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RESUMO – A atenuação de inundações em Barreiras-BA, agrega-se as diversas alternativas 

estruturais e não estruturais desde intervenções diretas nas quadras mediante obras com objetivo de 

reduzir o escoamento superficial, através do aumento da infiltração e percolação. Este trabalho 

realiza um estudo de cenários do Centro de Abastecimento da cidade de Barreiras, por meio de 

distintas conformações de uso e ocupação do solo, utilizando o método racional, sendo este muito 

eficiente para determinação da vazão para os projetos de microdrenagem. O Centro de 

Abastecimento aparece nas seguintes conformações: cenário 1composição natural, cenário 2 

configuração atual, cenário 3 aspectos legais, cenário 4 implantação de telhado verde e área 

permeável (estacionamento), cenário 5  área pavimentada com paralelepípedo e área com telhado 

metálico e o cenário 6 área total pavimentada com concreto e sem nenhum tipo de cobertura. Assim, 

o método racional foi vantajoso nas dimensões das áreas escolhidas. O maior valor encontrado de 

vazão foi no cenário 2, seguida dos cenários 5, 6, 3, 4 e 1, respectivamente. O cenário 4 apresentou 

menor variação de vazão, porém a implantação de telhados verdes em Barreiras não se adequaria 

devido ao clima predominante da região. 

 

ABSTRACT – Mitigation of floods in Barreiras-BA, adds to the various structural and non-

structural alternatives from direct intervention by the courts works in order to reduce runoff by 

increasing infiltration and percolation. This paper conducts a study of scenarios of Barreiras City 

Supply Center through different conformations of land use and occupation, using the rational 

method, which is very efficient for determining the flow to the micro drainage projects. The Supply 

Center appears in the following conformations: 1composição natural setting, scenario 2 current 

configuration, scenario 3 legal aspects, scenario 4 implementation of green roof, scenery 5 paved 

area with cobblestone and area with metal roof and the stage 6 paved total area Concrete and no 

coverage. Thus, rational method was advantageous in the dimensions of the selected areas. The 

highest value of flow was in scenario 2, then the scenarios 5, 6, 3, 4 and 1, respectively. Scenario 4 

showed less variation in flow, but the implementation of green roofs in Barreiras would not fit due 

to the prevailing climate. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização no Brasil, nos últimos anos, se deu com o crescimento maior das cidades 

médias e um crescimento menor das metrópoles. A população urbana brasileira é da ordem de 80%, 

contra uma urbanização na década de 40 a 50 abaixo de 40%. O processo de urbanização no Brasil 

foi, em grande parte, desordenado e falho na previsão da população total (PARKINSON et al., 

2003). As conseqüências desse processo impactam os sistemas de abastecimento de água, transporte 

e tratamento de efluentes e a drenagem pluvial. 

Para o controle preventivo desses impactos são disciplinadas e definidas as Leis de Uso e Ocupação 

do Solo, que se constituem em instrumentos de gestão no qual disciplinam e definem a distribuição 

espacial das atividades socioeconômicas. No âmbito federal e estadual, essas leis estão relacionadas 

com a gestão dos recursos hídricos, uso do solo e licenciamento ambiental. Com relação ao âmbito 

municipal, destaca-se o plano diretor municipal que foca no planejamento territorial em termos de 

uso do solo e aspectos ambientais. 

Assim, para o dimensionamento de projetos eficazes é de extrema importância conhecer algumas 

características da localidade, tais como o regime pluviométrico e o clima. Na cidade de Barreiras-

BA a precipitação média varia de 900 a 1500 mm, na malha urbana essa precipitação é de 1122 

mm. A cidade possui dois climas bem definidos com estações secas e frias, e chuvosas e quentes. 

Em relação à chuva, 94% ocorrem nos períodos de outubro a abril e o restante nos demais meses 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, 2010). 

A atenuação de inundações em bacias urbanizadas agrega-se a diversas alternativas estruturais e não 

estruturais desde intervenções diretas na bacia mediante obras com objetivo de controlar as águas, 

realocação humana até o próprio convívio com o problema. Para Tucci (2005), as principais 

medidas de controle localizado no lote, estacionamento, parques e passeios são normalmente 

denominados de controle na fonte (source control). E as principais medidas são o aumento de áreas 

de infiltração e percolação; e dispositivos de armazenamento temporário em reservatórios 

residenciais ou telhados. 

