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INFLUÊNCIA DA PORCENTAGEM DE ÁREA PERMEÁVEL DE 

LOTEAMENTOS NA INUNDAÇÃO DE CANAIS. ESTUDO DE CASO: 

BACIA URBANA DO PROSA  

 

Matheus Barros Furlan 1 ; Ariel Ortiz Gomes2 

 

RESUMO – Testamos a necessidade da atualização Lei que institui a obrigatoriedade de 12,5% da 

área do lote ser permeável. Utilizamos o Software IPHS1, que simulou o método do SCS-CN para 

modelar a bacia urbana do Prosa, localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, propondo 5 

cenários hipotéticos de estudo, os quais consistem que a porcentagem de área permeável dentro dos 

lotes seja a única medida de controle de enchentes na bacia: Cenário 1 – 2,5%, Cenário 2 – 7,5%, 

Cenário 3 – 10,0%, Cenário 4 – 12,5%, Cenário 5 – 15,0%.Utilizamos a divisão do Plano Diretor de 

Drenagem Urbana de Campo Grande para a subdivisão da bacia em sub-bacias, sendo calculado o 

parâmetro Curva-Número (CN) médio, em cada uma delas, considerando os 5 cenários. Assim, foi 

confrontado o resultado obtido com a legislação vigente em Campo Grande que institui a 

obrigatoriedade que 12,5% da área de cada lote. Os resultados obtidos mostram que a legislação 

previne o extravasamento dos canais, desde que estes estejam em condições ideais.  
 

ABSTRACT– This study aims to test the need to update law establishing the obligation to 12.5% of 

the batch is permeable and, therefore, used the IPHS1 Software, which uses the SCS-CN method to 

model Prosa urban watershed, located in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, proposing five 

hypothetical scenarios study, which consist that the percentage of permeable area within the lots is 

the only flood control measure in the whatershed: Scenario 1 - 2.5% Scenario 2 - 7.5% Scenario 3 - 

10.0% Scenario 4 to 12.5% Scenario 5 to 15.0%. Was used the division of Plano Diretor de Drenagem 

Urbana of Campo Grande City for the segregation of the whatershed in subwhatershed, and 

calculating the curve-number parameter (CN) of the SCS method, in each of them, considering the 5 

scenarios . So it was confronted the results obtained with current legislation-law in Campo Grande 

establishing the requirement that 12.5% of the area of each lot is permeable. The results obtained 

show that the legislation-law prevents extravasation of channels, since they are in ideal conditions. 
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1)UFMS. Faculdade de Engenharias Arquitetura e Urbanismo e Geografia. Avenida Costa e Silva. S/N. mbfurlan.15@gmail.com 

2)UFMS. Faculdade de Engenharias Arquitetura e Urbanismo e Geografia. Avenida Costa e Silva. S/N. 06730277455.ariel.gomes@ufms.br 



 
 

 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  

 

 

2 

 

INTRODUÇÃO 

As cidades brasileiras vêm sofrendo problemas em drenagem urbana e no manejo das águas 

pluviais que se refletem em enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas na cidade gerando 

impactos econômicos e sociais. Andrade & Santos (2010) citam que esse problema é decorrente da 

impermeabilização do solo, desmatamento da vegetação, ocupação de áreas de várzeas, mau manejo 

dos resíduos sólidos, poluição e a retificação e canalização dos rios.  

Hülsmeyer & Souza (2007) mencionam que esses problemas acarretam no acumulo de água 

nos sistemas de drenagem e galerias, ganhando volume e velocidade e, quando descarregados no 

corpo hídrico, podem provocar a erosão e assoreamento do mesmo. Paraná (2002) explana que esses 

impactos deterioram a qualidade da água superficial, podendo também ocasionar a contaminação dos 

aquíferos e, consequentemente, impactam na qualidade de vida da população. 

Conforme Paraná (2002), tais falhas procuram ser solucionadas através de diversas medidas de 

controles, podendo ser: i) estruturais: aquelas que modificam o sistema via implantação de obras, 

como barragens, diques, canalizações ou reflorestamento, apresentando-se sempre onerosas; ii) 

medidas não-estruturais: envolvem o zoneamento das áreas de inundações, baseando-se em 

legislações diversas, bem como o Plano Diretor Urbano. Veról et al. (2013) cita a importância de que 

essas medidas devem visar a neutralização dos efeitos da urbanização, buscando ser soluções 

flexíveis, de modo que permita possíveis modificações e adaptações futuras, acompanhando o 

desenvolvimento urbano da região. 

Um estudo de caso interessante é o de Campo Grande-MS, cuja Lei de Ordenamento do Uso e 

Ocupação do Solo (LOUOS), que institui sobre a obrigatoriedade de 12,5% da área dos loteamentos 

serem permeáveis tem gerado controversas sobre o uso, funcionamento e eficiência das técnicas 

alternativas e não-estruturais. 

