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RESUMO – A implantação de medidas para o controle do escoamento superficial no atual cenário 

de uma bacia hidrográfica urbana brasileira suscita questionamentos acerca de sua aplicabilidade, 

sendo oportuno o estudo da integração de diferentes técnicas compensatórias implantadas em 

diferentes escalas. Assim, o estudo proposto visa contribuir para o entendimento da aplicabilidade 

de diferentes medidas de controle do escoamento superficial implantadas em diferentes escalas em 

uma bacia hidrográfica urbana do município de Maceió-AL, a bacia do riacho do Sapo. Para as 

discussões deste estudo, foi empregada modelagem hidrológico-hidráulica através do programa 

SWMM para simular três diferentes cenários de intervenção: (I) reservatórios de detenção na escala 

de sub-bacia; (II) microrreservatórios de detenção em lotes residenciais; e (III) microrreservatórios 

de detenção em lotes que apresentaram alta impermeabilização do solo. 

ABSTRACT– The implementation of urban runoff control measures in the current scenario of a 

Brazilian urban watershed raises questions about its applicability, being timely the study of the 

integration of different compensatory techniques implemented at different scales in a watershed. In 

this sense, the proposed study aims to contribute to the understanding of the applicability of 

different urban runoff control measures deployed at different scales in an urban watershed in the 

city of Maceió-AL, the Sapo’s creek basin. For discussions of this study, it was used a hydrologic-

hydraulic modeling through SWMM software to simulate three different intervention scenarios: (I) 

the implementation of detention reservoirs in the scale of sub-basin; (II) the implementation of 

detention microreservoirs in residential lots; and (III) the implementation of detention 

microreservoirs in lots with high soil sealing. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, a partir de 1960, o processo de expansão dos centros urbanos aliado a um 

planejamento que pouco considerou os processos naturais preexistentes provocou alterações no 

meio ambiente de maneira geral e, em particular, no regime hidrológico. Associado a estes 

impactos, os sistemas clássicos de drenagem concebidos segundo o modelo higienista resolveram o 

problema no âmbito local e em um curto prazo de tempo, mas não necessariamente na escala da 

bacia. Assim, estes métodos tradicionais mostraram-se pouco flexíveis, onerosos e de rápida 

obsolescência (Nascimento e Baptista, 2009). 

Diante desta realidade, algumas medidas de controle do escoamento gerado em áreas urbanas 

foram desenvolvidas visando à compensação dos impactos. Estas medidas baseiam-se, em geral, na 

retenção e infiltração das águas pluviais, promovendo o rearranjo temporal das vazões e a 

diminuição do volume escoado, podendo assumir diferentes formas e escalas (Baptista et al., 2005). 

Desta forma, o presente trabalho visa contribuir para o entendimento da aplicabilidade de 

medidas para o controle do escoamento urbano implantadas em diferentes escalas na bacia do 

riacho do Sapo (Maceió-AL) sendo empregada modelagem hidrológico-hidráulica através do 

programa Storm Water Management Model (SWMM) para a simulação e avaliação dos resultados. 

 

METODOLOGIA 

A partir de uma revisão bibliográfica e vistas a campo realizadas na área de estudo, a bacia do 

riacho do Sapo localizada no município de Maceió-AL, foi possível obter informações que serviram 

de base para elaboração de sua caracterização e modelagem. De posse desta caracterização, foi 

possível a elaboração de um modelo hidrológico-hidráulico para a bacia do riacho do Sapo através 

do programa SWMM. O modelo foi calibrado empregando séries de precipitação e nível d’água 

monitoradas na área de estudo. Através do modelo calibrado e de registros históricos documentados 

em noticiários, foram identificados 3 pontos críticos susceptíveis a frequentes alagamentos na bacia 

(Figura 1). 

Com o modelo calibrado à bacia do riacho do Sapo e os pontos críticos de alagamento 

identificados, foram elaborados três diferentes cenários propondo projetos de intervenção para 

mitigação dos alagamentos: (I) a implantação de reservatórios de detenção (RD) na escala de sub-

bacia; (II) a implantação de microrreservatórios de detenção (MRD) em lotes residenciais; e (III) a 

implantação de MRD em lotes que apresentaram alta impermeabilização do solo. 

Modelagem do cenário atual 

Nesta etapa realizou-se a simulação da situação atual da bacia do riacho do Sapo com o 

objetivo de avaliar sua resposta para diferentes chuvas de projeto elaboradas empregando a equação 

de Pfafstetter (1982) ajustada ao município de Maceió.  A estimativa dos parâmetros necessários 
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para a modelagem hidrológico-hidráulica do cenário atual da bacia no SWMM foi realizada 

empregando as metodologias descritas na Tabela 1. 

