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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento urbano afeta o escoamento natural das águas pluviais, tornando os 

sistemas de drenagem urbana insuficientes à medida que aumentam as áreas impermeabilizadas da 

bacia hidrográfica, em razão do aumento das vazões e dos volumes escoados superficialmente. Uma 

das soluções atualmente empregada é a utilização de microrreservatórios (MRs) em lotes, visto que 

atuam no combate a enchentes, à medida que armazenam os volumes escoados e reduzem as vazões 

de pico drenadas para as redes de drenagem pluvial. 

No Brasil, o uso de microrreservatórios individuais é uma alternativa crescente, sendo 

previsto, recomendado ou obrigatório na legislação de diversos municípios brasileiros, como Belo 

Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, dentre outros (Baptista et al., 2005). Os MRs em lotes, além 

de atuarem no controle do escoamento pluvial, permitem, ainda, a possibilidade do aproveitamento 

das águas da chuva para fins não potáveis (Drumond et al, 2011). 

Visto que as metodologias utilizadas no dimensionamento dos reservatórios de 

aproveitamento de água da chuva divergem dos critérios normalmente empregados para 

dimensionar os microrreservatórios, questiona-se se um reservatório dimensionado para a primeira 

situação também pode ser utilizado como estrutura de controle de escoamento pluvial. Corrobora 

para esta dúvida, a falta de estudos conclusivos a respeito dos reais benefícios que a captação da 

água da chuva e seu aproveitamento têm sobre as redes de microdrenagem urbana (Drumond et al, 

2011). 

Assim, o objetivo desta pesquisa é avaliar, em longo prazo, o impacto que a utilização de 

reservatórios dimensionados para o aproveitamento de água da chuva para fins não potáveis gera no 

dimensionamento das redes de microdrenagem pluvial, quando comparado à utilização de 

microrreservatórios, permitindo inferir se este sistema pode ser considerado, também, como uma 

medida para o controle do escoamento pluvial. 

 

METODOLOGIA 

Para representar e quantificar os impactos do aproveitamento da água da chuva com a 

utilização dos reservatórios nos lotes, foi utilizada a montagem de uma bacia hidrográfica urbana 

hipotética, baseada em características de uma bacia real da cidade de Porto Alegre-RS, na qual 

foram contemplados diversos segmentos de redes de micro e macrodrenagem, além da 

representação detalhada dos possíveis planos de escoamento, de acordo com o trabalho de Tassi 

(2002). 

Na bacia hipotética foram concebidos lotes padrão de 300 m
2
, distribuídos de maneira a 

cobrirem a superfície da bacia a ser simulada, resultando em uma área de 977 ha com uma 

representação detalhada das superfícies da bacia (telhados, calçadas, jardins, passeios públicos e 

ruas), incluindo a distribuição das redes de drenagem (TASSI, 2002). 

Para dimensionar o MR que deveria ser instalado em cada lote para o controle do 

escoamento pluvial foram consideradas as diretrizes do Decreto nº 15.371 de 17 de novembro de 

2006 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. De acordo com este Decreto, as características do 

reservatório devem ser tais que mantenham uma vazão máxima na saída do lote equivalente a 20,8 

L/seg/ha. 

Para simular as superfícies contempladas em detalhe na montagem da bacia, foi utilizado um 

modelo no qual é possível representar diferentes planos de escoamento, redes de microdrenagem 
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bem como, a retirada de água do reservatório para aproveitamento da água da chuva no lote. Para 

isso, foi utilizado o modelo descrito no trabalho de Tassi (2002), onde o escoamento superficial, 

gerado nos lotes, passeios públicos, ruas e redes de microdrenagem, é propagado com um modelo 

de onda cinemática (Schaake, 1971). O modelo calcula a precipitação efetiva pelo método da Curva 

Número do SCS, e está desenvolvido na linguagem de programação FORTRAN.  

Ao modelo utilizado por Tassi (2002), foi agregada uma sub-rotina que possibilita a 

simulação contínua, visto que o modelo original é preparado para eventos, e uma segunda sub-

rotina, que torna possível a simulação das retiradas de água dos reservatórios para atender às 

demandas não potáveis.  

Para a criação da sub-rotina, foi utilizado um modelo para simulação contínua com o método 

da Curva Número. O modelo LTHS MICHEL de Michel et. al (2005), que introduz no modelo 

original do CN, a atualização diária do parâmetro CN, considerando chuva antecedente e a umidade 

disponível no solo. 

Foi utilizado o balanço de volumes, com a atualização do volume do reservatório em função 

da chuva antecedente e demandas. Em cada intervalo de tempo de simulação, o modelo forneceu 

dados sobre os volumes extravasados do reservatório para o sistema de redes de drenagem. 

Na sequência, é realizada uma análise comparativa entre as vazões geradas para a rede de 

microdrenagem, observando se a utilização de reservatório para aproveitamento de água de chuva 

pode gerar o mesmo efeito que o MR tem no controle do escoamento pluvial. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 
 Até o presente momento, foram realizadas simulações com a utilização de 

microrreservatórios (MR) nos lotes de uma sub-bacia de aproximadamente 1,5 km
2
, onde foi 

determinado o volume necessário para o MR e a vazão máxima de saída do lote, que resultaram em 

um MR retangular com um volume de 5m
3
 (2,5m x 2,5m x 1m) e uma vazão de 0,62 L/s com um 

descarregador de fundo (orifício) com diâmetro de 0,18m, que atendeu à vazão de restrição prevista 

no Decreto da cidade de Porto Alegre. Como critério de projeto, foi utilizado um tempo de retorno 

de 5 anos com uma duração de 1 hora.  

Verificou-se que os diâmetros das redes de microdrenagem apresentam uma considerável 

redução quando os MRs são implantados nos lotes, principalmente a jusante do sistema, onde 

reduziu-se diâmetros de 80 cm para 40 cm, percebeu-se também que foi possível manter a maioria 

dos trechos com diâmetros mínimos de 30 cm. 

Observou-se que em todos os trechos, independentemente do número de quarteirões de 

contribuição, ocorre uma significativa redução nas vazões geradas com a utilização de MRs nos 

lotes, o que é benéfico do ponto de vista dos sistemas de redes de drenagem, tanto pela 

possibilidade de adoção de menores diâmetros, como pela menor velocidade de propagação do 

escoamento. 

Os resultados apresentados são parciais, até a data de realização do evento serão 

apresentados mais resultados, inclusive a parte de simulação contínua. 
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