O dimensionamento de sistemas de drenagem abrange a escolha de diversas variáveis hidrológicas, 

dentre elas: o período de retorno, de acordo com os aspectos sociais e econômicos locais; a 

determinação da chuva de projeto, a partir de registros meteorológicos da região; a determinação do 

escoamento superficial, conforme características hidrológicas e do uso e ocupação do solo na bacia; 

a determinação da vazão de projeto; e o dimensionamento das estruturas hidráulicas, 

correspondente à fase de projeto das medidas estruturais a serem implantadas na bacia (FCTH, 

1999). 
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Com relação à determinação da vazão de projeto, o método racional é mais vantajoso por possui 

uma fácil aplicação, envolvendo menos parâmetros a serem obtidos. Por isso, o uso deste método 

tem demonstrado ser mais eficiente nas estimativas de vazão para projetos de microdrenagem 

(HOEPFNER, 2007). 

OBJETIVOS 

Neste contexto, o presente trabalho pretende avaliar, para diferentes cenários de urbanização, a 

variação da vazão de projeto no sistema de drenagem do Centro de Abastecimento de Barreiras-BA, 

por meio de diferentes formas de uso e ocupação do solo e propor medidas estruturais de controle 

pluvial. 

METODOLOGIA 

Para concretização do trabalho, por meio da utilização das imagens de satélite fornecidas pelo 

software Google Maps, foi feita uma caracterização prévia da área, efetivando assim a quantificação 

percentual das áreas cobertas e descobertas, sendo que não se existiu áreas permeáveis a se 

quantificar. 

O trabalho foi realizado na área do Centro de Abastecimento, situada no Centro da cidade de 

Barreiras-BA. A quadra escolhida pertence à zona comercial da cidade, sendo representada na 

Figura 1 através de imagem de satélite, fornecida pelo software Google Earth. 

FIGURA 1. Localização do Centro de Abastecimento, 

Barreiras-BA. 

 

Fonte: reajustado do Google Earth ( 2016). 
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A configuração atual da quadra é composta por somente uma zona impermeável (cobertura e 

pavimentos), a quadra possuí uma área total de 19.571,62 m2, onde o cenário atual é caracterizado por 

1.508,6 m2 de área sem telhado com concreto e 18.063,0 m2 de área com telhado. A Tabela 1 apresenta 

os valores percentuais da composição atual da área estudada. 

TABELA 1. Percentual da composição atual das áreas 

Área da Quadra 

Ocupação Área (m2) Percentual (%) 

Pavimento 1.508,6 7,7 

Telhado 18.063,0 92,3 

Total 19.571,6 100 

 

Após caracterizar a área de estudo, foram estabelecidos diferentes cenários com características 

específicas de moda a estabelecer comparação entre cada uma deles. Os cenários foram 

considerados como se segue.  

Cenário 1 (Condição Natural) : Nesse cenário, a estrutura da quadra foi considerada intacta, ou seja, 

sem qualquer tipo de construção. Conforme as dimensões apresentadas na da tabela 1, a quadra em 

situação natural, possuem 100% de área permeável. 

Cenário 2 ( Situação Atual): De acordo com os valores da tabela 1 , a quadra na situação atual 

apresentou 7,7% da sua área sem telhado com concreto, 92,3% com telhado metálico.  

Cenário 3 ( Legislação do Plano Municipal de Barreiras): Nesse cenário, foi considerado um índice 

de permeabilidade de 10% da área total, conforme o disposto na Lei Municipal de N° 891/2010 para 

a áreas em Zona de ocupação Comercial no município de Barreiras Bahia . 

Cenário 4 ( Telhado verde nas áreas cobertas e estacionamento pavimentado com paralelepípedo): 

Nesse cenário, a utilização de telhados verdes que abrangeu a quadra foi de 92,3% e 7,7% da sua 

área com paralelepípedo. 

Cenário 5 (Área de estacionamento com paralelepípedo e area coberta com telhado metálico): Nesse 

cenário utilizou-se 7,7% daárea total pavimentada com paralelepípedo e 92,3% com cobertura 

metálica. 

