 15.045,00

sub-total 1.892.061,56
Serviços eventuais (15%) 283.809,23

Total dos serviços 2.175.870,79
Custos indiretos
Projetos (6%) 130.552,25
Canteiro de obras (2%) 43.517,42
BDI (40%) 870.348,32

Total dos custos indiretos 1.044.417,98
Total geral 3.220.288,77

Fonte: DAEE,1999

87.6 Inclusão das bacias de detenção no plano de macrodrenagem
No estado de Alagoas na cidade de Maceió foi apresentado por Pedrosa e Tucci,1998

um estudo de macrodrenagem da bacia do Tabuleiro com área de 40 km2 .
A bacia foi dividida em 9 subbacias e usado o modelo SCS (Soil Conservation

Service).
Foram usados períodos de retorno de 5anos, 10anos, 25anos e 50anos. Foram feitas

comparações do modelo usando o sistema tradicional com canais e galerias e de um novo
modelo, usando reservatórios de detenção. Foram feitas 4 alternativas onde a inclusão das
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bacias de detenção, reduzindo a dimensão dos condutos de jusante, de modo a diminuir os
custos do sistema de drenagem.

Exemplo 87.2 Caso do piscinão do Pacaembu na praça Charles Muller em São Paulo
O custo estimado do reservatório de detenção coberto com volume de 74.000m3 foi de

US$ 8 milhões.
Caso fosse feito a alternativa convencional em galerias além dos problemas de tráfego

seriam gastos US$ 20 milhões. O prazo da obra seria de 2 anos e a interrupção do tráfego por
atraso médio de 15 minutos ocasionaria prejuízo mensal de US$ 700 mil/ mês (Canholi, 1994
Revista de Engenharia do Instituto de Engenharia de São Paulo).

Caso fosse feito um túnel ao invés da galeria, o custo da mesma seria de US$
35milhões.

É importante observar que foram verificadas varias alternativas para a escolha
definitiva do reservatório de detenção.

87.7 Benefícios
Para a análise dos benefícios vamos usar os estudos do DAEE contido no diagnóstico

do ribeirão dos Meninos em São Paulo de 1999.
Provavelmente, a quantificação dos benefícios decorrentes da implantação de uma

obra de drenagem urbana constitui-se numa das atividades mais complexas dentro do
planejamento destas ações. Isto porque a tangibilidade de tais benefícios é restrita.

Um dos enfoques mais adotados refere-se à quantificação dos danos evitados quanto
aos bens, propriedades, atrasos nos deslocamentos e demais prejuízos.

As questões relativas aos benefícios decorrentes da redução nos índices de doenças e
mortalidade, melhoria das condições de vida e impactos na paisagem são de quantificação
bem mais difícil, porém mesmo assim deve ser buscada a sua avaliação.

Outra alternativa para a definição dos benefícios monetários do controle das
inundações consiste numa simulação do mercado. A simulação consiste na verificação de
quanto os indivíduos atingidos estariam dispostos a pagar, para prevenir os danos que as
inundações provocam. Essa quantia seria igual, no máximo, ao dano esperado na área.

Os danos são estabelecidos através de uma avaliação feita na área inundada, incluindo
os seguintes itens: danos causados às edificações, equipamentos, produção, processo
produtivo, pessoas e bens em geral. Outros danos a serem levados em conta são os que, apesar
de não serem da área diretamente afetada, atingem tanto o processo produtivo como as
pessoas da comunidade, através de sobrecargas no sistema viário, e equipamentos públicos
fora da área afetada, por aumento de tempo e de custo dos deslocamentos.

87.8 Benefícios anuais de evitar os danos diretos
Os danos da área diretamente afetada podem ser estimados a partir de danos históricos

levantados na área inundada em estudo ou, mais expeditamente, através de fórmulas
empíricas definidas para situações de inundação similares.
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Os danos indiretos são quase sempre estimados como uma fração do dano direto,
através de percentuais definidos em levantamentos realizados em vários episódios de
inundação pesquisados.

Em levantamentos realizados no Brasil, por Vieira (1970) e pela COPLASA, para o
DAEE (1969), os danos indiretos estimativos são da ordem de 20% dos danos diretos totais.

No trabalho de KATES: "Industrial Flood Losses: damage estimation in Leligh
Valley", citado nos trabalhos de JAMES e LEE (1971), os danos indiretos estimados como
uma porcentagem dos danos diretos, de acordo com o tipo de ocupação. Na Tabela (87.3) são
apresentadas estas percentagens.

Tabela 87.3- Percentual dos danos indiretos sobre danos diretos
Ocupação Percentual de danos indiretos sobre danos diretos
Área residencial 15
Área comercial 37
Industrial 45
Serviços 10
Propriedades públicas 34
Agricultura 10
Auto Estradas 25
Ferrovias 23
Médias 25
Fonte: DAEE,1990

Em áreas de grande circulação de veículos é importante considerar os custos de
interrupção ou atraso no tráfego.

Com relação à definição dos danos diretos, uma das formas mais práticas é a equação
do dano agregado, desenvolvida por James e Lee, 1971, citada por Tucci,1994 e
Canholi,1995.

