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Júnior3; Micaella Raíssa Falcão de Moura4 ; Ana Karla Batista da Silva 5. 

 

RESUMO – A ausência de uma manutenção periódica e a obsolescência das redes de drenagem, no 
contexto de urbanização excessiva das cidades, estão entre os principais fatores que mais causam 
alagamentos em todo o Brasil. Para evitar tal situação, é necessário medidas que garantam uma boa 
eficiência hidráulica na rede. Neste sentido, este trabalho apresenta uma alternativa de readequação 
da rede de microdrenagem no trecho da Avenida Mascarenhas de Moraes, em Recife-PE, visando a 
redução dos alagamentos locais. Para isso, foi utilizado o modelo hidrológico-hidráulico SWMM 
(Storm Water Management Model), considerando os dados locais de: topografia, cadastro da rede 
de microdrenagem, chuva e maré. Através da simulação de um evento de chuva de 225,83 mm com 
duração de 12 horas, verificou-se uma redução da taxa de volume acumulado do alagamento de 
13,75%, da rede existente para a rede projetada, e uma redução de taxa de lâmina d’água do 
alagamento de 36,57%, também da rede existente para a rede projetada. Conclui-se que a rede 
projetada apresentou boa eficácia hidráulica, dando resultados positivos e satisfatórios em relação a 
redução dos volumes nos PV’S e redução da quantidade de águas na avenida. Porém, apenas essa 
alternativa não seria suficiente para erradicar os alagamentos no local. 
 
ABSTRACT– The absence of periodic maintenance and the obsolescence of drainage networks, in 
the context of excessive urbanization of cities, are among the main factors that cause the most 
flooding throughout Brazil. To avoid such a situation, measures are needed to ensure good 
hydraulic efficiency in the network. In this sense, this work presents an alternative to readjust the 
microdrain network in the stretch of Avenida Mascarenhas de Moraes, in Recife-PE, aiming at 
reducing local flooding. For this, the hydrological-hydraulic model SWMM (Storm Water 
Management Model) was used, considering the local data of: topography, microdrainage register, 
rain and tide. Through the simulation of a 225.83 mm rain event lasting 12 hours, there was a 
reduction in the accumulated flood volume rate of 13.75%, from the existing network to the 
projected network, and a rate reduction water depth of 36.57%, also from the existing network to 
the projected network. It is concluded that the projected network presented good hydraulic 
efficiency, giving positive and satisfactory results in relation to the reduction of the volumes in the 
PV´S and reduction of the amount of water in the avenue. However, this alternative alone would not 
be enough to eradicate flooding in the area. 
 
Palavras-Chave – Drenagem Urbana, SWMM, Microdrenagem. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

      O desenvolvimento no Brasil ocorreu no final dos anos 1960 até o final dos anos 1990, quando 

o país passou de 55% para 76% de população urbana. Esse aumento de população foi mais 

perceptível nas grandes metrópoles e com isso vem o efeito das consequências. Com mais pessoas 

nas ruas, passou a haver mais poluição, e com mais poluição há mais desastres ambientais, como 

por exemplo, as inundações (TUCCI, 2003) 

      Logo, muito tem se discutido acerca da seriedade da temática em questão, principalmente nos 

núcleos habitacionais, onde a cada ano, de acordo com o IBGE (2010), o crescimento da população 

aumenta gradativamente no Brasil. Tal situação afeta diretamente as áreas urbanas, que são os 

ambientes mais modificados pelo homem, acrescentando o volume e velocidade de escoamento das 

águas pluviais e, aumentando a possibilidade de enchentes. Essa questão preocupa vários setores da 

sociedade, não apenas pelo aumento de pessoas nas áreas civilizadas, mas sim, pela falta de 

planejamento urbano e planos diretores de drenagem urbana. 

       O acréscimo acerelado da população provoca uma expansão de forma irregular, direcionada 

pela desatenção às regulamentações urbana, que estão relacionadas diretamente com o plano diretor 

urbano (PDU) municipal. Essa situação acontece sobre as áreas de mananciais de abastecimento 

humano, o que acaba comprometendo a sustentabilidade hídrica das cidades.  

