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Resumo - Os novos princípios de planejamento da drenagem urbana indicam a adoção de práticas 

que controlem na fonte a ampliação do escoamento superficial pressionada pela urbanização. 

Dentre estas, destaca-se a implementação de microrreservatórios de detenção atuando de forma 

distribuída em lotes urbanos. Estes dispositivos geralmente são dimensionados através de 

metodologias simplificadas, que pressupõem precipitações de projeto, que na maioria das vezes não 

representam o comportamento temporal real das chuvas. Este trabalho busca avaliar 

comparativamente o desempenho de métodos de dimensionamento de reservatórios de detenção, 

simulando seu comportamento frente a eventos reais de precipitação. Os resultados obtidos levam a 

conclusão de que as técnicas de dimensionamento necessitam ser revistas de modo a incorporar a 

variabilidade temporal das precipitações. 

 

 

Abstract – The recent trends of urban drainage management confirm “source control” like a way to 

minimize urbanization impacts. Microreservoirs into urban lots are one of “source control” 

practices. These devices are designed by simplified methods usually, with design storms. The time 

distribution of design storms is very simplified and the form of these hyetographs doesn´t represent 

the real behavior of local storms. This work tries to evaluate the efficiency of some methods to 

microreservoir design, by the hydrologic simulation of its behavior with real hyetographs. The 

results showed that design of microreservoir using simplified methods may be improved with the 

incorporation of time distribution design storms. 
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INTRODUÇÃO 

 Novos paradigmas relacionados com a valorização da água no meio urbano orientam a 

atuação dos planejadores dos sistemas de drenagem urbana a adotarem novos princípios e posturas, 

no sentido do abandono das técnicas convencionais, muitas vezes consideradas retrógradas, que não 

solucionam os problemas, apenas transferindo-os espacialmente ou temporalmente. 

 Esta nova concepção de planejamento dos sistemas de drenagem urbana indica a adoção de 

práticas que controlem na fonte a ampliação do escoamento superficial pressionada pela 

urbanização. Estas práticas estão embasadas num constante processo de planejamento das 

intervenções, articuladas por um Plano Diretor de Drenagem Urbana, associado ao Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (e Ambiental). 

 Junto com o planejamento, os novos princípios preconizam a aplicação de medidas de 

controle na fonte geradora do escoamento. Dentre estas medidas de controle destaca-se a 

implementação de microrreservatórios (MR) de detenção atuando de maneira distribuída em lotes 

urbanos buscando promover o abatimento das vazões de pós-urbanização à sua condição de pré-

urbanização. Assim, esta alternativa de controle do escoamento pluvial objetiva a recuperação do 

amortecimento natural perdido com a impermeabilização.  

 Estes dispositivos são geralmente dimensionados através de metodologias simplificadas, que 

pressupõem precipitações de projeto, que na maioria das vezes não representam o comportamento 

temporal real das chuvas (Cruz e Agra, 2001). Tucci e Genz (1995) ao classificarem as técnicas de 

dimensionamento dos reservatórios citam a utilização de métodos simplificados numa fase de pré-

dimensionamento, afirmando que o projeto das estruturas de controle deve estar embasado na 

simulação do comportamento do reservatório.  

 Fujita (2001), ao citar os cenários para desenvolvimento da drenagem urbana, afirma que ser 

necessário uma mudança drástica nos padrões de projetos de drenagem. A modernização do sistema 

de medição da variabilidade espacial e temporal da chuva é imprescindível. A partir daí, deve ser 

feita uma reavaliação nos critérios de estabelecimento da chuva de projeto. 

 O objetivo deste trabalho é avaliar comparativamente o desempenho de alguns métodos de 

dimensionamento de reservatórios de detenção, simulando o comportamento dos MR projetados 

frente a eventos reais de precipitação, para diferentes períodos de retorno e em diferentes tamanhos 

de lotes. 

 

MICRORRESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO 

Os microrreservatórios de detenção são dispositivos armazenadores da água precipitada, que 

permitem o retardo do tempo de concentração, atenuando o pico dos hidrogramas de saída e 
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possibilitando a recuperação da capacidade de amortecimento perdida pela bacia devido à 

impermeabilização (Loganathan et al., 1985). 

O'Loughlin et al. (1995) fizeram um estudo na cidade de Sydney, Austrália, onde analisaram 

o uso de reservatórios para controle na fonte. Os autores citam que há cerca de 3500 sistemas de 

MR instalados em Sydney, dos quais 40% são recentes e possuem volumes entre 200 e 500 m3/ha. 

Após uma discussão mais aprofundada sobre o uso de MR os autores enumeram as vantagens e 

desvantagens de sua aplicação: 

• Os MR promovem a restauração do armazenamento natural perdido; 

• Não transfere problemas para jusante como a maioria dos sistemas faz; 

• O sistema é eqüitativo, porque coloca a responsabilidade do controle e seus custos para 

quem implementa a urbanização e se beneficia dela; 

• Problemas são resolvidos na sua origem, e soluções não são postergadas; 

• Regras simples e efetivas podem ser desenvolvidas a partir de estudos e modelagens; 

• Os MR permitem uma base para o controle da qualidade de água; 

• Os critérios e métodos de projetos são usualmente muito simplificados; 

• Sob algumas condições hidrológicas, armazenamentos localizados nas partes mais baixas 

das bacias podem aumentar as taxas de escoamento a jusante devido a hidrogramas 

retardados; 