Cenário 6: ( Área totalmente impermeabilizada) : Nesse cenário, considerou-se a área em estudo 

totalmente impermeável com 100% da mesma com concreto. 
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Após a caracterização dos cenários, a vazão foi calculada pelo Método Racional, método 

desenvolvido pelo irlandês Thomas Mulvaney, 1851. E de acordo com Carvalho e Silva (2006) seu 

uso é limitado a pequenas áreas (até 80 ha). Desta forma o método é aplicável à área estudada, uma 

vez que a mesma é uma área considerada pequena (1,95 ha). 

O método racional é definido pela equação abaixo: 

                                                                       
     

   
                                                          Equação (1) 

Em que: 

Q= Vazão de pico (m³/s); 

C= Coeficiente de runoff; 

i= Intensidade, em mm/h; 

A=Área da bacia (ha). 

De acordo com Silva et al, (2002), a equação de intensidade máxima média de precipitação pluvial 

(i), em mm/h, em função do período de retorno (T), em anos, e da duração da precipitação (t), em 

minutos, da cidade de Barreiras- BA, foi descrita na Equação 2. 

                                                                    
              

               
                                               Equação (2) 

Em que: 

T= Tempo de retorno (anos); 

t= Duração da precipitação (minutos); 

De acordo com (Silva et al, 2002), os maiores valores de intensidade máxima média da precipitação 

pluvial observados em Barreiras ocorreram para as durações de 20, 120, 180, 240 e 360 min Em 

decorrência das intensidades das chuvas tenderem a diminuir com a duração. Dessa forma foi 

adotado um tempo de duração de 20 minutos, que de acordo com Silva et al, (2002) possui o maior 

valor de intensidade máxima média da precipitação pluvial em Barreiras. O tempo de retorno 

considerado foi de 5 anos. Para a determinação da precipitação (mm), utilizou-se a Equação 3. 

                                                                                                                                     Equação (3) 

Em que, I é a intensidade em mm/h e t a duração em minutos. 

A partir da descrição dos parâmetros da equação da chuva de Barreiras (Equação1), obteve-se o 

resultado a intensidade máxima média igual a 99,79 mm/h. Para o cálculo da lâmina d’água 

precipitada, foi utilizado a (Equação) com intervalo de tempo de 20 min, tendo como resultado, o 

valor de 33,26 mm. 
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Pelo método racional, obtiveram-se os valores das vazões para cada cenário, relacionando-os com 

os valores de C respectivos a superfície. 

A utilização do método racional baseou-se nos tipos de superfícies do terreno (telhados e 

pavimentos) e dessa forma, o percentual de cada espaço foi relacionado ao coeficiente de 

escoamento runoff (C). 

Portanto, de acordo com Tucci (2000), geralmente os coeficientes são estimados com base em 

tabelas de manuais (ASCE, 1992 e Wilken, 1978), como é mostrado na Tabela 2 os valores de 

coeficiente C esperados. 

TABELA 2. Valores do coeficiente C esperados 

Coeficientes C 

Superfícies                 C 

Telhado 0,88 

Grama 0,08 

Concreto 0,825 

Paralelepípedo 0,6 

Fonte: Adaptado, ASCE (1992) 

Adotando os valores de C, foi calculada a vazão de pico, pela equação (1) para cada cenário. 

Posteriormente, realizou-se a comparação entre as vazões encontradas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Embora uma observação de Hoepfner (2007) de que o método racional pode apresentar os picos de 

vazão superestimados uma vez que se considera intensidade da chuva constante, o método é o que 

melhor se adequa as dimensões da área escolhida. Os valores de vazão obtidos para cada cenário 

por meio do uso do método racional são apresentados a seguir na Figura 2. 
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FIGURA 2- Gráfico das vazões em cada cenário calculadas pelo método racional. 

