
XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  1 

 

 

XIII SIMPÓSIO DE RECURSOS HIDRÍCOS DO NORDESTE 

 

ANÁLISE DO IMPACTO DA OCUPAÇÃO URBANA E CONSEQUENTE 

IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO NA VAZÃO DE PICO DA BACIA DO 

BAIRRO JABUTIANA EM ARACAJU-SE 
 

Manoella Feitosa Mendes 
1
 ; Ludmilson Abritta Mendes 

2
; Daniel Moureira Fontes Lima 

3
 

 

RESUMO – A ocorrência constante de enchentes nas cidades brasileiras tem motivado o 

desenvolvimento de estudos na área da hidrologia e drenagem urbana, pois faz-se necessário o 

entendimento da dinâmica que acontece na superfície terrestre devido aos eventos chuvosos, para 

que medidas de controle de cheias possam ser tomadas. Sabe-se que o processo de urbanização 

interfere diretamente nessa dinâmica, visto que a crescente impermeabilização do solo diminui a sua 

capacidade de infiltração e aumenta a velocidade do escoamento superficial, o que provoca a 

antecipação (redução do tempo de concentração) e elevação das vazões de pico. A fim de analisar 

os efeitos causados pelo crescimento urbano na drenagem das águas pluviais, foi delimitada uma 

bacia hidrográfica que abrangesse o bairro Jabutiana, um dos principais alvos atuais da expansão 

imobiliária na cidade de Aracaju, estado de Sergipe. Foram considerados dois cenários: pré-

urbanização (bacia em seu estado natural) e pós-urbanização (cenário atual). Os resultados desse 

trabalho demonstraram que a vazão de pico no cenário pós-urbanização é cinco vezes maior que a 

do cenário pré-urbanização, o que destaca a necessidade de um controle do uso do solo e de um 

estudo para determinação de medidas de mitigação de enchentes. 
 
ABSTRACT– The constant occurrence of floods in Brazilian cities has motivated the development 

of studies in the field of hydrology and urban drainage because it is necessary to understand the 

dynamics that occurs in the land surface due to rainfall events, making it possible to take control 

measures. It is known that the process of urbanization interferes directly in this dynamics, since the 

increase of soil impermeabilization decreases its infiltration capacity and raises the speed of runoff, 

which causes the anticipation (reduction of time of concentration) and the elevation of the peak 

discharge. In order to analyze the effects caused by urban growth in the drainage of rainwater, a 

watershed was delineated covering the Jabutiana neighborhood, one of the main targets of the 

current housing boom in Aracaju city. Two scenarios were considered: pre-urbanization (watershed 

in its natural state) and post-urbanization (current scenario). The results of this study showed that 

the peak discharge in the post-urbanization scenario outnumbers the pre-urban scenario five to one, 

which highlights the need for control of the land use and a study to determine flood mitigation 

measures. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Com o acelerado desenvolvimento urbano nas últimas décadas, os solos das cidades 

brasileiras sofreram um rápido processo de impermeabilização, alterando, assim, o balanço hídrico 

das bacias e gerando maiores picos de vazão, resultando no aumento da ocorrência de enchentes. 

Essa mudança no comportamento das bacias urbanas ocorre, pois o escoamento natural na 

superfície permeável pré-existente é substituído por um escoamento superficial direcionado. 

Cada vez mais, o homem vai modificando o meio em que vive sem olhar para as 

consequências, que sempre ocorrem de forma negativa para a própria população. Foi o que 

aconteceu durante o auge do desenvolvimento urbano de Aracaju – SE e que, infelizmente, continua 

acontecendo. 

Dentre os serviços de saneamento básico, o principal alvo de reclamações da população de 

Aracaju é o serviço de drenagem urbana, fato que pôde ser observado durante as audiências 

públicas promovidas, ao longo do ano de 2015, pela equipe responsável pelo desenvolvimento do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Aracaju. 

Um fato que potencializa as ações antrópicas na cidade é que se trata de uma região 

predominantemente plana e com presença marcante de áreas alagáveis, devido ao principal tipo de 

solo encontrado na região, o manguezal. Grande parte do território de Aracaju foi aterrada para a 

construção de empreendimentos urbanos, comprometendo, dessa forma, a sua drenagem. 

