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RESUMO - A crescente urbanização e consequente impermeabilização do solo resultaram em um 

aumento do risco de inundações e carreamento de sedimentos, diminuição da infiltração local e em 

possíveis impactos ambientais e sociais. O cenário atual da drenagem urbana tradicional não tem 

sido suficiente e eficiente para atender as cidades e a população. Assim, a busca por sistemas 

sustentáveis de drenagem tem se popularizado no mundo todo. O objetivo deste trabalho foi simular 

a implantação de medidas de desenvolvimento de baixo impacto (LIDS), sendo elas trincheira de 

infiltração e bacias de biorretenção nos lotes e pavimentos permeáveis nas calçadas, em um cenário 

fictício de pós-urbanização e realizar a comparação dos cenários de pré e de pós-urbanização com 

os LIDS para três diferentes séries de chuva, em uma determinada área de um loteamento 

hipotético. A partir dos resultados das simulações foi possível verificar que quando implementados 

os LIDS, o hidrograma da área urbanizada aproximou-se ao da área não urbanizada.  

 

ABSTRACT - The increasing urbanization and the consequent waterproofing of the soil resulted in 

an increased risk of flooding and sediment transport, decreased local infiltration and possible 

environmental and social impacts. The current scenario of traditional urban drainage has not been 

sufficient and efficient to serve cities and the population. Thus, the search for sustainable drainage 

systems has become popular worldwide. The objective of this work was to simulate the 

implantation of Low Impact Development (LIDS), namely infiltration trench and bio-retention 

basins in the lots and permeable pavements on the sidewalks, in a fictitious post urbanization 

scenario and to compare the pre and post urbanization scenarios with the LIDS for three different 

rain series, in a certain area of a hypothetical subdivision. From the results of the simulations it was 

possible to verify that when the LIDS were implemented, the hydrograph of the urbanized area 

approached that of the non-urbanized area. 
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INTRODUÇÃO 

A crescente urbanização e a consequente impermeabilização do solo acarretaram em graves 

danos e prejuízos para a população, para as cidades e para o ciclo hidrológico. Neste, como 

principais consequências houve a diminuição da infiltração de água no solo e o aumento do 

escoamento superficial [Woods-Ballard et al, (2015)]. 

Os sistemas de drenagem urbana tradicionais não estão sendo suficientes para compensar os 

prejuízos da urbanização e da impermeabilização do solo. Para complementar os sistemas de 

drenagem urbana, novos conceitos e técnicas, tais como os Sistemas Sustentáveis de Drenagem 

Urbana (SuDS), vêm sendo implementados. De acordo com Fletcher (2014) os SuDS são um 

conjunto de abordagens sustentáveis descentralizado e em menor escala, utilizados para lidar na 

fonte com as águas pluviais, desacelerar o escoamento superficial e maximizar a infiltração.  

O objetivo deste trabalho é o de analisar, com o auxílio do software EPA SWMM, o 

comportamento da drenagem urbana, com três cenários de uso e ocupação do solo diferentes – o de 



pré-urbanização, pós-urbanização e pós-urbanização com a implementação de medidas estruturais 

de drenagem urbana sustentável, mediante chuvas com diferentes características, e comparar o 

escoamento superficial das diferentes situações. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Para realizar a análise dos sistemas de drenagem, utilizou-se o software EPA SWMM – Storm 

Water Management Model 5.1, da agência de proteção ambiental dos Estados Unidos da América, 

disponível gratuitamente na página da agência. O software simula em áreas urbanas a quantidade e 

a qualidade do escoamento superficial para eventos isolados ou séries de precipitação de longa 

duração, durante um período de simulação composto por múltiplos intervalos de tempo 

(ROSSMAN, 2010). 

Utilizou-se o projeto da microdrenagem de um loteamento hipotético como base para o 

traçado da topologia de rede no SWMM. A seguir, foi realizada a locação das singularidades (bocas 

de lobo e dos poços de visita), o traçado das tubulações, e a delimitação das áreas de contribuição, 

chamadas de sub-bacias. As sub-bacias, foram divididas em lotes, calçadas e em ruas. Com os 

dados do projeto de microdrenagem do loteamento hipotético foram calculadas as cotas e as 

profundidades de cada singularidade. 

