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AMORTECIMENTO SUPERFICIAL NOS SISTEMAS DE MICRO-
DRENAGEM EM REGIÕES DE BAIXA DECLIVIDADE 

 

Atila Csobi 1; José Rodolfo Scarati Martins 2 

 

Resumo: A construção de elementos de micro-drenagem com declividades inferiores a 0.5% é de 
modo geral evitada, seja por questões técnicas construtivas, seja por questões funcionais que levam 
em conta, principalmente o acúmulo de sedimentos nas redes e galerias. Naqueles locais onde a 
imposição de uma declividade mínima não é de fácil aplicabilidade, o sacrifício deste critério pode 
promover o aproveitamento do amortecimento que ocorre com a propagação da onda de cheia nas 
seções dos elementos drenantes. Tal amortecimento, de modo geral, desprezado, pela complexidade 
de determinação, foi aqui determinado, com a aplicação das equações de Saint-Venant para 
movimento não permanente. Os resultados puderam então ser equacionados de modo a propor uma 
relação matemática mais prática para a avaliação do amortecimento ocorrido.  

Key words: amortecimento, escoamento superficial, micro-drenagem  

 

Abstract: The construction and design of micro drainage elements whit slopes rates under 0,5% are 
often avoided, due constructive problems or those related to its functionality, as sediment 
deposition, for instance. Despite the minimum rate slope, there are some places where it cannot be 
imposed or designed. As a result of the minimum rate slope sacrifice we can get some special 
features from the flow propagation under these circumstances. This main feature is the peak flow 
reduction, which can be used as a positive characteristic. The peak flow reduction is taken into 
account in this article, by solving the Saint Venant equations. Results of this process could be 
transformed into an equation system that relates rate slope and the peak flow reduction. 

Key words: peak flow reduction, surface flow, micro drainage  

 

1 INTRODUÇÃO 

 A questão de micro-drenagem urbana e em especial do escoamento superficial ocorrendo nas 

sarjetas e leitos carroçáveis é muitas vezes deixada para segundo plano ou tratada de forma 

simplificada pelos projetistas e planejadores, favorecendo-se a macro-drenagem, modo geral, na 

maior parte dos estudos. O que ocorre, no entanto, é que os elementos de micro-drenagem, 

principalmente as guias e sarjetas, fazem parte do conjunto de elementos responsáveis pela 

destinação final das chuvas que cai sobre qualquer bacia.  
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São responsáveis pela condução inicial das vazões, e, se mal dimensionados causam tanto 

transtorno aos usuários quanto aqueles causados pelos elementos de macro-drenagem. A grande 

diferença está no fato, destes elementos estarem muito mais próximos aos usuários, tornando o 

problema por vezes mais visível. 

 O escoamento ocorrendo em sarjetas e leitos carroçáveis está sempre vinculado à declividade 

longitudinal das mesmas, muitas vezes limitadas a parâmetros empíricos e construtivos. Discute-se 

aqui então tais parâmetros, considerando a peculiaridade de locais, cuja declividade média, muitas 

vezes não atende a tais critérios mínimos.  A questão abordada torna-se ainda mais relevante em 

municípios litorâneos, como por exemplo, Praia Grande, no litoral do Estado de São Paulo, cujas 

declividades médias em grande parte das vias urbanas variam entre 0,30% e 0,15%, ou seja, valores 

inferiores a aqueles considerados e tomados como mínimos. 

 Poucos são os trabalhos que discutem tecnicamente a questão da adoção de declividade 

mínima. De modo geral valores mínimos são impostos de acordo com manuais técnicos e/ou 

valores empíricos locais.  Neste artigo, discutem-se as bases teóricas do escoamento superficial em 

sarjetas e propõe-se um modelo para o aproveitamento dessa característica topográfica, propondo-se 

então novo limite inferior para as declividades longitudinais, com base em simulações 

hidrodinâmicas de escoamentos em tais situações. 