• A manutenção é o maior problema, pois impõe uma grande carga de administração nos 

conselhos e a possibilidade de obrigações muito pesadas aos proprietários; 

• Os MR são pouco eficientes na redução de alguns poluentes; 

 

Analisando as características listadas anteriormente algumas conclusões sobre a utilização do 

sistema podem ser tiradas. A primeira delas é que o sistema é potencialmente eficiente, uma vez que 

resolve o problema gerado pela urbanização sem transferi-lo espacialmente. Porém a sua 

implantação deve ser planejada para evitar o agravamento de problemas já críticos. Outro problema 

se refere aos custos envolvidos na implantação e manutenção do sistema. Vários autores citam que a 

transferência da responsabilidade sobre o controle da drenagem para o proprietário é uma vantagem 

por desonerar o poder público, porém este comportamento pode gerar obrigações financeiras diretas 

muito pesadas para a população. Portanto devem ser previstos, por parte da administração 

municipal, incentivos fiscais e econômicos (redução de IPTU, por exemplo), às unidades que 

implementarem melhorias como a adoção de medidas de controle na fonte. 

No Brasil poucas pesquisas foram realizadas nesse sentido, destacam-se os estudos 

desenvolvidos com modelagem matemática do comportamento dos MR realizado por  Genz (1994), 

Barbosa (1996), e Cruz(1998), e um estudo experimental desenvolvido por Agra (2001). 
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Genz (1994) utilizou um modelo hidrológico para simular um lote padrão de ocupação urbana 

com 360 m2 na cidade de Porto Alegre. Com variação das taxas de áreas impermeáveis e com 

alterações nos tipos de cobertura do solo, o autor buscou a introdução de estruturas de 

amortecimento para manter as condições de pré-ocupação. Foram simuladas duas situações: a 

primeira, utilizando um reservatório na saída do lote e a segunda, dois reservatórios nas saídas do 

telhado. Os reservatórios apresentavam um volume de 2,14 m3. Seus resultados mostraram que, 

para eventos com 5 anos de tempo de retorno, dois reservatórios na saída do telhado podem reduzir 

a vazão do escoamento superficial aos limites de pré-ocupação do lote, ainda que este esteja 

totalmente ocupado. Barbosa (1996), baseando-se no trabalho de Genz(1994), comparou duas 

formas de detenção das águas pluviais num loteamento em Porto Alegre: um reservatório único para 

todo o loteamento ou dois microrreservatórios por lote. A autora concluiu que o reservatório único 

tem a vantagem dos menores custos globais de implementação e manutenção, porém, necessita de 

uma área maior e exige uma preocupação extra com a segurança, devido à profundidade e no 

tocante à qualidade das águas acumuladas. 

Cruz (1998) analisou seis tipos de estruturas de detenção localizadas em lotes hipotéticos da 

cidade de Porto Alegre. O autor buscou a utilização de estruturas subterrâneas e a céu aberto, de 

fácil construção e constituídas por materiais de aquisição facilitada. Foi utilizado um modelo chuva-

vazão com o método da onda cinemática, admitindo chuvas de 2 e 5 anos de tempo de retorno, com 

vários níveis de impermeabilização. O trabalho mostrou que todos os dispositivos foram eficientes 

na redução das vazões de pico, obtendo algumas vezes reduções maiores que as necessárias, sem 

grande variação de volume. 

Agra (2001) instalou um módulo experimental de 1 m3, em Porto Alegre, recebendo 

contribuição de uma área de telhados de 337,5m2, monitorando as vazões de entrada e saída. Foram 

selecionados e analisados 32 eventos. Desta análise pode-se concluir que o reservatório se mostrou 

eficiente no que se refere à redução das vazões de pico dos hidrogramas, os valores obtidos 

variaram bastante, com média de 24%, com máximo de 50%. Este tipo de reservatório não se 

mostrou eficiente no ao aumento do tempo de resposta da bacia, devido a seu pequeno volume de 

detenção. Outra observação que pode ser feita a respeito do comportamento do reservatório é seu 

rápido esvaziamento, possibilitando bom funcionamento em eventos de chuvas intermitentes. 

Também foi feita uma análise do impacto dos sedimentos (folhagens) sob as estruturas de descarga, 

provocando o entupimento, concluindo-se pela necessidade de manutenção preventiva na estrutura. 

Os trabalhos brasileiros citados mostraram a eficiência do uso dos MR, com base em chuvas 

de projeto. Existem ainda muitas dúvidas sobre critérios de projeto para estas estruturas, 

principalmente devido a carência de dados, o trabalho experimental veio contribuir neste sentido. 
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Desta forma este artigo busca retratar o comportamento deste tipo de estrutura, dimensionada 

através de técnicas e métodos difundidos em bibliografia, frente a eventos reais de precipitação. 

 

MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO 

 Agra (2001) propõe um roteiro de dimensionamento dos MR compreendendo três etapas: na 

primeira é feita a determinação da vazão limite de saída do reservatório; nas fases seguintes ocorre 

o dimensionamento propriamente dito, com a determinação do volume de detenção, das dimensões 

do reservatório, e das estruturas de descarga. 

