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Resumo - Neste trabalho são apresentados os resultados de avaliações da eficiência hidrológica de 

dispositivos de mitigação de problemas originados por chuvas na cidade de Resistencia (Argentina). 

Estas avaliações foram feita através de simulações hidrológicas utilizando o programa HEC-1. 

A topografia extremamente plana da cidade faz com que a eficiência destas medidas nunca 

supere 30%. Porém, reduções desta ordem no tamanho das obras necessárias para resolver os 

problemas da drenagem pluvial urbana desta cidade, poderiam traduzir-se em economias 

importantes nos custos da execução das mesmas.   

 

 

Abstract - In this paper are presented the results of evaluations of the hydrological efficiency of 

devices of mitigation of problems originated by rains in the city of Resistencia (Argentina). These 

evaluations were carried out from hydrological simulations using the program HEC-1.    

The extremely plane topography of the city makes that the efficiency of these measures never 

overcomes 30%. Anyway, reductions of this order in the size of the works necessary to solve the 

problems of the urban pluvial drainage of this city will be translated in important economies in the 

costs of the execution of the same ones. 
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INTRODUÇÃO 

A área Metropolitana da Grande Resistencia, município do Chaco, situado numa geografia 

com um declive regional de poucos centímetros para quilômetro, apresentou nas últimas décadas 

um crescimento significante de sua população e, como conseqüência, um aumento das superfícies 
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impermeáveis. Este crescimento faz imperioso a necessidade para adaptar o sistema de drenagem 

pluvial às condições novas. 

Esta área metropolitana sofre periodicamente inundações, com características diferentes 

segundo suas origens. Estas inundações poderiam ser classificadas em (Depettris & Pilar, 2001):      

a) as provocadas pelas crescidas dos grandes rios da região (em especial o Paraná e o 

Paraguai), originam-se por causas naturais e acontecem a intervalos de, em geral, mais de um ano 

(por exemplo a enchente de 82-83 durou 11 meses);     

b) as provocadas por chuvas de certa intensidade (por exemplo 25mm em meia hora), que são 

incrementadas devido à drástica redução da capacidade de armazenamento dos reservatórios 

naturais (lagoas), conseqüência de recheio dos mesmos e pela ocupação de suas margens;     

c) as que se originam em uma capacidade insuficiente dos condutos da drenagem pluvial.     

     

As duas últimas têm a sua gênese na própria cidade e, embora sua duração seja de apenas 

poucas horas, produzem sérios transtornos ao normal funcionamento da cidade. 

Estas inundações são difíceis de resolver apenas com medidas estruturais, em primeiro lugar 

por condicionamento geomorfológicos, como por exemplo é a escassa declividade da cidade, e em 

segundo lugar, pela dificuldade de conseguir financiamento.      

Para resolver este problema até foram utilizadas “soluções desesperadas”, não completamente 

adequadas, que no curto prazo funcionaram, mas pelo fato de não estar atreladas a um plano 

estratégico de drenagem pluvial, eles causam atualmente inundações pontuais (Bravo & Pilar, 

2002). 

Neste trabalho foi feita uma tentativa de avaliar, para a cidade de Resistancia, a eficiência de 

medidas de mitigação. Estas medidas, que não integram as redes de microdrenagem nem de 

macrodrenagem, teriam a função de assegurar a operação normal de ambas as redes, mantendo no 

tempo as condições de projeto (Tucci & Genz, 1995; Cruz, Tucci & Silveira, 2002), ou seja, 

procurando o impacto hidrológico zero. 

Estas medidas não deveriam ser qualificadas como “medidas não-estruturais”, embora para 

sua implementação seja necessário incluir nova legislação ou modificar o já existente, o que sim 

constitui um medida não-estrutural. 

A Prefeitura Municipal de Resistencia aprovou recentemente (mais ou menos um ano e meio) 

uma lei municipal, Nº5403, que em seu Anexo 3 regula a urbanização com o critério do “impacto 

hidrológico zero”, por meio do controle da impermeabilização (Depettris & Pilar, 2001). Neste tema 

do controle do impermeabilização, esta Prefeitura é pioneira em toda Latinoamérica. 

XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2



Porém, até agora não foi feita uma avaliação da eficiência deste tipo de medidas para 

amenizar as vazões de pico nas bacias urbanas. A realização deste tipo de avaliação foi o eixo 

principal deste trabalho. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA MICROBACIA SELECIONADA     

O macrodrenagem dos 5600 hectares da planta urbana da cidade de Resistencia é constituído 

por dois sistemas (Bravo & Pilar, 2002): 

1) sistema de norte: que trabalha com lagoas naturais que funcionam como reservatórios 

temporais, de onde a água é vertida para o rio Negro por bombeamento ou descarregadores 

de fundo com comportas, dependendo do nível do rio; 

2) sistema sul: que trabalha na base de canais enterrados e canais abertos, que integram a rede 

de microdrenagem, que descarrega num canal principal (macrodrenagem) que segue o 

traçado das avenidas Malvinas Argentinas-Soberania Nacional. 

 

Neste trabalho, para a subdivisão das bacias, utilizou-se um esquema de microbacias, 

entendendo como tais as áreas de contribuição para um sistema de bocas de lobo. 

A microbacia urbana selecionada contribui à bocas-de-lobo, que situam-se na rua Yrigoyen, 

na interseção com a rua Monteagudo. Ela pertence à sub-bacia Vélez Sarsfield-Paraguai, integrante 

do sistema norte antes descrito. 

Esta microbacia inclui um dos setores mais urbanizados da cidade. Nela localizam-se 

diferentes órgãos do governo, entre outros a própria Prefeitura, situada na interseção de ruas 

analisadas. 

A microbacia possui uma superfície de contribuição de 20 hectares, com um tempo de 

concentração de aproximadamente 33 minutos, CN 70 e 52% de área impermeável diretamente 

conectada. (Estes parâmetros foram calibrados em forma indireta, simulando eventos reais e 

tentando refletir as manchas de enchente observadas nessas oportunidades.) 

 

MODELAÇÃO HIDROLOGICA 

Neste trabalho foi utilizado o programa HEC-1, empregado em um projeto financiado pelo 

Banco Mundial e uma doação do Governo do Japão, para estudar a Hidrologia Urbana de pouco 

mais que uma dúzia de cidades argentinas, sendo uma delas Resistencia.     

Na microbacia selecionada, uma vez produzida uma precipitação e descontadas as perdas, a 

água escoará para os setores mais baixos, onde localiza-se o sistema de bocas-de-lobo. A superfície 

que seria inundada é formada pelo cruzamento de ruas no qual se situam os drenos, mais as próprias 
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ruas que convergem ao cruzamento. A partir daí, entram na rede de condutos da microdrenagem. O 

esquema da modelação utilizada é apresentado na Figura Nº1.     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº1    Esquema de modelação adotado 

 

Para a determinação das perdas foi utilizado o método da Curva Número (CN) do Serviço de 

Conservação de Solos de Estados Unidos (S.C.S.). Para a transformação de chuva efetiva em 

escoamento foi empregado o método do Hidrograma Unitário Sintético do S.C.S. O efeito de 

armazenamento (manchas de inundação) foi modelado através do método de Puls (piscina 

nivelada). 

As simulações foram feitas para chuvas de 2, 5 e 10 anos de tempo de recorrência - conforme 

as curvas I-D-F da cidade de Resistencia-, com 3 horas de duração (compatível com o tempo de 

concentração da bacia analisada), discretizadas em intervalos de 15 minutos, cujas lâminas de 

precipitação total são 79mm, 99mm e 112mm, respectivamente. 

 

MEDIDAS MITIGADORAS AVALIADAS 

Num sentido restrito, algumas das medidas que foram avaliadas neste trabalho são obras que 

agirão como mitigadoras do problema das inundações pluviais urbanas que sofre esta cidade, 

motivo pelo qual talvez é inadequado o uso da denominação de medidas não estruturais para 

designá-os. Por este motivo se decidiu usar a denominação de medidas mitigadoras. 

As medidas mitigadoras avaliadas foram: 

 

- Construção de retardadores de escoamento nos lotes 

A instalação destes retardadores tenta fazer um controle dos excessos hídricos na fonte, ou 

seja no lote. No esquema de modelação hidrológica adotado, o parâmetro que refletiria a efetividade 
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e eficiência da instalação de retardadores é o “Tlag” (hidrograma unitário sintético do S.C.S.), que 

aumentaria. 

