
IX Encontro Nacional de Águas Urbanas – Belo Horizonte – MG – 08 a 10 de agosto de 2012 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA HIDRÁULICA DAS INTERVENÇÕES 

ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA  

DO CÓRREGO LEITÃO 

Fernando Lima
(1)

; Dênis Plec
(2)

; Daniel Miranda
(3)

; Alessandra Rabelo
(4)

 

(1)
Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda., fernando.lima@potamos.com.br 
(2)

Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda., denis.plec@potamos.com.br 
(3)

Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda., daniel.miranda@potamos.com.br 
(4)

Potamos Engenharia e Hidrologia Ltda., alessandra.rabelo@potamos.com.br 

 

Palavras-chave: Córrego Leitão; Inundações; Hidráulica Bidimensional. 

1. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, foram desenvolvidos estudos para avaliação da eficiência hidráulica do 

sistema de macrodrenagem da bacia do córrego Leitão, localizada na região Centro-Sul de Belo 

Horizonte, visando ao diagnóstico do sistema existente e avaliação das intervenções estruturais 

previstas para a região. Ademais, foram propostas soluções em nível conceitual, a fim de assegurar 

a eficiência hidráulica do sistema e o atendimento ao risco hidrológico pretendido pela 

Administração Municipal. 

A motivação desse trabalho decorre do histórico de inundações no trecho situado a jusante 

do Reservatório Santa Lúcia – RSL, abrangendo a galeria do córrego Leitão ao longo da Av. 

Prudente de Morais até o cruzamento com a Av. do Contorno. Um dos pontos críticos desse trecho, 

frequentemente inundado no período chuvoso, é a confluência com a galeria da Rua Joaquim 

Murtinho, por conta da reduzida capacidade hidráulica da galeria do córrego Leitão próximo à 

confluência e, sobretudo, da conformação desfavorável do greide da pista da Rua Joaquim 

Murtinho, que apresenta uma acentuada depressão em seus últimos 100 metros. 

2. METODOLOGIA, CRITÉRIOS E PREMISSAS 

A avaliação hidráulica da galeria do córrego Leitão se baseou em vazões com até 50 anos de 

período de retorno. Devido ao fato do sistema de macrodrenagem da bacia do córrego Leitão 

apresentar insuficiência hidráulica mesmo para vazões com baixo período de retorno, procedeu-se 

inicialmente a uma avaliação da vazão de restrição nos trechos de interesse. Para tanto, foram 

realizadas simulações hidráulicas de maneira a identificar não só as restrições geométricas, mas 

também a influência das confluências de galerias nas vazões de restrição correspondentes. 

O escopo das simulações hidrológicas compreendeu a porção da bacia hidrográfica do 

córrego Leitão cujo exutório está localizado no cruzamento com a Rua Gonçalves Dias, totalizando 

aproximadamente 9,1 km² de área de drenagem. Já o escopo das simulações hidráulicas foi restrito 

às seguintes estruturas de macrodrenagem: (i) galeria do córrego Leitão ao longo da Av. Prudente 

de Morais e das ruas Marília de Dirceu, Curitiba, Bárbara Heliodora e São Paulo, estendendo-se por 

cerca de 2,7 km desde o RSL até a grelha G51, logo a jusante do cruzamento com a Rua Gonçalves 

Dias; e (ii) galeria da Rua Joaquim Murtinho; muito embora as vazões oriundas das demais sub-

bacias tenham sido consideradas nos pontos de lançamento de suas respectivas galerias de 

macrodrenagem. 

