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RESUMO – O desenvolvimento urbano desencadeou diversos impactos, tais como o aumento das
taxas de impermeabilização do solo, que colabora para a ocorrência de inundações cada vez mais
frequentes nas cidades. Para mitigar este problema gerado pela ocupação urbana inadequada,
recomenda-se o uso de técnicas compensatórias para fins de auxílio ao sistema de drenagem
clássico. Neste contexto, o presente trabalho avaliou a aplicação de duas técnicas compensatórias,
pavimento permeável e telhado verde, na sub-bacia do Córrego do Açudinho em Belo Horizonte –
MG. Foram levadas em consideração duas situações, o cenário atual da área e o cenário com a
aplicação de tais técnicas. Os resultados deste estudo indicam que o uso destas alternativas reduz os
valores das vazões de pico, atenuando os impactos de natureza hidrológica.

ABSTRACT – Urban development has triggered several impacts, such as the increase in soil
sealing rates, which contributes to the occurrence of increasingly frequent floods in cities. To
mitigate this problem generated by inadequate urban occupation, it is recommended to use
compensatory techniques to help the classic drainage system. In this context, the present work
evaluated the application of two compensatory techniques, permeable pavement and green roof, in
the sub-basin of Córrego do Açudinho in Belo Horizonte - MG. Two situations were taken into
account, the current scenario of the area and the scenario with the application of such techniques.
The results of this study indicate that the use of these alternatives reduces the values of peak flows,
mitigating the impacts of a hydrological nature.

Palavras-Chave – simulação de cheias, bacia hidrográfica, Córrego do Açudinho.

INTRODUÇÃO

Considerando o processo de urbanização, os rios urbanos foram projetados de maneira

equivocada como simples canais, o que vem gerando impactos de natureza hidrológica, ambiental e

paisagística (BAPTISTA et al., 2007). Destarte, a intensidade de tal processo é também resultado de

um crescimento desordenado dos ambientes urbanos, ocupações irregulares de áreas ribeirinhas e

aumento das taxas de impermeabilização do solo, que trazem como consequências o aumento do

escoamento superficial, contribuindo potencialmente para a ocorrência de inundações (ROSA,

2017).
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Nesse sentido, a drenagem das águas pluviais urbanas tem um papel fundamental na

mitigação de parte dos impactos supracitados, atuando dentro do planejamento urbano,

especificamente na formulação de diretrizes e políticas públicas que possam ser adotadas e que

minimizem os impasses de natureza hidrológica, sendo a drenagem a responsável por administrar os

impactos provenientes das chuvas (OLIVEIRA; BARBASSA; GONÇALVES, 2016).

Uma medida que vem sendo empregada para auxiliar a drenagem urbana no controle de tais

impasses hídricos é o manejo sustentável das águas da chuva, por meio da aplicação de técnicas

compensatórias em drenagem urbana, objetivando reduzir os danos resultantes de altas taxas de

impermeabilização do solo e de seu uso inadequado. Tais técnicas atuam na diminuição das vazões

de pico e no aumento do tempo de concentração, possibilitando que o escoamento ocorra da forma

mais natural possível (GONÇALVES; BAPTISTA; RIBEIRO, 2016).

Nesta ótica, este trabalho objetiva avaliar a aplicação de duas técnicas compensatórias, os

telhados verdes e pavimentos drenantes, na sub-bacia Córrego do Açudinho (Avenida Saramenha),

localizada no município de Belo Horizonte - MG, comparando as vazões de pico no exutório da

bacia em duas situações: no cenário atual da área e após a aplicação das técnicas supracitadas .

MATERIAL E MÉTODOS

Etapa 1: Caracterização da área e apresentação dos dados principais

A sub-bacia do Córrego do Açudinho, área de estudo do presente trabalho, pertence à Bacia

Hidrográfica do Rio das Velhas, localizando-se na região norte de Belo Horizonte- MG, mais

precisamente na divisa entre os bairros Guarani, Floramar, Tupi A e Tupi B, tendo como referência

principal a avenida Saramenha, conforme apresentado na Figura 1.