 

Determinação da vazão de restrição 

A vazão máxima de saída que cada lote deve manter foi obtida através da consideração de 

uma vazão específica de restrição, conforme a Minuta de Decreto de Porto Alegre (PDDrU-POA, 

2003). A seguinte fórmula permite o cálculo da vazão da condição de pré-ocupação de uma área 

qualquer: 

AQe ⋅= 8,20  Eq. 1 

onde:  Qe = vazão máxima de saída do lote (vazão de pré-ocupação) em l/s; 

A = área total do lote (ha). 

 

Dimensionamento das estruturas de descarga 

As estruturas de descarga consideradas para os MR foram descarregadores de fundo 

(orifícios) e vertedores de segurança. 

 O dimensionamento dos dispositivos de controle do tipo MR tem uma séria limitação: a 

profundidade da rede de drenagem pluvial. Esta limitação se aplica à altura do reservatório, uma 

vez que devem ser evitados custos com uma estação elevatória para a drenagem do lote. Desta 

maneira, como um grande número de aplicações do MR se dão através de dispositivos retangulares, 

o dimensionamento do reservatório passa a ser a determinação de sua área superficial, que será 

obtida pela razão entre o volume de detenção e a limitação de altura do dispositivo. 

 Quanto ao dimensionamento das estruturas de descarga, este processo está relacionado com a 

altura do reservatório e com a vazão limite permitida pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana. O 

dimensionamento propriamente dito consiste na determinação da área e do número de 

decarregadores de fundo. Nicholas (1995) propõe a utilização da formulação de orifícios, Eq. 2, 

onde a vazão de projeto (Q) fica sendo a vazão de pré-ocupação. Dessa forma o dimensionamento 

passa a depender da escolha do coeficiente de descarga (CD) do orifício. 
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ghAoCQ D 2=  Eq. 2 

onde: h é a carga no orifício e Ao é a área da seção. 
 

 A determinação do valor de CD pode ser feita seguindo-se as recomendações de manuais de 

hidráulica ou dos autores que estudaram e aplicaram os MR. Nicholas (1995) e Cruz (1998) 

propõem CD = 0,61, valor também recomendado por Porto (2001). Finalmente, deve ser previsto um 

vertedor de emergência, com capacidade para o escoamento de tormentas superiores a de projeto, 

que pode extravasar para a superfície do lote, para o sistema de drenagem superficial (sarjetas) ou 

diretamente para a rede pluvial. 

Foi considerada uma profundidade máxima, hmáx = 0,55 m, sendo a altura útil de 0,50 m. 

Este valor representa uma estimativa média da profundidade das redes de coleta pluvial em Porto 

Alegre. Os vertedores de segurança foram dimensionados de forma a permitirem a passagem de 

uma vazão de 10 anos de recorrência com uma lâmina máxima de 0,05 m. 

 

Determinação do Volume de armazenamento 

 O volume de detenção é definido com o armazenamento máximo necessário para a 

manutenção da vazão de saída no lote inferior a vazão limite para a região em estudo. São várias as 

técnicas e métodos para o dimensionamento dos volumes de MR. Desta forma, o trabalho buscou 

aplicar aquelas mais utilizadas em projetos na região de atuação dos autores. Tais como: 

• Curva Envelope - Tempo Crítico; 

• Decreto-POA; 

• Fórmula de Muller-Neuhaus; 

• Método Simplificado de McCuen; 

• Método do corte dos hidrogramas; 

• Simulação dos hidrogramas no MR com Método de Puls. 

 

Metodologia da Curva Envelope – Tempo Crítico 

 A equação da continuidade concentrada (Tucci, 1998), eq. 3, pode ser escrita na forma 

integral, eq. 4, e a partir daí, o volume de detenção pode ser determinado como sendo o 

armazenamento máximo, ou seja a máxima diferença entre as curvas de volumes acumulados de 

entrada e de saída no reservatório. Este método de dimensionamento foi proposto por Urbonas e 

Stahre (1993) e é chamado de Método da Curva Envelope, ilustrado pela eq. 5 e pela figura 1. 
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Figura 1 – Método da Curva Envelope para determinação do volume de detenção (Agra, 2001, 

adaptado de Urbanas e Stahre, 1993) 
 

 O modelo de armazenamento (Tucci, 1998), eq. 6, mostra que o armazenamento máximo 

ocorre no mesmo instante que o pico do hidrograma de saída, e a eq. 3 indica que neste instante os 

dois hidrogramas de tocam. Desta forma, o volume de detenção é dado pela área entre os 

hidrogramas na figura 2. 

KQS =  Eq. 6

onde: K – parâmetro do modelo do reservatório linear simples (constante) 
 

I,Q

t

Hidrograma de entrada (I)

Hidrograma de saída (Q)

Volume de detenção (V)

 
 

Figura 2 – Hidrogramas de entrada e saída no reservatório (Agra, 2001) 
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 Supondo que os hidrogramas são triangulares, como propõe o método racional, como os da 

figura 3, o volume de detenção (V) pode ser obtido pela eq. 7. 

tQIV )( −=  Eq. 7

onde: I – vazão de pico do hidrograma de entrada 

Q – vazão de pico do hidrograma de saída 

t – tempo de concentração 

 

 Partindo-se da eq. 6, substituindo o pico da vazão de saída (Q) pela vazão limite (q) e a vazão 

máxima de entrada pela equação do método racional, obtém-se a eq. 8. 

