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RESUMO – Este artigo avalia alternativas de manejo e drenagem das águas urbanas na bacia 

hidrográfica do rio Jaguaribe, em Salvador-BA, visando o controle das inundações. Com o auxílio do 

modelo hidrológico-hidráulico SWMM, foram simulados seis casos distintos para análise, nos quais 

se modificou as condições de escoamento no leito fluvial (natural e canalizado), frente a diferentes 

condições de impermeabilização da bacia e/ou emprego de algumas técnicas sustentáveis. Após a 

modelagem matemática, os casos de análise que contaram com as medidas sustentáveis se mostraram 

mais eficientes. 

ABSTRACT– This article evaluates alternatives for the management and drainage of urban waters 

in the Jaguaribe river basin, in Salvador-BA, aiming at controlling floods. Six different cases were 

simulated for analysis, using the SWMM model. Simulations considered different flow conditions in 

the riverbed (natural and channeled), in face of varying impermeability of the basin and/or use of 

some sustainable techniques. After the mathematical modeling, the cases that had sustainable 

measures proved to be more efficient. 

Palavras-Chave – Drenagem urbana; controle de inundações; soluções sustentáveis. 

INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional e o processo de expansão das cidades, aliado à negligência e/ou 

pouco planejamento do uso e ocupação do solo das bacias hidrográficas, vêm alterando 

significativamente o seu regime hidrológico natural e a capacidade de drenagem dessas bacias, 

tornando-as insuficientes para controlar o escoamento superficial gerado, ocasionando os problemas 

das inundações. 

De uma forma geral, os municípios brasileiros apresentam deficiências na gestão da 

infraestrutura de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (TUCCI, 2003; BRASIL, 2019), 

tornando-se indispensável o estudo de medidas que garantam a eficiência para o controle do 

escoamento dessas águas nesses cenários.  
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Na tentativa de avaliar o desempenho de alternativas para o manejo e drenagem das águas 

pluviais no cenário urbano, de modo a minimizar os processos das inundações, estabeleceu-se como 

recorte espacial desse estudo a bacia hidrográfica do rio Jaguaribe, localizado integralmente no 

município de Salvador, estado da Bahia. Motivação adicional reside no fato de que obras de 

macrodrenagem vêm sendo realizada nesta bacia há alguns anos, sendo que alguns elementos de 

projeto foram possíveis de serem obtidos e considerados nos estudos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Descrição da área de estudo  

A bacia hidrográfica do rio Jaguaribe possui área aproximada de 56 km² e o rio principal tem 

extensão de aproximadamente 15,2 km, drena uma área urbana densamente povoada, com 

remanescentes de vegetação nativa característicos do bioma Mata Atlântica. O solo predominante é 

classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo e o clima é o tropical litorâneo (EMBRAPA, 1976; 

MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).  

Definição das alternativas simuladas 

Foram definidos seis casos para simulação hidrológica-hidráulica e análise, conforme mostra 

o Quadro 1. 

Quadro 1 - Definição dos casos para simulação 

Alternativas de intervenção no 

leito fluvial 

Cenários de uso e ocupação do solo da bacia (condições de 

impermeabilização) 

1 - Condições atuais 

(conforme ortoimagem 

de 2018) 

2 - Urbanização tendencial 

(conforme Leis Municipais) 

3 - Urbanização com 

uso de Técnicas 

Sustentáveis 

A - Leito natural caso 1ª caso 2A caso 3A 

B - Leito canalizado caso 1B caso 2B caso 3B 

Fonte: Autoria própria (2021) 

O primeiro caso, caso 1A, conta com a bacia hidrográfica nas condições atuais de infiltração, 

considerando o uso e a ocupação do solo conforme a ortoimagem de Salvador de 2018, e com o leito 

do rio natural (trataremos aqui o perfil natural com as condições do leito fluvial encontradas entre os 

anos de 2014 e 2015).  

O caso 2A refere-se a um caso tendencial, condições futuras de infiltração na bacia, conforme 

o mapa de zonas de uso - Mapa 01A, anexado à Lei Nº 9.148/2016 (Lei de uso e ocupação do solo de 

Salvador), associada ao leito do rio natural.  



