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RESUMO 

As enchentes e inundações são problemas frequentes em áreas urbanas, devido principalmente 

ao processo de impermeabilização das áreas das bacias, o que acarreta na elevação do nível de 

água dos rios. Este problema é enfrentado principalmente em cidades que se desenvolvem 

próximas às margens dos cursos d’água, como é o caso da cidade de Mariana, no estado 

brasileiro de Minas Gerais. Este trabalho tem como objetivo fazer o dimensionamento 

preliminar de uma bacia de detenção, a fim de mitigar o efeito das enchentes no município. Para 

isto, foram levantadas as características fisiográficas da bacia do rio do Carmo, e estimada a 

vazão máxima que chega ao local utilizando o Método SCS (SoilConservation Service). Para o 

desenvolvimento do trabalho, foram estudadas as bases teóricas dos métodos de 

dimensionamento hidrológico, assim como métodos de estimativa de volume de detenção, 

métodos de amortecimento de cheias em reservatórios e informações sobre dispositivos de 

controle de vazão. Um estudo de caso para a bacia hidrográfica do rio do Carmo (72 km² de 

área contribuinte) pôde ser feito, chegando-se a um resultado satisfatório. 

Palavras-chaves: Bacias de detenção, controle de enchentes, Método SCS. 

1 INTRODUÇÃO 

A cidade de Mariana - MG é um exemplo de cidade brasileira que enfrenta problemas de 

enchentes graças ao crescimento urbano desordenado e a falta de estudos e medidas que 

pudessem garantir o bom desempenho de obras de micro e macrodrenagem.  

O problema com enchentes compromete a segurança pública, podendo deixar pessoas 

desabrigadas, aumentar o risco de contaminação por doenças transmitidas pelas chuvas, como 

Leptospirose e Hepatite A, ou até mesmo levá-las a óbito. O estudo e o desenvolvimento de 

melhores concepções e soluções dos projetos de drenagem urbana podem contribuir para a 

mitigação de tais problemas. 

O objetivo geral deste trabalho é realizar o dimensionamento preliminar de uma bacia de 

detenção na cidade de Mariana - MG, visando minimizar os impactos causados pelas enchentes 

no local. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Bases teóricas dos métodos de dimensionamento hidrológico, assim como métodos de 

estimativa de volume de detenção, método de amortecimento de cheias em reservatórios, 

método de cálculo de volume de reservatório de seção definida e informações sobre dispositivos 
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de controle de vazão foram encontradas em (TUCCI, 1995), (NRCS, 1986), (SUDERHSA, 

2002), (MARTINS, 2016), (FRANCO, 2016) e (VDOT, 2001). 

3 METODOLOGIA 

Para dimensionar preliminarmente uma bacia de detenção, foi necessário utilizar o software 

ArcGIS, um Sistema de Informação Geográfica (GIS). Foram manuseados mapas de Modelo 

Digital de Elevação (MDE), obtidos no Banco de Dados Geomorfométricos (projeto Topodata), 

além do mapa da bacia do rio Doce e sua hidrografia, disponibilizados pelo IGAM (Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas).  

A partir do MDE, e utilizando o ArcGIS, foram geradas redes de drenagem da bacia do rio 

Doce e delimitada a bacia do rio do Carmo, o que tornou possível a obtenção do mapa de 

declividades da mesma, assim como a sua declividade média. Com as coordenadas do ponto de 

implantação do suposto reservatório, obtidas por meio do aplicativo Google Earth, foi possível 

delimitar a área drenante a montante da bacia de detenção. Parte das características fisiográficas 

da bacia do Rio do Carmo foi obtida a partir de Andrade (2014). 

Posteriormente, analisaram-se as sérias anuais de chuvas da estação pluviométrica de Bicas (de 

1941 a 1965), na região do município, para gerar uma equação IDF (Intensidade, Duração e 

Frequência) característica do local. A partir dessa, foi gerado um hietograma de chuva efetiva 

(SCS), e utilizando-se o método do hidrograma unitário do SCS, foi obtido o hidrograma 

unitário e o hidrograma de projeto para um período de recorrência de 20 anos, pelo qual se 

determinou a vazão de projeto. 