At)qfCI(V −=  Eq. 8
 

 O valor do coeficiente de escoamento é obtido de acordo com a área impermeável da bacia. 

Trabalhando com valores específicos o volume (v), e substituindo a relação IDF, obtém-se a eq. 9.  

t)q
)ct(

aTrfC(v
d

b
−

+
=  Eq. 9

 

 Baseando-se nesta equação, Tucci (2000) apresenta uma metodologia para determinar o 

máximo volume necessário para detenção. A metodologia baseia-se na determinação de qual 

duração de chuva é mais crítica, para um mesmo tempo de retorno. Ou seja derivando-se a eq. 9 em 

relação ao tempo para se determinar o ponto de máximo.  O resultado é uma equação não-linear e 

pode ser resolvida por métodos iterativos. O autor apresenta uma solução (Eq.10): 

c
w

stt
r

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=  Eq. 10

sendo: 

bTr)d(fCa

qw
−

=
1

 Eq. 11

d1
cs
−

=  Eq. 12

1d
1r
+

=  Eq. 13

 

 Substituindo o tempo crítico determinado na equação 7, determina-se o volume de detenção 

necessário através do método da curva envelope, ou da duração crítica da chuva de projeto. Outros 

métodos de avaliação das vazões de pico, que não o método racional, podem ser associados a este, 

gerando soluções diferentes para a equação 9. Silveira (2002) propõe a utilização da relação IDF de 

Talbot que conduz a um resultado onde é possível explicitar a variável t. 
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Decreto-POA 

Esta formulação foi desenvolvida para uma minuta de Decreto para o controle do escoamento 

pluvial urbano na cidade de Porto Alegre. Baseia-se na porcentagem de área impermeável do lote e 

fornece o volume necessário para o reservatório em m3 (PDDrU-POA,2003). O desenvolvimento da 

equação, baseada na metodologia acima descrita, considerou um período de retorno de 10 anos. 

Desta forma o volume total necessário é obtido pela multiplicação de v pela área total do lote, 

utilizando a equação apresentada: 

AIv ⋅= 25,4  Eq. 14 

onde:  v = volume específico (m3/ha) 

AI = porcentagem de área impermeável (%) 

 

Fórmula de Muller-Neuhaus 

Esta formulação baseia-se na consideração da existência de uma relação entre a capacidade da 

bacia de detenção (J) e as vazões envolvidas (Wilken,1978). O Prof. Muller-Neuhaus, da 

Universidade de Munique, apresentou em 1953 a seguinte equação empírica: 

KtQJ ca ⋅⋅=   Eq. 15 

onde: J = volume para o reservatório (m3); 

Qa = vazão de pico de entrada no reservatório (m3/s); 

tc = tempo de concentração (s); 

K = log (Qa / Qe) , onde  Qe  é a vazão máxima de saída do reservatório . 

 

O método simplificado de McCuen 

 O método de McCuen, apresentado em Tucci e Genz (1995) consiste na utilização de 

hidrogramas triangulares, como os da figura 2, tanto para a entrada como para a saída do 

reservatório de detenção, e apresenta a seguinte expressão para o volume de detenção: 

tdQd
Qd
QaVs ⋅⋅−= )1(  Eq. 16 

onde::  Vs: volume de detenção 

 Qa: vazão de pico antes da urbanização 

 Qd: vazão de pico depois da urbanização 

 td: tempo de concentração depois a urbanização 
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O método do Corte dos Hidrogramas 

 Um outro método simplificado de dimensionamento do volume de detenção dos MR é o corte 

dos hidrogramas, através da determinação da área (volume) compreendido entre os hidrogramas de 

pré e de pós-urbanização. Portanto, percebe-se que este método também está baseado em 

hidrogramas como o da figura 2, porém não necessariamente triangulares. 

 Caso se adote hidrogramas triangulares como os do método racional, esta metodologia 

reproduzirá os mesmos resultados que o método de McCuen, já descrito. Cruz e Agra (2001) 

utilizaram este método para determinação do volume de detenção em um microrreservatório para 

controle na escala de um lote de 300m2 (Figura 3). 
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Figura 3 - Determinação do volume de detenção pelo método do corte (Cruz e Agra, 2001) 
 

Simulação de hidrogramas no MR com Método de Puls 

Esta metodologia consiste na aplicação do método do Soil Conservation Service para a 

separação do escoamento, Método do Histograma Tempo-Área para a propagação superficial e 

método de Puls para a propagação dentro do reservatório. Neste caso foi utilizado o sistema IPHS1 

(Tucci,1998). 

Para geração dos hidrogramas procedeu-se à escolha de um período de retorno, 5 anos, e 

determinou-se o tempo de concentração dos lote em seus dois cenários. De posse destas 

informações foram obtidas as intensidades das precipitações de projeto através de uma equação i-d-

f existente, supondo a duração equivalente ao tempo de concentração do lote. Para este estudo foi 

utilizada a equação do 8º Distrito de Meteorologia (Porto Alegre, 1992), eq.17. Associada a isto, foi 

utilizada uma técnica de otimização do tipo tentativa-e-erro para a obtenção do volume adequado. 