Foram avaliados diversos cenários de intervenções estruturais no sistema de macrodrenagem 

da bacia do córrego Leitão, e, em todos, foi considerada a dragagem de 1,80 m no leito do RSL e o 

rebaixamento do NAnormal em 1,50 m, indicados pela SUDECAP. Nos cenários que contemplaram 

alguma derivação de vazão da galeria principal para uma galeria paralela, a partição de vazões para 

os trechos de jusante foi realizada por meio de simulações hidráulicas bidimensionais no trecho da 

derivação, levando-se em conta os aspectos geométricos e hidráulicos que condicionam a referida 

partição de vazões. 
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3. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Observou-se que o sistema de macrodrenagem da bacia do córrego Leitão é insuficiente 

mesmo para vazões associadas a 2 anos de período de retorno. O trecho da galeria do córrego Leitão 

com maior restrição hidráulica está localizado nas proximidades do cruzamento com a Rua Joaquim 

Murtinho, devido às dimensões reduzidas e à baixa declividade. Já a própria galeria da Rua Joaquim 

Murtinho tem sua restrição associada ao afogamento da seção de jusante pelos níveis na galeria do 

córrego Leitão. Assim, a vazão de restrição na galeria do córrego Leitão é da ordem de 30 m³/s. 

Para que não haja afogamento do desemboque da galeria da Rua Joaquim Murtinho e a consequente 

perda de eficiência hidráulica, a vazão limite na galeria do córrego Leitão é de apenas 20 m³/s. 

Portanto, foi possível ratificar a limitação hidráulica do sistema de macrodrenagem da bacia do 

córrego Leitão, cuja suficiência hidráulica encontra-se muito aquém dos critérios de projeto 

adotados pela SUDECAP. 

A partir da análise de diversas alternativas de intervenções, foi possível identificar um 

conjunto de ações que, somadas, permitem elevar a capacidade hidráulica do sistema de 

macrodrenagem da bacia do córrego Leitão, em sua porção situada a montante da Av. do Contorno, 

para cheias com até 10 anos de período de retorno em escoamento livre e 25 anos de período de 

retorno admitindo-se o funcionamento em carga em alguns trechos. Essa alternativa prevê a 

construção de uma galeria em túnel bala à esquerda da galeria existente, desde a Rua Guaicuí até a 

grelha G38, e, mais a jusante, a derivação de parte das vazões escoadas pela galeria do córrego 

Leitão para outra galeria paralela (em túnel bala e depois túnel liner) agora à direita da existente, 

desde a grelha G24 até o ponto de restituição nas proximidades da grelha G44, além do aumento da 

seção da galeria existente deste ponto até a grelha G48. 

Vale ressaltar que, devido ao funcionamento em carga de alguns trechos das galerias 

existente e projetadas, o sistema de microdrenagem local estará sujeito à perda de eficiência 

hidráulica, com prejuízos para a condução do escoamento até as galerias de macrodrenagem. 

Salienta-se ainda que o aumento da capacidade hidráulica do sistema de macrodrenagem a montante 

da Av. do Contorno reduz o risco de inundações nesta área, mas, em contrapartida, promove o 

escoamento de vazões mais elevadas pelas galerias, que, associado aos aportes de vazão 

correspondentes às bacias de contribuição incrementais, resultam em aumento do risco de 

inundações nas áreas a jusante da Av. do Contorno, onde a capacidade hidráulica das galerias 

também se mostrou insuficiente. Assim, o problema das inundações na Av. Prudente de Morais a 

montante da Av. do Contorno seria literalmente transferido para jusante, numa região ainda mais 

próxima da área central da cidade. Portanto, estudos específicos devem ser realizados visando à 

proposição de intervenções complementares capazes de minimizar o risco de inundações a jusante 

da Av. do Contorno. Ademais, recomenda-se fortemente a construção de um modelo físico reduzido 

da estrutura de derivação de vazões proposta para a galeria do córrego Leitão na altura da Rua 

Barão de Macaúbas, conforme o croqui apresentado na Figura 3.1, a fim de confirmar o 

comportamento hidráulico da referida estrutura, indicado pelos modelos matemáticos de simulação 

hidráulica bidimensional e ilustrado na Figura 3.2. 
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Figura 3.1 – Croqui da estrutura de derivação de vazões.           Figura 3.2 – Níveis de água para TR = 25 anos 

                                                                                                         considerando a alternativa de derivação selecionada. 