Nesta equação, apresentada a seguir, é suposto que os danos diretos em edificações nas
áreas urbanas, incluindo o conteúdo, e áreas adjacentes tais como jardins e quintais, variem
linearmente com a altura da inundação e com o coeficiente Kd. Supõe-se crescimento linear
para áreas de inundações pouco profunda.

Cd = Kd . Me . h . A (Equação 87.1)
onde:

Cd = dano direto. O custo indireto usado comumente no Brasil é de 20% daí Cd x 1,2
será o custo direto mais o custo indireto;

Kd = 0,15/m = fator determinado pela análise dos danos de inundações ocorridas ou
seja dos dados históricos JAMES (1964). O valor de Kd é obtido pela relação entre os
danos marginais em relação à profundidade h (Canholi,1995);

Me = valor de mercado das edificações por unidade de área. No caso do ribeirão dos
Meninos Me =US$ 310,00/m2 no trecho da av. Faria Lima e Me =US$ 154,996/m2 no
trecho a montante da galeria;

h = profundidade média da inundação;
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U = proporção entre a área de ocupação da área de ocupação desenvolvida e a área
total inundada;

A = área inundada.

Serão adotados os seguintes critérios para a definição dos benefícios monetários decorrentes
do controle das inundações:

 Para o cálculo do valor do benefício anual, considerou-se dois tipos de inundação, com
suas respectivas alturas médias de lâmina d’água e periodicidade de ocorrência.

. Área de inundação 1:
inundada duas vezes por ano (anualmente a freqüência será 2)
A1 = 578.000m2 (exemplo do ribeirão dos Meninos)

. Área de inundação 2 :

inundada uma vez a cada dez anos (anualmente a freqüência será 0,1)
A2 = 1.400.000m2 (exemplo do ribeirão dos Meninos)

Também foi considerado um evento anual, no qual a inundação provoca danos somente no
tráfego (exemplo do ribeirão dos Meninos).

Parâmetros adotados:
Valor de mercado dos imóveis, por unidade de área (Me), igual a US$310,00/ m2 no trecho

ao longo da av. Faria Lima (exemplo) e US$154,96/ m2 no trecho a montante da galeria.
Neste custo estão considerados o valor do terreno e da construção.

Custo indireto de 20% do custo direto, que reflete a experiência brasileira e fica próximo
do valor médio encontrado por Kates;

A taxa média de ocupação adotada (U) foi de 15% para o trecho a montante da galeria e
de 40% para o trecho ao longo da av. Faria Lima (exemplo), que parece bastante
representativa para a área sujeita a inundação.

87.9 Benefícios anuais de evitar os danos ocasionados ao tráfego
Em áreas de grande circulação de veículos é importante considerar os custos de

interrupção ou atraso no tráfego.
Devido à redução na velocidade média, aceita-se em geral que triplicam-se os custos

normais de operação dos veículos, resultando os valores abaixo:
Veículos particulares US$ 0,13/km -> US$ 0,40/km US$ 0,27/km (DAEE,1999)
Veículos comerciais (caminhões) US$ 0,77/km -> US$ 2,32/km US$ 1,55/km

O tempo perdido pelos passageiros dos veículos e motoristas durante as interrupções
de tráfego pode ser economicamente quantificado da seguinte forma:
Veículos particulares US$ 3,10/h/passageiro (DAEE,1999)
Ônibus e caminhões US$ 1,03/h/passageiro (DAEE 1999)

Considerar-se-á a média de 1,5 passageiro por veículo particular e 50 passageiros por
ônibus, assim como um período médio de tempo perdido de 2,5h para o evento de ocorrência
bianual e de 3,5 para o evento de TR=10anos (DAEE,1999).

Deve-se dispor das quantidades e tipos de veículos afetados em cada inundação, bem
como o tempo de congestionamento para a determinação dos valores totais dos prejuízos.

Para imóveis residenciais: as perdas relativas aos imóveis dizem respeito aos possíveis
danos materiais que devem ser avaliados como custo de reposição ou assimilados a uma perda
de receita de locação devido ao risco de inundação. Em alguns estudos foi adotada uma perda
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de aluguel entre US$ 10,00/ mês e US$ 80,00/ mês, por residência com risco de inundação, de
acordo com o tipo de construção.

Exemplo 87.3
Como exemplo vamos citar o ribeirão dos Meninos. Em relação ao número total de

veículos para a área afetada, serão adotados os seguintes valores, segundo dados da prefeitura
municipal de São Bernardo do Campo (valores médios) :

. Veículos particulares 8.260

. Ônibus 4.900

. caminhões 840
Solução

Para se obter a primeira linha da Tabela (87.4).
Trata-se de trecho a montante da galeria com área de 427.280m2, mas a taxa média de

ocupação adotada U é de 15% ou seja 0,15 então teremos:
427.280m2 * 0,15 = 64.092m2 que é a área que realmente será inundada

Para esta área que será inundada e sendo a montante da galeria o preço da construção é
de US$ 154,96/m2 .

Considerando o coeficiente Kd=0,15 e considerando que a altura média de inundação
é de 0,40m.

Considerando ainda que se multiplicarmos o valor por 1,20 já teremos embutido o
custo indireto temos:

64.092m2 x US$ 154,96/m2 x 0,40 x 0,15 x 1,20 = US$ 715.076

Tabela 87.4 - Estimativa dos benefícios anuais (danos evitados)

Trecho

Área

A

(m2)

Altura média
de Inundação

h
(m2)

Ocupação

U

Custo
direto+custo

indireto
Cd x 1,20

(US$)

Tráfego

(US$)

Soma dos
custos das
inundações

mais
tráfego
(US$)

Freqüência.
Inund.