Durante o mês de maio, o mais chuvoso da cidade, a população sofre com enchentes de 

grandes magnitudes, que invadem casas, degradam os sistemas urbanos e dificultam ou, até mesmo, 

impossibilitam a locomoção pelas ruas completamente alagadas. Em alguns bairros, esses efeitos 

chamam mais atenção, como é o caso do bairro Jabutiana, alvo recente do crescimento urbano. 

Atingindo um elevado nível de impermeabilização do solo, o bairro Jabutiana, considerado o 

último bairro verde de Aracaju, tem sofrido bastante com chuvas fortes, que ocasionam o 

transbordamento do canal localizado no conjunto Santa Lúcia e que alagam várias áreas do bairro. 

Diante desse cenário, a população e o governo estão em alerta para melhorar a infraestrutura do 

bairro, a fim de mitigar os efeitos das enchentes. 

Para isso, é necessário analisar cuidadosamente as consequências decorrentes do 

desenvolvimento urbano, de forma a considerar a área de influência de uma determinada região, 

envolvendo o solo, a população, os recursos hídricos e o clima, assim como os efeitos que serão 

causados a regiões vizinhas. 

Nesse contexto, os objetivos deste trabalho são analisar os efeitos provocados pela crescente 

impermeabilização do solo na vazão de pico de projeto da bacia urbana do bairro Jabutiana, em 

Aracaju SE, determinar vazões de pico de projeto para os cenários de pré e pós ocupação urbana e 

determinar os principais parâmetros que influenciam nesses valores. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – Método Racional 

 

De acordo com Tucci (2001), o método racional é utilizado em ampla escala para a 

determinação da vazão máxima de projeto em bacias pequenas (≤ 2km
2
). Esta metodologia 

apresenta os seguintes princípios básicos: a) Admite-se que a bacia é suficientemente pequena para 

que a duração da precipitação intensa de projeto seja igual ao tempo de concentração da bacia, já 

que a duração é inversamente proporcional à intensidade; b) É adotado um coeficiente único de 

perdas, denominado coeficiente de escoamento superficial (C) e estimado com base nas 

características do tipo e uso do solo da bacia; c) As condições de permeabilidade durante um evento 

chuvoso são constantes; d) A chuva é uniformemente distribuída pela bacia; e) O volume da cheia 

bem como a distribuição temporal das vazões são aspectos não avaliados por esse método. 

A equação característica do método racional é apresentada abaixo: 

𝑄 = 0,278 ∙ 𝐶 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴   (1) 

onde 𝐶 é o coeficiente de escoamento, adimensional; 𝑖 é a intensidade de precipitação em mm/h; 𝐴 

é a área da bacia em km
2
; 𝑄 é a vazão máxima em m

3
/s. 

Segundo Silva et al. (2002), a intensidade máxima da precipitação é a variável de interesse 

para a estimativa da vazão máxima, e é associada ao tempo de concentração da bacia e a um 

período de retorno. Pode ser obtida a partir de relações intensidade-duração-frequência (IDF), 

estabelecidas através dos registros de chuva e duração provenientes de dados pluviográficos. A 

seguir, o modelo geral de uma equação IDF: 

𝑖 =
𝐾∙𝑇𝑅

𝑎

(𝑡+𝐵)𝑐
   (2) 

onde: 𝑇𝑅 é o tempo de retorno, em anos; 𝑡 é a duração da chuva, em minutos; 𝐾, 𝑎, 𝐵 e 𝑐 são os 

parâmetros a serem determinados; 𝑖 é a intensidade máxima, em mm/h. 

 

2.2 - Coeficiente de Escoamento Superficial 

 

O coeficiente de escoamento superficial, ou coeficiente de runoff (𝐶), é a razão entre o 

volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado. É, geralmente, estimado 

com base em tabelas. Para uma região que apresenta vários tipos e usos de solo, o coeficiente de 

escoamento superficial é determinado por ponderação (Porto, 1995). 
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De acordo com Tucci (2001), o coeficiente de escoamento superficial depende, 

principalmente, do tipo de solo, da ocupação da bacia, do estado inicial de umidade do solo e da 

intensidade da chuva. O autor apresenta os diversos valores que podem ser adotados de acordo com 

as características citadas. 

