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RESUMO 

A expansão acelerada de centros urbanos tem consequências diretas nas redes de drenagem 

pluvial. O aumento da impermeabilização, devido à ocupação do solo, e a redução de áreas verdes 

têm significativo impacto nos volumes escoados. Em determinados pontos de uma bacia 

hidrográfica, isso pode resultar em enchentes, devido à redução da infiltração de água no solo, do 

tempo de concentração e, consequente, do aumento nos volumes escoados e nas vazões de pico.  

Uma das soluções correntemente empregadas para a mitigação desse problema são medidas 

de controle na fonte, a exemplo dos microrreservatórios, que visam diminuir o pico de cheias, 

armazenando os volumes escoados e liberando-os temporariamente. Utilizados para diferente 

propósito, mas que geram efeitos semelhantes, os reservatórios de aproveitamento da água da chuva 

para usos não potáveis vêm sendo cada vez mais utilizados, pois sua utilização também tem o 

benefício adicional de redução do consumo de água tratada, promovendo a conservação dos 

mananciais. 

 Assim, esse trabalho teve como objetivo avaliar qual seria a redução na vazão escoada para 

uma rede de microdrenagem, se o uso da água da chuva fosse praticado em um loteamento, levando 

em conta que ainda não existem resultados conclusivos a cerca de qual seria o real benefício que 

sistemas de aproveitamento de água de chuva poderiam trazer para as redes de microdrenagem. Para 

atender a esse objetivo foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

a) construção de uma microbacia urbana hipotética: desenvolvida por apresentar maior 

facilidade na representação gráfica, e também, para fins de dimensionamento, sendo 

que foram desenvolvidos lotes padrão; 

b) dimensionamento convencional das redes de microdrenagem: utilizando a fórmula de 

Manning e a vazão máxima de projeto; 

c) dimensionamento dos reservatórios para aproveitamento da água da chuva: utilizada 

metodologia baseada na análise do número máximo de dias consecutivos sem chuva 

registrados em cada ano da série histórica utilizada, associada a um período de 

recorrência do evento; 

d) estimativa de demandas para usos não potáveis; 

e) simulação de balanço de volumes para identificação de extravasamentos: com 

intervalo de tempo diário, a partir de dados reais de chuva; 

f) redimensionamento das redes de microdrenagem: calculada a intensidade da chuva 

de maior excedência, foi feito novamente o dimensionamento das galerias através do 

cálculo das novas vazões; 

g) comparação de diâmetros. 

 

Para melhor análise do impacto do aproveitamento da água da chuva nas galerias de 

drenagem, a microbacia teve sua área duplicada. A partir dessa nova área da microbacia hipotética, 

pôde-se realizar um novo dimensionamento e assim comparar com os resultados já obtidos 

previamente. 

Depois de concluídas todas as análises referentes ao dimensionamento das redes de 

microdrenagem, pôde-se chegar aos valores finais das vazões máximas e também dos diâmetros 
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comerciais adotados para cada trecho da rede nas duas situações analisadas: sem os reservatórios de 

aproveitamento, e com os reservatórios de aproveitamento de água da chuva.  

Analisando os dados obtidos, observou-se que há diminuição das vazões máximas 

calculadas quando se faz uso do reservatório de aproveitamento da água da chuva. Essa diminuição 

foi da ordem de 6 a 7%, o que não é determinante para a mudança de diâmetro da rede calculada, ao 

menos para esta escala de análise, levando em conta que, com a área reduzida, as vazões são 

relativamente pequenas. 

Considerando a área da microbacia aumentada em duas vezes, foi possível notar que a 

redução das vazões permanece em torno de 6 a 7%, porém por causa desse aumento de área, as 

vazões aumentaram significativamente, tanto que foram observadas reduções nos diâmetros 

nominais comerciais calculados.  

Desta forma, à medida que a escala de análise da bacia hidrográfica vai aumentando, e que 

os lotes façam uso do reservatório para aproveitamento da água pluvial, há aumento no número de 

trechos de redes de microdrenagem nos quais é possível reduzir a capacidade hidráulica necessária. 

A série histórica de dados de chuva utilizada para o dimensionamento do reservatório tem 

10 anos. Portanto, as redes de microdrenagem dimensionadas para um tempo de retorno de 2 anos 

poderiam falhar 5 vezes neste mesmo período. 

Ainda que a impermeabilização das vias públicas possa gerar significativo escoamento 

superficial, a aplicação dos reservatórios de aproveitamento de água da chuva, em escala de lotes, 

ocasiona um extravasamento que corresponde a uma chuva cuja intensidade é de apenas 77,09 

mm/h no dia em que há maior extravasamento do reservatório, a partir da simulação da série 

histórica. Essa precipitação, bem como o tempo de recorrência, se comparados aos dados de projeto 

podem ser considerados insignificantes. Sendo assim, o sistema de drenagem da microbacia não 

falharia nenhuma vez durante um período de 10 anos; portanto, verificou-se, nesta situação, que o 

reservatório de aproveitamento de água da chuva também teria cumprido a função de controle do 

escoamento pluvial.  
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