Na Figura Nº2 é mostrada a diminuição do pico de hidrograma gerado nesta microbacia com 

o aumento do Tlag, como também as diminuições da permanência da água acima do nível de 

calçada e da área inundada.  
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Figura Nº2    Eficiência do uso de retardadores de escoamento nos lotes 

 

- Construção de canteiros e arborização 

  Se ao longo de cada calçada fossem implementados canteiros, haveria uma superfície que, 

considerando uma largura média do mesmo de 2m e quadras típicas de 100m por 100m entre linhas 

de edificação, com 20m de largura do espaço que corresponde a calçadas e ruas, representaria 

pouco menos que 6% de área permeável adicional. 

Os canteiros das calçadas, para cumprir corretamente a função de captadores e retardadores de 

escoamento, não deveriam ter meios fios perimetrais e os seus níveis deveriam ser inferiores aos das 

calçadas. No caso de existirem esses meios fios, deveriam ser eliminados.     

A eficiência hidrológica dos canteiros existentes poderia ser potenciada implementando um 

programa de arborização dos mesmos.     

No esquema de modelação hidrológica adotado, o efeito da construção de canteiros em 

calçadas, mais o arborização dos mesmos, seria refletido através de dois parâmetros: o “CN” que 

diminuiria, e a percentagem de área impermeável diretamente conectada que também diminuiria. 

Na Figura Nº3 é apresentada a avaliação realizada, e pode-se apreciar a diminuição do pico de 

hidrograma com a diminuição da área impermeável diretamente conectada, como também as 

diminuições da permanência da água por acima do nível de calçada e da área inundada. 
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Figura Nº3    Eficiência dos canteiros nas calçadas 

 

A eficiência combinada desta medida e a anterior, para um evento de 2 anos de tempo de 

recorrência poderia atingir 26,8%, para o evento 5 anos de  tempo de recorrência 25,3% e para o de 

10 anos, 24,4%. Estas eficiências foram avaliadas a partir da redução da vazão de pico da 

microbacia que fora estudada, adotando uma diminuição da área impermeável de 6% e um aumento 

do Tlag de 50%. 

 

- Manutenção de bocas de lobo livres de obstruções     

Para a avaliação da eficiência desta medida em particular foi considerada um microbacia 

hipotética típica da cidade de Resistencia, de 3,50 ha de superfície, 52% de área impermeável 

diretamente conectada, da cidade de Resistência, CN 70 e 25 minutos de tempo de concentração. 

Esta microbacia é formada pela interseção de quatro ruas, com desníveis de 10, 20 e 30cm em 

100m.     
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Figura Nº4    Incremento das áreas inundadas em função da percentagem de  

obstrução na entrada das bocas de lobo 
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Figura Nº5    Incremento da permanência de áreas inundadas 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A eficiência mostrada pelas medidas mitigadoras analisadas poderiam ser consideradas 

relativamente baixas, dado que em nenhuma das estimativas atingiu 30%, avaliadas pela diminuição 

da vazão de pico. Isto, entre outras causas, é causado pela baixa energia do relevo, que apresenta 

declividades de poucos centímetros por quilômetro. 

Outro característica da cidade e que conspira contra a eficiência avaliada é o tipo de solo, 

conformado principalmente por siltes argilosos, de muito baixa capacidade de infiltração. Por isto, 

nesta cidade poderia ser considerado que a maior percentagem de perdas é devida a retenções nas 

depressões impermeáveis.     

De qualquer forma, reduções da ordem de 25% na vazão de pico traduz-se em uma redução da 

mesma ordem no tamanho das obras necessárias para resolver os problemas da drenagem pluvial 

urbana nesta cidade. Dado o tipo de tecnologia necessária para efetivar estas obras, é de esperar 

economias ainda mais importantes nos custos da execução das mesmas. 

É importante destacar que em outras bacias da mesma cidade, com áreas impermeáveis e 

armazenamentos de outra ordem de grandeza, as medidas mitigadoras apresentadas e avaliadas 

neste trabalho, mostraram-se mais eficientes. De qualquer maneira, esta eficiência foi sempre da 

ordem de 30%.  

A avaliação da eficiência das medidas mitigadoras analisadas neste trabalho poderia oferecer 

um subsídio importante aos decisores políticos na hora de elaborar normas que regulem o uso do 

solo desta cidade.  
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