As seguintes suposições foram feitas quanto as características do solo: o solo possui baixa 

capacidade de infiltração e foi classificado como pertencente ao grupo C, do método da Curva 

Número (CN), do SCS – Serviço de Conservação do Solo. De acordo com Sartori et al. (2005), o 

SCS divide os solos em quatro grupos, e leva em consideração as características de infiltração e a 

produção de escoamento superficial. Os valores de CN utilizados neste trabalho para os cenários de 

pré-urbanização e de pós-urbanização e seus respectivos percentuais de impermeabilização são 

apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Valores de CN e de impermeabilização para áreas urbanas 

Sub bacias 
Curva Número (CN) Impermeabilização (%) 

Pré-Urbanização Pós-Urbanização Pré-Urbanização Pós-Urbanização 

Lotes 75 85 10 70 

Ruas 98 98 98 98 

Calçadas 75 91 10 95 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

No que diz respeito às chuvas de projeto, o trabalho levou em contra três diferentes 

precipitações. As medidas estruturais adotadas para a área foram: trincheiras de infiltração, 

biorretenções e os pavimentos permeáveis. Todas utilizadas apenas no cenário de pós-urbanização 



no intuito de comparar com o cenário sem as medidas e aproximar o hidrograma de pós-

urbanização do hidrograma do cenário de pré-urbanização. Em todos os lotes se simulou a 

implantação de uma trincheira de infiltração e um reservatório de detenção, ocupando 10% da área 

total de cada lote. Em todas as calçadas se simulou a implantação de pavimentos permeáveis, estes 

ocupando 50% da área total de calçadas. Foi considerado um dreno de fundo em todas as medidas 

estruturais para evitar transbordamentos. A vazão de saída do dreno foi lançada na rede de 

microdrenagem. As medidas estruturais foram inseridas utilizando o módulo de Low Impact 

Development (LID) do EPA SWMM. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Análise de todos os cenários  

Nos cenários de pós-urbanização foram implementados os LIDs. As figuras 1, 2 e 3, mostram 

a implementação dos sistemas de drenagem para o cenário de pós-urbanização utilizando as chuvas: 

CHUVA1, CHUVA2 e CHUVA3, respectivamente.  

 
 

Figura 1- Hidrogramas comparativos para a CHUVA1 

 



 
Figura 2 - Hidrogramas comparativos para a CHUVA2 

 

 

 
Figura 3 - Hidrogramas comparativos para a CHUVA3  

 

Os resultados obtidos para os três hidrogramas eram esperados. Foi possível observar que a 

vazão de pico levou menos tempo para ser alcançada e foi muito menor no cenário de pré-

urbanização, quando comparada ao cenário de pós-urbanização, pois no cenário de pré-urbanização 

a água infiltra em maior quantidade no solo, por ter menor quantidade de áreas impermeabilizadas. 

A simulação no cenário de pós-urbanização sem  medidas mitigatórias para as três diferentes 

precipitações gerou um hidrograma  no qual a vazão de pico e o escoamento superficial se 

mostraram consideravelmente maiores do que no cenário de pré-urbanização.  



Nos cenários de pós-urbanização com LIDS é possível observar que o hidrograma gerado 

aproxima-se ao hidrograma das condições de pré-urbanização. Portanto, as trincheiras de 

infiltração, as bacias de biorretenção e os pavimentos permeáveis podem contribuir de forma efetiva 

para o controle do escoamento superficial na área de estudo aliviando a pressão exercida pela 

urbanização nos sistemas de drenagem urbana. Outrossim,  Bai et al, (2019) realizaram um estudo 

implantando pavimentos permeáveis, jardins de chuva, cinturões verdes côncavos e telhados verdes 

em um loteamento e também contataram uma diminuição do escoamento superficial para todos os 

cenários LIDS. 

Observando os resultados obtidos nos três cenários, pode-se observar o efeito da mudança do 

uso e ocupação do solo das bacias hidrográficas no hidrograma da mesma. A falta de gestão do 

escoamento superficial e a não mitigação do impacto da impermeabilização do solo nas bacias 

hidrográficas pode contribuir com enchentes e inundações a jusante. 

Para os resultados serem efetivamente aplicados na prática deve ser realizada a calibração e a 

validação do modelo.  

 

CONCLUSÃO 

 

Nas simulações comparando os cenários de pré e de pós-urbanização sem os LIDS, foi 

visivelmente grande a diferença entre os hidrogramas, sendo que os do cenário de pós-urbanização 

apresentaram altos picos de escoamento superficial. Já nos cenários de pós-urbanização com a 

implantação dos LIDS os picos de escoamento superficial diminuíram significativamente, se 

aproximando do cenário de pré-urbanização e cumprindo assim seu objetivo de forma sustentável 

como citado na literatura.  

Este estudo mostra a importância dos modelos computacionais para a concepção e o 

dimensionamento dos sistemas de drenagem urbana, pois possibilitam avaliar previamente 

alternativas de controle nas bacias hidrográficas. 

Com os resultados das combinações das simulações, é possível concluir que a utilização de 

trincheiras de infiltração combinadas às bacias de biorretenção nos lotes, somadas a implantação de 

pavimentos permeáveis nas calçadas demonstraram eficiência tanto na redução do volume de 

escoamento superficial quanto na redução das vazões de pico, para o cenário apresentado e para os 

três eventos de precipitação distintos. 

.  
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