       Dessa forma, o efeito da urbanização atinge de forma gigantesca a drenagem urbana, e que 

segundo Tucci (2007, pág. 87) altera o ciclo hidrológico, acarretando em várias consequências, 

como: aumento da precipitação, pois aumenta a produção dos números de núcleos de condensação, 

a partir das atividades humanas; redução de infiltração, devido à impermeabilização e compactação 

do solo; acréscimo da quantidade de água escoada superficialmente; acréscimo de inundações, entre 

outros. 

       Nesse contexto, o presente trabalho visa apresentar medidas em drenagem urbana e modelar a 

manutenção da microdrenagem para conter os alagamentos de um ponto crítico localizado no 

Recife, na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira. O referido ponto foi definido 

juntamente com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, através da Empresa de 

Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), da Prefeitura do Recife. O ponto de análise é 

abundantemente crítico, e foi estudado e analisado, por ser uma avenida de bastante fluxo e por 

apresentar amplos históricos de alagamentos. 
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2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 

A avenida Mascarenhas de Moraes fica localizada no bairro da Imbiribeira, no Recife-PE, e é uma 

das vias mais movimentadas da cidade. Portanto, registram-se vários transtornos para a população e 

para as pessoas que por ali trafegam, pelo o seu estado crítico de alagamentos, quando eventos de 

precipitações intensas acontecem.  

Fica próxima a dois dos principais bairros do Recife, (Ipsep, Pina e Boa Viagem), Figura 1, sendo 

que o destino final da drenagem existente é no rio Jordão, tendo como afluente o canal do Setúbal. 

A drenagem existente não era suficiente em épocas de chuva, que tinha como consequência 

alagamentos e bastante transtornos para a população daquela área. Por meio do cadastro de 

drenagem foi possível verificar um estrangulamento de rede. Iniciando a rede com 0,60m de 

diâmetro, a partir do meio da rede o trecho passa para 1,00m de diâmetro e no final da rede volta 

para 0,60m. Com isso, os trechos a jusante possuem cotas de superfície mais altas do que a 

montante, direcionando o escoamento para a avenida. Levando em consideração que a drenagem 

existente é inoperante, houve um conhecimento e um estudo do que devia ser feito para amenizar 

esses impactos. Com isso, foi decidido a melhor maneira para contornar toda a situação, 

aumentando todos os diâmetros dos condutos para 1,0m na plataforma SWMM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 1 – Localização do ponto crítico de alagamento em relação aos bairros vizinhos. 
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2.2 Levantamento topográfico em campo

 

Através do levantamento topográfico 

topográfica também é um motivo para os alagamentos ocorridos. Com 22

de duração e TR: 24,3 anos), ocorrida no dia 13 de junho de 2019.

obtidos através do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(CESMADEN) e o tempo de retorno da chuva foi calculado pe

lâmina de alagamento na avenida, chegou a 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ponto crítico de alagamento na Avenida Mascarenhas de Moraes

 

Os trabalhos de campo objetivaram: 

incluindo localização dos poços de visita (

galerias (altura da geratriz inferior da galeria até o fundo do PV

e que saem do PV; altura da geratriz superior das galerias até a tampa do PV) e dos canais 

existentes na rede de drenagem.  

O cadastro da rede de drenagem de águas pluviais da área foi fornecido pela

gestor da drenagem urbana do Recife

atualização em campo de todo o levantamento a fim de melhorar a precisão e qualidade dos 

resultados da simulação hidrológica
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Levantamento topográfico em campo 

Através do levantamento topográfico feito pela a EMLURB, foi possível verificar que a questão 

é um motivo para os alagamentos ocorridos. Com 225,83

TR: 24,3 anos), ocorrida no dia 13 de junho de 2019. Os dados pluviométricos foram 

através do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

e o tempo de retorno da chuva foi calculado pela nova equação IDF do Recife

de alagamento na avenida, chegou a 1,18m (Figura 2).  

