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RESUMO – O desenvolvimento das cidades e o consequente aumento das áreas impermeáveis 

influencia diretamente no ciclo hidrológico, aumentando o escoamento superficial. Este, por sua 

vez, influencia na eficiência hidráulica dos sistemas públicos de drenagem urbana. A ineficiência 

hidráulica em uma rede de drenagem pode trazer consequências indesejadas, causando impactos 

sociais, econômicos e ambientais, devido a ocorrências de alagamentos. O presente trabalho 

objetivou analisar o funcionamento hidráulico de uma rede de drenagem urbana de um loteamento 

localizado em São Miguel do Oeste-SC através da modelagem no EPA SWMM. Foram elaboradas 

quatro chuvas de projeto, com período de retorno de 1, 2, 5 e 10 anos, com a utilização da equação 

IDF local. O método dos blocos alternados foi utilizado para a elaboração dos hietogramas. O 

resultado das simulações evidenciou um trecho na rede que não foi capaz de escoar a vazão afluente 

de forma eficiente, resultando em uma lâmina y0/D maior do que 0,80 para as precipitações de 5 e 

10 anos de período de retorno. Se evidenciou uma baixa velocidade de escoamento no trecho, 

resultado da adoção de uma baixa declividade. Critérios de projeto mais claros e normatizados 

poderiam contribuir para a minimização dos problemas nas redes de drenagem urbana. 

ABSTRACT– Territorial expansion is part of the development of cities and directly affects the 

hydrological cycle, increasing the surface runoff. The increased surface runoff influences the 

hydraulic efficiency of public urban drainage systems. Hydraulic inefficiency in a drainage network 

can lead to undesired consequences, causing social, economic, and environmental issues due to 

flooding. The present work aimed at analyzing the hydraulic behavior of an urban drainage network 

of a subcatchment located in São Miguel do Oeste-SC. The modeling was performed using the EPA 

SWMM. Four design rainfalls were elaborated with 30 minutes and 1, 2, 5 and 10 years of return 

period, using the local IDF equation. The alternating block method was used to make the rainfall 

temporal distribution. The results of the simulations showed a pipe stretch that was not able to drain 

the influent flow efficiently. The y0/D depth was greater than 0.80 for the design rainfalls of 5 and 

10 years of return period. A low flow velocity was observed in this pipe stretch, due to the adoption 

of a low slope (I0 = 0.0052 m/m). Clearer and more standardized design criteria could minimize 

problems in urban drainage networks. 
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INTRODUÇÃO 

A urbanização intensa resulta em maior impermeabilização do solo e consequente aumento do 

escoamento superficial. Quando altas taxas de impermeabilização do solo e altas declividades são 

encontradas em pequenas bacias, eventos de precipitação de alto volume e curta duração aumentam 

a probabilidade de inundações repentinas (Caputo et al., 2011). 

Do ponto de vista da drenagem tradicional urbana, eventos de alta intensidade e curta duração 

podem sobrecarregar o sistema repentinamente (Yu et al., 2018), levando a prejuízos econômicos, 

impacto em moradias e no comércio. Logo, eventos pluviais extremos devido às mudanças 

climáticas podem afetar o desempenho da rede de drenagem pluvial, o que poderia levar a 

alterações nos critérios de projeto futuros para permitir que a rede de águas pluviais mantenha sua 

capacidade até o final de sua vida útil (Laouacheria et al.; 2019). 

No Brasil, a inexistência de uma norma específica para o dimensionamento do sistema de 

drenagem pluvial e a dispersão das orientações e recomendações de projetos em diferentes manuais 

e livros técnicos têm levado projetistas adotarem diferentes parâmetros de projeto das galerias. 

Nesse sentido, a utilização de modelos hidrológicos em ambientes computacionais pode contribuir 

com a compreensão e análise das redes de drenagem urbana e permitir a previsão de eventos de 

inundação, o que torna a modelagem uma importante ferramenta para o planejamento da drenagem 

e do uso e ocupação do solo. 

Não obstante, a modelagem pode auxiliar na tomada de decisão e na gestão das bacias 

hidrográficas uma vez que possibilitam a elaboração e análise de diferentes cenários, com 

possibilidade de uso de medidas estruturais alternativas para o controle do escoamento em bacias 

hidrográficas (Beling et al., 2011). 

