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RESUMO – O acelerado processo de urbanização unido à falta de planejamento urbano na maioria 

das cidades brasileiras tem gerado o acréscimo da área impermeável, refletindo diretamente na 

maior geração de escoamento superficial, promovendo um aumento nas vazões de pico. Destarte, 

este trabalho visa a determinação de uma taxa de área permeável mínima como alternativa à 

redução do escoamento superficial e consequente diminuição das vazões de pico em pequenas 

bacias na cidade de Maceió-AL. Para tanto, foi realizado um estudo na sub-bacia 3, segundo a 

divisão proposta por Barros (2013), da bacia do riacho do sapo, arbitrando 6 cenários de projeto, 

com tempos de retorno de 5, 10 e 25 anos, percentuais variáveis de área permeável e, portanto, 

diferentes valores associados ao fator número de curva (CN). Ademais, foram obtidas as vazões de 

pico associadas a cada cenário através da utilização do método do hidrograma unitário para os 

tempos de retorno supracitados. Analisando a relação entre os parâmetros “área permeável”, “CN” e 

as vazões de pico, obtivemos para um tempo de retorno de 5 anos um percentual de área permeável 

mínimo aceitável de 60%, valor de CN aceitável próximo a 78, sendo os demais tempos de retorno 

inconcebíveis pelo fator econômico.  
 
ABSTRACT – The accelerated process of unified urbanization in the absence of urban planning in 

most Brazilian cities has the addition of impermeable area, directly reflected in the greater 

generation of runoff, promoting an increase in peak flows. Thus, this work aims to determine a 

minimum permeable area rate as an alternative to reducing runoff and consequent decrease in peak 

flows in small basins in the city of Maceió-AL. To this end, a study was carried out in sub-basin 3, 

according to the division proposed by Barros (2013), of the rio sapo basin, arbitrating 6 project 

scenarios, with payback times of 5, 10 and 25 years, varying percentages of permeable area and 

therefore different values associated with the curve factor (CN). In addition, they were selected as 

peak leaks associated with each scenario using the unit hydrograph method for the aforementioned 
return times. Analyzing a relationship between the parameters "permeable area" and "CN" and as 

peak flows, a return time of 5 years is obtained or a percentage of permeable area at a minimum 

acceptable level of 60%, acceptable CN value close to 78, with the following remaining payback 

times inconceivable by the economic factor. 
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INTRODUÇÃO 

Os alagamentos nas áreas urbanas, desde muito tempo, causam grandes transtornos para as 

populações nelas residentes. Afirma-se que a causa não natural seja o avanço da área 

impermeabilizada nas bacias hidrográficas. A literatura sempre tenta evidenciar a correlação entre o 

aumento da urbanização com o aumento dos alagamentos. 

Jacboscon (2011), por exemplo, cita trabalhos que ocorreram desde a década de 1960, 

utilizando diversas metodologias como Pesquisas sobre os impactos da urbanização se 

intensificaram na década de 1960, como estudos “longitudinais” ao longo do tempo, estudos de 

bacias similares com diferentes extensões urbanas, modelagem computacional para prever 

mudanças em bacias urbanas e sínteses de resultados de outros estudos. Miller et al. (2014), via 

monitoramento hidrológico, intepretação de imagens de satélite e simulação computacional 

mostraram que a vazão de pico em uma bacia urbanizada pode aumentar por um fator 4 quando a 

área impermeável aumenta da mesma forma, e a vazão de pico pode aumentar 5 vezes quando, na 

mesma bacia e nas mesmas condições de impermeabilização, implanta-se um sistema de 

macrodrenagem tradicional. 

Para evitar estes impactos, uma das formas é o controle do uso e da ocupação do solo, 

criando-se, por exemplo, uma “taxa de permeabilidade” na legislação pertinente. Segundo São 

Paulo (2014), a taxa de permeabilidade é a razão entre a área que deve ser deixada permeável e a 

área do lote, sendo o valor dela variável, conforme a localização do lote. Em Maceió, bem como em 

outras localidades no Brasil, já existem taxas de permeabilidade mínimas (MACEIÓ, 2006). No 

entanto, Pedrosa (2008) e Fernandes (2010) afirmam que elas não têm sido suficientes para 

combater os alagamentos, ainda bastante recorrentes. 