 

Figura 1 - Localização dos pontos críticos de alagamento na bacia do riacho do Sapo 

 

Tabela 1 – Parâmetros requeridos pelo SWWM para modelagem hidrológica e síntese das metodologias empregadas 

Grupo Parâmetro Unidade Síntese da metodologia 

Características 

físicas 

Área ha Base cartográfica do município e AutoCAD. 

Largura m 
Método do retângulo equivalente (Villela e 

Mattos, 1978). 

Declividade % Base cartográfica do município e Spring 5.2. 

Solo e tipo de 

cobertura 

% Área Impermeável % 
Ponderação do coeficiente de escoamento 

(ASCE, 1994). 

n-Impermeável - Ponderação do coeficiente de Manning 

(Matos, 1987). n-Permeável - 

PA-Impermeável mm Kidd (1978) apud Huber e Dickinson (1992). 

PA-Permeável mm Baseado nos estudos de Hicks (1944). 

% AI s/armazenamento % Recomendações de Gironás et al.(2009). 

Infiltração: SCS CN - Manual TR-55 (USDA, 1986). 

Rugosidade do 

conduto 
n-Manning - 

Tabela da American Society of Civil 

Engineers (ASCE) (ASCE, 1994). 

 

Dimensionamento dos RD do cenário I 

Tendo em vista que a bacia do riacho do Sapo se encontra muito urbanizada e como os RD 

carecem de grandes áreas, inicialmente, procedeu-se à identificação das áreas disponíveis na bacia 

para a implantação dos RD. Esta etapa foi realizada com base em análise de imagens de satélite e 

visitas in loco. 

Em seguida, o dimensionamento dos RD foi realizado empregando o método da curva 

envelope, que consiste na comparação da curva dos volumes acumulados de entrada e saída dos 

reservatórios, sendo estimado o volume de detenção a partir da máxima diferença entre as curvas 

(Baptista et al., 2005). 

A curva dos volumes de entrada foi estabelecida com base na Equação 1. 
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         (1) 

 

Onde: Ve é o volume de entrada, P é a precipitação total estimada com base na equação de 

Pfafstetter (1982), A é a área de contribuição e C é o coeficiente de escoamento do método racional. 

Já a curva dos volumes de saída foi estimada com base na capacidade do canal no trecho de 

descarga do RD. Neste trabalho, a capacidade do canal foi definida com base nas vazões específicas 

de restrição estimadas por Peplau e Neves (2014) nos três pontos de descarga dos RD (Tabela 2).  

Tabela 2 - Vazão específica de restrição para que não ocorra alagamento no ponto de descarga dos reservatórios 1, 2 e 3 

para uma chuva máxima com TR de 50 (Peplau e Neves, 2014) 

Ponto de descarga Vazão específica (TR=50 anos) (L/s/ha) 

1 114,80 

2 74,40 

3 65,70 

 

Assim, foi empregada a Equação 2 para calcular o volume de saída (Vs) a partir da vazão de 

restrição (Qr), da área da bacia de contribuição (A) e da duração da chuva (t). 

          (2) 

  

Obtidas as curvas dos volumes acumulados de entrada e saída, foi possível estimar o volume 

dos reservatórios de detenção a partir da máxima diferença entre as duas curvas. 

Dimensionamento dos MRD do cenário II e III 

Para o dimensionamento dos MRD foi utilizado novamente o método da curva envelope. O 

volume de entrada foi calculado empregando a Equação 1 que estima o volume de entrada (Ve) a 

partir da lâmina precipitada total (P), da área da bacia de contribuição (A) e de seu coeficiente de 

escoamento do método racional (C). 

A lâmina precipitada total (P) da Equação 1 foi estabelecida através da curva precipitação-

duração-frequência (PDF) empregando como base a equação de Pfafstetter (1982) ajustada ao 

município de Maceió e utilizando um tempo de retorno (TR) de 5 anos, conforme recomendações 

fornecidas pela CETESB (1986) para estruturas de microdrenagem. A área de contribuição para 

cada MRD representa a área do lote e o coeficiente de escoamento (C) do lote foi estimado em 0,75 

conforme recomendação da ASCE (1994) para pequenos lotes residenciais. 