Benefício Anual

(US$)

Montante da galeria 427.280 0,4 0,15 715.076 1.020901 1.735.976 0,1 173.598
Av. Faria Lima 980.926 0,4 0,40 8.755.373 1.026.317 9.781.690 0,1 978.169
Montante da galeria 153.185 0,2 0,15 128.182 733.084 861.266 2 1.722.531
Av. Faria Lima 424.341 0,2 0,40 1.893.753 733.084 2.626.837 2 5.253.674
Montante da galeria - 733.084 733.084 1 733.084

Total 8.861.056
Fonte: DAEE, 1999 (1US$=R$ 1,936 outubro de 1999)

Vamos calcular os prejuízos causados no tráfego pelas inundações.
Consideramos que para cada inundação sejam prejudicados 8.260 veículos particulares

e sendo a média de 1,5 passageiros/veículos e considerando e de 3,5h de tempo perdido para
período de retorno de 10anos e sendo o custo por passageiro de US$ 3,10 teremos:

8.260 veículos/inundação x 1,5passag./veículo x 3,5h/passag.x US$3,1/h= US$ 134.432,00

Para os ônibus teremos:
4.900 ônibus x 50 passag./ônibus x 3,5h/passag. x US$1,03h/passag= US$ 883.225

Para os caminhões teremos:
840 caminhões x US$ 1,03/h/passag x 2,5h/passag x 1,5passag/caminhão=US$3245
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Em resumo os custos dos veículos, ônibus e caminhões será a soma de

US$ 134.432,00 + US$ 883.225 +US$ US$ 3.245 = US$ 1.020.901
Portanto na Tabela (87.4) o valor na primeira linha relativa ao tráfego é de

US$1020.901
Os custos dos prejuízos devidos a inundações devem ser somados aos custos de perda

de tempo das pessoas chamados de perdas no tráfego.
A soma deverá ser multiplicada pela freqüência de inundação. Assim na primeira linha

da Tabela (87.4) há inundação a cada dez anos e nas terceiras e quarta linhas há inundação
duas vezes por ano.

Fazendo-se as obras teremos anualmente os benefícios de US$ 8.861.056.

87.10 Análise beneficio custo
Conforme Canholi,1995 é recomendado em projetos urbanos de macro-drenagem a

análise de benefício - custo devido a necessidade de se definir em bases racionais os riscos do
projetos; comparar as soluções alternativas; quantificar economicamente os custos e
benefícios esperados e fornecer subsídios aos órgãos de decisão e definição das prioridades.

Os benefícios podem ser primários e secundários.
Os benefícios primários são definidos como os valores dos produtos e serviços que

afetam diretamente o projeto, enquanto que os benefícios secundários são definidos como os
benefícios macroeconômicos regionais de empregos e despesas que podem ser atribuídos ao
projeto.

Os efeitos podem ser tangíveis e intangíveis.
Os efeitos intangíveis são aqueles que não são suscetíveis de uma avaliação monetária,

tais como a inundação de uma igreja ou um monumento histórico. Vários projetos nos Estados
Unidos foram inviabilizados por não terem prestado atenção aos efeitos intangíveis.

A análise de benefício-custo faz parte do denominado “Sub-comittee on evaluation
standards, inter agency committee on water resources, proposed practices for economic
analysis of rivers basin projects, Washington, DC, may 1958 - Green Book” elaborado pela
Harvard e muito usado nos Estados Unidos e sendo bastante divulgado no Brasil pelo
professor dr. José Meiches da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1966.

Os grandes problemas que houveram com análise de beneficio-custo (Holmes, 1972 in
Moreau, 1996 in Mays,1996) foram:

- Estimativa exagerada dos benefícios e estimativa muito baixa de custos dos
planejadores;

- O uso exagerado dos benefícios secundários para justificar os projetos,
- Tratamento inadequado dos benefícios e custos intangíveis;
- Falhas na avaliações das alternativas, especialmente das alternativas não estruturais
para controle de inundação.
O conceito de análise de beneficio-custo é usado nos Estados Unidos desde 1920,

sendo elaborados 308 projetos de 1920 a 1930.
A definição exata de beneficio e custo só foi feita em 1936, conforme o Flood Control

Act.
Em 1950 foi criado por um comitê o famoso Green Book com Proposed Practices for

Economic Analysis of River Basin Projects. Em 1958 o Green Book foi revisado.
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Em 1977 o presidente Carter nos Estados Unidos irritou o
Congresso dos Estados Unidos, exigindo estudos de análise de beneficio-custo em 60 projetos
autorizados pelo Congresso.

Os estudos de análise de beneficio/custo foram feitos pelo USACE (US Army Corps of
Engineers) e USGS (US Geological Survey) que recusaram 19 projetos e 14 projetos
questionáveis foram colocados de lado (Professor David H. Moreau capítulo 4 in Water
Resources Handbook, Larry W. Mays, 1996).