021.1

192.0

)16(
78.2491
+

⋅
=

t
Tri  Eq. 17 

 
onde: i  é a intensidade em mm/h; Tr é o tempo de retorno em anos e t é a duração em minutos 
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LOTES SIMULADOS E DIMENSIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS 

Caracterização dos lotes 

Para a análise proposta foram escolhidas algumas dimensões padronizadas de lotes urbanos, 

levando em consideração o potencial construtivo destas áreas, bem como a viabilidade econômica 

da aplicação deste tipo de controle em Porto Alegre. A Minuta de Decreto (PDDrU-POA,2003) 

prevê como área mínima de lote para a implantação de MR, 600,0 m2. Desta forma partiu-se deste 

valor até uma área de 1 ha, pois acima disto supõe-se não mais se tratar de MR, mas de bacias de 

amortecimento. O tempo de concentração foi determinado através da seguinte equação (Tucci, 

1995): 

5,0Sk

Ltc
⋅

=   Eq. 18 

onde: L = comprimento da diagonal do lote (m) 

S = declividade média do lote (%) 

k = parâmetro que depende do tipo de cobertura do solo, sendo que: 

• Superfícies gramadas:   k = 0,213 

• Superfícies pavimentadas:   k = 0,610 

 

Considerados os critérios acima descritos tem-se na tabela 1 a caracterização dos lotes 

utilizados neste estudo: 

 

Tabela 1– Lotes utilizados para o dimensionamento dos MR 
 
Área 
(m2) 

Largura  
(m) 

Comprimento 
(m) 

Declividade 
média 
(m/m) 

Tempo de 
concentração 

(min) 

Área 
impermeável 

(%) 

Coeficiente 
de 

escoamento 

Vazão 
limite 
(l/s) 

Área do 
orifício 
(cm2) 

600 14,10 42,40 0,01 12 75 0,70 1.25 6.13 
1200 20,00 60,00 0,01 17 75 0,70 2.50 12.26 
5000 40,80 122,50 0,01 35 75 0,70 10.40 51.08 
10000 57,70 173,20 0,01 50 75 0,70 20.80 102.17 
 

Comparação entre volumes determinados 

A Figura 4 mostra o comportamento dos volumes dimensionados pelos métodos aplicados às 

diferentes dimensões dos lotes. Como pode ser observado, existe uma diferença considerável entre 

o Método Decreto-POA e os demais, o que se deve ao fato de sua formulação considerar 10 anos 

como período de retorno de projeto. A tabela 2 mostra uma comparação entre o volume obtido por 

cada método e os demais, apresentando a porcentagem média “a mais” de volume que este fornece 

por intervalo de área dos lotes. As colunas em cinza não levam em consideração os volumes obtidos 

pelo Método Decreto-POA. 
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Esta tabela permite visualizar que o Método Simulação fornece os menores volumes com 

relação aos demais métodos, com pequena variação de escala. Já o Método Corte, apresenta para 

lotes menores (≤ 600 m2) volumes da ordem de 19% menores em média, caindo rapidamente para 

volumes 3% menores em média com o aumento da área dos lotes.Os métodos McCuen e Miller-

Neuhaus apresentam comportamentos inversos, dependendo da escala de área do lote considerada, 

com grande diferença entre os extremos da tabela. O Método do Tempo-Crítico apresenta valores 

de volumes superiores aos demais métodos (excetuando-se o Decreto-POA), com grande diferença 

para áreas menores (≤ 600 m2) caindo rapidamente com o aumento das áreas.  

 

Tabela 2 – Porcentagem média superior de volume de um método com relação aos demais 

Intervalos de área Decreto-POA T Crítico Muller-Neuhaus Método Mccuen Método Corte Simulado 
≤ 600 m2 130% 67% 11% -7% -19% -19% 
entre 600 e 1200 m2 99% 40% 10% -2% -14% -19% 
entre 1200 e 5000 m2 75% 21% 4% 5% -7% -15% 
entre 5000 m2 e 1 ha 66% 13% -5% 12% -3% -12% 

*Os valores das  colunas em cinza não consideram  os volumes determinados pelo Método Decreto-POA 
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Figura 4 –Curvas para os volumes de MR de acordo com a área do lote 
 

 

SIMULAÇÃO DO DESEMPENHO DOS MR FRENTE A EVENTOS REAIS DE 

PRECIPITAÇÃO 

Eventos Selecionados 

O funcionamento dos MR, assim dimensionados, foi analisado quando submetidos ao 

escoamento resultante de eventos reais de precipitação ocorridos em Porto Alegre, obtidos de 
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Bemfica(2000). Foram testados 10 eventos disponíveis que apresentam períodos de recorrência 

variando entre 1,18 anos e 14,77 anos, com duração de 1 hora. Estes eventos se caracterizam pela 

sua grande variabilidade de distribuição temporal, conforme pode ser visualizado na figura 5. 
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Figura 5– Precipitações medidas em Porto Alegre (Bemfica,2000) 
 

Modelo Hidrológico 

Assim como no item de dimensionamento por simulação, foi utilizado o sistema IPHS1 

(Tucci, 1998) para a verificação do funcionamento dos MR com as chuvas reais. Desta forma foram 

determinados os parâmetros necessários para: 

• Método do Soil Conservation Service : Curve Number (CN). Este parâmetro foi obtido a 

partir de valores tabelados, de forma a fornecer uma relação entre volume escoado e 

precipitado igual ao coeficiente de escoamento (Tabela 1) para a precipitação de projeto. 