Diante disto, o presente trabalho visa à determinação de uma taxa de área permeável mínima 

como alternativa para a redução do escoamento superficial e, por conseguinte, diminuição das 

vazões de pico em pequenas bacias urbanas na cidade de Maceió-AL. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do estudo foram definidas algumas etapas de trabalho, indicadas no 

diagrama da Figura 1.  
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Figura 1: Fluxograma de estudo, Autores (2020). 

 

Caracterização da área de estudo  

O estudo foi realizado na sub-bacia 3 da bacia hidrográfica do riacho do Sapo, Figura 2. As 

características físicas da sub-bacia 3 estão na Tabela 1. 

 

 

Figura 2: Localização da Sub-bacia 3, Autores (2020). 
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Tabela 1: Características físicas da bacia. 

Área (m²) Área (ha) Largura característica (m) Declividade média (%) 

391.623,00 39,16 309,93 17,90 

Fonte: Barros (2013). 

Determinação da duração da chuva de projeto 

A duração da chuva de projeto foi igualada ao tempo de concentração da Sub-bacia 3. Este 

foi calculado pela fórmula de Carter, expressa na Equação 1, visto que ela possui o menor erro 

médio associado para bacias urbanas e demonstrou resultados satisfatórios em um maior número de 

bacias urbanas que as demais fórmulas, segundo Silveira (2005).  

𝑡𝑐 = 0,0977𝐿0,6𝑆−0,3                                                                                          (1) 

onde L é o comprimento do talvegue (m) e S a declividade média da bacia. 

 

Determinação do hietograma de projeto 

Para a determinação do hietograma de projeto, utilizou-se o método dos blocos alternados 

(TUCCI, 1995). No tocante à duração dos incrementos de chuva, dado que a duração da chuva de 

projeto foi de 9 minutos, para obter uma maior discretização da distribuição temporal da mesma, 

utilizaram-se incrementos de chuva com duração de 1 minuto, sendo gerados, portanto, 9 

incrementos de chuva. Os tempos de retorno adotados foram 5,10 e 25 anos e foi utilizada a curva 

IDF (Intensidade-Duração-Frequência) de Denardin e Freitas (1982), expressa pela Equação 2. 

𝐼 =
274,9×𝑇𝑟0,28

(𝑑+6)0,56
                                                                                                     (2) 

onde I é a intensidade (mm/h), d é a duração (min) e Tr é o Tempo de retorno. 

 

Caracterização do uso e cobertura do solo da bacia 

Barros (2013), utilizando as categorias referentes ao uso e ocupação do solo apresentadas 

pelo Soil Conservation Service em seu manual TR-55 e adaptando-as para a bacia em questão, 

determinou que as categorias referentes ao uso e ocupação do solo para a bacia em questão são: 

bosques ou zonas florestais, espaços abertos e relvados, pastagens ou terrenos em más condições, 

zonas residenciais com lotes inferiores a 500 m², zonas residenciais com lotes de 1000 m², zonas 

industriais, zonas comerciais, parques de estacionamento, estradas de terra, estradas de 

paralelepípedos e estradas de asfalto. Ainda segundo Barros (2013), os tipos de solos presentes na 

bacia enquadram-se nas classificações A e C do SCS. 
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Determinação dos cenários 

Foram escolhidos seis cenários, construídos a partir dos dois cenários adotados por Barros 

(2013), cenários 1 e 4, com percentuais de área permeável e valores de CN distintos, onde a 

obtenção destes deu-se através do acréscimo percentual ao uso do solo correspondente a bosques ou 

zonas florestais, devido tanto a sua elevada taxa de permeabilidade quanto ao seu valor de CN 

reduzido, partindo do cenário 1, para a verificação da influência deste fator no decréscimo das 

vazões de pico, e, consequentemente na geração de escoamento superficial, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2: cenários de projeto, Autores (2020). 