Quando Ronald Reagan assumiu a presidência nos Estados Unidos abandonou a
recusa dos projetos baseados somente nos princípios de benefício-custo. Estabeleceu que ”os
objetivos nacionais do desenvolvimento econômico consiste em proteger o meio ambiente da
nação”.

Até hoje a análise de beneficio-custo é usada com bastante critério, para que não se
cometam as falhas de uma superestimaçao dos benefícios e subestimação dos custos.

Existem três maneiras práticas de se tratar com análise de beneficio-custo. A primeira
é maximizar as diferenças de custos, a segunda é maximizar a relação beneficio/custo e a
terceira é minimizar a relação custos/benefícios, usada pelo DAEE de São Paulo.

Máximo relação (benefícios / custos)
Máxima diferença (benefícios - custos)
Mínima relação (custos / benefícios)

Exemplo 87.4- ribeirão dos Meninos
Sendo o custo da obra de US$ 24.982.585 e considerando juros de 12% ao ano e

período de 20 anos, o fator anual de recuperação do capital será (Mays e Tung, 1992 p.25).

i . (1 + i ) n

fator = ---------------------
(1+i )n - 1

sendo:
n=20anos
juros anual = i = 0,12 (12% ao ano)

(1+i )n = (1+0,12) 20 = 9,65. Fazendo-se as contas obtemos

fator = 0,13

e sendo o custo das obras de US$ 24.982.585 para TR=25anos, o valor da amortização anual
será : US$ 24.982.585x 0,13 = US$ 3.247.736/ano

Considerando que os benefícios são US$ 8.861.597 e a relação beneficio / custo será
igual a : B / C = US$ 8.861.597 / US$ 3.247.736 = 2,73
onde:
B = benefício anual da alternativa (US$)
C = custo anual do Investimento (US$)

Portanto, com base na Tabela (87.4), tem-se a relação benefício/custo de 2,73 para
TR=25anos.
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Capítulo 104- Modelo estocástico hidrológico para série mensal conforme
Thomas-Fiering

104.1 Introdução
Segundo MacMahon, 1978 foi Hazen em 1914 o primeiro a pensar na extensão

de dados hidrológicos. Teve a idéia de produzir dados hidrológicos sintéticos para
300anos. Vários outros como Sudler continuaram as idéias de Hazen.

Mas quem deu condições para estabelecer as condições tecnológicas que hoje
dispomos foi o matemático Russo chamado Markov (1856-1922) que introduziu o
conceito que um determinado dado está ligado a outro dado anterior que pode ser
obtido através de tentativas.

104.2 Modelo de Markov
Quando obtemos um dado através do mês anterior ou do ano anterior, dizemos

que estamos num caso “simples” ou de “lag 1”.
Esta foi a idéia original de Markov e mais tarde ela foi expandida para lag 2, lag

3 e outros. Fica difícil verificar os gráficos produzidos pelos diversos “lags”.
O modelo de Markov chamado também modelo markoviano teve a

representação anual proposta por Brittan, 1961 in MacMahon, 1987 na seguinte forma:

X i+1=  X + r1 (Xi – X) + ti .s (1- r1
2) 0,5

Sendo:
X= vazão  média anual no ano j
X i+1= vazão média anual no ano j+1
X= média anual das vazões históricas
r1= coeficiente de autocorrelação  de um ano sendo que é o lag 1
s= desvio padrão das vazões anuais
ti= valor de uma variável normal com média 0 e variância 1. Pode dar valores positivos
ou negativos.
ti= INV.NORM(ALEATÓRIO();0;1)
NOTA: salientando que usando o Excel a função ALEATORIO () cria probabidades
variando de 0 a 1. A função INV.NORM  é baseado na probabilidade do ALEATORIO
() que varia de 0 a 1, e que tem média 0 (zero) e no desvio padrão 1 (um) que aparecem
na fórmula. O valor de “t” pode ser positivo ou negativo. A função
INV.NORM(ALEATÓRIO();0;1)    é chamada em inglês de Standard normal deviates.
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104.3 Modelos estocásticos
Gupta, 2008 informa que a palavra estocástica na estatística significa um número

aleatório, mas em hidrologia significa uma série, uma sequência de dados obtidos
randomicamente. Assim podemos obter vazões médias anuais em um rio, vazões
mensais, precipitações mensais, evapotranspiraçôes mensais, etc.

O objetivo nosso é obter série estocástica de precipitações mensais para uso no
dimensionamento de reservatórios para aproveitamento de água de chuva usando o
método de Rippl, método da Simulação ou outro método qualquer.

Existem várias maneiras de se fazer estas sequências, mas segundo ASCE, 1996
não existe um consenso da escolha do melhor modelo.

McMahon, 1987 adverte que as séries estocásticas não preveêm fenômenos
catastróficas como enchentes muito grande e secas prolongadas e conforme o mesmo
não são previstos Noé e José. Também não é previsto efeitos do El Niño e de
mudanças climáticas globais.

