
 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  1 

 
Dimensionamento de Biorretenções via Simulação Baseada em Processos: 

Modelo Generalizável (TC-Hydro) Aplicado em Condições Típicas de Projeto 
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RESUMO – Drenagem urbana sustentável auxilia no manejo de enchentes e no controle de qualidade 

da água de escoamento superficial. Apesar de ser relativamente aplicada em outros países e de ter 

manuais de dimensionamento e critérios de projeto estabelecidos, no Brasil ainda são escassas as 

diretrizes de projeto e dimensionamento de técnicas compensatórias, especialmente as biorretenções. 

Nesse artigo é apresentado um modelo baseado em processos que resolve o balanço de massa em 

meio não saturado e serve de auxílio para o dimensionamento de biorretenções. Usando-se apenas 

um dado de entrada para o cálculo – a vazão de pico – estima-se as dimensões (i.e., área e altura) para 

garantir uma lâmina máxima acumulada em sua superfície de 60 cm e sua posterior infiltração em até 

12 h. A partir dessas restrições, escolhe-se uma dimensão de técnica compensatória que satisfaz o 

critério local de redução da vazão de pico. Esses critérios de projeto foram assumidos pois indicam 

condições razoáveis para o dimensionamento de biorretenções. O exemplo numérico aplicado na 

cidade de São Carlos ilustra o procedimento de cálculo necessário para dimensionar biorretenções, 

incluindo a estimativa da vazão de pico e determinação de dimensões factíveis para garantir os 

critérios de dimensionamento mencionados anteriormente. Uma biorretenção de 15 m2 e 1 m de altura 

para um solo de 80% de areia e 20% argila é capaz de atenuar em 70% a vazão de pico para um tempo 

de retorno de 10 anos e garantir uma lãmina máxima acumulada menor que 60 cm esvaziada em até 

12 h. 

ABSTRACT–  

Sustainable urban drainage helps in managing floods and worsening water quality in stormwater 

runoff. Despite being relatively applied in other countries and having design manuals and design 

criteria established, in Brazil there are Only few guidelines for compensatory techniques, especially 

bioretention systems. This article presents a process-based model that solves the mass balance in an 
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unsaturated medium and serves as an aid for the design of bioretentions. Using only one input data 

for the calculation – the peak flow – the dimensions (i.e., area and media height) are estimated to 

guarantee a maximum ponding depth of 30 cm, emptying within 12 h and a reduction in peak flow. 

peak up to 40%. These design criteria were assumed because they indicate reasonable conditions for 

the design of bioretentions. The numerical example applied in the city of São Carlos illustrates the 

calculation procedure necessary to dimension bioretentions, including the estimation of the peak flow 

and determination of feasible dimensions to guarantee the dimensioning criteria mentioned above. A 

bioretention of 15 m2 and 1 m in height for a soil of 80% sand and 20% clay is able to attenuate the 

peak flow by 70% for a return period of 10 years and guarantee a maximum accumulated ponding 

depth of less than 60 cm emptied within 12 h. 

Palavras-Chave – Biorretenções, Eficiência Hidrológica, Dimensionamento 

1 – INTRODUÇÃO 

Drenagem sustentável é essencial para a manutenção dos recursos e segurança hídrica nas 

cidades inteligentes. Ela está associada com objetivos de desenvolvimento sustentável (SDG)  2, 3, 

6, 7, 11 e 13 (BATALINI DE MACEDO et al., 2021a) e auxilia na mitigação de enchentes e da piora 

da qualidade da água (BATALINI DE MACEDO et al., 2021b; BRASIL et al., 2021; DE OLIVEIRA 

et al., 2021; MCCLYMONT et al., 2020). Soluções em drenagem urbana de baixo impacto podem 

ser classificadas em 3 categorias: (i) escala de bacia, (ii) escalas de ruas ou condomínios e escalas de 

lote, dependendo da área de drenagem a ser tratada. Alguns exemplos de técnicas compensatórias na 

escala de lote são os micro reservatórios de lote, pavimentos permeáveis, telhados verdes e 

biorretenções.  

As biorretenções são formadas por um reservatório preenchido com materiais porosos que 

absorvem, adsorvem e tratam poluentes por processos físico-químico-biológicos. Desse modo, uma 

camada de vegetação na sua superfície é implantada para promover tratamento qualitativo (HUNT; 

DAVIS; TRAVER, 2012). Em relação a atenuação de picos de cheia e controle de volumes, por se 

tratarem de reservatórios porosos, as biorretenções conseguem armazenar temporariamente parte do 

volume de escoamento superficial e vagorosamente devolver essa água ao sistema de drenagem 

receptor ou no formato de recarga de aquífero (WINSTON; DORSEY; HUNT, 2016).  