 

Figura 2: Ponto crítico de alagamento na Avenida Mascarenhas de Moraes

Os trabalhos de campo objetivaram: o levantamento das informações para cadastramento da rede, 

poços de visita (PV’s) (coordenadas e altitude); dimensão e posição das 

galerias (altura da geratriz inferior da galeria até o fundo do PV. Diâmetro das galerias que chegam

altura da geratriz superior das galerias até a tampa do PV) e dos canais 

 

O cadastro da rede de drenagem de águas pluviais da área foi fornecido pela

gestor da drenagem urbana do Recife. Mesmo o cadastro sendo do ano de 2018

atualização em campo de todo o levantamento a fim de melhorar a precisão e qualidade dos 

hidrológica-hidráulica. 
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, foi possível verificar que a questão 

83 mm de chuva (12 h 

Os dados pluviométricos foram 

através do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

la nova equação IDF do Recife. A 

Figura 2: Ponto crítico de alagamento na Avenida Mascarenhas de Moraes 

levantamento das informações para cadastramento da rede, 

dimensão e posição das 

iâmetro das galerias que chegam 

altura da geratriz superior das galerias até a tampa do PV) e dos canais 

O cadastro da rede de drenagem de águas pluviais da área foi fornecido pela (EMLURB), órgão 

Mesmo o cadastro sendo do ano de 2018, foi necessária a 

atualização em campo de todo o levantamento a fim de melhorar a precisão e qualidade dos 
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2.3 Seleção do modelo hidrológico

 

Essa modelagem funciona como uma ferramenta que representa 

na bacia hidrográfica. Além de identificar as medidas que venham atenuar os alagamentos na área 

em estudo. O modelo SWMM foi selecionado

para alcançar simulações que retratem a realidade.

modelo, ele simula hidrogramas resultantes; determina a quantidade de escoamento gerado em cada 

sub-bacia; a vazão; a profundidade do fluxo, entre outr

versão 5.0, atualizado em 11/04/2012.

O SWMM é um modelo bastante disseminado e de uso estabilizado, é utilizado em planejamentos, 

análises e projetos ligados ao escoamento superficial e em sistemas de drenagem 

2010).  

Pode-se afirmar que o SWMM apresenta todas as características necessárias para o 

desenvolvimento deste trabalho.  

 

2.4 Dados de entrada, montagem 

 

 Após a atualização do cadastro da rede de drenagem e com fa

montagem da rede de águas pluviais para aplicar o modelo SWMM, inserindo os objetos 

junções/Nós e Condutos, que funcionam como camadas que lhe foram atribuídas informações 

cadastrais.  

 A calibração do modelo é referente ao 

2019. A calibração foi feita de forma simples

alagamento simulado no ponto de controle “nó 11”

Ferreira Costa. Tal ajuste foi possível a partir da manipulação dos parâmetros 

do SWMM. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 
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idrológico-hidráulico 

funciona como uma ferramenta que representa os demais processos que ocorrem 

na bacia hidrográfica. Além de identificar as medidas que venham atenuar os alagamentos na área 

O modelo SWMM foi selecionado, devido aos dados disponíveis

para alcançar simulações que retratem a realidade. A partir dos dados de entrada inseridos no 

modelo, ele simula hidrogramas resultantes; determina a quantidade de escoamento gerado em cada 

bacia; a vazão; a profundidade do fluxo, entre outros. O modelo usado para as simulações foi a 

versão 5.0, atualizado em 11/04/2012. 

O SWMM é um modelo bastante disseminado e de uso estabilizado, é utilizado em planejamentos, 

análises e projetos ligados ao escoamento superficial e em sistemas de drenagem 

se afirmar que o SWMM apresenta todas as características necessárias para o 

 

ontagem da rede e calibração do modelo 

Após a atualização do cadastro da rede de drenagem e com fatos verídicos, foi plausível a 

montagem da rede de águas pluviais para aplicar o modelo SWMM, inserindo os objetos 

junções/Nós e Condutos, que funcionam como camadas que lhe foram atribuídas informações 

referente ao evento de precipitação intensa ocorrid

2019. A calibração foi feita de forma simples, apenas considerando o ajuste do volume de 

no ponto de controle “nó 11” (Figura 3), em relação ao observado 

. Tal ajuste foi possível a partir da manipulação dos parâmetros 

Figura 3: Localização do Nó de controle 
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os demais processos que ocorrem 

na bacia hidrográfica. Além de identificar as medidas que venham atenuar os alagamentos na área 

dados disponíveis, que são satisfatórios 

A partir dos dados de entrada inseridos no 

modelo, ele simula hidrogramas resultantes; determina a quantidade de escoamento gerado em cada 

para as simulações foi a 

O SWMM é um modelo bastante disseminado e de uso estabilizado, é utilizado em planejamentos, 

análises e projetos ligados ao escoamento superficial e em sistemas de drenagem (ROSSMAN, 

se afirmar que o SWMM apresenta todas as características necessárias para o 

tos verídicos, foi plausível a 

montagem da rede de águas pluviais para aplicar o modelo SWMM, inserindo os objetos 

junções/Nós e Condutos, que funcionam como camadas que lhe foram atribuídas informações 

evento de precipitação intensa ocorrido em 13 de junho de 

apenas considerando o ajuste do volume de 

em relação ao observado em frente a 

. Tal ajuste foi possível a partir da manipulação dos parâmetros do modulo hidráulico 
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2.5 Delimitação e Caracterização das Subáreas
 