 A cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, ocupa cerca de 145 km² da planície 

litorânea do Estado de São Paulo, apresentando em diversos locais de sua área urbana, vias com 

declividade longitudinal média da ordem de 0.15%. Tal declividade, como sabido, não atende à 

grande maioria dos manuais de projeto consagrados no meio técnico. Ainda assim, o que se nota é 

que nas vias que foram construídas com declividades dessa ordem e sem nenhum ponto baixo ao 

longo de sua extensão, não foram registrados relatos de alagamentos, mesmo nos eventos mais 

intensos. Na prática, percebeu-se que durante o escoamento sobre as vias com tais declividades, 

ocorre o aumento na altura da lâmina d’água, que em certos casos, chega a impossibilitar 

momentaneamente o tráfego de veículos, porém escoando rapidamente após o término do deflúvio. 

Empiricamente, qualificou-se a experiência como válida, passando-se a adotar a técnica em outros 

locais da cidade. Os principais resultados alcançados foram: 

- Redução/eliminação de pontos de alagamentos intermediários (esquinas, meios de quadra, 

etc.); 

-  Eliminação da dependência do escoamento exclusivo das águas pelas galerias pluviais; 

-  Ampliação dos trechos de escoamento superficial; 
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- Redução da extensão de galerias, com conseqüente possibilidade de aumento da declividade 

das mesmas; 

- Aumento da declividade longitudinal das galerias, com provável redução dos problemas de 

assoreamento desta rede. 

 Trata-se, portanto, de solução de drenagem que merece uma avaliação crítica e ao mesmo 

tempo um enfoque teórico sobre seus reais efeitos, para consideração principalmente na etapa de 

dimensionamento dos elementos de drenagem. 

2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 A discussão tratada neste artigo verifica o efeito da declividade longitudinal no escoamento 

sobre as superfícies das vias urbanas, de modo a aproveitar ao máximo de sua capacidade de 

condução e amortecimento. Tal avaliação não pode ser tomada a efeito sem que, preliminarmente, 

discutam-se as bases teóricas que descrevem o fenômeno do escoamento em superfícies livres. 

Desse modo, os principais elementos teóricos abordados e considerados na formulação do modelo 

aqui proposto são: 

2.1 MÉTODO RACIONAL 

 O método racional é, certamente, o mais difundido na prática para a determinação de vazões 

de pico em pequenas bacias, como por exemplo, no caso do dimensionamento de galerias pluviais e 

de bueiros (PINTO et al., 1975). A grande aceitação do método deve-se à sua simplicidade e aos 

seus resultados, que costumam ser satisfatórios, desde que respeitadas às condições de validade.  De 

forma geral, reproduzindo as recomendações atualmente aceitas na literatura (TUCCI, 2000; 

LINSLEY e FRANZINI, 1964; PINTO et al., 1975), limita-se a aplicação do método racional em 

bacias até 2 km² e, eventualmente, 5 km² de área.  A fórmula apresentada, Q é vazão do escoamento 

excedente que escoa sobre a superfície do solo, em l/s ou m³/s, C a relação entre o total escoado e o 

total precipitado, i a intensidade da chuva em litros ou metros cúbicos por hectare e por segundo e 

A é a área da bacia receptora da chuva em hectares. 

 � = � ∙ � ∙ �                     (eq. 1) 

A hipótese central do método sugere que, em uma bacia sujeita a uma chuva de intensidade 

constante e distribuição espacial uniforme, estabelece-se o regime permanente com a vazão máxima 

na seção de controle para um tempo igual ao de concentração da bacia, nesta seção. Como a 

intensidade média máxima da chuva é uma função decrescente da sua duração, a vazão máxima 

corresponde a uma chuva com duração igual ao tempo de concentração. Fatores diversos 
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relacionam-se com as características da bacia e com as chuvas de projeto e então são os parâmetros 

intervenientes no método. São eles: 

Tempo de Recorrência: As precipitações e, conseqüentemente, as vazões resultantes, usadas para o 

dimensionamento de obras hidráulicas, são definidas estatisticamente em função da probabilidade 

de sua ocorrência, descrita usualmente pelo chamado tempo de recorrência ou tempo de retorno. O 

tempo de retorno é definido como sendo o valor esperado (média) do intervalo entre dois eventos 

críticos, que superem a capacidade da obra.  