 

 

 

O caso 1B refere-se a bacia hidrográfica em condições atuais, mas com o leito do rio 

canalizado; já no caso 2B, a bacia encontra-se em condições futuras de impermeabilização e o leito 

do rio canalizado.  

Com relação ao caso 3A, considerou-se o perfil do rio em condições naturais, agregando as 

técnicas sustentáveis para o amortecimento de cheias e infiltração das águas pluviais; já no caso 3B, 

foram utilizadas as mesmas técnicas sustentáveis do 3A, mas agregadas ao leito do rio canalizado. As 

técnicas sustentáveis utilizadas nos casos 3A e 3B contam com a proposta de reabilitação florestal de 

algumas áreas, e a implantação de quatro bacias de amortecimento, próximo ao trecho 

hidraulicamente estudado. 

Ressalta-se que o trecho do rio estudado hidraulicamente compreende-se em 5,06 km de 

extensão e, a partir desta definição, dividiu-se a bacia hidrográfica do rio Jaguaribe em 5 sub-bacias 

(S1, S2, S3, S4 e S5), conforme visualiza-se através da Figura 1.  

 
Figura 1- Definição das sub-bacias e trecho estudado hidraulicamente 

Simulação hidrológica-hidráulica  

Para a simulação hidrológica com o uso do modelo matemático SWMM foram utilizados os 

dados por sub-bacia identificados no Quadro 2.  



 

 

 

Quadro 2 - Parâmetros requeridos e valores utilizados para a simulação hidrológica 

Sub-

bacia 

Área  Le Dm  AI  
AI sem 

armazena

mento   

PA - 
Impermeável  

PA -
Permeável  

n-
impermeável  

n-
permeável 

CN 

(ha) (m) (%) (%) (%) (mm) (mm) (s.m-1/3) (s.m-1/3) (-) 

1 2463,6 1397,4 18,4 54,9 31,6 1,27 5,08 0,021 0,35 70,79  
2 911,0 1194,7 10,8 73,6 52,2 1,27 5,08 0,019 0,35 76,46  
3 339,6 756,7 13,1 59,5 29,3 1,27 5,08 0,022 0,35 71,97  
4 250,0 566,5 9,5 57,9 31,7 1,27 5,08 0,021 0,35 71,60  
5 1318,4 1542,0 16,9 48,6 39,5 1,27 5,08 0,017 0,35 69,35  

Fonte: Autoria própria (2021) 

A largura característica (Le) da sub-bacia foi calculada pelo método do retângulo equivalente; 

declividade média (Dm) foi calculada a partir da média ponderada entre a declividade da superfície e 

a área correspondente; AI corresponde ao solo exposto e AI sem percentual de armazenamento são 

as áreas pavimentadas e construídas da bacia. 

PA corresponde a profundidade de armazenamento, ou seja, lâmina de água que o solo 

consegue armazenar antes de ocorrer o escoamento superficial. O ‘n’ permeável e impermeável 

correspondem ao coeficiente de rugosidade de Manning para os dois tipos de superfície; já o CN 

corresponde ao coeficiente de escoamento superficial, onde a definição dependeu do grupo 

hidrológico da bacia, classificado como do grupo B. 

Todos os dados foram calculados e, alguns, ponderados de acordo com algumas referências, 

tais como Tucci (1993) – valores para coeficiente de rugosidade, Sartori (2005) – classificação do 

grupo hidrológico, Tucci (1993) – valores sugeridos para CN; LENHS (2012) – profundidade de 

armazenamento, EMBRAPA (1979) – Classificação da declividade e revelo do solo. 