• Método de Clark (Histograma Tempo-Área): Ks. Este parâmetro foi determinado a partir 

do valor do tempo de concentração, de forma a não influenciar na simulação entre lotes de 

dimensões diferentes. Fez-se uso dos histogramas tempo-área sintéticos já definidos pelo 

método. 

• Método de Puls: Foram utilizadas as dimensões de estruturas de descarga já determinadas 

anteriormente, bem como os volumes calculados pelos diferentes métodos. 

 

Resultados 

 Neste item serão apresentados os resultados das simulações do comportamento dos 

reservatórios dimensionados nos diferentes lotes, quando solicitados por eventos reais de 

precipitação, conforme descrito nos itens anteriores. Num primeiro momento, serão discutidos os 
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hidrogramas de entrada nos reservatórios, gerados por cada uma das precipitações simuladas, 

apresentando o efeito do tempo de retorno e distribuição temporal da precipitação, e da capacidade 

de amortecimento natural em cada um dos lotes, segundo a escala de cada um deles. Após, é 

apresentada uma análise da eficiência dos reservatórios projetados anteriormente, por cada um dos 

métodos, no controle e abatimento dos hidrogramas gerados pelas precipitações reais. 

 

Hidrogramas de entrada 

 A tabela 3 apresenta um resumo que caracteriza os hidrogramas de entrada de cada um dos 

eventos simulados, nelas são apresentadas as vazões de pico, as vazões médias, os volumes 

escoados, e as vazões específicas máximas e médias, geradas com o intuito de comparar o efeito de 

amortecimento nos diferentes tamanhos de lotes. A partir das simulações realizadas pode-se 

concluir que o efeito da distribuição temporal da precipitação é por vezes mais significativo, na 

construção do pico do hidrograma, do que o próprio tempo de retorno das tormentas. Exemplo deste 

tipo de comportamento observa-se na figura 6, onde os dois eventos com o mesmo tempo de retorno 

(7,09 anos) produziram picos com diferença média de 32%, chegando a 50% no caso do lote de 

600m2. 

 
Tabela 3 – Quadro – resumo dos hidrogramas de entrada simulados 

  data 16/01/75 16/12/96 12/04/80 07/12/76 22/02/91 25/12/85 15/03/86 24/12/90 sd2 sd1 
áreas TR - anos 1,18 1,44 1,66 1,77 1,94 5,34 7,09 7,09 10,71 14,77 

  vazão máxima - l/s 7,36 6,19 6,23 6,52 6,42 13,65 9,32 13,99 11,29 13,07
600 vazão média - l/s 1,20 1,25 1,30 1,32 1,35 1,70 1,82 1,82 1,99 2,14
m2 volume escoado - m3 14,28 14,98 15,50 15,73 16,08 20,34 21,69 21,69 23,81 25,58

  Qmax espec. (l/s/ha) 122,62 103,19 103,84 108,69 107,08 227,58 155,27 233,20 188,24 217,91
  Qmed espec. (l/s/ha) 19,93 20,90 21,63 21,96 22,44 28,39 30,28 30,28 33,23 35,70
  vazão máxima - l/s 13,00 10,77 10,34 11,27 11,19 22,16 16,53 23,90 20,09 23,59

1200 vazão média - l/s 2,28 2,40 2,48 2,52 2,58 3,29 3,51 3,51 3,86 4,16
m2 volume escoado - m3 27,24 28,61 29,64 30,10 30,79 39,23 41,91 41,91 46,12 49,64

  Qmax espec. (l/s/ha) 108,36 89,76 86,17 93,88 93,26 184,66 137,74 199,13 167,45 196,60
  Qmed espec. (l/s/ha) 19,01 19,97 20,69 21,01 21,49 27,38 29,25 29,25 32,19 34,64
  vazão máxima - l/s 35,68 32,53 31,24 31,35 33,97 56,03 51,78 62,20 59,36 67,82

5000 vazão média - l/s 8,65 9,11 9,46 9,61 9,85 12,73 13,65 13,65 15,09 16,30
m2 volume escoado - m3 103,23 108,77 112,94 114,80 117,60 152,00 162,95 162,96 180,19 194,63

  Qmax espec. (l/s/ha) 71,35 65,06 62,48 62,70 67,95 112,07 103,56 124,40 118,73 135,65
  Qmed espec. (l/s/ha) 17,29 18,22 18,92 19,23 19,70 25,46 27,29 27,30 30,18 32,60
  vazão máxima - l/s 54,18 51,68 52,25 49,97 53,54 84,34 82,25 92,09 92,93 104,44

10000 vazão média - l/s 16,59 17,49 18,17 18,48 18,94 24,65 26,44 26,46 29,30 31,70
m2 volume escoado - m3 198,03 208,86 217,01 220,62 226,17 294,27 315,74 315,97 349,85 378,54

  Qmax espec. (l/s/ha) 54,18 51,68 52,25 49,97 53,54 84,34 82,25 92,09 92,93 104,44
  Qmed espec. (l/s/ha) 16,59 17,49 18,17 18,48 18,94 24,65 26,44 26,46 29,30 31,70

 

 Quando o parâmetro de comparação é a vazão média ou o volume escoado, percebe-se uma 

tendência de que a variação acompanha os tempos de retorno, perdendo importância a distribuição 
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temporal da precipitação. A figura 6 ilustra este comportamento, que é constante em todos os 

tamanhos de lotes. Os gráficos da figura 7 confirmam esta tendência. Neles são apresentadas as 

variações nos volumes escoados e nas vazões médias e máximas com o tempo de retorno em cada 

lote simulado. Já as vazões de pico não se comportam conforme esta tendência, sofrendo forte 

influência da distribuição temporal da precipitação. 
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Figura 6 – Vazões máximas, médias , máximas específicas e  
médias específicas por lote e por evento 

 
 Para avaliar o efeito de amortecimento do hidrograma pelo próprio lote, durante o processo de 

escoamento, observa-se a figura 6, que apresentam as vazões específicas máximas e médias. 