Um dos softwares de simulação mais utilizados em todo o mundo para o planejamento, 

análise e projetos relacionados ao escoamento de águas pluviais, coletores sanitários combinados e 

outros sistemas de drenagem é o Storm Water Management Model (SWMM). Segundo Rossman 

(2015), o SWMM é um modelo dinâmico hidrológico-hidráulico que pode ser utilizado para simular 

o escoamento superficial com eventos isolados de chuvas ou longas séries temporais. 

O SWMM pode simular a geração de escoamento superficial em cada sub-bacia contribuinte e 

propagar o escoamento pelas tubulações e canais, fornecendo os valores de vazão, lâminas de água 

(y0) e a qualidade da água em cada tubulação e canais em cada passo de tempo considerado durante 

o período de simulação (Rossman, 2015). 
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O presente trabalho tem como objetivo a modelagem e simulação hidráulica do sistema de 

drenagem urbana em um loteamento no município de São Miguel do Oeste – SC. A análise em 

questão trata-se do comportamento hidráulico dinâmico para diferentes eventos de precipitação e 

análise de possíveis pontos problemáticos da rede pública de drenagem. 

 

METODOLOGIA 

O loteamento em estudo está localizado no Município de São Miguel do Oeste, mesorregião 

Oeste do Estado de Santa Catarina. O município possui uma extensão territorial de 234.202 km² e 

população estimada de 41.246 pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2022). A rede de drenagem utilizada na modelagem, o mapa do loteamento, 

algumas características e direções de fluxo na rede são apresentados na Figura 1. 

 

Figura 1 - Representação da rede de drenagem do loteamento: informações sobre a área, topologia geral 

da rede, direções de fluxo e divisão das bacias de drenagem. 

Fonte: Autoria própria. 



 

I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 

 

4 

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 

A área de estudo é um loteamento novo, desenvolvido em 2021, do qual foi disponibilizado o 

projeto da rede pública de drenagem urbana, o que possibilitou a realização do presente trabalho. 

Para a modelagem computacional foi utilizado o software SWMM versão 5.2.0, desenvolvido 

e disponibilizado pela United States Environmental Protection Agency (USEPA). As características 

de configuração do modelo estão disponíveis no Tabela 1. Foi utilizado o método da curva número 

(CN) como modelo e infiltração e a onda cinemática como método de propagação. Em caso de 

ocorrência de seção plena, a equação para conduto forçado utilizada foi a de Hazen-Williams. 

Tabela 1 - Características de configuração para modelagem SWMM. 

Característica Valor 

Taxa de ocupação de lotes edificável 65% 

CN - Lotes edificáveis 92 

CN - Passeio público 92 

CN - Ruas e vias públicas 92 

Nº de redes de drenagem distintas 6 

Dissipadores e/ou exutório 6 
Fonte: Autoria própria. 

As precipitações de projeto utilizadas nas simulações foram elaboradas utilizando a equação 

IDF (Equação 1), disponibilizada no Atlas pluviométrico do Brasil (2018), para a região de São 

José do Cedro, oeste Catarinense. Foram elaboradas 4 chuvas de projeto para as simulações, com 

períodos de retorno de 1, 2, 5 e 10 anos, com duração de 30 minutos e intervalos de 1,5 minutos. O 

método dos blocos alternados foi utilizado para a elaboração dos hietogramas de projeto. 

𝑖 =
835,5 𝑇0,1672

(𝑡 + 11)0,7116
 (1) 

 

Onde i é a intensidade da chuva (mm/h), T é o período de retorno (anos) e t é a duração da 

precipitação (min). Os períodos de retorno utilizados são àqueles geralmente utilizados nos projetos 

de redes de micro drenagem em áreas residenciais e/ou comerciais (Fendrich, 1997; SMDU, 2012). 

Além disso, se fixou a duração da precipitação em 30 min levando em consideração que o tempo de 

concentração (tc) estimado inicialmente para a área de drenagem era de 30 min. As simulações 

hidráulicas da rede de drenagem foram realizadas com intuito de avaliar as relações y0/D máximas 

nas tubulações e detectar possíveis trechos problemáticos na rede. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o intuito de avaliar o efeito da chuva de projeto sobre a modelagem hidráulica 

relacionada a mudanças de cenário causadas por diferentes eventos, foram analisados 6 trechos, um 

trecho de cada rede de drenagem do projeto, que apresentaram maior lâmina de água na simulação 

SWMM. Os trechos estão identificados por: BC6-BCEX106, BC10-BCEX107, BC31-BC32, 

BC44-BC46, BC77-BC78, BC85-BC86. 