O volume de saída foi estimado com base na vazão de pico do lote na situação pré-ocupação, 

sendo empregado o método racional para tal estimativa. O coeficiente de escoamento (C) foi 

adotado igual a 0,10 visto que, como não há registro do tipo de uso cobertura do solo existente antes 

da ocupação, uma estimativa conservadora foi supor uma cobertura do tipo bosque ou parque. 

Modelagem dos RD e MRD no SWMM 

Para modelagem dos RD do cenário I e MRD do cenário III através do SWMM foram 

utilizados os elementos “unidade de armazenamento”, “vertedor” e “orifício” disponíveis no 

programa. O elemento “unidade de armazenamento” é utilizado para modelar pequenos ou grandes 
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sistemas de armazenamento, sendo necessário fornecer uma tabela ou função que relacione a área 

superficial à profundidade (relação cota-área). O elemento “vertedor” é utilizado para simular 

estruturas de desvio do fluxo em um sistema de drenagem e, portanto, foi empregado para modelar 

os vertedores projetados nos RD. Por fim, o elemento “orifício” do SWMM foi utilizado para 

modelar as descargas de fundo dos RD. 

A modelagem dos MRD do cenário II foi realizada através do elemento “cisterna” do 

SWMM. Este elemento permite subtrair parte do escoamento superficial gerado em uma região por 

meio de um processo artificial de retenção, podendo simular assim processos como a retenção 

temporária de água da chuva escoada de edificações proporcionada por um MRD. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cenário I: Implantação de reservatórios de detenção na escala de sub-bacia 

A implantação dos RD mitigou os problemas de alagamento nos pontos críticos 

diagnosticados na bacia do riacho do Sapo. Os reservatórios funcionaram satisfatoriamente ao 

promoverem a redução na vazão de pico do escoamento que foi desviado para seu interior, 

apresentando abatimentos que variaram entre 24% e 88% (Tabela 3). Este abatimento teve reflexo 

no riacho do Sapo, reduzindo assim suas vazões e evitando o transbordamento do canal (Figura 2). 

 

Figura 2 - Níveis d’água simulados no ponto crítico de alagamento 1 (A), 2 (B) e 3 (C) empregando o modelo do 

cenário atual e cenário I, e uma chuva de projeto com TR de 50 anos 

 

Tabela 3 – Resumo dos resultados obtidos durante a simulação do funcionamento dos RD para uma chuva de projeto 

com TR de 50 anos 

RD 
Vazão de pico (m³/s) Abatimento 

(%) Entrada Saída 

1 8,8 1,0 88,2 

2 11,9 9,0 24,3 

3 9,6 1,5 84,4 
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Cenário II: Implantação de microrreservatórios de detenção em lotes residenciais 

Avaliando o efeito da implantação dos MRD nos pontos críticos de alagamentos da bacia do 

riacho do Sapo, foi possível notar resultados satisfatórios na mitigação dos alagamentos dos pontos 

críticos 1 e 3. Nestes dois pontos, o nível d’água não atingiu a profundidade máxima do canal 

durante a chuva de projeto com TR de 5 anos, ou seja, não ocorreu alagamento (Figura 3). 

 

Figura 3 - Níveis d’água simulados no ponto crítico de alagamento 1 (A), 2 (B) e 3 (C) empregando o modelo do 

cenário atual e cenário II, e uma chuva de projeto com TR de 5 anos 

 

No ponto crítico 2, a simulação mostrou que a implantação dos MRD nos lotes residenciais 

não impediu a ocorrência de alagamento. Isto ocorreu pois a bacia de contribuição para os pontos 

críticos 1 e 3 apresentam uma ocupação residencial muito marcante. Desta forma, o controle do 

escoamento reduziu consideravelmente a frequência nos alagamentos nestes pontos. No caso do 

ponto crítico 2, apesar do controle realizado a montante (na bacia de contribuição do ponto crítico 

1), as demais sub-bacias contribuintes para o ponto crítico 2 apresentam um percentual residencial 

pouco evidente. 

Cenário III: Implantação de microrreservatórios de detenção em lotes específicos 

Neste cenário foi proposta a implantação de MRD em cinco lotes específicos que ocupam 

uma área significativa da bacia e que apresentaram um expressivo aumento na impermeabilização 

do solo nos últimos anos. 