As subáreas foram obtidas com o auxílio do 

lotes, quadras, topografia da área e subsistemas das redes drenantes disponibilizado pela

Resultando em 2 sub- bacias de contribuição (Figura 4)

dos principais bairros da cidade do Recife 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Dados pluviométricos e curvas de 

 

Para as curvas de Marés foram considerados o evento escolhido no dia 13 de junho de 2019, 

(Tabela 1). No dia 13 ocorreu 4 registros, sendo 2 preamares e 2 baixa

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Os dados foram adquiridos através dos pluviômetros do centro nacional de monitoramento e alertas 

de desastres naturais (CEMADEN

junho de 2019, devido a intensidade e simuladas no

DATA 

13/06/2019

13/06/2019

13/06/2019

13/06/2019
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2.5 Delimitação e Caracterização das Subáreas 

com o auxílio do AutoCAD, estabelecidas a partir de delimitação de

lotes, quadras, topografia da área e subsistemas das redes drenantes disponibilizado pela

bacias de contribuição (Figura 4). A distribuição das subáreas engloba os três 

do Recife (Ipsep, Pina e Boa Viagem). 

Figura 4: Áreas de Contribuição 
 
 
 

2.6 Dados pluviométricos e curvas de mares 

de Marés foram considerados o evento escolhido no dia 13 de junho de 2019, 

). No dia 13 ocorreu 4 registros, sendo 2 preamares e 2 baixa-mar. Conforme a tabela 

Fonte: Diretoria de Hidrografia e 

foram adquiridos através dos pluviômetros do centro nacional de monitoramento e alertas 

CEMADEN). A precipitação selecionada foi a que aconteceu no dia 13 de 

junho de 2019, devido a intensidade e simuladas no SWMM. Com a adição da curva de Maré 

 HORA ALTURA (M) 

13/06/2019 00:50 2,000 

13/06/2019 07:00 0,500 

13/06/2019 13:00 2,200 

13/06/2019 19:30 0,400 
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estabelecidas a partir de delimitação de 

lotes, quadras, topografia da área e subsistemas das redes drenantes disponibilizado pela EMLURB. 

distribuição das subáreas engloba os três 

de Marés foram considerados o evento escolhido no dia 13 de junho de 2019, 

mar. Conforme a tabela 

idrografia e Navegação (DHN). 

foram adquiridos através dos pluviômetros do centro nacional de monitoramento e alertas 

precipitação selecionada foi a que aconteceu no dia 13 de 

om a adição da curva de Maré 
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acoplado com as precipitações (Figura 5), compreendeu que houve uma diminuição da maré a partir 

das 01:00 hora da manhã do dia 13 de junho e voltou a ascender após as 7:00 horas da manhã do 

próprio dia com uma preamar chegando a 2,20m, embora com uma diferença de 7 horas as chuvas 

não cessaram originando transtornos. Só chegou a acontecer a baixa-mar a partir das 14:00 da tarde. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Gráfico com a relação precipitação x maré do dia 13/06/2019 
 

2.7 Simulação 

 

As simulações foram feitas para o evento de chuva de 13 de junho de 2019 (total precipitado de 

225,82 mm e 12 horas de duração), considerando duas situações: 

- Rede existente, considerando as interferências constatadas, com os resultados da calibração do 

modelo; e 

- Rede projetada, considerando a readequação dos diâmetros em trecho da rede de microdrenagem. 

Foi instalado em toda a sua extensão, diâmetros de 1,00m, para fazer um papel inverso da rede 

existente. Foi pensado dessa forma, para que quando houver precipitação, a água ir embora com 

folga. Em síntese a rede foi projetada para ter funcionalidade.  

Em ambas as situações, foram simulados os volumes de alagamento e a lâmina d’água. O resultado 

da lâmina d’água foi obtido através de uma subtração entre as profundidades máximas dos PV’S e 

as profundidades máximas de alagamento do nó de controle (nó 11). 