 

2.3 - Tempo de Concentração 

 

O tempo de concentração é um indicador da hidrologia que surge ao considerar-se que a bacia 

hidrográfica responde de forma linear para o escoamento superficial direto. Dessa hipótese vem o 

conceito de que tempo de concentração é o tempo necessário para que toda a bacia contribua para a 

vazão no exutório. (Silveira, 2005). 

Silveira (2005) realizou um estudo de desempenho de fórmulas de tempo de concentração em 

bacias urbanas e rurais, e, para bacias urbanas, as formulações empíricas que tiveram melhor 

desempenho, em ordem de melhor resultado, foram: 

 Fórmula de Carter: 

𝑡𝑐 = 5,862 ∙ 𝐿0,6 ∙ 𝑆−0,3   (3) 

onde: 𝐿 é o comprimento do canal principal, em km; 𝑆 é a declividade média do canal principal, em 

m/m; 𝑡𝑐 é o tempo de concentração, em minutos. Apresentou melhor desempenho para bacias com 

área menor que 11 km
2
. 

 Fórmula de Schaake: 

𝑡𝑐 = 4,968 ∙ 𝐿0,24 ∙ 𝑆−0,16 ∙ 𝐴𝑖−0,26 (4) 

onde: 𝐿 é o comprimento do canal principal, em km; 𝑆 é a declividade média do canal principal, em 

m/m; 𝐴𝑖 é a fração do terreno impermeável, entre 0 e 1; 𝑡𝑐 é o tempo de concentração, em minutos. 

Demonstrou melhores resultados para bacias com áreas menores que 0,7km
2
. 

 Fórmula de Kirpich: 

𝑡𝑐 = 3,978 ∙ 𝐿0,77 ∙ 𝑆−0,385 (5) 

onde: 𝐿 é o comprimento do talvegue, em km; 𝑆 é a declividade média do talvegue, em m/m; 𝑡𝑐 é o 

tempo de concentração, em minutos. 

Para bacias rurais, dentre as formulações que apresentaram melhor desempenho, estão as 

equações 10,11 e 12, todas recomendadas para bacias com área até 12.000km
2
: 

 Corps Engineers: 

𝑡𝑐 = 11,46 ∙ 𝐿0,76 ∙ 𝑆−0,19   (6) 
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onde: 𝐿 é o comprimento do canal principal, em km; 𝑆 é a declividade média do canal principal, em 

m/m; 𝑡𝑐 é o tempo de concentração, em minutos. 

 Ven te Chow: 

𝑡𝑐 = 9,6 ∙ 𝐿0,64 ∙ 𝑆−0,32   (7) 

onde: 𝐿 é o comprimento do canal principal, em km; 𝑆 é a declividade média do canal principal, em 

m/m; 𝑡𝑐 é o tempo de concentração, em minutos. 

 Kirpich: 

𝑡𝑐 = 3,978 ∙ 𝐿0,77 ∙ 𝑆−0,385   (8) 

onde: 𝐿 é o comprimento do talvegue, em km; 𝑆 é a declividade média do talvegue, em m/m; 𝑡𝑐 é o 

tempo de concentração, em minutos. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

3.1 – Área de estudo 

 

Capital de Sergipe, Aracaju situa-se no litoral da Região Nordeste e é a maior cidade do 

estado, com uma área total de 181,8 km
2 

e uma área urbana de 50 km
2
. Juntamente com os 

municípios de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, forma a Região 

Metropolitana de Aracaju, cuja área total é 860 km
2
. Em relação aos aspectos hidrográficos, na 

extremidade sul do município encontra-se o rio Vaza Barris. A zona urbana da cidade se 

desenvolveu junto à foz do rio Sergipe no Oceano Atlântico. Aracaju é, ainda, cortada pelos 

tributários dos rios Sergipe e Vaza Barris: rio do Sal, Poxim, Pitanga e o canal de Santa Maria 

(SEMA, 2010). 