Para a situação futura de infiltração da bacia, conforme projeção analisada no mapa de zonas 

de uso da cidade de Salvador, considerou-se uma diminuição de 81% das áreas de vegetação, isso 

implicou em um aumento nos valores de CN e das áreas impermeáveis, onde foram recalculados e 

reajustados para os casos de análise específicos. E, Como forma de representar a reabilitação florestal 

das áreas nos casos 3A e 3B, na modelagem matemática, calculou-se as áreas correspondentes e 

somou ao parâmetro de área permeável definido para a bacia em condições atuais, consequentemente 

diminuindo o percentual de área impermeável (AI), onde foram recalculados e também, ajustados os 

valores dos coeficientes de escoamento superficial. 

Também foi necessário definir os dados de pluviometria para a simulação computacional, 

assim sendo, calculou-se o tempo de concentração das sub-bacias, a partir do método semi-empírico 



 

 

 

do Soil Conservation Service Lag e a intensidade da lâmina precipitada, que foi construída uma curva 

IDF para a cidade de Salvador utilizando o tempo de recorrência de 50 anos. 

Depois de estabelecida a duração da chuva, neste caso, igual ao tempo de concentração da 

bacia; tempo de recorrência e a equação IDF, calculou-se a precipitação total acumulada e, por fim, 

realizou-se a distribuição temporal da chuva de projeto segundo a curva SCS do percentual 

precipitado versus percentual da duração, conforme mostrado em Tucci (1993, p. 220), obtendo o 

hietograma de projeto. 

Para a simulação hidráulica do transporte da água através do canal, o SWMM dispõe de um 

sistema de drenagem de trechos e nós; neste caso, os trechos representam os canais e os nós 

representam as ligações dos trechos. Para simulação do escoamento da água advindo dos hidrogramas 

das sub-bacias, gerados a partir da simulação hidrológica, é necessário fornecer, ao programa, os 

parâmetros relacionados às características dos trechos e dos nós. 

Todos os valores dos parâmetros necessários para a modelagem hidráulica foram considerados 

a partir do projeto de macrodrenagem realizado pela CONDER (2015), avaliando-os criticamente. 

Entretanto, os valores referentes ao coeficiente da rugosidade de Manning para o leito fluvial 

natural foram tomados como referência Porto (2006, p.273), valores aconselhados para projeto de 

acordo com a superfície do canal. 

O trecho do rio estudado possui uma extensão aproximada de 5,06 km, o leito do rio natural 

foi dividido em seções de vinte em vinte metros. No entanto, o perfil canalizado dividiu-se em 5 

trechos. Cada trecho/seção possui um nó associado que se refere ao ponto de entrada ou saída de um 

trecho, e que também pode ser ligado a uma sub-bacia. Ao final de todo o percurso representativo do 

canal, é fixado um nó exutório que, neste caso, corresponde à foz do rio. 

O nó exutório considerado nas simulações possui, além da cota, uma condição de contorno 

referente ao nível da maré, que pode causar efeitos de remanso e, consequentemente, contribuir para 

o agravamento das inundações. A condição adotada foi do tipo fixa, na qual atribuiu-se um valor 

registrado da altura máxima alcançada pela maré. Segundo Cirano e Lessa (2007), na região onde se 

localiza a foz do rio Jaguaribe a amplitude máxima de maré alcança 2,7 m (marés equinociais). Este 

valor foi conferido nas tábuas de maré da cidade de Salvador, sendo validada e assim adotada como 

máxima altura registrada na região da foz do rio. 



 

 

 

Também é necessário definir um método de transporte hidráulico. O método utilizado foi o da 

onda dinâmica, o que se justifica por se tratar de um escoamento em canais onde ocorrem variações 

contínuas da vazão transportada.  

RESULTADOS 

Caso 1A 

Após a simulação dos eventos no SWMM para este caso, conforme a Figura 2, o pico da vazão 

apresentou aproximadamente 254,5 m³/s na S1 em 01h20min; 159,8 m³/s em 01h10min na S2; 58,4 

m³/s em 20min na S3; 50,4 m³/s em 40min na S4; e 228,9 m³/s em 01h na S5. 