 

 

 



 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

3.1 Simulação da rede existente e projetada

A calibração foi realizada na rede 

sendo a rede existente a de maior taxa de alagação com valor da lâmina d’água igual 

seja, maior intensidade de água escoada para a avenida, aumentando ainda mais a contribuição no 

montante da rede. O resultado da lâmina d’água foi obtido através de uma subtração 

profundidades máximas dos PV’S e as profundidades máximas de alagamento do nó de controle 

(Nó11).  

 O erro de continuidade (escoamento superficial e propagação de vazão)

projetada foi de 0.08% e 0.06% respectivamente. 

simulação está dentro dos limites de verificação exigidos, com estimações abaixo de 10%

que a simulação está dentro dos limites, legitimou que obteve um ótimo desempenho, com erros 

pequenos na equação do balanço de massa (c

propagação de vazão, considerando que os dados de entrada foram informados corretamente.

 Após o modelo ser calibrado para a

No evento do dia 13 de junho de 2019, foram checados os resultados dos histogramas de 

acumulado de alagamento e lâmina d’água de alagamento no ponto de controle (nó 11), seguem os 

resultados das simulações nas Figuras 6 e 7.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6- Volume acumulado de alagamento (nó 11) evento do dia 13 de junho de 2019.
 

  A figura anterior, mostra o hidrograma de volumes acumulados de alagamento da rede projetada e 

da rede existente. Na rede existente, até às 07

esse horário, às 8h00 dá-se o início de novos alagamentos de 17,85 m³, chegando a um volume 

máximo de 123.297,34 m³ às 23h

 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

  

ÕES   

da rede existente e projetada 

A calibração foi realizada na rede existente e na rede projetada. Ocorreu alagamento

sendo a rede existente a de maior taxa de alagação com valor da lâmina d’água igual 

seja, maior intensidade de água escoada para a avenida, aumentando ainda mais a contribuição no 

montante da rede. O resultado da lâmina d’água foi obtido através de uma subtração 

máximas dos PV’S e as profundidades máximas de alagamento do nó de controle 

(escoamento superficial e propagação de vazão) da rede existente e da rede 

projetada foi de 0.08% e 0.06% respectivamente. Ao que diz respeito do Erro de Continuidade, a 

simulação está dentro dos limites de verificação exigidos, com estimações abaixo de 10%

que a simulação está dentro dos limites, legitimou que obteve um ótimo desempenho, com erros 

pequenos na equação do balanço de massa (continuidade) para o escoamento superficial e para a 

propagação de vazão, considerando que os dados de entrada foram informados corretamente.

para a rede existente, foi procedida a simulação para 

dia 13 de junho de 2019, foram checados os resultados dos histogramas de 

acumulado de alagamento e lâmina d’água de alagamento no ponto de controle (nó 11), seguem os 

resultados das simulações nas Figuras 6 e 7. 

 
acumulado de alagamento (nó 11) evento do dia 13 de junho de 2019.

, mostra o hidrograma de volumes acumulados de alagamento da rede projetada e 

da rede existente. Na rede existente, até às 07h45, o volume de alagamento se mantém estáve

se o início de novos alagamentos de 17,85 m³, chegando a um volume 

h45. Com isso, mostra-se que a rede é inoperante e que houve uma 
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correu alagamento nas duas redes, 

sendo a rede existente a de maior taxa de alagação com valor da lâmina d’água igual a (1,43), ou 

seja, maior intensidade de água escoada para a avenida, aumentando ainda mais a contribuição no 

montante da rede. O resultado da lâmina d’água foi obtido através de uma subtração entre as 

máximas dos PV’S e as profundidades máximas de alagamento do nó de controle 

da rede existente e da rede 

Erro de Continuidade, a 

simulação está dentro dos limites de verificação exigidos, com estimações abaixo de 10%. Sabendo 

que a simulação está dentro dos limites, legitimou que obteve um ótimo desempenho, com erros 

ontinuidade) para o escoamento superficial e para a 

propagação de vazão, considerando que os dados de entrada foram informados corretamente. 

, foi procedida a simulação para a rede projetada. 

dia 13 de junho de 2019, foram checados os resultados dos histogramas de volume 

acumulado de alagamento e lâmina d’água de alagamento no ponto de controle (nó 11), seguem os 

acumulado de alagamento (nó 11) evento do dia 13 de junho de 2019. 