Cenário Área permeável (%) CN 

1 41,7 84 

2 49,3 82 

3 58,0 80 

4 64,3 78 

5 74,5 76 

6 100,0 67 
Fonte: Autores (2020) 

Determinação do valor do CN médio 

Foram estimados seis valores médios para o CN, correspondentes aos seis cenários, através 

da ponderação pela área do CN de cada tipologia de uso e cobertura do solo associada ao grupo 

hidrológico do solo. 

 

Determinação da precipitação efetiva e do hidrograma de projeto 

Determinou-se a precipitação efetiva ocorrida na sub-bacia 3 para os seis cenários 

especificados na Tabela 2, utilizando o método SCS. Os hidrogramas de projeto, correspondentes 

aos 6 cenários de fração de área permeável e três tempos de retorno, foram obtidos através da 

propagação da precipitação efetiva por intermédio do hidrograma unitário sintético triangular do 

SCS. 

 

Determinação da fração de área permeável 

Com a determinação dos hidrogramas de projeto, foi possível tomar, para os três tempos de 

retorno, as vazões de pico em cada cenário. Em seguida foi realizada uma análise visual a partir de 

quatro tipos de gráficos: vazão de pico específica em função da fração de área permeável, 

decréscimo marginal de vazão de pico específica em função do incremento marginal de fração de 

área permeável, vazão de pico específica em função do valor de CN e incremento marginal de 

vazão de pico específica em função do incremento marginal do valor de CN. 
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Os gráficos de decréscimo/incremento marginal são gráficos de aproximação da derivada, 

sendo auxiliares na intepretação dos outros gráficos. Por exemplo, a derivada da vazão de pico 

específica em relação à área permeável pode ser aproximada pela Equação 3. 

 

 

𝑑𝑞𝑝

𝑑𝐴𝑝
≈

𝑞𝑝𝑖+1−𝑞𝑝𝑖

𝐴𝑝𝑖+1−𝐴𝑝𝑖
                                                                                                                (3) 

onde 𝑞𝑝𝑖 e  𝑞𝑝𝑖+1 são as vazões de pico específica nos cenários i e i+1, respectivamente, 𝐴𝑝𝑖 e 𝐴𝑝𝑖+1  

são as frações de área permeável nos cenários i e i+1, respectivamente.  

Nos gráficos, o ponto de referência à derivada (valor da abscissa) foi o ponto médio entre os 

cenários i e i+1. Do mesmo modo foi feito para a aproximação da derivada da vazão de pico 

específica em relação à ao valor de CN, conforme Equação 4. 

𝑑𝑞𝑝

𝑑𝐴𝑝
≈

𝑞𝑝𝑖+1−𝑞𝑝𝑖

𝐶𝑁𝑖+1−𝐶𝑁𝑖
                                                                                                                (4) 

onde 𝐶𝑁i e 𝐶𝑁i+1  são os valores de CN nos cenários i e i+1, respectivamente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Chuva de projeto e hidrogramas de projeto 

Os hietogramas de projeto para os tempos de retorno de 5,10 e 25 anos estão na Figura 3. E 

os hidrogramas de projeto, para o tempo de retorno de 25 anos e os seis cenários, estão na Figura 4. 

 

 
Figura 3: Hietogramas de projeto para os tempos de retorno de 5,10 e 25 anos, Autores (2020). 
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Figura 4: Hidrogramas de projeto para o tempo de retorno de 25 anos e seis cenários, Autores (2020). 

 

Os valores de vazão de pico específica, correspondentes aos 3 tempos de retorno em cada 

cenário estudado, estão na Tabela 3. 

Tabela 3: Vazão de pico específica (L/s/ha) x cenário de projeto para cada tempo de retorno (anos).  