 

Figura 2- Hidrogramas afluentes das sub-bacias para os casos em condições atuais 
  

Com relação ao processo de inundação, foram identificados 21 pontos onde a capacidade do 

canal foi superada, ou seja, ocorreu o transbordamento do canal nestes pontos. Entretanto, destes, 12 

pontos foram considerados como críticos, porque a capacidade do canal foi superada diante de chuvas 

muito recorrentes, foi feita uma análise utilizando o tempo de retorno de 5 anos a fim de destacar os 

pontos mais susceptíveis às inundações. 

Caso 2A  

Os resultados da simulação hidrológica da bacia para o caso 2A, com as taxas de 

impermeabilização projetadas no PDDU de Salvador, mostraram um acréscimo nos picos dos 

hidrogramas em relação ao caso 1A. A vazão de pico passa a ser de aproximadamente, 314 m³/s na 

S1, ou seja, aumento de 23,4% em relação ao caso 1A; 178 m³/s na S2 (+11,4%); 66 m³/s na S3 

(+13%); 61 m³/s na S4 (+21%) e 305,9 m³/s na S5 (+33,6%).  

Neste caso de análise foram identificados 21 pontos em que a capacidade do canal foi superada, 

sendo que estes locais são os mesmos identificados no caso 1A. Entretanto, Como consequência do 

aumento das vazões afluentes das sub-bacias, ocorreu um aumento nos volumes transbordados nos 

nós. 
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Caso 1B 

Este caso corresponde à bacia nas condições atuais de infiltração, agregadas à canalização do 

leito do rio, como medida para o controle do escoamento superficial. Os resultados mostram que, para 

as condições hidráulicas utilizadas, a capacidade do canal é superada em cinco nós. Ou seja, as 

condições hidráulicas aplicadas para esta simulação não conseguem sanar os problemas das 

inundações nas condições atuais de uso do solo.  

Caso 2B 

Esta alternativa é o caso em que a bacia se encontra nas condições futuras de 

impermeabilização, conforme as leis municipais estabelecem, agregadas à canalização do leito do rio.  

Os resultados mostram que, para que o canal consiga transportar as vazões de pico geradas nas 

sub-bacias, suas dimensões devem ser aumentadas.  

Caso 3B 

Neste caso de análise considerou-se o leito fluvial canalizado, agregado a bacia juntamente 

com as técnicas sustentáveis para o amortecimento de cheias e infiltração das águas pluviais. A Figura 

3 mostra a identificação, esquematização e localização das estruturas de amortecimento de vazão. 

 

 

         Figura 3 - Representação das bacias de amortecimento 

Como resultado da simulação deste caso de análise, ocorreu atenuação no pico da vazão das 

sub-bacias, comparando com as sub-bacias nas condições atuais de infiltração, a atenuação foi de 

aproximadamente 1,7%; 3,25%; 5,65%; 14,3% e 5,7%, respectivamente na S1, S2, S3, S4 e S5. 

Com relação ao processo de transbordamento, a resposta obtida mediante a simulação foi 

positiva, onde a capacidade do canal foi superada em três nós.  



 

 

 

Caso 3A 

De modo similar ao caso 3B, essa alternativa conta com as técnicas sustentáveis para o 

amortecimento de cheias e infiltração das águas pluviais, mas com o leito fluvial em condições 

naturais. 

Após a simulação deste cenário, os resultados indicaram 10 pontos em que a capacidade do 

canal foi superada, entretanto, comparando com os casos de análise onde contam com o leito do rio 

natural, ocorreu diminuição significativa nos hidrogramas de transbordamentos destes 10 pontos. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com base nas respostas obtidas durante a etapa de modelagem hidrológica-hidráulica, 

constatou-se que caso nenhuma medida de controle do escoamento seja adotada na bacia hidrográfica 

do rio Jaguaribe, as implicações relacionadas ao processo de transbordamento do rio tendem a 

aumentar, à medida que cresce o processo de ocupação na bacia. Isso pode ser verificado comparando 

o caso 1A, que representa o diagnóstico do cenário onde a bacia encontra-se em condições atuais de 

infiltração, com os casos 2A, caso tendencial conforme projeções das lei municipais. No caso 

tendencial, os hidrogramas de transbordamento se elevam em todos os nós.  