, mostra o hidrograma de volumes acumulados de alagamento da rede projetada e 

o volume de alagamento se mantém estável. Após 

se o início de novos alagamentos de 17,85 m³, chegando a um volume 

que a rede é inoperante e que houve uma 
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redução do volume acumulado de alagamento de 13,73% da rede ex

mostrando que a rede projetada é a mais eficiente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Lâmina d’água (nó 11) evento do dia 13 de junho de 2019
 
 
  Como mostra no hidrograma da lâmina d’água, houve a simulação da rede projetada e da rede 

existente. A rede existente teve um aumento da lâmina d’água a partir das 08

só aumentando a profundidade de alagamento, chegando a 1,422 m à

rede projetada foram verificados

Houve bastante oscilações, inclusive um pico de 0,902 m às 13

existente, pois às 23h45, tal rede se e

se que foi obtido uma taxa de redução de 36,57% da rede existente para a rede projetada. Sendo

mais uma vez, a rede projetada a mais eficiente.

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Com estudos realizados sobre a 

foram detectados os seguintes problemas de drenagem

- Ausência de limpeza periódica

contribuição para impedir alagamentos no local;

- Bloqueio do fluxo de águas pluviais das galerias de drenagem devido a

começando com seção de 0,60m de diâmetro, passa para 1,00m e volta para 

diâmetros. 
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redução do volume acumulado de alagamento de 13,73% da rede existente, para a rede projetada

ostrando que a rede projetada é a mais eficiente. 

 
: Lâmina d’água (nó 11) evento do dia 13 de junho de 2019

Como mostra no hidrograma da lâmina d’água, houve a simulação da rede projetada e da rede 

existente. A rede existente teve um aumento da lâmina d’água a partir das 08h

só aumentando a profundidade de alagamento, chegando a 1,422 m às 23h45. 

s os alagamentos a partir das 07h15, com um valor de 0,032 m

bastante oscilações, inclusive um pico de 0,902 m às 13h30. Porém, não ultrapassou a rede 

rede se encontrava com 0,772 m de lâmina d’água. Com isso

se que foi obtido uma taxa de redução de 36,57% da rede existente para a rede projetada. Sendo

a rede projetada a mais eficiente. 

sobre a ocorrência dos alagamentos na Avenida Mascarenhas de Moraes, 

problemas de drenagem: 

Ausência de limpeza periódica da microdrenagem, tornando inoperante as redes drenantes na 

contribuição para impedir alagamentos no local; 

loqueio do fluxo de águas pluviais das galerias de drenagem devido ao estrangulamento de rede, 

de 0,60m de diâmetro, passa para 1,00m e volta para 
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istente, para a rede projetada, 

: Lâmina d’água (nó 11) evento do dia 13 de junho de 2019 

Como mostra no hidrograma da lâmina d’água, houve a simulação da rede projetada e da rede 

h00, daí em diante, foi 

45. Por outro lado, na 

com um valor de 0,032 m. 

30. Porém, não ultrapassou a rede 

ncontrava com 0,772 m de lâmina d’água. Com isso, verificou-

se que foi obtido uma taxa de redução de 36,57% da rede existente para a rede projetada. Sendo, 

na Avenida Mascarenhas de Moraes, 

inoperante as redes drenantes na 

o estrangulamento de rede, 

de 0,60m de diâmetro, passa para 1,00m e volta para seção com 0,60m de 
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Através da simulação de um evento de chuva de 225,83 mm com duração de 12 horas, verificou-se 

uma redução da taxa de volume acumulado do alagamento de 13,75%, da rede existente para a rede 

projetada, e uma redução de taxa de lâmina d’água do alagamento de 36,57%, também da rede 

existente para a rede projetada.  

Conclui-se que a rede projetada apresentou maior eficácia hidráulica, dando resultados positivos e 

satisfatórios em relação à redução dos volumes nos PV’S e redução da quantidade de águas na 

avenida. Entretanto, cabe salientar que apenas essa alternativa não seria suficiente para erradicar os 

alagamentos no local. 

 Diante do exposto, nota-se a relevância do estudo em questão, que, adicionado a medidas 

complementares, constitui um potencial alternativa para readequação da rede de microdrenagem no 

trecho da Avenida Mascarenhas de Moraes.  
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