Uma sub-bacia é uma região que se encontra diretamente relacionada com ações antrópicas e

ecossistemas existentes no seu entorno e, para efetuar o diagnóstico de tal área, algumas

características hidrológicas, tais como infiltração e deflúvio das águas pluviais, expressam também

forte correlação com as propriedades do terreno, tais como litologia, geologia da área e formação

superficial dos elementos que integram a superfície terrestre (TEODORO et al., 2007).

Dado isso, a caracterização morfométrica de uma sub-bacia é importante para compreender

todo o seu funcionamento e, de acordo com Vendruscolo (2020), tais características dividem-se em

características geométricas (área total, perímetro total, coeficiente de compacidade (Kc), fator de

forma (F), etc), características do relevo (declividade média, declividade média do curso d’água
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principal, etc) e características da rede de drenagem (comprimento do curso d’água principal, ordem

dos cursos d’água, etc). Dessa forma, no decorrer do trabalho, alguns dos parâmetros supracitados

para a sub-bacia serão apresentados, sendo os mesmos obtidos por meio da ferramenta QGIS,

considerando camadas disponibilizadas na plataforma BH Map (BELO HORIZONTE, 2021).

Figura 1 - Localização da sub-bacia do Córrego do Açudinho em Belo Horizonte
Fonte: Autores (2021)

Etapa 2: Definição dos modelos e parâmetros de simulação

O software ABC 6 é muito utilizado para manipular modelos hidrológicos a partir da

introdução de dados como o curve number (CN), área (km²), comprimento do rio principal (km) e

declividade do rio principal (%), previamente calculados. Sendo assim, tal software será utilizado

no desenvolvimento de um modelo hidrológico para a área, considerando: a Equação IDF de Swami

& Mattos, para a cidade de Belo Horizonte; tempo de concentração (Tc) pelo método de Kirpich I,

indicado para pequenas bacias; modelo de chuva excedente do Soil Conservation Service (SCS); e

hidrograma triangular do SCS.
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No que se refere ao tempo de retorno (TR), que possui grande importância na simulação,

neste trabalho será adotado para fins de modelagem os tempos de retorno de 10 e 50 anos. Tal

escolha é fundamentada nos TR indicados para diferentes tipos de estrutura e, neste caso,

projetou-se os impactos nas redes de micro e macrodrenagem.

Etapa 3: Cálculo do CN através do zoneamento

Com o intuito de estabelecer um modelo hidrológico para a sub-bacia Córrego do Açudinho, é

necessário a junção de certas características da área em estudo, como a área da bacia, comprimento

e declividade do rio principal e o CN. Para isso, serão utilizados os indicadores (BELO

HORIZONTE, 2017) de cada região do zoneamento da cidade, conforme a Equação 1.

𝐶𝑁 = 𝐶𝑁𝑧1×𝐴𝑧1+....+𝐶𝑁𝑧𝑛×𝐴𝑧𝑛 
𝐴𝑡𝑜𝑡                             (1)

Sendo: CNZ1: Curve number do primeiro tipo de zoneamento identificado; AZ1: Área do

primeiro tipo de zoneamento identificado; CNZN: Curve number do n tipo de zoneamento

identificado; AZN: Área do n tipo de zoneamento identificado; Atot: Área total da bacia.

Nesse sentido, é necessário destacar que a área de estudo possui a presença de várias camadas

de zoneamento, cada uma possuindo um CN diferente, de acordo com suas diversas características,

inclusive o tipo de solo. Sendo assim, a Tabela 1 apresenta a descrição de cada zona de ocupação na

sub-bacia do Açudinho juntamente com o seu respectivo CN.