Na Figura 2 são mostradas as relações y0/D desenvolvidas nesses trechos em função do 

período de retorno da precipitação, possibilitando, assim, comparar do comportamento hidráulico da 

tubulação para os diferentes eventos de chuva considerados. 

 

Figura 2 – Relações y0/D de alguns trechos de interesse na rede e hietogramas de chuva. (a) Lâminas de água 

para o período de retorno de 1 ano, (b) Lâminas de água para o período de retorno de 2 anos, (c) Lâminas de 

água para o período de retorno de 5 anos e (d) Lâminas de água para o período de retorno de 10 anos. 

Fonte: Autoria própria. 

Para as galerias de águas pluviais, diferentes autores e manuais de drenagem têm 

recomendado diferentes valores de y0/D na fase de projeto. Esses valores variam de 0,70 (Alcântara, 

1970 apud Azevedo Netto e Villela, 1969) até a seção plena (Tucci et al., 2004). Outras 

recomendações, incluem: y0/D = 0,75 (Porto, 1999), y0/D = 0,82 (DAEE-CETESB, 1980) e y0/D = 
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0,90 (Azevedo Netto e Araújo, 1998; Rezende e Bianconcini, 1971). O projeto das galerias 

analisadas no presente trabalho considerou y0/D máximo igual a 0,80 para a vazão de projeto e, 

portanto, esse valor foi considerado o valor limite no presente artigo. 

Para as precipitações com período de retorno de 1 e 2 anos, nos trechos analisados, as lâminas 

máximas ficaram abaixo de 0,80 conforme Figura 2, (a) e (b). Por outro lado, para a precipitação 

com período de retorno de 5 anos foi possível observar o desenvolvimento de y0/D = 0,90, no trecho 

BC44-BC46, conforme Figura 2 (c), após 18 minutos do início da precipitação. Apesar do trecho 

não operar em conduto forçado para essa chuva, ocorreu um extravasamento na singularidade à 

montante do trecho (BC44). 

O trecho BC44-BC46 é o trecho destacado (círculo tracejado) na Figura1. Esse trecho é um 

trecho de montante na bacia de drenagem, o que evidencia que, possivelmente, o trecho apresenta 

uma declividade muito baixa, ocasionando problemas de escoamento no trecho. A baixa declividade 

do trecho (I0 = 0,0052 m/m) fica evidente ao se traçar um perfil longitudinal do mesmo (ver Figura 

3). A velocidade máxima de escoamento no trecho foi de 0,45 m/s, velocidade abaixo da velocidade 

mínima recomendada para as tubulações de concreto que, segundo Tucci et al. (2004), é de 0,60 

m/s. 

Para a precipitação com período de retorno de 10 anos, Figura 2 (d), há o desenvolvimento de 

y0/D = 1 após 18 minutos do início da precipitação. Nessa situação, a tubulação passa a funcionar 

em conduto forçado e, novamente, se verifica o extravasamento da água pluvial na singularidade à 

montante (BC44) e, consequentemente, possibilidade de alagamento na região. 

A Figura 3 mostra o perfil longitudinal da tubulação 49 situada no trecho BC44-BC46 no 

momento de ocorrência da lâmina máxima. Na Figura 3, apresenta-se também o trecho anterior, 

BC43-BC44, e o posterior BC46-BC48. 

Na Figura 3 (c) e (d) é possível observar o transbordamento da água pluvial na singularidade à 

montante do trecho BC44-BC46, tanto para a precipitação com período de retorno de 5 anos, quanto 

para 10 anos. Como já mencionado, a baixa declividade e o desenvolvimento de velocidades 

relativamente baixas no trecho compromete a capacidade de escoamento. Além disso, a baixa 

velocidade de escoamento do trecho pode contribuir para a deposição de sedimentos na tubulação, 

diminuindo ainda mais sua capacidade. 
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Figura 3 - Perfil dos trechos BC43-BC44, BC44-BC46 e BC46-BC48 para as diferentes precipitações 

simuladas. (a) período de retorno 1 ano, (b) período de retorno 2 anos, (c) período de retorno 5 anos e (d) 

período de retorno 10 anos. 