Aplicaram-se os métodos de estimativa de volume de detenção e determinou-se a forma de um 

reservatório artificial. Determinando-se as características dos dispositivos de controle de vazão 

foi possível aplicar o método do amortecimento de cheias e gerar o hidrograma efluente do 

reservatório. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos da bacia do rio do Carmo, Figura 4.1, assim como dados do dimensionamento 

hidrológico, Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 e informações dos métodos de estimativa de volume 

detenção, Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6, foram importados de (COSTA, 2017). 
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Figura 4.1 - Mapa de Localização da Bacia do Rio do Carmo. 

Fonte: Autor (2017). 

Tabela 4.1 - Dados da bacia do rio do Carmo. 

área da bacia (A) 72,0 km² 

altitude a 85% do comprimento do rio principal (Z85%) 780,0 m 

altitude a 10% do comprimento do rio principal (Z10%) 1320,0 m 

diferença entre as extremidades da linha de água principal (Δh) 640,0 m 

comprimento do curso d’água principal (L) 18,0 km 

declividade média do curso d’água principal (im) 0,0351 m/m 

declividade média da bacia  25% 

Curve Number (SCS)  73 

Fonte: Autor (2017). 

Tabela 4.2 - Valores calculados dos tempos de concentração. 

Fórmula tc (h) 

Temez 5,25  

Ventura 5,69  

SCS 3,42  

Fonte: Autor (2017). 

Tabela 4.3 - Dados do Hidrograma Unitário Sintético (Método SCS). 

tempo de concentração (tc) 5,69 h 

tempo de pico (tp) 3,42 h 

tempo de duração (td) 0,16 h 

tempo de ascenção (tp0) 3,5 h 

tempo de base (tb) 9,3 h 

tempo de recessão (te) 5,8 h 

vazão de pico (Qup) 42,78 m³/s 

Fonte: Autor (2017). 
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Tabela 4.4 - Dados de entrada e volume de detenção estimado: Método NRCS (1986). 

vazão de pico efluente (qa) 116,0 m³/s 

vazão de pico efluente (qe) 50,0 m³/s 

qe/qa 0,43 

VB/Vr 0,32 

precipitação efetiva (Pef) 0,0315 m 

área da bacia contribuinte (Ac) 72.000.000,0 m² 

volume de escoamento superficial (Vr) 2.268.720,0 m³ 

volume a armazenar (VB) 725.990,0 m³ 

Fonte: Autor (2017). 

Tabela 4.5 - Dados de entrada e volume de detenção estimado: Método SUDERHSA (2002). 

tempo de recorrência (Tr) 20 anos 

porcentagem da área impermeável (Aimp) 56,2% 

área da bacia contribuinte (A) 7.200,0 ha 

volume de detenção (V) 2.686.823,4 m³ 

Fonte: Autor (2017). 

Tabela 4.6 - Dados de entrada e volume de detenção estimado: Wilken (1978) apud Franco (2016). 

tempo de concentração (tc) 20.520,0 s 

vazão de pico efluente (Qe) 50,0 m³/s 

vazão de pico afluente (Qa) 116,0 m³/s 

relação de detenção (ξ) 0,43 

fator de volume (K) 0,37 

volume a armazenar (V) 869.978,0 m³ 

Fonte: Autor (2017). 

Utilizou-se a fórmula de volume para bacia de seção trapezoidal, como sugere GDOE (2001). 

Para um volume de detenção (V) igual à média dos 3 valores encontrados, ou seja, 1.427.597,40 

m³, base (b) igual a 200 m, inclinação dos taludes (Z) igual a 3, e altura máxima do reservatório 

(h) igual a 10 m, obteve-se o comprimento necessário para a bacia de detenção (L) igual a 589 

m. Como dispositivos de controle de vazão optou-se por um orifício de fundo de 1,5 m de altura, 

1,0 m de base e coeficiente de descarga igual a 0,61, e um vertedor de seção retangular de 1,5 

m de carga, 5,0 m de largura e um coeficiente de descarga igual a 2,0. 

Observa-se Figura 4.2 o hietograma gerado a partir da equação IDF e da Chuva Efetiva do SCS: 

 

Figura 4.2 - Hietogramas da Chuva e da Chuva Efetiva. 

Fonte: Autor (2017). 
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Observa-se na Figura 4.3 o hidrograma unitário e de projeto (afluente) encontrado pelo método 

SCS e o hidrograma efluente encontrado ao ser aplicado o método de amortecimento de cheias: 

 

Figura 4.3 - Hidrogramas Unitário, Afluente e Efluente ao reservatório artificial. 

Fonte: Autor (2017). 