Assim, pretendemos avaliar o impacto da porcentagem de área permeável na bacia urbana do 

Prosa, situada em Campo Grande - MS, na minimização das inundações 

 

METODOLOGIA  
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Para a realização deste trabalho, levantamos características ambientais relevantes da bacia 

urbana do Prosa, como características geotécnicas, chuva de projeto, e uso e ocupação da área, bem 

como efetuamos o uso de modelagem e simulação computacional (Figura 1) 

 

Figura 1 – (A) Localização da Bacia do Prosa e Sub-bacias; (B) Carta geotécnica e áreas verdes. 

 

Um modelo computacional para o desenvolvimento de projetos em engenharia e recursos 

hídricos é o IPHS1, apresentado por Tucci et al. (1989), consiste em um modelo que permite o usuário 

construir seu modelo de Chuva-Vazão através de métodos já consagrados na literatura (TASSI et al., 

2004). Assim, como principal variável para esse tipo de modelo é a precipitação, Castro et al. (2011) 

mencionam ser um processo de grande variabilidade espacial e temporal, sendo, necessário para 

previsões futuras, estatística de eventos passados, junto a modelos matemáticos. 

Segundo Lorenzoni et al., (2014), o conhecimento das curvas Intensidade, Duração e 

Frequência (IDF) são de grande interesse, pois é através dela que será possível determinar as 

precipitações pluviais máximas para o dimensionamento de obras hidráulicas e projetos de 

engenharia. Mediante a isso, para que essa estimativa seja feita, Campo Grande (2015), apresenta a 

Equação 1, como sua curva de intensidade, duração e frequência (Curva IDF) para o município de 

Campo Grande elencada em seu Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDrU, 2008). 

I =
1973,15∙TR0,178

(t+22)0,8577
                                                                                                                          (1) 

Onde: I = Intensidade da chuva (mm); TR = Tempo de Retorno (anos); td = Tempo de duração 

do evento chuvoso (hora). 

Quanto aos métodos consagrados mais utilizados para separação do escoamento superficial no 

estudo de bacias urbanas, cita-se o Método do SCS-CN.O Método Soil Conservation Service (SCS) 

baseia-se no conceito do hidrograma unitário, o qual tem por hipóteses básicas que a intensidade a 
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chuva efetiva é constante, a chuva é distribuída de forma uniforme em toda a bacia, o tempo base é 

constante e todos os efeitos e características de uma bacia, bem como forma, declividade, detenção, 

infiltração, rede de drenagem, capacidade de escoamento do canal, dentre outros, são refletidos no 

hidrograma unitário (TR-55,1986).  

Para o cálculo da precipitação efetiva, utilizamos o método da  Curva-Número (CN) do NRCS, 

sendo o modelo mais simples para simulação em áreas com escassez ou dificuldade na obtenção de 

dados.Para realizar esta análise, utilizou-se de ambiente SIG (software QGIS) que proporcionou a 

análise espacial da área da Bacia do Prosa e sua subdivisões (sub-bacias), em relação à carta 

geotécnica e as principais áreas verdes (FX-B) do município de Campo Grande que compõem a Bacia. 

Analisando as características das unidades homogêneas, apresentadas por Campo Grande (1991), 

adotou-se uma correlação para cada um deles de acordo com os Grupos de Solos do TR-55. 

Para o tratamento da área da bacia, utilizamos de um modelo de quadra genérica para o estudo 

de 60 m x 120 m. Assim, a área foi dividida em 3 áreas, desta forma, a área (1) da quadra, composta 

pela calçada e pista de rolamento, será considerada como “Arruamentos e estradas asfaltadas e com 

drenagem de águas pluviais”, o qual possuirá CN = 98, independente do grupo de solo. A área (2) da 

quadra, composta pelos loteamentos, será considerado como “Zonas comerciais e de escritório”, pois, 

entende-se que os lotes menores de 500 m² e áreas impermeáveis de 65% não representam a realidade 

de Campo Grande. Ademais, o estudo busca levantar sobre um determinado ponto crítico e pessimista 

para a região, não podendo considerar, então, que os lotes possuirão uma área permeável de 35% logo 

no início. A área (3) representará a área permeável do loteamento, sendo considerado com “Espaços 

relvados com relva em mais de 75% da área”, sendo apresentada como percentual da área (2), durante 

as simulações (cenários). 

Com relação às áreas verdes presentes na bacia, mencionamos a presença do Parque Florestal 

Antônio Albuquerque, Parque Municipal do Prosa, Parque Ecológico do Sóter, Parque Linear do 

Sóter, Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa. Assim, suas áreas, para efeito de 

cálculo do CN da simulação, serão consideradas como “Floresta: cobertura boa”. 