Tempo de concentração: Define-se tempo de concentração como sendo o tempo necessário para 

que um pulso de escoamento se desloque do ponto mais afastado da bacia até o ponto de controle 

(RAUDKIVI, 1979).  A avaliação do tempo de concentração pode ser feita pela utilização de 

métodos cinemático e empírico. O método cinemático para a avaliação do tempo de concentração é 

mais complexo, se comparado com as fórmulas empíricas e experimentais, determinadas por 

diversos pesquisadores.  

Coeficiente de escoamento superficial : PINTO et al. (1975) em seu capítulo sobre o método 

racional, afirma que coeficiente de escoamento superficial deve ser entendido, na verdade, como um 

coeficiente de deflúvio, cuja função é tornar proporcional os parâmetros de entrada (área e 

intensidade) com a vazão no exutório da bacia. Esse coeficiente deve refletir as condições reais da 

bacia. Para projetos de obras de controle de cheia devem-se estimar as condições futuras dentro da 

vida útil da obra e do horizonte de planejamento. Varia com o tempo e pode ser estimado em função 

da urbanização ou da ocupação e tipo do solo. 

2.2 ESCOAMENTO NAS RUAS E SARJETASMÉTODO RACIONAL 

 A chuva que cai sobre o pavimento dá origem ao escoamento superficial, que se inicia 

transversalmente a pista até atingir as guias e sarjetas. As guias e sarjetas funcionam como canais e 

precisam ser dimensionadas como tais. Manning e Izzard são as equações mais usadas na 

verificação da capacidade de transporte de vazão. A equação sugerida por Bidone e Tucci (1995) – 

eq. 3 -, é a equação de Manning enquanto que a proposta pela CETESB (1986) – eq. 2 - é a 

modificação de Izzard.  

�� = �, 
�� ∙  ∙ ��� ��
� ∙ ��
 

 = ��� �         (eq. 2) 
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 Nestas equações Q é a vazão em m³/s, 

declividade longitudinal da sarjeta (m/m), 

estudo o valor de 0,016, z é o inv

de fundo. 

 

Figura 

 

2.3 MODELOS HIDRODINÂ

 Todo escoamento superficial, seja ele nos elementos de micro ou macro

intencionalmente dimensionado de modo a se processar sob os parâmetros de escoamento livre. 

escoamento na rede de drenagem pluvial do ponto de 

complexos problemas hidráulicos (Yen, 

de micro-drenagem é inevitavelmente não

algumas vezes se processando a superfície livre

contrasta com as simplificações utilizadas normalmente pelos métodos de análise e 

dimensionamento da rede, resultando em alguns casos sistemas ineficientes e de alto custo. 

 A modelação dos escoamentos não permanentes tem grande interesse na drenagem urbana, 

para os estudos de translação de ondas de enchente em canais e galerias.

descritos e estudados pelas equações genéricas de Saint

aplicação de métodos numéricos diversos.

 No caso específico deste trabalho, tal modelação é

superficial, de modo a caracterizar como se processa a translação dessas ondas de cheia. A 

verificação das características deste escoamento tem como objetivo principal, contribuir para a falta 

de elementos que justifiquem a adoção de declividades abaixo daquelas consideradas como 

mínimas. 
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vazão em m³/s, A é a área em m², Rh o 

e longitudinal da sarjeta (m/m), n o coeficiente de rugosidade (m1/6

inverso da declividade transversal e  Y a profundidade junto a linha 

Figura 1:  Geometria de uma sarjeta típica 

MODELOS HIDRODINÂMICOS DE ESCOAMENTO LIVRE 

Todo escoamento superficial, seja ele nos elementos de micro ou macro

intencionalmente dimensionado de modo a se processar sob os parâmetros de escoamento livre. 

escoamento na rede de drenagem pluvial do ponto de vista da mecânica dos fluidos é um dos mais 

xos problemas hidráulicos (Yen, 1978). O escoamento em guias, sarjetas e outros elementos 

é inevitavelmente não-permanente, usualmente não uniforme e turbulento, 

do a superfície livre, outras sob pressão. Esse conjunto de características 

contrasta com as simplificações utilizadas normalmente pelos métodos de análise e 

dimensionamento da rede, resultando em alguns casos sistemas ineficientes e de alto custo. 

elação dos escoamentos não permanentes tem grande interesse na drenagem urbana, 

para os estudos de translação de ondas de enchente em canais e galerias.  