O resultado do método de amortecimento de cheias aplicado ao reservatório artificial foi 

satisfatório. A vazão máxima de saída da bacia de detenção foi de 29,1 m³/s, ou seja, a vazão 

de projeto de 116,0 m³/s foi reduzida em 75%. Observou-se que, dentre os métodos para a 

estimativa do volume de detenção, o proposto por Wilken (1978) deu como resultado o valor 

mais próximo do volume realmente armazenado, obtido pela diferença entre os hidrogramas de 

entrada e saída (1.473.411 m³). Porém, a média dos valores dos volumes encontrados nos 3 

métodos se aproximou ainda mais do resultado final. 

5 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada uma proposta para mitigar os efeitos das enchentes no município 

de Mariana - MG, por meio do dimensionamento preliminar de um reservatório de detenção na 

bacia do rio do Carmo. A partir dos resultados obtidos, concluiu-se que graças à grande 

urbanização do município e à pouca disponibilidade de áreas para a construção da bacia de 

detenção, o dimensionamento de um reservatório único de grandes proporções torna-se 

inviável. Caso seja assumida uma bacia de detenção como alternativa para a mitigação das 

cheias, um conjunto de reservatórios ao longo do canal principal deverá ser implantado para 
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que a vazão de pico seja amortecida. Além disso, poderão ser executados reservatórios 

subterrâneos, uma boa alternativa em cidades com pequenas áreas de potencial de inundação. 

As fórmulas de tempo de concentração e o método para a obtenção da vazão de projeto citados 

neste trabalho são oriundos de estudos feitos em outros países, mas que são utilizados no Brasil 

por falta de estudos regionais. Recomenda-se utilização de fórmulas e métodos que representem 

melhor as características fisiográficas da bacia para aprimorar o dimensionamento hidrológico. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Dados hidrológicos. Estações. Apresenta informações das 

séries anuais de chuva de estações pluviométricas. Disponível em: <http://hidroweb.ana.gov.br/>. 

Acessos múltiplos.  

ANDRADE, C. J. S. Métodos de determinação de vazões de projeto para obras de drenagem 

urbana : estudo de caso bacia do Carmo - Mariana - MG. 2014. 76 f. Trabalho de Graduação 

(Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro 

Preto. 2014.  

COSTA, R. O. Dimensionamento preliminar de uma bacia de detenção: o caso da Bacia do 

rio do Carmo, Mariana/MG. 2017. 87 f. Trabalho de Graduação (Graduação em Engenharia Civil) 

- Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto. 2017. 

FRANCO, E. J.; Dimensionamento de bacias de detenção das águas pluviais com base no 

Método Racional. 2004. 143 f. Tese (Mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2004. 

Disponível em: 

<http://www.ppgerha.ufpr.br/publicacoes/dissertacoes/files/085Edu_Jose_Franco.pdf>.Acesso em 

19 jun. 2016. 

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS. Banco de notícias. Últimas notícias. 

Hidrografia. Apresenta mapas da hidrografia do estado de Minas Gerais. Disponível em: 

<http://www.igam.mg.gov.br/>. Acessos múltiplos. 

MARTINS, F. J. P. Dimensionamento hidrológico e hidráulico de passagens inferiores 

rodoviárias para águas pluviais. 2000. 310 f. Tese (Mestrado) - Universidade de Coimbra, 

Coimbra. 2000. Disponível em: <http://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/482/1/Tese%20-

%20Mestrado.pdf> Acesso em 20 set. 2016. 

SUDERHSA. Plano diretor de drenagem para a bacia do rio Iguaçu na região metropolitana 

de Curitiba. Curitiba: Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental, 2002. Disponível em: 

<http://www.aguasparana.pr.gov.br/arquivos/File/pddrenagem/volume6/mdu_versao01.pdf>. 

Acesso em 29 nov. 2016. 

TUCCI, C. E. M.; PORTO, R. L.; BARROS, M. T. Drenagem urbana. Porto Alegre: Editora da 

Universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995. 

NRCS. Urban Hydrology of Small Watersheds. Natural Resources Conservation Service, 1986. 

Disponível em: <https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044171.pdf>. 

Acesso em 07 nov. 2016. 

VDOT. Georgia Stormwater Management Manual. Virginia: Virginia Department of 

Transportation (VDOT), 2001. Disponível em:< 

http://documents.atlantaregional.com/gastormwater/GSMMVol2.pdf>. Acesso em 06 out. 2016. 