Fonte: Autoria própria. 
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Novamente, embora não exista uma recomendação por norma quanto a velocidade mínima de 

escoamento nas tubulações de drenagem urbana que garantam a autolimpeza e o arrasto de material 

particulado, algumas recomendações podem ser encontradas na literatura. Por exemplo, o 

Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) de Porto Alegre/RS recomenda que a velocidade mínima 

em projeto seja de 0,8 m/s (CE-DEP, 2005). Azevedo Netto e Araújo (1998) recomendam 

velocidade mínima de 0,75 m/s, enquanto Tucci et al. (2004) recomenda 0,60 m/s. Conforme já 

mencionado, a velocidade máxima desenvolvida nesse trecho está abaixo da mínima recomendada 

na literatura. 

Para a situação do trecho BC44-BC46, considerando que há um degrau (outlet offset) de 0,20 

m na sua conexão com a singularidade de jusante (BC46), o resultado da simulação mostrou que o 

trecho passaria a operar adequadamente (y0/D < 0,80), mesmo para a chuva com período de retorno 

de 10 anos, se a geratriz inferior da tubulação fosse alinhada com a base da singularidade de 

jusante. No entanto, essa não é uma solução ideal, pois conforme sugerido por SMDU (2012), se 

recomenda que as tubulações de montante e jusante sejam alinhadas com base nas geratrizes 

superiores das tubulações. Botelho (2011) também recomenda que as tubulações sejam alinhadas 

por coincidência da geratriz superior das tubulações, embora também cite a possibilidade do 

alinhamento ocorrer por coincidência do nível d´água. 

O aumento do diâmetro da tubulação do trecho BC44-BC46 de 0,40 m para 0,60 m também 

faria com que o trecho operasse adequadamente, embora essa solução não resolva o problema da 

baixa velocidade de escoamento no trecho e da possibilidade de acúmulo de sedimento na 

tubulação. Além disso, o trecho de montante BC43-BC44 também deveria ser alterado para 

compatibilizar o projeto do ponto de vista do recobrimento mínimo das tubulações. 

No entanto, tais soluções podem não ser viáveis em redes já executadas. Idealmente, o 

problema deveria ser detectado na fase de projeto, seja a partir da fixação de velocidade mínimas 

admissíveis, seja a partir da modelagem da rede ainda na fase de projeto. 

 

CONCLUSÃO 

A modelagem dinâmica hidrológica-hidráulica utilizando o EPA SWMM permitiu avaliar 

diferentes parâmetros e cenários de chuvas de projeto, possibilitando a identificação de pontos 

críticos na rede de drenagem.  O trecho de rede identificado como BC44-BC46 apresentou 

problemas na sua capacidade de escoamento em decorrência da baixa declividade do trecho. O 
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trecho em questão foi capaz de lidar apenas com os escoamentos gerados pelas precipitações de 1 e 

2 anos de período de retorno. Para as demais chuvas simuladas, a lâmina y0/D foi superior a 0,80 

mesmo o trecho estando à montante na rede. 

Para tanto, como sugerido nas discussões da presente pesquisa, caso o projeto ainda não tenha 

sido executado uma opção é aumentar o diâmetro da tubulação ou aumentar a declividade, para os 

trechos críticos. Já para a situação do projeto executado é necessária uma análise de solução com 

viabilidade técnica e financeira, uma alternativa seria a implantação de técnicas LID 

(desenvolvimento de baixo impacto) na região dos trechos críticos.  

A modelagem hidráulica das redes de águas pluviais pode ser uma importante ferramenta de 

auxílio no projeto e no gerenciamento e planejamento dos sistemas públicos de drenagem urbana. A 

prática da simulação das redes de drenagem pode contribuir com a melhoria dos projetos de 

drenagem, facilitando a detecção dos pontos críticos da rede e tornando mais fácil sua otimização. 

A falta de parâmetros claros de dimensionamento, dispostos em norma, dificulta a concepção e 

projeto de redes de drenagem no Brasil. 
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