Avaliando a Tabela 4, que apresenta os resultados da simulação, nota-se que todos os MRD 

apresentaram resultados satisfatórios no abatimento da vazão de pico, já que as vazões de pico de 

saída foram reduzidas a valores inferiores às vazões de pico estimadas para a situação pré-ocupação 

do lote. Estas reduções indicam percentuais de abatimento nas vazões de pico consideráveis, 

variando entre 66% e 87%. 
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Tabela 4 – Vazões de pico para situação de pré e pós-ocupação e abatimento promovido pelos MRD do cenário II 

Lote MRD 
Vazão de pico 

Pós-Ocupação (m³/s) Pré-Ocupação (m³/s) Abatimento (%) 

1 1 0,81 0,10 87,7 

2 2 0,25 0,08 68,0 

3 3 0,66 0,17 74,2 

4 4 0,15 0,05 66,7 

5 5 0,22 0,06 72,7 

 

Os lotes onde foram implantados os MRD estão situados em sub-bacias a jusante dos pontos 

críticos de alagamento 1, desta forma, os controles no escoamento promovidos pelo cenário III não 

tiveram impacto no ponto de alagamento 1. 

Quanto ao ponto crítico de alagamento 2, a Figura 4-A apresenta os níveis d’água neste ponto 

simulados empregando o modelo do cenário III e uma chuva de projeto com TR de 5 anos. Nota-se 

que o nível d’água superou a profundidade máxima do canal. Comparando estes resultados com os 

obtidos no diagnóstico da situação atual da bacia, observa-se que o controle no escoamento 

promovido pelo cenário III no ponto crítico de alagamento 2 foi pouco significativo, resultando em 

um abatimento de 2,1% no nível d’água máximo. 

 
Figura 4 – Níveis d’água simulados nos pontos críticos de alagamento 2 (A) e 3 (B) empregando o modelo do cenário 

atual e cenário III, e uma chuva de projeto com TR de 5 anos 

 

Esta análise de pouca alteração entre o cenário atual e o cenário III se deve ao fato de apenas 

um lote com controle do escoamento contribuir para o ponto de alagamento 2 (lote 1). Desta forma, 

apesar do lote ter reduzido sua contribuição no escoamento à vazão estimada para a situação pré-

ocupação do lote, promovendo um abatimento de 87,7%, este controle não foi suficiente para 

mitigar os problemas de alagamentos na região do ponto crítico 2, já que a atuação isolada do lote 

promoveu um abatimento de 7,0% da vazão de pico neste ponto. 

Avaliando o ponto crítico de alagamento 3 (Figura 4-B), nota-se que o nível d’água superou a 

profundidade máxima do canal, sendo observada uma lâmina máxima de alagamento na região de 6 

cm. Comparando este resultado com os obtidos no cenário atual da bacia, nota-se que o controle no 
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escoamento proporcionado pelo cenário III no ponto crítico de alagamento 3 foi insuficiente 

(abatimento de 2,7% no nível d’água máximo). 

Desta forma, apesar dos quatro lotes que contribuem para o ponto crítico 3 (lotes 2, 3, 4 e 5) 

terem reduzido suas vazões de pico às vazões estimadas para a situação pré-ocupação do lote 

(Tabela 4), este controle não foi suficiente para mitigar os problemas de alagamentos na região do 

ponto crítico 2. 

Comparação dos resultados dos cenários I, II e III 

Para comparar os resultados obtidos com os três cenários, foi empregado um índice que avalia 

a redução da vazão de pico provocado por unidade de volume do RD ou MRD (Tabela 5). 

Tabela 5 – Índice que avalia a redução na vazão de pico por unidade de volume de RD ou MRD (10
-3

m³/s/m³) 

Ponto 
Cenário I Cenário II Cenário III 

5 anos 10 anos 50 anos 5 anos 10 anos 50 anos 5 anos 10 anos 50 anos 

P1 0,22 0,34 0,60 0,58 0,71 1,01 --- --- --- 

P2 0,37 0,38 0,40 0,33 0,30 0,26 0,57 0,73 0,98 

P3 0,12 0,13 0,14 0,23 0,28 0,30 0,87 1,13 1,32 

 

Avaliando a Tabela 5, nota-se que foram obtidos valores mais acentuados para os índices dos 

cenários III e II, respectivamente, do que para o cenário I. Isso informa que, em geral, a implantação 

de medidas descentralizadas para o controle do escoamento, neste caso, a implantação dos MRD 

promoveu uma redução mais eficiente na vazão de pico por unidade de volume do que a 

implantação de medidas mais centralizadas como RD. 