descritos e estudados pelas equações genéricas de Saint-Venant, e a solução pode s

aplicação de métodos numéricos diversos. 

o deste trabalho, tal modelação é feita para os elementos de micro

superficial, de modo a caracterizar como se processa a translação dessas ondas de cheia. A 

das características deste escoamento tem como objetivo principal, contribuir para a falta 

de elementos que justifiquem a adoção de declividades abaixo daquelas consideradas como 

 5

(eq. 3) 

 raio hidráulico, S0 a 
1/6) – considerado neste 

profundidade junto a linha 

 

Todo escoamento superficial, seja ele nos elementos de micro ou macro-drenagem é 

intencionalmente dimensionado de modo a se processar sob os parâmetros de escoamento livre. O 

vista da mecânica dos fluidos é um dos mais 

escoamento em guias, sarjetas e outros elementos 

permanente, usualmente não uniforme e turbulento, 

outras sob pressão. Esse conjunto de características 

contrasta com as simplificações utilizadas normalmente pelos métodos de análise e 

dimensionamento da rede, resultando em alguns casos sistemas ineficientes e de alto custo.  

elação dos escoamentos não permanentes tem grande interesse na drenagem urbana, 

  Estes fenômenos são 

Venant, e a solução pode ser alcançada pela 

feita para os elementos de micro-drenagem 

superficial, de modo a caracterizar como se processa a translação dessas ondas de cheia. A 

das características deste escoamento tem como objetivo principal, contribuir para a falta 

de elementos que justifiquem a adoção de declividades abaixo daquelas consideradas como 
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2.4 EXPERIÊNCIAS E CRITÉRIOS DE PROJETO JÁ APLICADOS EM REGIÕES 

PLANAS 

 Dentre as diversas práticas e diferentes enfoques em drenagem urbana, algumas foram usadas 

e revisadas para adaptarem-se as mais variadas situações. Alguns estudos de casos, na sua grande 

maioria em regiões topograficamente planas, tiveram soluções de drenagem tendo como base o 

conceito de armazenamento temporário. O principal exemplo é o aplicado nas localidades de Skokie 

e Wilmete, nos Estados Unidos, onde se promoveu o acúmulo temporário das chuvas nos leitos das 

vias de modo a retardar os picos de vazão que levavam as redes de drenagem a sobrecarga e 

conseqüente extravasamento. Como naquele caso as redes transportavam águas pluviais e efluentes 

domésticos, os problemas eram grandes (Walesh, 2004).  

 

Figura 2: Planta esquemática da solução adotada (Walesh - EPA, 2004) 

 

3 MODELO PARA CONSIDERAÇÃO DO AMORTECIMENTO NA CALHA DA RUA 

 O modelo proposto neste artigo considera a seção de escoamento conforme ilustra a figura 3, 

para a qual foram simulados escoamentos não permanentes co diferentes vazões de pico 

combinadas com diferentes declividades, conforme indica o quadro da tabela 1. 
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Figura 3: Seção Transversal típica adotada no modelo 

 

Tabela 1: Tabela vazões de pico, em m³/s, simuladas no modelo HEC-RAS 

Declividades Tempo de concentração (min) 

10 30 60 

0,0015 m/m 0,10 m³/s 0,10 m³/s 0,10 m³/s 
0,25 m³/s 0,25 m³/s 0,25 m³/s 

0,50 m³/s 0,50 m³/s 0,50 m³/s 

0,0020 m/m 
0,10 m³/s 0,10 m³/s 0,10 m³/s 

0,25 m³/s 0,25 m³/s 0,25 m³/s 

0,50 m³/s 0,50 m³/s 0,50 m³/s 

0,0030 m/m 
0,10 m³/s 0,10 m³/s 0,10 m³/s 

0,25 m³/s 0,25 m³/s 0,25 m³/s 

0,50 m³/s 0,50 m³/s 0,50 m³/s 

0,004 m/m 
0,10 m³/s 0,10 m³/s 0,10 m³/s 

0,25 m³/s 0,25 m³/s 0,25 m³/s 

0,50 m³/s 0,50 m³/s 0,50 m³/s 

0,0050 m/m 
0,10 m³/s 0,10 m³/s 0,10 m³/s 

0,25 m³/s 0,25 m³/s 0,25 m³/s 

0,50 m³/s 0,50 m³/s 0,50 m³/s 

 