104.4 Modelo estocástico de Thomas-Fiering
Conforme Gupta, 2008 para dados mensais usamos modelo de Thomas-Fiering.

qF=  QF + b1 . (qJ –QJ)  + t . SF (1- r1
2)0,5

Sendo:
qF= vazão obtida no mês de fevereiro
QF= vazão média de todos os meses de fevereiro
b1= slope da curva no mês de fevereiro para janeiro. Temos que obter fevereiro tendo
janeiro como base. É o ângulo da equação linear.
r1= correlação entre mês de fevereiro para janeiro. Temos que obter fevereiro tendo
janeiro como base.
qJ= vazão mês de janeiro
SF= desvio padrão mês de todos os meses de fevereiro
QJ= vazão média de janeiro
t= INV.NORM(ALEATÓRIO();0;1)
NOTA: salientando que usando o Excel a função ALEATORIO () cria probabidades
variando de 0 a 1. A função INV.NORM  é baseado na probabilidade do ALEATORIO
() que varia de 0 a 1, e que tem média 0 (zero) e no desvio padrão 1 (um) que aparecem
na fórmula. O valor de t pode ser positivo ou negativo.
A função INV.NORM(ALEATÓRIO();0;1)    é chamada em inglês de Standard
normal deviates.
.

São 48 coeficientes:
12 valores médios mensais QJ, QF, etc
12 slopes de regressão  b1,b2, b3,...
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12 coeficiente de correlação  r1, r2, ...
12 desvio padrão SJ, SF, ...

Começa com o mês de janeiro cujo valor é assmido que seja igual. Para o
próximo mês, isto é, fevereiro, é achado o standard normal deviates “ t “ que pode ser
positivo ou negativo e achado o valor do mês de fevereiro e assim por diante.

Teremos assim a formação de uma série sintética estocástica. Poderemos ter
quantas séries quisermos mudando somente os números aleatórios “t” obtidos com a
função INV.NORM(ALEATÓRIO();0;1)    ou começando os cálculos tudo novamente.

104.5 Modelo estocástico de Thomas-Fiering 1962 conforme ASCE
Conforme  ASCE, 1996 para dados mensais usamos modelo de Thomas-Fiering.

qF=  QF + b1 . (qJ –QJ)  + Wj . SF (1- r1
2)0,5

Sendo:
qF= vazão obtida no mês de fevereiro. Quando qF<0 fazemos qF=0
QF= vazão média de todos os meses de fevereiro
b1= (rJ . SF)/SJ

slope da curva no mês de fevereiro para janeiro. Temos que obter fevereiro tendo
janeiro como base.
r1= correlação entre mês de fevereiro para janeiro. Temos que obter fevereiro tendo
janeiro como base.
qJ= vazão mês de janeiro
SF= desvio padrão mês de todos os meses de fevereiro. Use a funçao do Excel
DESVPAD().
QJ= vazão média de janeiro
t= INV.NORM(ALEATÓRIO();0;1)
NOTA: salientando que usando o Excel a função ALEATORIO () cria probabidades
variando de 0 a 1. A função INV.NORM  é baseado na probabilidade do ALEATORIO
() que varia de 0 a 1, e que tem média 0 (zero) e no desvio padrao 1 (um) que aparecem
na fórmula. O valor de t pode ser positivo ou negativo.
g= coeficiente de skewness dos dados históricos (coeficiente de distorção). Isto se deve
quando há assimetria. Em Excel acha=se o skew usando a função DISTORÇÃO (  ).

W= (2/g) [ 1+ g x t /6 - g2/36] 3 – 2/g NOTA: observar onde está o valor de “t”

Segundo Salas, 1993 o coeficiente de correlação pode ser obtido pela relação:
rk= Ck/ Co

Sendo:
rk= coeficiente de correlação para lag K
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Se  lag =1 teremos K=1 e portanto r1= C1/Co
No nosso caso iremos trabalhar sempre com lag 1

r1= C1/ Co

= ( ) (y (t + K) − Y)(yt − Y)

104.6 Aplicação a chuvas médias mensais de Mairiporã, São Paulo
Vamos fazer uma aplicação com dados de chuvas mensais da cidade de

Mairiporã localizada na Região Metropolitana de São Paulo. Temos 38 anos de dados e
obtivemos a média mensal  para achar o volume de reservatório de água de chuva. Na
Tabela (104.1) estão as precipitações mensais de 1958 a 1995.

Tabela 104.1- Médias das vazões mensais de 1958 a 1995 (38anos) de Mairiporã São Paulo
Orde