Cenário Tr = 5 anos Tr = 10 anos Tr = 25 anos 

1 6,5 17,6 45,3 

2 2,7 10,6 33,1 

3 0,4 5,0 21,7 

4 0,0 1,8 13,7 

5 0,0 0,4 9,1 

6 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Autores (2020) 

A partir das tabelas 2 e 3 foram gerados os gráficos expostos na Figura 5 e na Figura 6. Uma 

observação importante é que o gráfico de decréscimo marginal de vazão de pico específica em 

função do incremento marginal de fração de área permeável (Figura 6) estão com os valores 

absolutos. 

Percebe-se das duas figuras que o incremento da fração de área permeável influencia mais 

no tempo de retorno igual a 5 anos a partir de, aproximadamente 60%. Após esse valor, o 

incremento de área permeável não tem efeito significativo (Figura 5). A derivada se torna menor 

que 0,1 (ou 10% de decréscimo marginal, em módulo) a partir de 60% de fração de área permeável. 

Na Tabela 3, isto fica claro a partir do cenário 4, quando o valor de fração de área permeável 

ultrapassa 58%. 

Para os demais tempos de retorno, 10 e 25 anos, a análise gráfica não demonstra um efeito 

tão claro, ou seja, parece não haver um valor limite de fração de área permeável a partir do qual a 

vazão de pico específica se estabilize (Figura 5). Além disso, a Figura 6 não evidencia derivadas 

baixas. 
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Figura 5: vazão de pico específica em função da fração de área permeável, Autores (2020). 

 

 
Figura 6: decréscimo marginal de vazão de pico específica em função do incremento marginal de fração de área 

permeável, Autores (2020). 

 

De maneira análoga à análise realizada para a fração de área permeável, analisou-se a 

influência dos valores de CN na redução do escoamento superficial e consequente redução nas 

vazões de pico nos 3 tempos de retorno e 6 cenários estudados. A análise das tabelas 2 e 3 mostra os 

números, visualizados na Figura 7 e na Figura 8. 

Novamente, os efeitos parecem ser mais claros para o tempo de retorno de 5 anos, pois 

parece haver um valor de CN aceitável em torno de 78. No entanto, de acordo com a Figura 8, esse 

valor deveria ser ainda menor para que a derivada fosse baixa. 

Importa destacar os valores de vazão de pico específica que correspondem aos valores 

discutidos anteriormente de fração de área impermeável e de CN. Para a fração de área 

impermeável correspondente a um cenário intermediário entre o 3 e o 4, o valor de qp se encontra 

entre 13,7 e 21,7 L/s/ha. 

A sub-bacia 3 da bacia do riacho do Sapo foi a área de estudo deste trabalho. Peplau e Neves 

(2014) simularam condições de escoamento em toda a bacia hidrográfica do riacho do Sapo e no 

canal, via SWMM, na busca de vazões de restrição que não provocassem alagamentos. Os valores  
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encontrados foram muito maiores que os valore citados acima. Os autores sugerem fazer simulações 

em diversos tipos de bacias, se possível tomando várias em estágio perto do natural. 

 
 Figura 7: vazão de pico específica em função do valor de CN, Autores (2020). 

 

 
Figura 8: incremento marginal de vazão de pico específica em função do incremento marginal do valor de CN, Autores 

(2020). 

 

CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos, pode ser observado que este estudo preliminar serve de 

roteiro para que simulações hidrológico hidráulicas sejam realizadas em bacias no intuito de se 

descobrir valores de fração de área permeável que contribuam para diminuir o impacto da 

urbanização no ciclo hidrológico urbano. 

Usando uma metodologia básica com modelagem chuva-vazão em uma sub-bacia da bacia 

do riacho do Sapo em Maceió, observou-se que, entre os tempos de retorno de 5, 10 e 25 anos, 

houve influência da fração de área permeável no primeiro somente, sugerindo que esta deva estar 

acima de 60% aproximadamente e com o valor de CN máximo de 78. Estes valores vieram 

acompanhados de vazões de pico específicas muito baixas. 

Os próximos passos devem avançar em simulações mais apuradas em escalas maiores, bem 

como simulações contínuas também. 
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