Entretanto, a taxa de infiltração em um reservatório de biorretenção varia ao longo de sua vida 

útil devido a fatores como: (i) macroporos gerados por raízes ou outros fatores, (ii) entupimento dos 
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poros devido a material fino e particulado e (iii) entupimento dos drenos de fundo. Desse modo, a 

manutenção desses sistemas ao longo de sua vida útil é fundamental para garantir a correta 

performance hidrológica. Portanto, capacidade de infiltração pode variar ao longo da vida útil e 

condições desfavoráveis de projeto podem ser assumidas para garantir esta perda de eficiência ao 

longo da vida útil do sistema.  

Os sistemas de biorretenções são construídos em camadas. Primeiro, na camada de topo, 

coloca-se uma camada de mistura de solo natural com areia, usualmente na proporção 1:4, 

respectivamente (DE OLIVEIRA et al., 2021). Essa camada garante a fixação das plantas. Seguindo 

essa camada, implanta-se uma camada de material arenoso, geralmente areia grossa com alta 

capacidade de infiltração e porosidade. Seguindo-se, implementa-se uma camada de geotêxtil ou de 

material granular com granulometria intermediária entre a areia acima e a camada de brita abaixo. 

Essa camada garante que finos se acumulem nela e evita sua passagem para a camada de drenagem. 

Além disso, como mencionado, ela fica abaixo da camada de areia e tem por objetivo aumentar a 

capacidade de armazenamento do sistema dada a sua alta porosidade de condutibilidade hidráulica 

saturada. Nela usualmente implanta-se os drenos de fundo, que são geralmente drenos em PVC ou 

PEAD com furos em sua geratriz superior e laterais, garantindo que as linhas de fluxo encontrem 

saídas e que o fluxo seja descarregado livremente na saída do tubo (OSMAN AKAN, 2013) 

Apesar do processo construtivo ser relativamente simples, os procedimentos metodológicos 

de dimensionamento dessas técnicas ainda não são consenso entre projetistas ao redor do mundo 

(ROY-POIRIER; CHAMPAGNE; FILION, 2010). Em relação aos métodos de dimensionamento no 

Brasil, alguns regulamentos variam de estado a estado sugerindo e, em alguns casos, obrigando 

proprietários a reservar parte do volume de escoamento superficial de suas propriedades. Destacam-

se a lei das piscininhas (LEI Nº 12.526, DE 02 DE JANEIRO DE 2007), em São Paulo, que estabelece 

um volume mínimo de reservação em função da área impermeável de lotes acima de 500 m2. Em 

Porto Alegre, há o manual há o DECRETO Nº 18.611, DE 9 DE ABRIL DE 2014, que estabelece  

critérios de vazões específicas que cada lote pode devolver ao sistema de drenagem. Outras cidades 

brasileiras têm iniciado a planejar seus ambientes urbanos com técnicas de desenvolvimento de baixo 

impacto; porém, a falta de um método de dimensionamento comum ou de um manual de 

dimensionamento faz com que o procedimento usado seja muitas vezes demasiado simplista e 

funcione mais como um mecanismo regulador do estado do que um mecanismo desenhado para a 

maximização de eficiência hidrológica do sistema. 
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Um método de pré-dimensionamento comum aplicado a técnicas compensatórias é o método 

da curva-envelope (SANTOS; GOLDENFUM; DORNELLES, 2021). Assumindo uma vazão de pré-

urbanização como sendo a vazão efluente do sistema e estimando uma vazão de pós urbanização, 

calcula-se a maior diferença entre volumes acumulados afluentes e efluentes, determinando-se o 

volume mínimo de armazenamento que o sistema deve ter para mimetizar condições de pré-

urbanização.  

Apesar das leis, regulamentos, métodos e planos de drenagem mencionados anteriormente, o 

processo de propagação de escoamento em uma biorretenção é regido pela física dos meios porosos 

e da conservação de massa e energia. Métodos meramente volumétricos ou simplificações são úteis 

na fase de pré-dimensionamento; entretanto, na fase de dimensionamento é fundamental trazer uma 

abordagem fisicamente baseada para prever o comportamento hidrológico do sistema e finalmente 

determinar as dimensões adequadas da biorretenção de acordo com o critério de projeto adotado. 