O clima de Aracaju é Megatérmico (Tropical Úmido, com temperatura média do mês mais 

frio > 18ºC) Úmido e Subúmido com moderada deficiência no verão, e apresenta uma temperatura 

média anual de 26º. O período chuvoso da cidade compreende os meses de março a agosto, com 

precipitação média anual de 1.590 mm. (INMET, 2016). 

O bairro Jabutiana se localiza na zona oeste de Aracaju e tem como limites: ao norte, a 

avenida Marechal Rondon, ao sul, o trecho final do canal Grageru, o rio Poxim e a ferrovia, a oeste, 

o município de São Cristóvão e a leste, a avenida Tancredo Neves. É uma área em que predomina o 

manguezal e áreas inundáveis. As áreas verdes presentes nas margens do rio Poxim se destacavam 

antes do processo de ocupação urbana. Outro elemento natural presente na região é o morro da 

Jabutiana (Cruz et al, 2014). 
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3.2 – Delimitação da bacia urbana do bairro Jabutiana, determinação da vazão de pico e da 

intensidade pluviométrica máxima 

 

A delimitação da área da bacia urbana do bairro Jabutiana foi realizada através do software 

QGis, anteriormente conhecido como Quantum Gis, que possibilita criar, editar, visualizar e 

publicar informações geoespaciais. Foi utilizado um complemento do QGIS, denominado GRASS, 

que delimita automaticamente bacias hidrográficas a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) e 

da hidrografia da região de interesse. 

Foram determinadas as vazões de pico para dois cenários da bacia: cenário pré-urbanização e 

cenário pós-urbanização (cenário atual). O cálculo da vazão de pico foi feito com base no Método 

Racional (Equação 1), amplamente utilizado para determinação da vazão máxima em bacias 

pequenas (≤ 2km
2
). 

A equação IDF utilizada foi a seguinte: 

𝑖 =
1250,88∙𝑇𝑅

0,188

(𝑡+10,52)0,753
  (9) 

que teve seus parâmetros K, a, b e c, conforme a Equação 2, determinados por Aragão et al. (2012), 

com base em dados desagregados de chuva diária de Aracaju. 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A bacia urbana, abrangendo uma região de 1,224 km
2
 e um perímetro de 8,207 km, com seu 

entorno delimitado pelo QGis, está apresentada na Figura 1. O trecho do rio Poxim que drena a 

bacia tem 1,221 km e seu talvegue mede 0,961 km. O comprimento do canal afluente ao Poxim é de 

0,752 km e seu talvegue tem uma extensão de 0,683 km. O rio Poxim apresenta uma declividade de 

0,000133 m/m. A declividade do canal revestido é 0,000421 m/m. 

Para o cenário de pré-urbanização, foi considerada a bacia em seu estado natural, ou seja, solo 

de mangue e restinga. Com isso, o coeficiente de escoamento adotado, conforme Tucci (2001), foi 

C = 0,2. 

Para o cenário pós-urbanização, a bacia foi dividida em relação aos diferentes tipos de uso do 

solo, como mostra a Figura 2. A Tabela 1 apresenta a identificação, os valores de cada área e o 

valor do coeficiente de escoamento (Tucci, 2001) para cada uma delas. 
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Figura 1 - Delimitação da bacia urbana de 

estudo. 

Fonte: Google Earth (2016). 

 

 

Figura 2 - Divisão da bacia em estudo de 

acordo com os tipos de ocupação do solo. 

Fonte: Google Earth (2016). 

 

Tabela 1 - Identificação das áreas da Figura 2 e seu respectivo coeficiente de escoamento. 

Identificador Área (km
2
) Coeficiente de escoamento C 

A1 0,250 0,7 

A2 0,300 0,2 

A3 0,150 0,3 

A4 0,200 0,6 

A5 0,294 0,7 

A6 0,300 0,2 

 

O valor médio do coeficiente de escoamento adotado para a bacia no cenário de pós-

urbanização foi C = 0,544. 

Os resultados encontrados para a bacia pré-urbanizada, considerando o rio Poxim como canal 

principal, encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Tempos de concentração para a bacia pré-urbanizada, considerando o rio Poxim como 

canal principal. 