Tabela 1 - Descrição e parâmetros dos tipos de zoneamento
Nome da zona Área (km²) CN

Área de Especial Interesse Social - 1 0,0040 87

Área de Especial Interesse Social - 2 0,065 82

Área de Grandes Empreendimentos de Uso
Coletivo

0,007 94

Centralidade Regional - 2 0,24 90

Ocupação Moderada - 2 0,84 88

Ocupação Moderada - 4 0,081 89

Ocupação Preferencial - 1 0,562 90

Preservação Ambiental - 2 0,000072 82

Zona de Especial Interesse Social - 1 0,011 90

Fonte:Autores (2021) com dados de Belo Horizonte (2017)
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Etapa 4: Simulações de cenários

O modelo hidrológico será desenvolvido para duas situações, a primeira considerando a

condição atual da área, e a segunda uma condição hipotética com a utilização de técnicas

compensatórias na região, vislumbrando assim a avaliação da eficácia dessas possíveis intervenções

na área.

Neste estudo, as medidas de compensação que serão analisadas trata-se da introdução do

pavimento permeável e de telhados verdes, descritos em sequência.

I. Pavimento permeável:

O pavimento permeável é uma técnica compensatória estrutural linear de controle na fonte e,

segundo Vieira et. al. (2013), “são conhecidos como estruturas reservatório”. Apesar disso, há uma

série de restrições para o uso desse tipo de pavimentação em determinadas áreas. Uma destas é em

relação à classificação viária, visto que as vias arteriais são vias de maior movimentação de veículos

em velocidades superiores, assim como há a presença travessias, acesso a vias secundárias e

semáforos, o que, por conseguinte, caracteriza a redução da vida útil do pavimento permeável,

considerando sua menor resistência quando comparado à pavimentação tradicional (SILVA e

FILHO, 2019).

Em concordância com as informações supracitadas, foram utilizadas apenas vias locais e

coletoras que possuem largura superior a 10 metros para avaliação da aplicação dos pavimentos

permeáveis. Em adição, restringiu-se também à área aqueles locais que margeiam em 30 m os

cursos d’água, canalizados ou em leito natural, que podem ser caracterizadas como áreas de

preservação permanente (APP's) conforme o Código Florestal previsto na Lei nº 12.727/12.

Ademais, para o cálculo das áreas aptas a receber a estrutura, foi utilizada a ferramenta QGIS,

mediante informações disponibilizadas pela plataforma BH Map.

Nesse sentido, no contexto do presente estudo, ressalta-se a utilização de um CN com valor

de 76 na aplicação da técnica em questão, que comumente caracteriza os valores de CN para bacias

suburbanas quando há a adoção do uso de pavimentos permeáveis do tipo paralelepípedos em vias

urbanas (SILVA e FILHO, 2019).

II. Telhado verde:

O telhado verde é uma técnica compensatória estrutural localizada de controle na fonte,

podendo ser do tipo extensivo ou intensivo e, segundo Castro e Goldenfum (2010), é uma estrutura
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que se caracteriza pelo uso de uma vegetação plantada sobre coberturas de edificações, possuindo

também como componente uma camada de drenagem e impermeabilização. De acordo com Rathke

(2012), tal estrutura oferta um auxílio para a rede de drenagem, que se dá devido a capacidade das

plantas em reter a água e atrasar a vazão de pico do escoamento pela absorção de água pelas

mesmas, que é devolvida ao ciclo hidrológico pelo processo de evapotranspiração.

Neste contexto, adotou-se a utilização de telhado verde do tipo extensivo, que se caracteriza

por sua cobertura vegetal de menor porte que, por ter um lento e baixo crescimento, exige pouca

manutenção, sendo também de menor peso (MENDONÇA e MELO, 2017). Em adição, as

edificações consideradas aptas a receberem tal estrutura foram aquelas cujas áreas são maiores que

100 m². Salienta-se que o CN utilizado para cálculos posteriores desta estrutura foi de 80,

caracterizando um telhado verde novo com umidade inicial relativa baixa, relevo com baixa

declividade, substrato médio e manutenção periódica (RATHKE, 2012).

No sentido de avaliar os impactos da inserção das técnicas compensatórias, um novo valor

de CN será gerado, tendo por base as áreas de cada técnica e seus respectivos CNs listados

anteriormente, sendo o novo valor de CN médio para a área obtido por meio da Equação 2.