Destaca-se ainda que a implantação dos MRD nos lotes específicos da bacia realizada no 

cenário III provocou um impacto relativo maior na vazão de pico por unidade de volume do que a 

implantação dos MRD nos lotes residenciais realizada no cenário II. Isto indica que o controle do 

escoamento realizado em grandes lotes comerciais que, geralmente, provocam a impermeabilização 

de grandes áreas da bacia pode proporcionar uma redução mais eficiente na vazão de pico em 

pontos críticos de alagamento da bacia. No entanto, a implantação dos MRD nos lotes específicos 

promoveu um controle insatisfatório no escoamento, não sendo suficiente para evitar alagamentos 

nos pontos críticos. Desta forma, é possível concluir que o controle do escoamento em grandes lotes 

que sofreram impermeabilização de grande parcela do solo pode ser mais eficiente do que o 

controle do escoamento em lotes residenciais, mas pode não ser suficiente para promover alterações 

significativas se aplicado exclusivamente. A integração das duas medidas descentralizadas poderia 

ser o cenário mais adequado para aplicação na bacia. 

Observando ainda a Tabela 5 e comparando os cenários I e II, nota-se que o índice apresenta 

valores discrepantes quando calculados para o ponto crítico de alagamento 1, sendo mais acentuado 

para o cenário II. Isto indica que a implantação dos MRD em lotes residenciais em uma região da 

bacia que apresenta grande densidade residencial (como a bacia que contribui para o ponto crítico 
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1) pode ser uma medida mais eficiente para reduzir a vazão de pico por unidade de volume do que a 

aplicação de uma medida mais centralizada como um RD. 

No entanto, comparando ainda os cenários I e II, mas avaliando agora o ponto crítico de 

alagamento 2, nota-se que os valores do cenário II foram inferiores aos valores do cenário I, 

indicando que os efeitos na vazão de pico do ponto crítico de alagamento 2 provocados pelos RD 

foram mais satisfatórios do que os efeitos da implantação dos MRD. Isto se deve ao fato da bacia de 

contribuição incorporada entre os pontos críticos de alagamento 1 e 2 não apresentar grande área 

residencial. Desta forma, grande parte da redução na vazão de pico observada no ponto crítico 2 do 

cenário II ocorreu devido ao controle realizado a montante, o que reduz o índice do cenário II entre 

os pontos críticos 1 e 2. Por outro lado, o índice calculado para o cenário I aumentou entre os 

pontos críticos 1 e 2, indicando que a implantação do RD 2 teve uma contribuição significativa na 

redução da vazão de pico do ponto crítico 2. 

Ou seja, enquanto a implantação de MRD em lote residencial mostrou ser a medida mais 

eficiente para controlar o escoamento no ponto crítico 1, onde a densidade residencial é grande, a 

implantação do RD 2, mostrou ser uma medida mais eficiente para controlar o escoamento do ponto 

crítico 2. Esta avaliação permite concluir que, dentre os fatores a serem analisados durante a escolha 

da medida a ser implantada para o controle do escoamento de uma região da bacia hidrográfica, a 

característica de uso e ocupação do solo pode ser determinante na indicação da medida mais 

oportuna para a região. 

 

CONCLUSÕES 

Após a simulação dos três cenários de intervenção para o controle do escoamento na bacia do 

riacho do Sapo, foram obtidas as seguintes constatações: 

a) a implantação de RD realizou um controle do escoamento na bacia do riacho do Sapo, 

eliminando os problemas de alagamentos nos pontos críticos para uma chuva de projeto com TR 

de 50 anos; 

b) a implantação dos MRD em lotes residenciais realizou um controle descentralizado capaz de 

eliminar os problemas de alagamentos nos pontos críticos de alagamento 1 e 3 para chuvas de 

projeto com TR de 5 anos. O ponto crítico de alagamento 2 continuou a apresentar alagamentos 

frequentes devido à baixa característica residencial da área de contribuição e às limitações na 

capacidade de transporte do canal neste ponto; 

c) a implantação de MRD em cinco lotes específicos da bacia do riacho do Sapo realizou um 

controle descentralizado insuficiente pois não foi capaz de mitigar os problemas de alagamentos 

em nenhum dos pontos críticos de alagamento para uma chuva de projeto com TR de 5 anos; 

d) a análise comparativa dos cenários de intervenção mostrou que as medidas descentralizadas 
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para o controle do escoamento como os MRD têm maior eficiência na redução da vazão de pico 

por unidade de volume do dispositivo do que as medidas mais centralizadas como grandes RD. 

No entanto, as características de uso e ocupação do solo da bacia e a limitação na capacidade de 

transporte do sistema de drenagem são fatores determinantes que devem nortear as escolhas das 

medidas a serem adotadas para o controle do escoamento. 
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