O objetivo desse trabalho é aplicar um modelo de biorretenções fisicamente baseado (TC-

Hydro) e determinar quais dimensões satisfazem critérios de dimensionamento como: mínima 

redução da vazão de pico e máximo tempo de água armazenada acima da superfície. Em outras 

palavras, o critério de dimensionamento utilizado nesse artigo determina a área e a altura de 

biorretenções para diversos tipos de material de preenchimento, satisfazendo os critérios 

anteriormente mencionados. Esse artigo é organizado da seguinte forma: a Seção 2 detalha os 

materiais e métodos utilizados, incluindo a descrição do modelo hidrológico. Já a Seção 3 apresenta 

os resultados para diversos cenários de vazão de entrada. Esta seção também apresenta um exemplo 

numérico de aplicação do método desenvolvido nesse artigo. Finalmente, a Seção 4 apresenta as 

Conclusões desse artigo. 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Sistema de Biorretenção 

 Sistemas de biorretenção captam usualmente a água de áreas impermeáveis que são 

redirecionadas para a superfície da biorretenção. Esse volume de escoamento superficial incide na 

área da técnica compensatória e, de acordo com a capacidade de infiltração do solo, infiltra e, 

eventualmente, transforma-se em percolação ou escoamento pelos dispositivos de drenagem como 

orifícios e vertedores. Nesse modelo, estamos desprezando a percolação lateral e de fundo dada a 

grande variabilidade dessas condições dependendo dos solos da vizinhança do sistema, bem como da 
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relativa baixa influência dessa percolação para redução das vazões de pico.  A figura abaixo apresenta 

um esquema indicando os principais elementos de uma biorretenção. 

 

Figura 1 - Corte de uma biorretenção, onde Qout são vazões de saída pelo orifício (u) e pelo vertedor (w), Qin é a vazão de 

entrada, Ld é a altura da biorretenção, p a altura onde inicia-se o escoamento por by-pass, i é a intensidade de chuva e qETR é 

a taxa de evapotranspiração. 

2.2. Modelo de Cálculo – TC-Hydro 

O modelo hidrológico utilizado para avaliar o comportamento da biorretenção perante o evento 

de projeto baseia-se no modelo de infiltração de Green-Ampt aplicado de maneira 1-D, verticalmente. 

O modelo funciona tanto para regimes hortonianos quanto dunianos, de modo que tanto o excesso de 

saturação quanto o excesso de infiltração podem escoar horizontalmente pelo vertedor de superfície. 

A percolação que infiltra faz com que a frente se sucção no interior do solo desça verticalmente para 

baixo até o ponto que chega ao nível do orifício de fundo. A partir desse momento, o fluxo passa a 

escoar pelo orifício e saí por gravidade. Mais detalhes da modelagem de biorretenções, utilizando o 

TC-Hydro, podem ser encontrados em (GOMES JÚNIOR et al., 2022) 

A equação de balanço de massa no reservatório de biorretenção é resolvida pelo método PULS, 

onde os estados de um tempo t dependem, de forma implícita, dos estados do tempo t + Δt. 

Rearranjando valores conhecidos e desconhecidos em lados opostos da equação e escrevendo 

matrizes auxiliares contendo valores de vazão de saída para cada altura d’água e lâmina infiltrada, 

podemos escrever: 

    𝑓(𝐿(𝑡  +  Δ 𝑡), ℎ(𝑡  +  Δ 𝑡), 𝑆(𝑡  +  Δ 𝑡))  =   

𝑄𝑖𝑛(𝑡) + 𝑄𝑖𝑛(𝑡 + Δ𝑡) + (
2𝑆(𝑡)

60Δ𝑡
− 𝑄𝑜𝑢𝑡(𝑡))

⏞                            
Valor Conhecido

= (
2𝑆(𝑡 + Δ𝑡)

60Δ𝑡
+ 𝑄𝑜𝑢𝑡(𝑡 + Δ𝑡))

⏞                  
Valor Desconhecido

 

 

(1) 
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onde Qin é a vazão de entrada, Qout a vazão de saída, S o volume armazenado, h a altura de ponding 

depth e L a profundidade da camada de saturação. 

 A vazão Qin é dada por um modelo hidrológico enquanto a vazão Qout é função da percolação 

no interior da TC e capacidade hidráulica no orifício. A taxa de variação de h e L são funções dos 

balanços de massa superficiais e no interior das camadas de solo, respectivamente. 