Diante disso, ponderamos a Curva-Número (CN) de acordo com cada Sub-bacia, por área de 

geotécnica, calculando o CN médio para cada uma delas, observando que neste estudo, ponderou 

todos os cenários em condições de umidade média, ou seja, com a umidade correspondente à 
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capacidade de campo. Assim, extrapolando as áreas de referências para suas respectivas zonas, 

preservando apenas as áreas verdes, e variando a área permeável dentro do lote, foi possível averiguar 

os valores de CN para os 5 (cinco) cenários de porcentagem permeável dos lotes propostos; Cenário 

1 -2,5%, Cenário 2 -7,5%, Cenário 3 -10,0%, Cenário 4 -12,5% (Atual exigido pela LOUOS), Cenário 

5 -15,0%. 

 

Figura 2 –  Trechos e su-b-bacias do Prosa. 
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Quanto ao tempo de concentração das sub-baicas, explicitado por Tomaz (2013a), por ser o 

tempo que leva para que toda a bacia em estudo contribua para o escoamento superficial na seção de 

estudo, foram aqueles utilizados também no PDDrU de Campo Grande, o qual utilizou o método de 

McCuen, para os cálculos dos tempos de concentrações (tc). 

Os resultados obtidos com as simulações consistem, basicamente nos picos de hidrograma da 

bacia do prosa, bem como, o escoamento de entrada e saída do trecho e nós, a cota de escoamento 

nos trechos e se houve ou não extravasamento do canal. Deve-se mencionar que essa relação de áreas 

é variável em Campo Grande, pois as quadras não obedecem um modelo padrão para todos os bairros. 

Considerando a metodologia supracitada , foi possível obter o parâmetro Curva-Número médio 

(CNmédio) de cada sub-bacia para cada cenário. A Tabela 1, elenca esses principais valores para a 

modelagem, os CNmédio de cada Sub-bacia. 

 

Tabela 1- Valores do CNmédio de cada Sub-bacia para os cenários propostos. 

Sub-Bacias 
Cenário 1 

CNmédio 

Cenário 2 

CNmédio 

Cenário 3 

CNmédio 

Cenário 4 

CNmédio 

Cenário 5 

CNmédio 

01 87,26 85,66 84,87 84,07 83,27 

02 91,56 90,29 89,66 89,03 88,40 

03 91,35 90,28 89,75 89,21 88,68 

04 82,60 81,06 80,29 79,52 78,75 

05 76,50 75,67 75,26 74,85 74,44 

06 89,68 88,39 87,74 87,10 86,46 

07 93,06 91,93 91,36 90,79 90,23 

08 93,06 91,93 91,36 90,80 90,23 

09 93,04 91,90 91,33 90,77 90,20 

10 94,02 93,13 92,69 92,24 91,80 

 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. e Tabela 3 elencam a precipitação acumulada 

no período do estudo e o tempo de concentração, calculado pelo método de Mccuen(1993), das sub-

bacias utilizadas para as simulações dos cenários hipotéticos.  
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Tabela 2 - Precipitação acumulada utilizada 

para a modelagem do sistema. 

Tempo de 

duração (min) 
Precipitação (mm) 

5,00 14,67 

10,00 25,35 

15,00 33,58 

20,00 40,16 

25,00 45,58 

 30,00 50,15 

35,00 54,08 

40,00 57,51 

 45,00 60,53 

50,00 63,23 

 

Tabela 3 - Tempo de concentração utilizado 

para cada sub-bacia. 

Sub-bacia 
Tempo de 

concentração (min) 

01 21,09 

02 33,35 

03 24,40 

04 22,87 

05 20,84 

06 24,16 

07 25,86 

08 24,55 

09 25,96 

10 19,59 

Para a realizar a propagação de vazão nos canais foi utilizado o método de no método 

Muskingum-Cunge Não Linear, que depende essencialmente de 2 (dois) coeficientes, o coeficiente 

K, que corresponde ao tempo médio que demora para a onda de cheia percorrer uma distância Δx, e 

o coeficiente X que é o fator de ponderação da atenuação da onda. 

 

RESULTADOS 

Ressalta-se que o incremento de áreas permeáveis, reduzem as chuvas efetivas. A Erro! Fonte 

de referência não encontrada. apresenta as vazões de pico gerada nos hidrogramas.  

 

Tabela 4 - Síntese das vazões de pico (m³/s) gerado pelos Hidrogramas. 