 As declividades adotadas foram aquelas, abaixo do parâmetro mínimo, comumente 

considerado no meio técnico. As vazões, por conseqüência dos parâmetros geométricos da seção 

transversal, limitaram-se ao máximo, determinado pela equação de Manning, e por dois outros 

valores, um inferior e um intermediário, com o intuito de se criar um envelope de possibilidades de 

vazões de projeto. Os tempos de concentração adotados foram escolhidos seguindo o mesmo 

critério, sendo o valor máximo, de 60 minutos adotados por razões também técnicas, já que em se 

tratando de micro-drenagem, tais valores, se calculados pelas equações empíricas, raramente se 

aproximam dos 60 minutos adotados. O mesmo raciocínio serviu para se escolher 10 minutos como 

o tempo mínimo de duração do evento.  

 As simulações hidrodinâmicas foram feitas com o auxilio do software HEC-RAS e os 

resultados analisados com objetivo de se obter uma relação matemática que pudesse expressar e 

considerar de forma simples e prática o amortecimento do pico de vazão dos 45 hidrogramas 

triangulares simulados. 
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3.1 EQUAÇÃO PROPOSTA PARA O MODELO DE AVALIAÇÃO DE ESCOAMENTO 

 Sabe-se que as vazões determinadas pelo método racional, ainda que se tenha avaliado o 

tempo de concentração por meio de métodos cinemáticos, não considera qualquer possibilidade de 

amortecimento de vazão pela propagação da onda de cheia ao longo do conduto. Tal amortecimento 

foi bastante estudado por Izzard que propôs sua avaliação pela iteração da vazão na sarjeta com a 

aplicação do método Muskingum. WILKEN (1978) cita uma experiência daquele autor, onde é 

avaliada qual a taxa de amortecimento conseguida por um trecho de guia de 60 metros de extensão. 

Cita ainda que para declividades baixas, tal amortecimento tende a aumentar. Esse amortecimento 

pode ser representado pela figura 4: 

 

Figura 4: Vazão de entrada e vazão de saída amortecida 

 

 A relação que se procura é aquela entre a vazão de entrada e a vazão de saída, a ser 

relacionada com um parâmetro adimensional que exprime as características geométricas da seção 

transversal que transporta aquela vazão. As equações e o parâmetro adimensional proposto são: 

�� = � ��� , ��, ∆�, ��,  , !, "�, #$% = �       ,            ��� =  ��  ' !�� , (�� , "� ∙#$   ∆� )             (eq. 4) 

onde �   é a vazão amortecida ou vazão de saída, �� a vazão de entrada ou vazão de 

dimensionamento do método racional, �� a declividade longitudinal da rua, ∆� a extensão do trecho 

da rua a ser estudado, ou extensão acumulada de montante ao ponto de controle de vazão, �� é a 

altura da lamina de água em relação a vertical, contando do ponto mais baixo da sarjeta,   é o fator 

de atrito universal, ! a largura da lamina de água superficial, que é dimensão importante no que 

concerne avaliação do escoamento com vistas a manutenção do trafego durante os eventos de 

chuva, "� a velocidade de escoamento da vazão na seção transversal de estudo, segundo Chezy e #$ 

o tempo de concentração, que no caso do método racional é o tempo de duração do evento. 
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3.2 RESULTADOS OBTIDOS 

 Das diversas simulações feitas com o uso de software específico (HEC-RAS), puderam ser 

obtidas as conclusões: 

- diferentes tempos de concentração conduzem diferentes capacidades de amortecimento, 

sendo sua relação inversamente proporcional (maior tempo de concentração, menor o 

amortecimento); 

- diferentes vazões transportadas, não modificam a capacidade de amortecimento da seção. 

 

 Ainda com base nos resultados das diversas simulações hidrodinâmicas, resulta o modelo de 

avaliação do amortecimento, com base no Adimensional ∅ e na parcela de amortecimento dado pela 

equação: 

 � − ��� = , - !�� ∙ (��   ∙  "� ∙#$   ∆� ./0
       (eq. 5) 

 O expoente X e o fator multiplicador Y, para a seção típica deste modelo variam conforme as 

equações (7) e (8), e equacionadas em função da declividade da via: 

 

 , = ��, �1 ∙ ���,�2         (eq. 6) 

 0 = �, ��� ∙ ���,���        (eq. 7) 

sendo Y um fator multiplicador da equação do amortecimento, X um expoente da equação da 

equação do amortecimento e �� a  declividade longitudinal em m/m.  