m
Ano janeir

o
fevereir

o
març

o
abril maio junh

o
julho agost

o
setembr

o
outubo

r
novembr

o
dezembr

o
Media
anual

1 1958 221,1 154,4 112,3 107,
7

159 63 45,2 24,7 117,1 188,9 134,9 242,7 1571,0

2 1959 323,8 211,7 217 54,8 24,1 6,9 2,4 70,1 30,9 103,4 170,7 222,2 1438,0

3 1960 212,1 423,5 61,7 165,
5

100,
4

93,3 5,6 49,9 30,3 194,4 249,6 455,9 2042,2

4 1961 267,2 233,5 133,1 130,
1

31,5 35,2 3,3 32,8 3,1 192,7 244,8 287,9 1595,2

5 1962 135,9 258,3 226 42,9 23,3 13,7 47 74,8 55,3 226 84,2 300,9 1488,3

6 1963 205,5 259,4 74,7 36,3 3,4 6,6 2,1 9 11,1 129,7 125,5 124,5 987,8

7 1964 132,5 197,4 43,8 100,
1

28,7 37,2 72,2 54,6 149,3 121,9 126,6 241,1 1305,4

8 1965 347,7 166,9 93,8 89,1 72,1 28,4 54 5,5 123,7 226,1 121,4 279,4 1608,1

9 1966 186,9 189,6 258,8 64,8 30,4 6,4 23,4 48,3 103,8 186,6 87,5 402,1 1588,6

10 1967 306,8 129,3 194,8 41,5 54,6 80,3 43,1 6,3 119,6 167,4 200,6 219,4 1563,7

11 1968 191,2 144 110 45,3 68,8 31,6 18 53,5 31,1 118,3 81,1 283,8 1176,7

12 1969 98,5 92,4 98,7 95,7 46,3 38,3 7,9 31,4 69,7 163,1 286,6 82,3 1110,9

13 1970 386,5 413,2 228,9 44,9 77,2 66,2 40,9 101,1 115,7 88,3 84,3 149,8 1797,0

14 1971 136,1 123,4 221,6 73,7 63,7 120,1 41,1 17,6 100,7 200,9 118,2 162,7 1379,8

15 1972 288,4 141,7 79,2 44,2 35,8 8,8 86,1 100,3 77,6 177,5 143,8 91,7 1275,1

16 1973 227,5 176,1 150,8 64,3 55,5 37,6 70,6 26,2 52,4 104,3 247,9 254,3 1467,5

17 1974 288,7 75,6 220 59,7 10,1 134,8 1,3 19,2 42,9 128,2 119 200,1 1299,6

18 1975 153,1 359,6 86,4 33,4 29,8 14,2 67,5 0,2 37,3 176 173,3 256,1 1386,9

19 1976 244,9 377,2 72,5 143,
2

157,
2

72,7 178,
3

149,7 183,5 78,9 207,5 147,8 2013,4

20 1977 380 131,8 161,2 133,
9

29,1 41,1 10,8 7,1 158,7 87,3 194,4 231,9 1567,3

21 1978 92,9 132,4 179,1 5,3 92,9 85 103,
7

5,8 40,2 93,7 365 185,4 1381,4

22 1979 116,6 188,6 37,3 64,3 126,
4

7,1 46,2 74,9 108,1 165,9 207,3 127,1 1269,8
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23 1980 255,7 170,9 67 135,
7

18,5 60,2 17,1 46,9 50,5 62,3 193 404,5 1482,3

24 1981 276 148,7 99,8 72,2 27,9 17,9 30,6 19,1 11,4 237,9 166,8 211,4 1319,7

25 1982 247,3 231,2 131,2 77,2 55,7 178 49 44,6 11,9 231,6 150,3 399,9 1807,9

26 1983 322,1 172,6 206,2 149,
2

199,
6

248,2 49,6 16,8 243 143,5 106,7 140,4 1997,9

27 1984 226,2 33 59,5 144,
5

109,
4

0 8,5 124,7 155,5 21,9 113,5 150 1146,7

28 1985 138,9 200,3 178,3 64,8 96,5 15,6 3,4 26,7 82 91 134,5 103,4 1135,4

29 1986 175,5 225,7 142,6 112,
6

123,
6

2,7 20,7 112,2 29,4 45,4 122,2 339,5 1452,1

30 1987 519,4 211,9 179,2 61,5 233,
9

177,1 17,7 17,1 68,3 93,2 67,4 229,7 1876,4

31 1988 268,7 188,4 242,4 192 198,
1

68,8 2,4 1,1 20,4 179,4 110 274,3 1746

32 1989 380,1 315,7 220,1 66,9 56,6 43,5 169,
1

36,9 92 43,9 131,9 173,1 1729,8

33 1990 166,1 143,6 240,9 65,8 81,3 26,5 122,
2

72,6 80 139,9 117,1 182,9 1438,9

34 1991 316,3 276,4 384,6 122,
1

39,5 66,2 23,8 17,1 85,7 188,5 104 209,2 1833,4

35 1992 119,7 99,4 305,8 67 87 10,7 33 20 130,6 167 244,6 185,1 1469,9

36 1993 131,9 220,1 53,6 83,9 107,
2

85,8 12,5 33,6 202,7 97,6 75 164,7 1268,6

37 1994 192,1 291,2 190,1 107,
3

52,5 43,2 45 0,6 1,2 110,3 139,1 313,6 1486,2

38 1995 197,6 413,2 290,9 103,
6

58,3 52,9 91,8 10,6 64,3 241 92,4 217,7 1834,3

Media = 233,62 208,48 159,3
1

85,9
7

75,4
2

55,94 43,8
7

41,15 81,34 142,47 153,76 227,59 1508,9

desvo padrão
=S=

95,34 95,31 82,89 41,8
6

55,7
1

55,03 43,4
7

37,47 58,53 58,47 66,32 90,42 265,24

Tabela 104.2- Serié estocastica obtida pelo método de Thomas-Fiering
usando a distorção dos dados historicos (skew) conforme ASCE, 1996.