Sub-Bacias Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3  Cenário 4  Cenário 5  

01 95,34 87,77 84,56 81,36 78,21 

02 31,35 29,58 28,72 27,88 27,05 

03 36,32 34,66 33,84 33,02 32,22 

04 78,54 72,31 69,3 66,35 63,47 

05 30,39 28,89 28,16 27,45 26,74 

06 90,64 85,43 82,86 80,37 77,91 

07 47,63 45,37 44,24 43,12 42,03 

08 27,88 26,6 25,96 25,33 24,7 

09 39,49 37,6 36,66 35,74 34,82 

10 33,5 32,32 31,73 31,13 30,54 
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Já as cotas geradas nos canais em cada cenário mostram-nos como o sistema se comportaria em 

uma hipótese ideal, na qual os canais seriam perfeitos e receberiam as devidas manutenções, não 

existindo nenhuma obstrução ou acúmulo de resíduos, e as áreas que contribuem para o escoamento, 

seguissem aquela utilizada como área de referência.  A Tabela 5 apresenta as condições resultantes 

da simulação do canal, evidenciando a condição de enchente e extravasamento em alguns trechos. 

Tabela 5. Condição de extravasamento do canal. 

Trecho Situação 

01 Manteve sem extravasar em todos os cenários. 

02 Extravasou para o cenário 1, mantendo estável para os demais. 

03 Manteve sem extravasar em todos os cenários. 

04 Extravasou no cenário 1 e 2, mantendo estável para os demais. 

05 Extravasou no cenário 1 e 2, mantendo estável para os demais. 

06 Extravasou para o cenário 1, mantendo estável para os demais. 

07 Manteve sem extravasar em todos os cenários. 

08 Extravasou para o cenário 1, mantendo estável para os demais. 

09 Manteve sem extravasar em todos os cenários. 

 

Observa-se  que, para o cenário 1 (2,5%), no Trecho 2, houve um extravasamento de 169.314 

m³, já no Trecho 4, ocorre um extravasamento de 577.140 m³. Ainda, para o Trecho 4, no cenário 2 

(7,5%), ocorreu um extravasamento de 214.830 m³. 

No Trecho 9, trecho do exutório da bacia, observou-se uma redução de cota, entre o pior 

cenário (Cenário 3) e o melhor Cenário (cenário 5), de, aproximadamente, 4,68%. Entretanto, deve-

se observar pelos dados dos Hidrogramas que o pior pico de vazão ocorreu no Cenário 1, o que foi 

atenuado pela função de armazenamento. Quanto ao hidrograma do exutório, observou-se uma 

atenuação no pico de vazão, de acordo com o aumento da área permeável no sistema, obtendo-se uma 

diferença de 26,58 m²/s, entre o Cenário 3 e Cenário 5. Deve-se mencionar que, os cenários 1 e 2, não 

possuem picos menores, apenas, houve o armazenamento do extravasado pelo Software, causando 

uma atenuação no sistema. 

Outro fato relevante é que a área de referência utilizada não corresponde com a realidade de 

todos os bairros, de modo que, os valores de CN ponderados necessitariam ser estudados caso a caso. 

Concomitante a isso, a simulação considerou o canal em condições ideais, limpo, ou seja, com suas 

devidas manutenções e limpezas programadas e frequentes. 

Com relação ao hidrograma no exutório, observou-se uma atenuação no pico de vazão, de 

acordo com o aumento da área permeável no sistema, obtendo-se uma diferença de 26,58 m²/s, entre 
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o Cenário 3 e Cenário 5. Deve-se mencionar que, os cenários 1 e 2, não possuem picos menores, 

apenas, houve o armazenamento do volume extravasado, causando essa inconsistência nos dados. 

 

 

Figura 3 – Hidrograma gerado no exutório, pelos cenários propostos. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Concluímos que devido as características geotécnicas, serem majoritárias solo argilosos e 

argilo-arenosos, considerados mau drenantes (Unidade Homogênea I), não se viabiliza o aumento da 

área permeável dentro dos lotes para solucionar os problemas da bacia. Entretanto, cumpre observar 

que, se essa porcentagem permeável for aplicada também na zona asfáltica da área de referência (Área 

(1)) o impacto no parâmetro CN seria mais eficaz, propondo uma redução no pico de vazão mais 

impactante, principalmente nos locais em que as ruas sejam mais largas. 

Sugere-se também que se efetive as devidas manutenções nos canais com periodicidade 

mínima semestral e que busque outras alternativas compensatórias para a drenagem da região, como 

trincheiras ou valas de infiltração, pavimento poroso, incentivos à captação da água da chuva pelas 

residências, entre outros. 
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Ademais, deve-se observar que não é de grande relevância a alteração da taxa de 

permeabilidade 12,5% para 15,0% no loteamento, entretanto, tal alteração proporcional maior 

prevenção e aumento da margem de segurança de extravasamento no canal. 

Conforme mencionado, devido aos diversos fatores genéricos do estudo, o sistema pode não 

estar em conformidade com a realidade da drenagem urbana de Campo Grande, porém, caracterizam-

se como resultados preliminares válidos para direcionar um estudo mais aprofundado e minucioso da 

bacia. 
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