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RESUMO 

O desenvolvimento do presente trabalho visa avaliar a capacidade e a viabilidade da 

utilização de modelos hidrológicos de alta resolução em bacias urbanas. Dentro desse âmbito 

procura-se analisar a utilização de práticas de manejo dos recursos hídricos que possibilitem a 

diminuição das cheias naturais com redução dos impactos sobre os sistemas de drenagem e a 

melhoria ou manutenção dos aspectos qualitativos desses recursos. A metodologia utilizada permite 

observar as problemáticas advindas da representação da área de estudo através dos modelos 

computacionais, tendo-se em vista os esforços manuais envolvidos para obtenção e inserção dos 

parâmetros bem como dos demais elementos que caracterizam as bacias. A busca inserida no 

contexto de analise e representação das bacias através dos modelos computacionais justifica-se, por 

exemplo, pela necessidade de representar os processos hidrológicos pertinentes aos locais com 

características tipicamente residenciais. Para facilitar a aquisição dos resultados e das avaliações, o 

processo metodológico foi agrupado segundo duas principais vertentes, sendo elas: 1º - Uso de um 

modelo hidrológico distribuído, já difundido na literatura, para gerar simulações dos aspectos 

quantitativos dos deflúvios no âmbito da microdrenagem. Nesse caso, o modelo é empregado 

utilizando um conceito tradicional aplicado na elaboração de projetos de microdrenagem no que diz 

respeito à discretização das áreas da contribuição da bacia. O modelo utilizado para o 

desenvolvimento dessa atividade foi o SWMM (Storm Water Management Model); 2º - 

Apresentação da proposta do desenvolvimento de um modelo próprio que seja capaz de realizar 

simulações no contexto da hidrologia de águas urbanas. Nessa condição, o modelo deve avalizar a 

bacia discretizando as áreas de contribuição em nível de lote; O modelo encontra-se em fase de 

desenvolvimento e, inicialmente, está sendo concebido para gerar avaliações quantitativas no 

âmbito da microdrenagem. Para tanto, considera-se que a bacia de estudo é compreendida como 

uma área formada pela associação de lotes, quadras e demais elementos/dispositivos que 

caracterizam o sistema de drenagem local. Tratando-se de um modelo voltado exclusivamente para 

bacias urbanas, cada lote é designado para representar a configuração de uma residência de padrão 

unifamiliar, satisfazendo distintas condições de uso e ocupação da área desse lote no qual se 

estabelece a referida residência.  
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