Percebe-se que há uma tendência forte de maior amortecimento dos picos com o aumento da área 

do lote. Para as vazões médias esta tendência não é tão significativa. O hidrogramas graficados na 

figura 8 também ilustram esta tendência, note-se que nos lotes menores (600m2) os hidrogramas 

chegam a ter múltiplos picos, assim como os hietogramas, já nos lotes de maior área (1ha) este 

comportamento não se verifica, mesmo para os altos tempos de retorno simulados. 

 

Propagação nos Microrreservatórios 

As simulações realizadas com a aplicação do IPHS1 forneceram valores de hidrogramas de 

saída para todos os lotes urbanos, cujos reservatórios, dimensionados pelos 6 métodos, foram 

submetidos a estes hidrogramas e geraram os hidrogramas amortecidos ou não, dependendo da 

ocorrência ou não de seu extravasamento ao sistema de drenagem. Como forma ilustrativa, são 

apresentados alguns hidrogramas característicos na Figura 9.  

De forma geral, percebe-se uma melhoria na capacidade de amortecimento das estruturas com 

o aumento da área dos lotes simulados, conforme pode ser visualizado na Tabela 4. Esta tabela 
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apresenta a porcentagem do volume total do MR ocupada pelo escoamento gerado pelo evento. Para 

os lotes de 600 m2, notou-se que os MR dimensionados apenas pelo Método Decreto-POA e 

Tempo-Crítico funcionaram sem extravasamento para eventos com períodos de retorno inferiores 

ao de projeto (5 anos). Isto pode ser explicado pela variabilidade temporal dos hietogramas 

simulados, refletida diretamente sobre os hidrogramas de entrada nos MR, devido à pequena 

dimensão do lote, gerando picos consecutivos, impedindo que o MR tenha tempo de ganhar volume 

disponível. Assim, MR com volumes maiores podem suportar melhor este tipo de resposta dos 

lotes. O Método Decreto-POA permitiu o amortecimento desejado para todos os eventos abaixo do 

Tr de projeto (10 anos), onde obteve uma porcentagem de volume média de preenchimento da 

ordem de 76%, mas extravasa para os dois últimos eventos. O mesmo ocorre com o Método 

Tempo-Crítico, situando-se na porcentagem média de preenchimento de 93%. Vale ressaltar que 

para o evento de Tr = 1,94 anos, ocorrido em 22/02/1991 este MR já apresentou 97% de seu volume 

utilizado, o que indica uma alta possibilidade de extravasamento antes do Tr = 5 anos. 

Com relação aos lotes de área = 1200 m2, observa-se uma melhora significativa de 

funcionamento do MR obtido pelo Método Muller-Neuhaus e do Método McCuen, sendo este 

último menos significativa. Isto pode ser explicado por uma maior uniformidade no comportamento 

da vazão de entrada nos MR, devido ao amortecimento resultante do aumento da área do lote, o que 

reduz a intensidade dos picos consecutivos no hidrograma, permitindo uma maior recuperação de 

volume ao MR. Ainda assim, os MR obtidos pelos dois métodos foram insuficientes para alguns 

eventos de Tr inferior ao de projeto. Observa-se também uma queda na porcentagem utilizada para 

os Métodos Decreto-POA e Tempo-Crítico, sendo de 71% e 86% respectivamente.

XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 16



Lote - A = 600m2

1

10

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16

TR

Va
zã

o 
(l/

s)

1

10

100

1000

Vo
lu

m
e 

(m
3)

vazão pico vazão média volume escoado

 

Lote - A = 1200m2

1

10

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16

TR

Va
zã

o 
(l/

s)

1

10

100

1000

Vo
lu

m
e 

(m
3)

vazão pico vazão média volume escoado

 

Lote - A = 5000m2
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Lote - A = 10000m2
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Figura 7 – Variação das vazões e volumes com o tempo de retorno
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Figura 8 – Hidrogramas de entrada simulados 
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Lote 600 m2 - Método Muller-Neuhaus
 EVENTO 16/12/1996 - TR = 1,44 ANOS
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Lote 1200 m2 - Método McCuen
 EVENTO 22/02/1991 - TR = 1,94 ANOS
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 Lote 5000 m2 - Método Corte

EVENTO 25/12/1985 - TR = 5,34 ANOS
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  Lote 1 ha - Método Simulação
EVENTO 25/12/1985 - TR = 5,34 ANOS

20
30
40
50
60
70
80
90

40 60 80 100 120 140 160 180 200

TEMPO (MIN)

VA
ZÃ

O
 (L

/S
)

0

2

4

6

8

10

12

PR
EC

IP
IT

A
Ç

Ã
O

 (M
M

)

0
10

0 20

CHUVA
HIDRO ENT
HIDRO SAI

 
 