 

Para o cenário 1 o qual configura a situação da quadra em condições naturais com 100% da área 

permeável foi obtida uma vazão de 0,052 m3/s, sendo essa a menor vazão estimada dentre os 

cenários propostos. O fato apresenta-se de acordo com Barbosa Junior (S.d) que diz que quanto 

maior a capacidade de infiltração do solo, menor o escoamento superficial resultante. Tucci (2005) 

também explica dizendo que a bacia com características rurais possui maior interceptação vegetal, 

maiores áreas de infiltração do solo, menor escoamento na superfície do solo e drenagem mais 

lenta. Para Barbosa Junior (S.d) a permeabilidade do solo influi diretamente na capacidade de 

infiltração, isto é, quanto mais permeável for o solo, maior será a velocidade do escoamento da água 

subterrânea e, em conseqüência, maior a quantidade de água que ele poderá absorver pela superfície 

por unidade de tempo. Assim, o aumento da permeabilidade do solo corresponde a uma diminuição 

do volume do escoamento superficial. 

Para o cenário 2 (configuração atual da quadra), que é composta pela maioria de sua área totalmente 

impermeabilizada, ou seja, apresenta 7,7 % da sua área coberta com telhado metálico e 92,3% de 

área descoberta, porém impermeabilizada com concreto foi obtida uma vazão de 0,475 m3/s. Este 

foi o maior valor obtido e é justificado conforme analises de Tucci (2005) que afirma que bacia 

urbana por possuir superfícies impermeáveis, tais como telhados, ruas e pisos, produz aceleração no 

escoamento, através da canalização e da drenagem superficial.  

No cenário 3 , o qual analisou a situação de escoamento, sob condições determinadas pela lei Nº 

891/2010 do município de Barreiras que determina um índice de permeabilidade mínima de 10% 

nos lotes inseridos na zona comercial da cidade, o método racional retornou um valor da vazão de 

0,076 m3/s, sendo observada uma redução de 0,399m3/s no valor da vazão obtida para as condições 

atuais em que a ocupação se apresenta em total desconformidade com a lei.  
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No cenário 4, onde foi proposto a implantação de telhado verde para as áreas cobertas e uma 

pavimentação permeável para a área descoberta (estacionamento), ou seja, 92,3% da área total 

coberta por telhados permeáveis enquanto 7,7% pavimentada com paralelepípedos, foi a que 

apresentou o segundo menor valor da vazão de 0,065 m3/s, sendo este valor superado apenas na 

condição natural do espaço com uma diferença de 0,014m3/s. Quando comparados os valores 

obtidos para esta situação com a situação atual se nota um decréscimo significativo de 0,410m3/s na 

vazão, desta forma o uso de telhado verde combinado com os paralelepípedos se mostra uma boa 

alternativa para o controle do escoamento nessa quadra. 

Na prática, embora o uso de telhados verdes apresente bom desempenho na redução do escoamento, 

de acordo com o Conselho Brasileiro de Construções Sustentáveis (CBCS) sua implementação pode 

sobrecarregar financeiramente cidadãos que não tenham renda prevista para terceirizar os serviços 

de manutenção desta solução em longo prazo. No caso de edifícios públicos, estes sofrerão com a 

deficiência do poder público em operar, manter e reparar seu estoque de edifícios.  

Outro fator limitante para o uso dos telhados verdes é o clima, pois a depender do clima e do tipo de 

material usual das coberturas, esse tipo de controle nem sempre é aplicável. No caso da cidade de 

Barreiras em que nas estações frias e secas apresenta-se de seco a sub úmido e com alta incidência 

de insolação, a subsistência da cobertura vegetal pode ser comprometida, tornando então essa 

alternativa inviável.  

Quando aplicado para o cenário 5, caracterizado por 7,7% da área pavimentada com paralelepípedo 

e os 92,3 % restante da área coberta com telhado metálico, o método racional retornou uma vazão 

de 0,466 m3/s que comparada com a obtida para o cenário 4 tem-se um acréscimo de 0,401 m3/s, 

podendo então ser confirmada a eficácia do uso de telhados verdes na redução do escoamento, uma 

vez que para os dois cenários comparados o tipo de telhado é o que os diferem.  

Ainda aplicando o método racional em outro tipo de cenário, o cenário 6 em que foi considerada 

toda a área impermeabilizada com concreto, sem o uso de qualquer tipo de cobertura foi obtido o 

valor de 0,448 m3/s, sendo este valor semelhante aos obtidos nos cenários 2 e 5, o que é totalmente 

coerente uma vez que para estes 3 casos foram apresentadas configurações semelhantes com a 

maioria da área impermeabilizada. 