2.2 Condições de Dimensionamento 

 No modelo apresentado nesse artigo, a capacidade de vazão dos orifícios é assumida como 

superior a capacidade de infiltração do solo, isto é, a vazão que escoará pelo orifício quando a camada 

de saturação chegar em seu nível é igual a vazão de percolação do sistema.  Outra hipótese assumida 

no dimensionamento é de que o sistema será considerado bem dimensionado se, e somente se, não há 

vazão de saída pelo vertedor superficial e se a lâmina de ponding depth chegar a um valor máximo 

de 60 cm. Finalmente, outra hipótese é adotada: o tempo de esvaziamento da camada de ponding 

depth. A lâmina armazenada no topo da biorretenção está limitada a 4 vezes a duração do hidrograma 

de entrada; isto é, problemas sanitários são potencializados caso esse tempo seja grande o suficiente 

para permitir que parasitas e mosquitos se beneficiem dessa condição. Portanto, o problema tem as 

seguintes restrições: 

1. O orifício tem capacidade hidráulica maior que a capacidade de infiltração do solo. Ou seja, 

toda percolação, ao passo que chega ao nível do orifício, vira escoamento efluente ao sistema 

de biorretenção. 

2. A lâmina máxima de ponding depth admitida no sistema é 60 cm, ou seja, caso o sistema 

atinja essa lâmina é considerado falha de dimensionamento e, portanto, essa solução não é 

apresentada nos gráficos de dimensionamento. 

3. Esta lâmina deve esvaziar-se em até 12 horas para evitar problemas de vetores sob veiculação 

hídrica para um evento de duração de 3 horas. 

2.3 Hidrograma de Entrada 

 O hidrograma de projeto em um reservatório ou técnica compensatória depende das condições 

geomorfométricas da bacia à montante do sistema. No entanto, em jardins de chuva ou biorretenções, 

geralmente as bacias de drenagem são simples como telhados, calçadas e pequenos arruamentos. 

Nesses casos, quando se trata de dimensionamento de sistemas focados em transportar picos, escolhe-
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se chuvas e eventos de projeto com curtas durações, usualmente adotadas como o tempo de 

concentração da bacia. Como as bacias são frequentemente pequenas e altamente impermeáveis, esses 

tempos são pequenos, o que faz com que as intensidades de chuva de projeto para o método racional 

sejam altas; porém, seus volumes sejam baixos. 

 No caso de biorretenções ou reservatórios, essa condição mencionada anteriormente 

geralmente não é a mais crítica, especialmente em sistemas de biorretenção com maiores capacidades 

de armazenamento. Dependendo do volume e da duração da chuva, todo o escoamento pode ser 

armazenado nos poros da técnica, fazendo com que os eventos de projeto baseados apenas nas vazões 

de pico não sejam adequados para avaliar a performance de uma biorretenção. Desse modo, opta-se 

nesse artigo por dimensionar as técnicas compensatórias com eventos de duração de 3-horas. Ao invés 

de se simular um modelo chuva-vazão simplificado, optou-se por simular o hidrograma de entrada 

por uma função Nash (BOUFADEL, 1998), que é escrita como: 

𝑄𝑖𝑛(𝑡) = 𝑄𝑏 + (𝑄𝑝 −𝑄𝑏) (
𝑡

𝑡𝑝
exp {1 −

𝑡

𝑡𝑝
})

𝛽

 (2) 

 

onde Qp é a vazão de pico, Qb é a vazão de base, tp é o tempo em que ocorre o pico da chuva e β é um 

fator de forma do hidrograma. 

2.3.1 – Vazão de Pico e Volume do Hidrograma 

 Os manuais de drenagem das capitais geralmente estabelecem curvas IDF a serem usados em 

projetos de microdrenagem. De posse dos dados das curvas, da área de drenagem, de seu tempo de 

concentração e de seu coeficiente de runoff, é possível determinar a vazão de pico usando o método 

racional. Essa vazão, apesar de poder se argumentada que apenas ocorrerá caso a duração do evento 

seja igual ao tempo de concentração, é uma hipótese razoável para adotar para outros hidrogramas 

pois assume que toda a bacia está contribuindo para a vazão no exutório da bacia. Desse modo, ela 

pode ser estimada pelo método racional, dada por: 

 

𝑄𝑝 = 𝐶. 𝑖. 𝐴𝑑  (3) 

 

onde i é a intensidade de chuva para um dado tempo de retorno (TR) e para uma dada duração em 

minutos igual ao tempo de concentração. Ad é a área de drenagem e C o coeficiente de runoff da bacia. 
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 Nesse problema, assumimos β = 60 (veja Eq. (2)), o que indica dizer que o volume de 

escoamento superficial é igual a 1,75 m3 para cada 1 L/s de vazão de pico.  