Equação empírica Tempo de concentração (min) 

Corps Engineers 72,70 

Ven te Chow 189,73 

Kirpich 119,86 

 

Para o cálculo do tempo de concentração da bacia no cenário pós-urbanização, foram 

considerados os seguintes trechos, ilustrados na Figura 3: 

 Tempo do escoamento superficial no terreno até o rio Poxim (trecho T1); 

 Tempo do escoamento no rio Poxim do final do trecho T1 até o exutório (trecho T2). 
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Figura 3 - Tempos de concentração calculados para a bacia urbanizada. 

Fonte: Google Earth (2016). 
 

A soma dos tempos obtidos para os trechos T1 e T2, considerando o rio Poxim como canal 

principal, é apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Tempos de concentração para a bacia pós-urbanizada, considerando o rio Poxim como 

canal principal. 

Equação empírica Tempo de concentração (min) 

Carter 96,14 

Schaake 24,74 

Kirpich 47,94 

 

Assim, os valores adotados como tempo de concentração foram: 

 Cenário pré-urbanização: tcpré = 119,86min; 

 Cenário pós-urbanização: tcpós = 47,94min. 

 

As intensidades pluviométricas e as vazões de pico para os diferentes tempos de retorno 

considerados, 10, 25 e 50 anos, estão apresentadas na Tabela 4, relativas à bacia nos cenários pré e 

pós-urbanização. 

 

Tabela 4 - Intensidades pluviométricas e vazões de pico para TR de 10, 25 e 50 anos. 

Tempo de 

retorno 

(anos) 

Bacia em seu estado natural Bacia urbanizada 

Intensidade 

pluviométrica (mm/h) 

Vazão de pico 

(m
3
/s) 

Intensidade 

pluviométrica (mm/h) 

Vazão de pico 

(m
3
/s) 

10 49,26 3,35 90,10 16,68 

25 58,52 3,98 107,04 19,81 

50 66,66 4,54 121,94 22,57 

 

Após análise dos resultados obtidos, observou-se que a vazão de pico da bacia urbanizada é 

cinco vezes maior do que a vazão de pico da bacia em seu estado natural. Além disso, considerando 

os tempos de retorno adotados, percebe-se que as vazões variam pouco, aumentando cerca de 30% 

entre 10 e 50 anos.  
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As Figuras 4, 5 e 6 apresentam, respectivamente, os hidrogramas para os tempos de retornos 

de 10, 25 e 50 anos. Também está indicado nos hidrogramas o volume de águas pluviais que, no 

cenário pós-urbanização, excede o volume do cenário pré-urbanização, denominado como VRes, 

pois é o volume que deve ser reservado em caso de inundações na bacia. 

 

 
Figura 4 - Hidrograma para TR = 10 anos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 5 - Hidrograma para TR = 25 anos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 
Figura 6 - Hidrograma para TR = 50 anos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 5 mostra o volume excedente no cenário pós-urbanização (VRes) para os tempos de 

retorno de 10, 25 e 50 anos. 

 

Tabela 5 - Volume de água pluvial excedente no cenário pós-urbanização para TR de 10, 25 e 50 

anos. 

Tempo de retorno (anos) VRes (m³) 

10 638,954 

25 759,071 

50 864,721 

 

6 – CONCLUSÕES 

 

Após estimar a vazão de pico para os cenários pré e pós-urbanização da bacia do bairro 

Jabotiana, constatou-se que a vazão de pico atual da bacia é cinco vezes maior que a vazão de pico 
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do cenário pré-urbanização. Esse resultado destaca a necessidade de controlar o uso do solo e de 

implantar infraestrutura de drenagem urbana à medida que a ocupação urbana acontece, de modo a 

absorver as mudanças provocadas no meio ambiente e garantir segurança e qualidade de vida para a 

população. 

No âmbito matemático, essa elevação na vazão de pico se deu, principalmente, devido à 

redução do tempo de concentração da bacia e aumento do coeficiente de escoamento. Portanto, são 

as variáveis determinantes para o cálculo da vazão e ambas refletem o grau de impermeabilização 

do solo. O tempo de retorno não interferiu nos resultados de modo tão significativo quanto essas 

variáveis. 
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