 

CONCLUSÃO 

Por meio das análises de todos os cenários foi possível observar as diferentes características que 

devem ser levadas em consideração no momento da ocupação dos espaços urbanos, especificamente 

na cidade de Barreiras Bahia. 
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Por meio dos resultados odtidos pode-se constatar que o método utilizado para o cálculo das vazões 

(Método Racional) mostrou-se satisfatório, uma vez que os valores retornados foram condizentes 

com as característas estabelecidas para cada um dos cenários analizados. 

Dentre as diferentes condições analisadas se percebeu que o uso de telhados verdes combinados 

com a pavimentação permeável foi a que se mostrou mais eficiente no sentido de redução do 

escoamento, porém há outros fatores a serem analizados quanto ao uso dessa alternativa, sendo 

estes fatores possivéis objetos de estudos para trabalhos futuros. 

 

BIBLIOGRAFIA 

PARKINSON, J. et al. Relatório Drenagem Urbana Sustentável no Brasil, In: Workshop, 2003, 

Goiânia – GO. 

TUCCI, C. E.M.Gestão de Águas Pluviais Urbanas– Ministério das Cidades – Global 

WaterPartnership - Wolrd Bank – Unesco 2005. Disponível em 

<http://www.semarh.se.gov.br/modules/wfdownloads/index.php>. Acesso em 10 de maio de 2016. 

FCTH — Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Diretrizes Básicas para Projetos de 

Drenagem Urbana no Município de São Paulo. Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria de 

Vias Públicas: São Paulo, 1999. 

TUCCI, C. E.M. Coeficiente de Escoamento e Vazão Máxima de Bacias Urbanas – Revista 

Brasileira de Recursos Hídricos, Vol 5 n.1 jan/mar 2000, 61-68. Disponível em 

<http://www.rhama.net/download/artigos/artigo11.pdf> . Acesso em 17 de junho de 2016. 

HOEPFNER, A. C. 2007. Estudo comparativo entre vazões de pico estimadas pelo método racional 

e pelo método do SCS para a bacia hidrográfica do rio Bom Retiro em Joinville-SC. Florianópolis, 

SC : Universidade Federal de Santa Catarina. Curso de Graduação em Engenharia Sanitária e 

Ambiental, NOVEMBRO de 2007.  

 

BARBOSA JUNIOR, A.R. Escoamento Superficial. Disponível em 

<http://www.em.ufop.br/deciv/departamento/~antenorrodrigues/6_escoamento%20superficial.pdf>. 

Acesso em 14 de maio de 2016.  

 

CBCS- Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Posicionamento Telhados verdes no Brasil. 

Disponível em 

<http://www.cbcs.org.br/_5dotSystem/userFiles/posicionamentos/CBCS_Posicionamento_Telhados-

Verdes.pdf>. Acesso em 14 de maio de 2016.  

 

CARVALHO, D. F; SILVA, L. D. B. Capítulo 7. Escoamento Superficial. Disponível em 

<http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/leonardo/downloads/APOSTILA/HIDRO-Cap7-ES.pdf>. Acesso 

em 16 de maio de 2016.  

 

SILVA, Demetrius D. da et al . Chuvas intensas no Estado da Bahia. Rev. bras. eng. agríc. ambient., 

Campina Grande , v. 6, n. 2, p. 362-367, 2002. Disponível em 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  10 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141543662002000200030&lng=en&nrm=iso

>. Acesso em 15 de maio de 2016.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS. Lei Nº 891/2010, DE 07 de abril de 2010. Altera 

dispositivo da Lei Municipal nº 647/04 de 10 de Novembro de 2004, modificando a planta 01 e o anexo 

II e dá outras providências. Disponível em <https://leismunicipais.com.br/a/ba/b/barreiras/lei-

ordinaria/2010/89/891/lei-ordinaria-n-891-2010-altera-dispositivo-da-lei-municipal-n-647-04-de-10-de-

novembro-de-2004-modificando-a-planta-01-e-o-anexo-ii-e-da-outras-providencias>. Acesso em 16 de 

maio de 2016. 