𝐶𝑁 = (𝐶𝑁𝑎𝑜×𝐴𝑜)+(𝐶𝑁𝑎𝑝×𝐴𝑝)+(𝐶𝑁𝑎𝑡×𝐴𝑡) 
𝐴𝑡𝑜𝑡              (2)

Sendo: CNao: Curve number da área da sub-bacia não aplicável às técnicas compensatórias;

Aao: Área da sub-bacia não aplicável às técnicas compensatórias; CNap: Curve number do pavimento

permeável; Aap: Área do pavimento permeável; CNat: Curve number do telhado verde; At: Área do

telhado verde; A tot: Área total da bacia.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As principais características da sub-bacia em questão estão sintetizadas no Tabela 2,

juntamente com os métodos utilizados para encontrar cada uma delas, nos casos aplicáveis. Cabe

dar o devido destaque para os valores encontrados para a área útil para a implantação do telhado

verde e do pavimento permeável, juntamente com os dados que serão utilizados no processo de

modelagem: área total da bacia, comprimento do curso d’água principal, a declividade de tal curso e

o CN atual da bacia.

De posse dos dados referentes à bacia, o hidrograma de pico pode ser confeccionado

utilizando os parâmetros já descritos neste trabalho, tendo o valor de 33 minutos para o tempo de

concentração da bacia, mesmo valor para a duração da chuva de projeto. As Figuras 2 e 3 ilustram
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os hidrogramas referentes a tais dados, com o tempo de retorno de 10 e 50 anos, respectivamente.

Para o tempo de retorno de 10 anos, a vazão de pico é de 12,74 m³/s e para 50 anos essa mesma

vazão é de 16,92 m³/s, representando um aumento de 32,8%, se comparado com a vazão de 10 anos.
Tabela 2 - Principais características da sub-bacia do Córrego do Açudinho

Parâmetro Valor Unidade Método

Área total da bacia 1.819.715,82 m² Ferramenta
QGIS

Perímetro da bacia 7,71 km Ferramenta
QGIS

Área útil para telhado verde 637.973,63 m² Ferramenta
QGIS

Área de ruas aptas para aplicação de
pavimentos permeáveis

12.358,24 m² Ferramenta
QGIS

Comprimento total dos rios da bacia 3.111,72 m Ferramenta
QGIS

Comprimento do curso d’água
principal

1.921,15 m Ferramenta
QGIS

Curve Number (CN) 89 - Média
ponderada

Declividade média do curso d'água
principal

1,48 % S3

Fonte: Autores (2021)

Figura 2 - Hidrograma referente ao tempo de retorno de
10 anos

Fonte: Autores (2021)
Figura 3 - Hidrograma referente ao tempo de retorno de

50 anos
Fonte: Autores (2021)

Considerando as técnicas compensatórias já descritas, juntamente com os dados da bacia, a

Equação 2 fornece o valor do CN igual a 86 para a área com tais estruturas implantadas e, sendo

assim, as Figuras 4 e 5 representam os hidrogramas para 10 e 50 anos de tempo de retorno,

respectivamente, demonstrando que a vazão de pico foi de 9,92 m³/s para 13,60 m³/s, um aumento

de 37,1 %.
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À luz do exposto, é possível verificar que existe uma diferença expressiva entre os valores

das vazões de pico para 10 e 50 anos de tempo de retorno, sendo que, após a simulação de aplicação

do telhado verde e do pavimento permeável, tais valores sofreram redução. Para o tempo de 10

anos, a redução foi de aproximadamente 22,1 %, e para 50 anos, a redução foi de 19,6%, ilustrando

assim a efetividade de tais medidas.

Figura 4 -  Hidrograma referente ao tempo de retorno de
10 anos

Fonte: Autores (2021)
Figura 5 -  Hidrograma referente ao tempo de retorno de

50 anos
Fonte: Autores (2021)

Ainda no que se refere à diferença de vazão encontrada entre os cenários com e sem

aplicação de soluções compensatórias, é notório que a redução para o tempo de retorno de 50 anos é

inferior à de 10 anos. Tal fato pode ser justificado, uma vez que estas técnicas de controle na fonte

possuem um limite de absorção do evento pluviométrico em um determinado tempo.