 

Figura 2 - Hidrogramas de Entrada para as Simulações, onde Runoff é o escoamento superficial em função da vazão de pico 

2.3.2 – Variáveis de Decisão e Discretização do Problema 

 As principais variáveis que devem ser escolhidas em um projeto de biorretenção são sua área, 

sua altura e o tipo de material de preenchimento utilizado no seu meio poroso. Obviamente, outros 

fatores também importam como o tipo de vegetação de fixação, camada de brita ou propriedades 

hidráulicas do vertedor de superfície e do orifício de fundo. Nesse artigo, optou-se por focar as 

variáveis de decisão e de discretização nas mais importantes do projeto geométrico da TC. As 

variáveis de decisão e suas descritizações utilizadas no modelo são apresentadas na Tabela 1 e os 

parâmetros adotados para cada tipologia de material filtrante da biorretenção são apresentados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Variáveis de decisão e suas discretizações 

Geometria 

Variável Unidade Variação 

L (m) [0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2]T 

A (m2) [1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60]T 

Qp (L/s) [0,5, 1, 1,5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30]T 

 

Tabela 2 - Parâmetros adotados nas simulações. Fonte Manual do HEC-HMS. 

Número Classe Tipo Ksat (cm/hr) Δθ (cm3/cm3) ψ (cm) 

1 Arenoso Arenoso 21 0.437 10.6 
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2 Areia Argilosa 6.11 0.437 14.2 

3 Franco Arenoso 2.59 0.453 22.2 

4 

Argiloso 

Argila 1.32 0.463 31.5 

5 Argila Siltosa 0.68 0.501 40.4 

6 Argila Arenosa 0.43 0.398 44.9 

7 

Solo Composto 

Soil Mix 80% Areia 20% Argila 36.8 0.4356 8.48 

8 80% Soil Mix 20% Brita 24.888 0.4356 11.36 

9 80% Areia 20% Brita 22.072 0.4484 17.76 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 – Exemplo Numérico 

Dimensione, pelo método desenvolvido nesse artigo, uma biorretenção para receber a água de 

um telhado (90 m2) e de áreas superficiais de pátios e calçadas (60 m2) em uma edificação urbana 

localizada em São Carlos – SP com curva IDF (K = 819,67, a = 0,138, b = 10,77, c = 0,75) (GOMES-

JÚNIOR et al., 2021) para um tempo de retorno de 10 anos. O solo de projeto é composto por um 

combinado de 80% de soil mix e 20% brita. O sistema deve ser dimensionado para prover uma 

redução na vazão de pico de 70%. O tempo de concentração da bacia é de 15 minutos e os coeficientes 

de runoff do telhado e das áreas impermeáveis são 0,95 e 0,90, respectivamente. 

Solução: 

  A intensidade de projeto é dada por uma equação IDF tipo Sherman, que resolvida para a 

duração e tempo de retorno adotados torna-se: 

𝑖 =  
𝐾. 𝑇𝑅𝑎

(𝑏 + 𝑡𝑐)𝑐
=
819,67 × 100,138

(10,77 +  15)0,75
= 98 mm/h  

 O cálculo da vazão de pico (Qp) considerando um coeficiente de runoff médio calculado 

usando as áreas determinadas em planta junto com seus respectivos coeficientes de runoff é: 

𝑄𝑝 = (
90 × 0,95 + 60 × 0,90

90 + 60
)
98

3600
× (90 + 60) = 3.79 L/s ≅ 4 L/s 

 Usando a Figura 10, no gráfico da vazão de 4 L/s, a curva de nível 70% indica soluções cuja 

redução de pico é igual a 70%. Nesse caso, escolhe-se a solução com altura Ld = 1 m e área de 

biorretenção Ad = 15 m2. Portanto, o projeto de um jardim com com essas dimensões e com o solo 

especificado em projeto consegue garantir a redução da vazão de pico de um evento de TR = 10 anos 

na cidade de São Carlos. As Figuras 3 -11 no ANEXO A) apresentam os ábacos de dimensionamento 

de biorretenções para diversas vazões de projeto e tipos de solo de projeto. 
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4 - CONCLUSÕES 

 Um modelo de dimensionamento de biorretenções baseado em processos hidrológicos foi 

aplicado e os resultados de diversas simulações foram resumidos em gráficos de dimensionamento. 