 O equacionamento proposto, é graficamente uma curva exponencial como a da figura 5, a 

seguir, que representa o caso de uma via com declividade longitudinal igual a 0,0015m/m. Os 

parâmetros X e Y calculados pelas duas equações 7 e 8, modificam a posição da curva, mas não o 

seu formato. As três equações acima propostas, juntas, fornecem os instrumentos para a 

consideração do amortecimento superficial do escoamento em guias e sarjetas, com baixa 

declividade. 
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∅ = !�� ∙ 3��   ∙  "�  ∙ #$   ∆�  

 

Figura 5: Curva exponencial ajustada para a declividade 0,0015m/m 

 

3.3 VERIFICAÇÃO DO EFEITO DA SOBREPOSIÇÃO DE EVENTOS DE CHUVA 

 A proposta de amortecimento apresentada neste trabalho, tem interface direta com o aspecto 

da ocorrência de  eventos seguidos de chuva, uma vez que conta com a geometria da via livre e 

desimpedida em todos as situações de cálculo propostas. Empiricamente, pode-se dizer que o 

amortecimento é drasticamente reduzido com a ocorrência de eventos consecutivos, já que parte da 

seção da via que estaria disponível para cumprir o papel de reter parcela do volume precipitado, 

estando ocupada, não desempenhará o mesmo efeito no armazenamento temporário. Em termos 

Parcela amortecida = 2.045       -0.976
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práticos, a sobreposiçao de eventos pode ser entendida e então discretizada, como uma “ocupação 

prévia” da seção da via, da galeria ou de qualquer elemento de drenagem superficial. Isto posto, a 

avaliação do impacto ocorrido pela sobreposição de eventos parte do princípio de que esse 

fenômeno é discretizado pela presença de uma vazão prévia, ou vazão de base (Qb). Esta vazão de 

base (Qb), pode ser discretizada como uma uma ocupação inicial da seção transversal, ou seja uma 

lâmina d’água pré-existente (hb), que pode facilmente ser transformada em vazão pelas equações 

conhecidas da hidráulica. A figura 5, a seguir ilustra o explanado acima: 

 

Figura 6: Discretização de lâmina de água pré-existente 

 

 Deve-se notar neste ponto que uma altura inicial hb, pode facilmente através da equação de 

Manning ser transformada em uma vazão Qb. O inverso também pode ser feito. O princípio da 

avaliação do efeito da sobreposição de eventos no amortecimento superficial é baseado então na 

relação entre Vazão de Projeto e Vazão de Base (Q0 e Qb). É de se supor então que a relação de 

amortecimento proposta neste trabalho, para a situação sem vazão inicial deva agora, considerando-

se que exista uma vazão prévia ocupando a seção da via, ser alterada por um fator de correção. 

Fator de correção este que deverá diminuir o amortecimento. O fator de correção proposto é então, 

função de: 

Qb  = vazão de base ou vazão geradora de ocupação prévia da sarjeta e suas características: 

��   = declividade longitudinal da rua; 

∆�  = extensão da rua; 

�4  = altura da lamina de água em relação à vertical, contando do ponto mais baixo da sarjeta; 

  �  = rugosidade característica da seção transversal estudada, descrita pelo fator de atrito f; 
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 !b      = largura da lamina de água superficial; 

5�4    = velocidade de escoamento da vazão na seção transversal de estudo; 

 #$      = tempo de concentração. 

�� �4� =  relação entre Q0 e Qb; 

 Para que pudesse ser verificado qual o impacto ou qual a correção a ser feita no 

amortecimento que sofre a interferência de uma vazão prévia (ou ocupação prévia)  foram feitas 

simulações hidrodinâmicas com vazões de base e de projeto cuja relação Q0/Qb variou entre os 

valores de 25%, 50% e 75%.  As simulações hidrodinâmicas foram feitas com o uso do Software 

HEC-RAS, e os resultados apesentados, com a envoltória de máximos, foram tabelados tendo o seu 

comportamento equacionado de modo a se identificar alguma tendência matemática do fator de 

correção do amortecimento. 