De acordo com Martins (2014), o pavimento permeável utilizado no presente estudo possui

eficiência variável de acordo com alguns fatores como a capacidade de infiltração do agregado

utilizado no material de rejunte, a capacidade dos materiais de base em dissipar a água antes da

infiltração no solo e, por fim, as características do solo na região. Em adição, quando se trata dos

telhados verdes, Righes et. al (2009) afirma que há dois pontos de observação dentro da capacidade

de absorção da água, a saturação do solo, quando atinge o percentual máximo de absorção de água

pelo solo, e o ponto de murcha, que é o alcance da percentagem de água no solo pelas plantas e,

dessa forma, não conseguem mais absorver e atingem um murchamento permanente. Sendo assim,

destaca-se que a eficiência das técnicas compensatórias avaliadas são consideráveis, contudo sofrem

redução conforme os valores de tempo de retorno aumentam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante os resultados discutidos anteriormente, é notória a necessidade da inserção de

técnicas ligadas à drenagem sustentável, com o intuito de amenizar os diversos impactos de

natureza hidrológica nos centros urbanos, ainda que, neste trabalho, tenha sido discorrido apenas

duas técnicas ligadas ao controle na fonte - a utilização do pavimento permeável e do telhado verde.

Por meio dos hidrogramas, avaliou-se a redução dos valores das vazões de pico com a

utilização das técnicas supracitadas, cabendo reforçar a importância da inserção das mesmas tanto

em ambientes já construídos, como também nas legislações que regem as novas ocupações. Dessa

forma, destaca-se a importância do trabalho conjunto para efetivar tais medidas, seja o poder

público por meio das legislações e políticas públicas, ou pela sociedade de uma forma geral, por

meio da aplicação de tais técnicas, sempre que cabível, respeitando sempre as normativas que virão

das esferas legisladoras.

Por fim, salienta-se a necessidade de mais estudos acerca das técnicas compensatórias

utilizadas, assim como outras que não foram abordadas, revelando seus impactos no ambiente

urbano, como também deve ser estudado formas de implantação das mesmas considerando

condições inalteráveis e a dificuldade de uso dessas por quaisquer outros fatores.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, M. B.; BRASIL, L. S. S.; FREITAS, I. C.; DIAS, R. F. C. (2007). "Águas pluviais:
técnicas compensatórias para o controle de cheias urbanas: guia do profissional em treinamento:
nível 2 e 3 / Ministério das Cidades". Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (org.). – Belo
Horizonte: ReCESA, 2007. Disponível em
https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/recesa/tecnicascompensator
iasparaocontroledecheiasurbanas-nivel2e3.pdf >. Acesso em 18 Dez 2021.

BELO HORIZONTE, Prefeitura Municipal de. (2021). "Mapa Oficial da Prefeitura de Belo
Horizonte - BH MAP". Disponível em < https://bhmap.pbh.gov.br/>. Acesso em 15 de Dez de 2021.

BELO HORIZONTE, Prefeitura Municipal de. (2021). "Lei 7166 estabelece Normas e Condições
para Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano no Município". Cap.VI. Belo Horizonte.
Ago.1996

BRASIL. (2012). "Lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012". Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12727.htm. Acesso em 18 Dez.
2021.

CASTRO, A.S.; GOLDENFUM, J.A. (2010). "Uso de telhados verdes no controle quantitativo do
escoamento superficial urbano". Atitude: Construindo oportunidades, Porto Alegre, v.4,n.7,
p.75-81, jan/jun.2010.

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12727.htm


GONÇALVES, L, M; BAPTISTA, L, F, S; RIBEIRO, R, A.(2016). "O uso de técnicas
compensatórias de drenagem para controle dos impactos da urbanização". Periódico Eletrônico
Fórum Ambiental do Alto Paulista. v. 12, n. 01, 2016.