Figura 9 - Hidrogramas de entrada e saída dos MR para chuvas reais 

 

Tabela 4 – Porcentagem do volume total dos MR preenchidos por evento 
 

 data 16/1/1975 16/12/1996 12/4/1980 7/12/1976 22/2/1991 25/12/1985 15/3/1986 24/12/1990 sd2 sd1 
áreas TR(anos) 1,18 1,44 1,66 1,77 1,94 5,34 7,09 7,09 10,71 14,77 

 Decreto 61,3% 63,5% 65,1% 65,5% 67,7% 91,9% 95,7% 99,3% extrav extrav
 T crítico 88,3% 91,2% 93,3% 93,6% 97,0% extrav extrav extrav extrav extrav

600 MNeuhaus extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav
m2 Mccuen extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav

 Corte extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav
 Simulado extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav
 Decreto 56,8% 58,7% 60,4% 60,7% 62,9% 86,1% 90,2% 93,0% extrav extrav
 T crítico 81,9% 84,3% 86,6% 86,7% 90,1% extrav extrav extrav extrav extrav

1200 MNeuhaus 93,2% 95,8% 98,3% 98,4% extrav extrav extrav extrav extrav extrav
m2 Mccuen 99,1% extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav

 Corte extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav
 Simulado extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav extrav
 Decreto 46,2% 48,1% 49,8% 50,2% 52,1% 72,3% 76,8% 78,4% 86,2% 94,5%
 T crítico 65,5% 67,9% 70,3% 70,6% 73,5% extrav extrav extrav extrav extrav

5000 MNeuhaus 69,7% 74,1% 76,7% 77,0% 80,2% extrav extrav extrav extrav extrav
m2 Mccuen 66,7% 69,1% 71,5% 71,8% 74,8% extrav extrav extrav extrav extrav

 Corte 72,4% 74,9% 77,5% 77,8% 81,1% extrav extrav extrav extrav extrav
 Simulado 77,7% 80,3% 83,2% 83,3% 86,9% extrav extrav extrav extrav extrav
 Decreto 40,6% 42,5% 44,2% 44,6% 46,3% 64,7% 69,2% 70,4% 78,1% 85,8%
 T crítico 56,8% 59,3% 61,6% 62,0% 64,6% 91,5% 97,8% 99,7% extrav extrav

1 MNeuhaus 65,9% 68,7% 71,4% 71,8% 74,9% extrav extrav extrav extrav extrav
ha Mccuen 56,9% 59,3% 61,7% 62,1% 64,7% 91,7% 98,0% 99,9% extrav extrav
 Corte 63,4% 66,1% 68,8% 69,1% 72,1% extrav extrav extrav extrav extrav
 Simulado 66,7% 69,5% 72,3% 72,6% 75,8% extrav extrav extrav extrav extrav

 



 

As simulações com o lote de área = 5000 m2 mostraram uma melhoria generalizada para 

todos os métodos que antes eram deficientes, com relação aos eventos com Tr inferior ao de projeto. 

Vale ressaltar que as porcentagens de volume utilizado, neste caso, ficaram, em sua grande maioria, 

entre 60 e 80%, excetuando-se o método Simulação e Decreto-POA. Outro ponto verificado, é que 

o MR obtido pelo Método Decreto-POA suportou todos os eventos simulados, inclusive com Tr 

superiores aos de projeto (10 anos). 

Como última análise, verificou-se o funcionamento dos MR para o lote de 1,0 ha de área total. 

Estes MR confirmam a tendência de melhora no funcionamento com o aumento da área do lote. 

Verificou-se neste caso que o Método de McCuen, passa a ter comportamento melhor que o de 

Muller-Neuhaus para esta escala, ao contrário do que vinha ocorrendo até então. Outro ponto 

notado, foi o aumento na capacidade de controle dos MR Tempo-Crítico e McCuen com relação a 

eventos de Tr superiores ao de projeto (5 anos). 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados mostram que a eficiência do MR está intrisicamente ligada à intensidade da 

precipitação bem como à sua distribuição temporal. Verifica-se que as precipitações com as maiores 

intensidades concentradas em intervalos de tempo contíguos, sem uma queda de intensidade entre 

eles, têm um efeito negativo bem maior sobre a atuação do dispositivo, pois o seu volume á 

preenchido antes da passagem total dos picos de escoamento. O retardo do pico de chuva com a 

incidência de intensidades baixas nos primeiros intervalos de tempo também provocam a 

ineficiência do MR, pois quando chega o pico do escoamento, boa parte do volume para 

amortecimento está sendo utilizado pela parcela anterior. Para intensidades baixas, sem a existência 

de picos deslocados o comportamento é bom. 

Um ponto a ressaltar dos resultados obtidos é que eventos com recorrência abaixo ou próxima 

da utilizada para o dimensionamento, podem provocar a perda quase que total da ação do 

dispositivo, por conta de seus comportamentos temporais desfavoráveis. Vale ressaltar que com o 

aumento das áreas dos lotes, ocorre um incremento do amortecimento dos hidrogramas, 

favorecendo a atuação dos MR projetados pelos métodos simplificados. 

Tais resultados sugerem que as técnicas de dimensionamento devem ser revistas e 

aprimoradas, buscando uma maior representatividade do comportamento temporal das chuvas da 

região de aplicação do controle. 
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