Ano janeiro feverei
ro

març
o

abril maio junh
o

julho agost
o

setemb
ro

outub
or

novemb
ro

dezemb
ro

Media
anual

1958 221,1 154,4 112,3 107,7 159 63 45,2 24,7 117,1 188,9 134,9 242,7 1571,0

1959 323,8 211,7 217 54,8 24,1 6,9 2,4 70,1 30,9 103,4 170,7 222,2 1438,0

1960 212,1 423,5 61,7 165,5 100,
4

93,3 5,6 49,9 30,3 194,4 249,6 455,9 2042,2

1961 267,2 233,5 133,1 130,1 31,5 35,2 3,3 32,8 3,1 192,7 244,8 287,9 1595,2

1962 135,9 258,3 226 42,9 23,3 13,7 47 74,8 55,3 226 84,2 300,9 1488,3

1963 205,5 259,4 74,7 36,3 3,4 6,6 2,1 9 11,1 129,7 125,5 124,5 987,8

1964 132,5 197,4 43,8 100,1 28,7 37,2 72,2 54,6 149,3 121,9 126,6 241,1 1305,4

1965 347,7 166,9 93,8 89,1 72,1 28,4 54 5,5 123,7 226,1 121,4 279,4 1608,1

1966 186,9 189,6 258,8 64,8 30,4 6,4 23,4 48,3 103,8 186,6 87,5 402,1 1588,6

1967 306,8 129,3 194,8 41,5 54,6 80,3 43,1 6,3 119,6 167,4 200,6 219,4 1563,7

1968 191,2 144 110 45,3 68,8 31,6 18 53,5 31,1 118,3 81,1 283,8 1176,7

1969 98,5 92,4 98,7 95,7 46,3 38,3 7,9 31,4 69,7 163,1 286,6 82,3 1110,9

1970 386,5 413,2 228,9 44,9 77,2 66,2 40,9 101,1 115,7 88,3 84,3 149,8 1797,0

1971 136,1 123,4 221,6 73,7 63,7 120,
1

41,1 17,6 100,7 200,9 118,2 162,7 1379,8

1972 288,4 141,7 79,2 44,2 35,8 8,8 86,1 100,3 77,6 177,5 143,8 91,7 1275,1

1973 227,5 176,1 150,8 64,3 55,5 37,6 70,6 26,2 52,4 104,3 247,9 254,3 1467,5

1974 288,7 75,6 220 59,7 10,1 134,
8

1,3 19,2 42,9 128,2 119 200,1 1299,6

1975 153,1 359,6 86,4 33,4 29,8 14,2 67,5 0,2 37,3 176 173,3 256,1 1386,9

1976 244,9 377,2 72,5 143,2 157,
2

72,7 178,3 149,7 183,5 78,9 207,5 147,8 2013,4

1977 380 131,8 161,2 133,9 29,1 41,1 10,8 7,1 158,7 87,3 194,4 231,9 1567,3

1978 92,9 132,4 179,1 5,3 92,9 85 103,7 5,8 40,2 93,7 365 185,4 1381,4

1979 116,6 188,6 37,3 64,3 126,
4

7,1 46,2 74,9 108,1 165,9 207,3 127,1 1269,8

1980 255,7 170,9 67 135,7 18,5 60,2 17,1 46,9 50,5 62,3 193 404,5 1482,3

1981 276 148,7 99,8 72,2 27,9 17,9 30,6 19,1 11,4 237,9 166,8 211,4 1319,7

1982 247,3 231,2 131,2 77,2 55,7 178 49 44,6 11,9 231,6 150,3 399,9 1807,9
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1983 322,1 172,6 206,2 149,2 199,
6