MARTINS, R. M. (2014). "Análise da capacidade de infiltração do pavimento intertravado de
concreto". UTFPR. Trabalho de Conclusão de Curso. Pato Branco. Disponível em: <
encurtador.com.br/aghHV > Acesso em 07 de Jan. 2022.

MENDONÇA, T. N. M. de; MELO, A. B. de. (2017)."Telhado verde modular extensivo:
biodiversidade e adaptação das plantas aos Blocos TEVA". PARC Pesquisa em Arquitetura e
Construção, Campinas, SP, v. 8, n. 2, p. 117–126, 2017. DOI: 10.20396/parc.v8i2.8649606.

OLIVEIRA, A. P.; BARBASSA, A. P.; GONÇALVES, L. M. (2016). "Aplicação de técnicas
compensatórias de drenagem na requalificação de áreas verdes urbanas em Guarulhos-SP".
Cidades Verdes, v. 04, n. 09, 2016, pp. 87 - 101.

RATHKE, T. A. Medidas de controle pluvial no lote: pavimentos permeáveis e telhados verdes.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2012. Disponível em <
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/65442/000864074.pdf?sequence=1&isAllowed=
y >. Acesso em 19 Dez. 2021.

RIGHES, A. A.; BURIOL, G. A.; BOER, N. (2009). "Água e educação: princípios e estratégias de
uso e conservação". Santa Maria: Centro Universitário Franciscano. 272 p.

ROSA, D. W. B. (2017). "Resposta hidrológica de uma bacia hidrográfica urbana à implantação
de técnicas compensatórias de drenagem urbana - Bacia do Córrego do Leitão, Belo Horizonte,
Minas Gerais". Dissertação (mestrado) Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de
Engenharia. Belo Horizonte, 2017.

SILVA, L. H.; FILHO, F. C. M. M. (2019). "Avaliação da eficiência hidrológica de pavimentos
permeáveis e sistemas de biorretenção em loteamento residencial". Revista Eletrônica de
Engenharia Civil, v. 15 – nº2. Disponível em <
https://www.revistas.ufg.br/reec/article/view/56634/33679 >. Acesso em 19 Dez. 2021.

TEODORO, V. L. I.; TEIXEIRA, D.; COSTA, D. J. L.; FULLER, B. B. (2007). "O Conceito de
Bacia Hidrográfica e a Importância da Caracterização Morfométrica para o Entendimento da
Dinâmica Ambiental Local". Revista Brasileira Multidisciplinar, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 137-156,
2007. DOI: 10.25061/2527-2675/ReBraM/2007.v11i1.236. Disponível em <
https://revistarebram.com/index.php/revistauniara/article/view/236 > Acesso em 16 Dez. 2021.

VEIRA, J. V.; LAUTENSCCHLAGER, S. R.; ILDEFONSO, J. S.; OKAWA, C. M. P.; JABUR, A.
S. (2013). "Análise de viabilidade para uso de pavimentos permeáveis como disposto de controle de
escoamento superficial". XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Bento Gonçalves.
Disponível em <
https://abrh.s3.sa-east-1.amazonaws.com/Sumarios/155/3f05d583baeee3333d018b6e33ea1fe1_856
50ba49b506d16361f14d7fc756abc.pdf > Acesso em 18 Dez. 2021.

VENDRUSCOLO, J. et al. (2020). "Características morfométricas da microbacia do Médio Rio
Escondido, Amazônia Ocidental, Brasil". Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 1, p. 565-585.

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

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/65442/000864074.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/65442/000864074.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/65442/000864074.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.revistas.ufg.br/reec/article/view/56634/33679
https://www.revistas.ufg.br/reec/article/view/56634/33679
https://abrh.s3.sa-east-1.amazonaws.com/Sumarios/155/3f05d583baeee3333d018b6e33ea1fe1_85650ba49b506d16361f14d7fc756abc.pdf
https://abrh.s3.sa-east-1.amazonaws.com/Sumarios/155/3f05d583baeee3333d018b6e33ea1fe1_85650ba49b506d16361f14d7fc756abc.pdf