 Assim como no estudo principal, o adimensional ∅ é um dos elementos na equação de 

correção do amortecimento. Como trata-se de fator corretivo que é função direta da área de 

amortecimento necessária, propôs-se que o adimensional  fosse corrigido pelo produto deste com a 

relação Q0/Qb. Desta forma, o fator de correção do amortecimento, para o caso de ocupação prévia 

da sarjeta, é proposto com a forma: 

  $ = � . (∅4 . ���4)  9 − 1        (eq. 8) 

onde fc  é um fator de correção do amortecimento, função de uma vazão pré-existente, Q0  é a vazão 

de projeto, Qb é a vazão de base ou vazão que gera ocupação prévia da seção da rua e ∅; um 

adimensional calculado com as características do escoamento de base, dado por: 

 ∅4 = !4�4 ∙ (��   ∙  "4 ∙#$   ∆�           (eq. 9) 

 A equação 10 tem os mesmos parâmetros propostos para o índice ∅ do modelo principal, no 

entanto, para as características da vazão que gera a lâmina de água inicial. O comportamento geral 

pôde ser então descito pela equação inicialmente proposta, ficando os fatores A e k, adotados 

conforme a equação 11, como os termos de correção 

  $ = ��, �2� . (∅4 . ���4) /<,=>?@< − 1         (eq. 10) 
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4 APLICAÇÕES 

 Para a aplicação do estudo desenvolvido neste trabalho foram escolhidas, algumas vias do 

Bairro Nova Mirim, no município de Praia Grande que escoam em direção ao macro-dreno 

denominado Canal Acaraú-Mirim. Do trecho que drena em direção ao canal Acaraú-Mirim estão 

identificadas então as ruas e suas respectivas bacias de contribuição na figura 7.  Indicadas com 

setas em vermelho estão os sentidos de escoamento, que equivalem aos trechos sem galeria. Em 

azul está traçada a galeria de concreto, que fora adotada. 

 

Figura 7: Indicação das sub-bacias das ruas objeto do estudo (PMPG-Google,2009) 

 

 As ruas selecionadas, em número de quatro, com o dimensionamento com o método racional, 

considerando diferentes Períodos de Retorno e com a aplicação do método para avaliação do 

amortecimento superficial, tem os resultados apresentados nas tabelas 2 e 3: 

 

Tabela 2: Resultados de amortecimento de vazão nas ruas estudadas – TR 5anos 

Sub-

bacia 

Extensão tc VazãoInicial  Declividade VazãoAmortecida TR 

Q0 

TR 

equivalente 
m min m³/s m/m m³/s 

1 225 15,46 0,372 0,0015 0,307 5 2,52 
2 167 11,46 0,244 0,0018 0,198 5 2,40 
3 70,5 10,00 0,127 0,0015 0,111 5 3,02 
4 57 10,00 0,089 0,0021 0,082 5 3,67 
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Tabela 3: Resultados de amortecimento de vazão nas ruas estudadas – TR 10anos 

Sub-

bacia 

Extensão tc VazãoInicial  Declividade VazãoAmortecida TR 

Q0 

TR 

equivalente m min m³/s m/m m³/s 

1 225 15,46 0,433 0,0015 0,360 10 4,40 
2 167 11,46 0,284 0,0018 0,234 10 4,20 

3 70,5 10,00 0,148 0,0015 0,131 10 5,60 

4 57 10,00 0,103 0,0021 0,938 10 6,40 

 

 A análise dos resultados em termos de parcela de vazão reduzida é num primeiro momento de 

pouca significância. Por esta razão a verificação do Período de Retorno equivalente torna-se mais 

relevante. Deve-se notar, por exemplo, que a vazão de pico da sub-bacia 1 para um período de 

retorno de 10 anos, com o amortecimento que ocorre durante o escoamento na via, é reduzida a 

valor equivalente a uma vazão com período de retorno de 5 anos. Tais reduções em termos de 

período de retorno são bastante significativas e nos conduzem a uma análise sob dois pontos de 

vista, onde podemos adotar os resultados segundo tais raciocínios: 

• Manutenção dos critérios de dimensionamento dos elementos de drenagem, ou seja, as 

galerias e bocas de lobo serão dimensionados para a vazão Q0, sem consideração do 

amortecimento, considerando-se que, com o efeito de amortecimento o sistema de drenagem 

está verificado para o Período de Retorno maior; 

 

• Alteração das vazões de dimensionamento dos elementos de drenagem de jusante, ou seja, 

galerias e bocas-de-lobo, que, por efeito do amortecimento, receberão vazões menores do 

que aquelas determinadas pelo método Racional. 