248,
2

49,6 16,8 243 143,5 106,7 140,4 1997,9

1984 226,2 33 59,5 144,5 109,
4

0 8,5 124,7 155,5 21,9 113,5 150 1146,7

1985 138,9 200,3 178,3 64,8 96,5 15,6 3,4 26,7 82 91 134,5 103,4 1135,4

1986 175,5 225,7 142,6 112,6 123,
6

2,7 20,7 112,2 29,4 45,4 122,2 339,5 1452,1

1987 519,4 211,9 179,2 61,5 233,
9

177,
1

17,7 17,1 68,3 93,2 67,4 229,7 1876,4

1988 268,7 188,4 242,4 192 198,
1

68,8 2,4 1,1 20,4 179,4 110 274,3 1746

1989 380,1 315,7 220,1 66,9 56,6 43,5 169,1 36,9 92 43,9 131,9 173,1 1729,8

1990 166,1 143,6 240,9 65,8 81,3 26,5 122,2 72,6 80 139,9 117,1 182,9 1438,9

1991 316,3 276,4 384,6 122,1 39,5 66,2 23,8 17,1 85,7 188,5 104 209,2 1833,4

1992 119,7 99,4 305,8 67 87 10,7 33 20 130,6 167 244,6 185,1 1469,9

1993 131,9 220,1 53,6 83,9 107,
2

85,8 12,5 33,6 202,7 97,6 75 164,7 1268,6

1994 192,1 291,2 190,1 107,3 52,5 43,2 45 0,6 1,2 110,3 139,1 313,6 1486,2

1995 197,6 413,2 290,9 103,6 58,3 52,9 91,8 10,6 64,3 241 92,4 217,7 1834,3

Media 233,62 208,48 159,3
1

85,97 75,4
2

55,9
4

43,87 41,15 81,34 142,4
7

153,76 227,59 1508,9

Desvio
padrão=s=

95,34 95,31 82,89 41,86 55,7
1

55,0
3

43,47 37,47 58,53 58,47 66,32 90,42 265,24

Skew=g= 0,76 0,78 0,51 0,56 1,21 1,75 1,60 1,22 0,79 -0,10 1,19 0,71 0,28

Autocorrel
ação =r=

-0,21371 -
0,0019

5

0,217
58

-
0,0449

3

0,26
68

-
0,03

0,090
09

-
0,3544

4

0,11865 0,090
52

0,07131 -0,0286

Numero
aleatorio

1,55 -0,33 -0,19 -0,06 -1,21 -
0,28

0,18 -1,58 -1,12 0,57 -1,59 -2,06

W 1,69 -0,43 -0,27 -0,16 -1,05 -
0,48

-0,08 -1,21 -1,06 0,58 -1,23 -1,67 W

b1= slope -0,030 -0,214 -0,002 0,110 -
0,06

0

0,26
4

-0,020 0,078 -0,554 0,119 0,103 0,097 b1= slope

Estocastic
a ASCE

75,2 399,6 123,5 71,0 67,7 0,0 24,1 36,5 17,4 73,5 185,2 120,0 1193,5

Tabela 104.9 –Serie estocástica obtida usando Thomas-Fiering conforme
ASCE, 1996

Ano janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubor novembro dezembro Media anual

1 201,3 202,7 224,2 129,1 311,3 236,8 13,8 13,0 77,0 151,9 171,8 205,3 1938,2

2 153,1 260,7 107,7 138,7 159,6 118,9 35,2 25,2 112,1 107,4 77,8 156,4 1452,9

3 114,7 193,3 144,6 145,5 89,7 106,3 138,2 16,7 105,6 105,5 196,2 271,1 1627,3

4 188,1 252,7 100,9 27,4 29,7 37,7 0,0 0,0 59,0 129,0 232,8 158,1 1215,4

5 271,7 201,4 411,2 164,7 65,3 59,0 60,3 49,4 124,5 121,0 21,0 472,6 2022,1

6 216,0 188,9 87,7 43,6 31,7 13,8 6,3 72,9 102,8 120,3 181,4 222,5 1287,9

7 295,9 204,0 182,0 63,0 37,0 45,4 6,3 57,0 108,7 148,0 82,6 241,9 1471,8

8 314,1 205,7 230,1 213,0 145,4 0,0 106,9 75,8 13,9 111,0 282,0 211,7 1909,6

9 284,2 150,1 220,5 166,4 42,1 48,9 26,7 2,9 124,6 121,6 188,5 351,1 1727,5

10 131,9 237,3 245,4 68,1 28,9 0,0 0,0 0,0 59,4 142,0 76,7 209,0 1198,6

11 300,2 138,5 59,3 53,2 81,0 24,0 2,7 11,3 120,5 148,8 44,1 189,9 1173,4

12 284,5 316,8 30,9 105,8 99,1 81,1 7,6 58,4 80,5 177,9 161,4 163,5 1567,5

13 171,5 481,9 151,1 98,3 97,3 212,5 86,5 30,2 40,4 114,6 42,6 193,0 1719,8

14 321,9 119,9 109,8 73,2 79,6 55,5 20,1 44,7 116,5 139,9 116,3 140,3 1337,6

15 282,9 195,7 108,3 30,5 33,4 59,8 7,7 126,9 172,0 94,9 60,5 278,4 1451,0

16 51,8 176,6 103,6 62,8 124,6 39,2 24,6 12,7 120,2 127,1 145,3 130,7 1119,3

17 167,7 232,5 266,0 62,3 11,7 0,0 24,9 33,1 146,1 112,0 193,4 319,6 1569,2

18 413,5 264,1 58,3 92,0 76,9 84,5 0,0 40,2 22,3 145,2 48,5 169,5 1415,2

19 195,3 155,5 107,6 118,9 0,0 12,0 91,6 22,2 51,7 130,3 39,0 285,0 1209,2
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20 243,2 204,2 130,3 90,0 112,8 78,3 237,4 42,9 176,5 113,0 191,5 214,2 1834,4

21 353,8 256,8 208,0 120,5 84,2 130,0 8,7 2,6 92,8 43,7 56,7 189,0 1546,8

22 500,7 238,7 59,8 35,1 100,1 45,8 72,8 31,4 42,2 170,0 205,8 140,0 1642,5

23 358,8 27,4 125,2 44,2 14,8 60,0 25,7 70,6 60,2 79,5 99,5 293,1 1258,8

24 154,7 232,9 138,9 50,0 0,0 118,9 0,0 0,0 71,3 66,9 191,5 306,1 1331,1

25 135,1 187,8 269,2 72,8 103,3 111,4 26,1 32,3 215,7 238,6 127,5 173,5 1693,6

26 149,2 365,8 195,2 62,9 99,7 21,7 47,2 51,3 33,0 137,8 276,0 116,0 1555,7

27 339,3 174,2 51,5 45,4 79,8 103,3 18,4 49,1 2,9 87,1 147,9 240,8 1339,7

28 187,4 107,8 135,5 63,7 0,0 79,5 50,1 7,1 63,3 144,1 136,5 165,7 1140,8

29 125,4 284,4 310,9 139,9 125,1 26,4 13,7 25,7 112,2 52,0 110,5 186,9 1513,1

30 196,6 396,6 119,2 64,1 0,0 20,7 0,0 13,3 116,8 199,2 150,5 380,0 1657,1
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