Quando a condição do leito fluvial muda, caso 1B, e são realizadas as canalizações em todo o 

trecho estudado hidraulicamente, os hidrogramas de transbordamento são atenuados em alguns nós, 

entretanto, para as condições hidráulicas impostas, ainda ocorrem transbordamentos em alguns pontos 

do rio.  

O caso tendencial das condições de uso e ocupação da bacia agregada a canalização do leito 

fluvial também foi simulado, 2B, e como consequência do aumento das condições de 

impermeabilização, os picos dos hidrogramas de transbordamento dos nós também se elevaram. 

As medidas sustentáveis adotadas nesse estudo surgem como auxiliadoras eficientes para o 

objetivo do controle das inundações, como vistos nos casos 3A e 3B. A simulação contou com a 

recomposição da vegetação nativa de uma área de 1,17 km² e 4 bacias de amortecimento próximas 

ao leito hidraulicamente estudado. A redução dos pontos de transbordamento, no caso onde a 

condição do leito permanece natural associado às técnicas para o amortecimento da vazão (3A), caiu 

52,38% comparado ao cenário atual e tendencial (1A e 2A), com reduções significativas nos 

hidrogramas de transbordamento dos nós, variando, no caso atual, de 3,8% a 100% e, no caso 

tendencial, de 15,9% a 100%. Essa avaliação foi feita para os nós com situações mais críticas, embora 

nos demais nós também tenham ocorrido atenuações significativas. 



 

 

 

Analisando os casos que possuem as condições do leito canalizado, a redução percentual de 

pontos de transbordamento no caso 3B (cenário que possui as técnicas de amortecimento de vazão) 

foi de 30%, comparando com o caso atual e tendencial (1B e 2B, respectivamente). Os hidrogramas 

médios de transbordamento reduziram de 2,7% a 100% no caso atual e de 25,7% a 100% no 

tendencial.  

Assim sendo, nota-se o potencial das medidas sustentáveis. Só a recomposição da vegetação 

em 2% da área da bacia, já influenciou significativamente no hidrograma de escoamento superficial 

das sub-bacias, variando a atenuação média dos hidrogramas, comparando com o cenário atual, 3% 

na S1, 5,7% na S2, 15,3% na S3, 17,8% na S4 e 6,1% na S5. Na comparação com o cenário tendencial, 

a atenuação média dos hidrogramas foi de respectivamente, 27,5%, 19,3%, 40,4%, 38,9%, 42,5%. E, 

essa condição do uso e ocupação do solo da bacia, associada as bacias de amortecimento, que também 

mostraram resultados significativos na atenuação do processo de transbordamento, reduziu 

aproximadamente 52,38% de pontos de transbordamento, quando associadas ao leito natural e 30% 

na comparação entre os leitos canalizados. 

CONCLUSÃO 

O presente estudo se propôs a avaliar alternativas de manejo e drenagem das águas urbanas, 

visando o controle das inundações. Para isso, o recorte espacial da área foi a bacia hidrográfica do rio 

Jaguaribe, em Salvador Bahia. 

Assim sendo, foram analisados 6 casos diferentes para a bacia hidrográfica, a partir de uma 

combinação de condições hidrológicas e hidráulicas, sendo que os resultados gerados mediante as 

modelagens numéricas permitiram uma quantificação de danos e/ou benefícios ocasionados por cada 

caso estudado. 

Os danos refletidos pela quantidade de pontos de transbordamento, bem como o hidrograma 

transbordado, e os benefícios se traduzem na redução de pontos de transbordamento e redução nos 

hidrogramas transbordados. Assim sendo, os resultados mostraram que os danos na bacia tendem a 

aumentar caso nenhuma medida de controle seja adotada, evidentemente que isso decorre ao passo 

que o processo de crescimento e urbanização da bacia aumenta. E, em contrapartida, pode-se constatar 

que a medidas que contam com as técnicas sustentáveis seriam mais indicadas para a bacia 

hidrográfica do rio Jaguaribe para o controle do escoamento das águas superficiais.  
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