  

 A escolha de qualquer um dos critérios acima descritos fica então a cargo do projetista e de 

sua avaliação da situação local. No caso do presente estudo, as ruas da região foram dimensionadas 

então para a vazão sem o amortecimento, pois verificou-se que a diferença no diâmetro das galerias 

seria desprezível. Em outros casos, onde a redução da vazão possa ser mais significativa, cabe ao 

projetista efetuar esta avaliação. Cabe neste ponto salientar que o uso desta técnica permite também 

avaliar o chamado sistema de emergência, (Walesh - EPA, 2000), onde podem ser acomodadas as 

vazões de maiores período de retorno, muitas vezes não consideradas nos estudos dos elementos de 

micro drenagem. 
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5 CONCLUSÕES 

 A análise do comportamento hidrodinâmico do escoamento na calha de uma rua demonstrou 

que a parcela de vazão amortecida, principalmente naqueles casos em que o tempo de duração do 

evento é pequeno, representa uma significativa fração de vazão que pode ser engolida pelo sistema 

de galerias mais lentamente. Esse amortecimento da vazão de pico, que ocorre em vias com 

declividades inferiores a 0,5%, pode ser então usado como um efeito positivo para o 

dimensionamento e definição dos elementos de micro-drenagem superficial principalmente quando 

a técnica é aplicada em regiões planas. 

 A partir da seção típica adotada neste trabalho e a simulação do escoamento dos hidrogramas 

do método Racional, pode-se criar uma relação prática que representa o comportamento do 

amortecimento superficial daquelas condições propostas. É de se esperar, no entanto, que o efeito 

do amortecimento possa seguir lei semelhante mesmo com alteração de alguns dos critérios, como 

por exemplo, a geometria e rugosidade da seção. 

Sao necessários estudos mais aprofundados de forma a ampliar a abrangência do método proposto, 

cabendo as seguintes recomendações: 

• avaliação e determinação mais precisa da variação dos índices X e Y da equação de 

amortecimento; parametrização com a geometria da seção; 

• verificação da validade do método para hidrogramas com outros formatos; 

• readequação do método para a simulação de eventos sobrepostos, com a avaliação 

estatística de sua ocorrência. 

• aplicação e validação do método para seções de canais de drenagem. 

 

 Ainda que o método aqui proposto não tenha abrangência total pois nem todas as tipologias 

de vias podem ser dimensionadas, algumas conclusões podem ser obidas. A primeira delas refere-se 

ao amortecimento superficial gerado pelo caminhamento da onda de cheia, que, sob o ponto de vista 

do Período de Retorno é significativo. 

A adoção  e aplicação do método implica no reconhecimento de que o efeito de 

amortecimento tende a anular-se para eventos de chuva com durações maiores que 1 hora; salienta-

se no entanto que eventos com durações maiores, de modo geral, tem menor intensidade, cabendo 

então ao projetista selecionar a situação de projeto que melhor represente ou que melhor se adeque a 

região de estudo. 
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Pode ser estabelecida um relação matemática do tipo potencial que descreve o comportamento 

do amortecimento superficial em função da geometria da seção e das características do hidrograma 

triangular do método racional. 

A experiência comprova ser eficaz a adoção de declividades inferiores a 0,5%, com a 

eliminação dos pontos baixos, naqueles casos de localidades muito planas, já que o efeito 

empiricamente foi positivo e teoricamente comprovado como positivo. 

A aplicação do método pode ser feita sob dois pontos de vista: aquele em que reduzem-se as 

vazões para o dimensionamento de galerias e bocas-de-lobo e aquele em que se verifica a redução 

do Período de Retorno, com aumento do Período de Retorno Real de Projeto.  
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