Com parâmetros simples como a vazão de pico, que pode ser estimada pelo método racional, pode-

se determinar combinações de dimensões (i.e., área e altura) que satisfazem uma redução da vazão 

de pico desejada em projeto e também garante o esvaziamento do sistema em até 12 horas para um 

evento de projeto simulado com uma função Nash. Recomenda-se a aplicação do método para 

dimensionar biorretenções na escala de lote. O método apresentado nesse artigo é generalizável o 

suficiente para não se limitar à bacias brasileiras ou apenas a bacias em escala de lote e, ao passo que 

considera critérios hidrológicos fisicamente baseados e complexos, é de simples uso e fácil aplicação. 

Recomenda-se para trabalhos futuros considerar um efeito combinado de carater quantitativo (i.e., 

redução de vazões de pico), mas também de carater qualitativo (e.g., volume mínimo para tratamento 

de first flush). 
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ANEXO A) 

 

Figura 3 - Ábacos de dimensionamento de biorretenções para garantir o esvaziamento da lâmina de ponding depth em até 12 

h para um evento de projeto modelado por uma função Nash com volume de escoamento superficial de 1,75 * Qp. Ábacos para 

o solo de projeto tipo 1 – Arenoso. As cores do gráfico representam as reduções da vazão de pico em porcentagem. 
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Figura 4 - Ábacos de dimensionamento de biorretenções para garantir o esvaziamento da lâmina de ponding depth em até 12 

h para um evento de projeto modelado por uma função Nash com volume de escoamento superficial de 1,75 * Qp. Ábacos para 

o solo de projeto tipo 2 – Areia Argilosa. As cores do gráfico representam as reduções da vazão de pico em porcentagem. 
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Figura 5 - Ábacos de dimensionamento de biorretenções para garantir o esvaziamento da lâmina de ponding depth em até 12 

h para um evento de projeto modelado por uma função Nash com volume de escoamento superficial de 1,75 * Qp. Ábacos para 

o solo de projeto tipo 3 – Franco Arenoso. As cores do gráfico representam as reduções da vazão de pico em porcentagem. 



 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  15 

 

Figura 6 - Ábacos de dimensionamento de biorretenções para garantir o esvaziamento da lâmina de ponding depth em até 12 

h para um evento de projeto modelado por uma função Nash com volume de escoamento superficial de 1,75 * Qp. Ábacos para 

o solo de projeto tipo 1 – Argila. As cores do gráfico representam as reduções da vazão de pico em porcentagem. 
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Figura 7 - Ábacos de dimensionamento de biorretenções para garantir o esvaziamento da lâmina de ponding depth em até 12 

h para um evento de projeto modelado por uma função Nash com volume de escoamento superficial de 1,75 * Qp. Ábacos para 
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o solo de projeto tipo 5 – Argila Siltosa. As cores do gráfico representam as reduções da vazão de pico em porcentagem.

 

Figura 8 - Ábacos de dimensionamento de biorretenções para garantir o esvaziamento da lâmina de ponding depth em até 12 

h para um evento de projeto modelado por uma função Nash com volume de escoamento superficial de 1,75 * Qp. Ábacos para 

o solo de projeto tipo 6 – Argila Arenosa. As cores do gráfico representam as reduções da vazão de pico em porcentagem. 
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Figura 9 - Ábacos de dimensionamento de biorretenções para garantir o esvaziamento da lâmina de ponding depth em até 12 

h para um evento de projeto modelado por uma função Nash com volume de escoamento superficial de 1,75 * Qp. Ábacos para 

o solo de projeto tipo 1 – Soil Mix 80% Areai e 20% Argila. As cores do gráfico representam as reduções da vazão de pico em 

porcentagem. 
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Figura 10 - Ábacos de dimensionamento de biorretenções para garantir o esvaziamento da lâmina de ponding depth em até 12 

h para um evento de projeto modelado por uma função Nash com volume de escoamento superficial de 1,75 * Qp. Ábacos para 

o solo de projeto tipo 8 – 80% Soil Mix e 20% Brita. As cores do gráfico representam as reduções da vazão de pico em 

porcentagem. 
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Figura 11 - Ábacos de dimensionamento de biorretenções para garantir o esvaziamento da lâmina de ponding depth em até 12 

h para um evento de projeto modelado por uma função Nash com volume de escoamento superficial de 1,75 * Qp. Ábacos para 

o solo de projeto tipo 9 – 80% Areia e 20% Brita. As cores do gráfico representam as reduções da vazão de pico em porcentagem. 

 


