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RESUMO 

O Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto (Low Impact Development - LID) é 

uma estratégia de manejo de controle de águas pluviais que busca, entre outras funções, 

diminuir o volume de escoamento urbano. Este trabalho buscou estimar a redução do volume 

de escoamento superficial, utilizando o programa de modelagem hidrológica Storm Water 

Management Model (SWMM) a partir da combinação de duas técnicas de desenvolvimentos 

de baixo impacto (LID), sendo o uso de cisterna e pavimento poroso. Os resultados 

mostraram a estimativa de redução de escoamento de aproximadamente 20% no lote que 

representa a zona Z10, e de 14% no lote representativo da zona Z11. 

 

Palavras-chave: Modelagem hidrológica, desenvolvimento de baixo impacto, drenagem 

urbana. 

 

INTRODUÇÃO 

O escoamento superficial é formado quando a água precipitada não é retida em 

depressões ou o solo atinge seu ponto máximo de saturação, impossibilitando a infiltração da 

água (Pinto, 1976). Os fatores que mais influenciam na formação do escoamento superficial 

são: intensidade e duração de precipitação, histórico de precipitação antecedente, capacidade 

de infiltração e permeabilidade do solo, área, forma e topografia da bacia (Carvalho e Silva, 

2006). 

Nas áreas urbanas, o principal fator determinante para o escoamento superficial é a 

impermeabilização do solo, isto é, o recobrimento da superfície por materiais que impedem a 

infiltração da água. Quanto maior a urbanização, maior é o volume de escoamento superficial 

nessas área devido a menor quantidade de solo exposto. Costuma-se ocorrer inundações 



                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo Horizonte 
 

urbanas nas regiões onde não há alternativas para o fluxo de água escoar, causando prejuízo 

econômico e social para a população.  

Tucci (2005) afirma que o método de drenagem comumente utilizado se baseia no 

conceito de escoar a água, proveniente de precipitação, o mais rápido possível. Os principais 

problemas desse tipo de medida são a degradação ambiental das áreas à jusante e o maior 

dimensionamento das tubulações de drenagem. Destaca-se que esse método já não é aplicado 

em países desenvolvidos desde o início dos anos 1970, enquanto que no Brasil, a preocupação 

em implantar técnicas sustentáveis de controle de inundações é recente. Estas ferramentas são 

denominadas como desenvolvimento urbano de baixo impacto (Low Impact Development - 

LID). 

O LID é caracterizado como técnicas estruturais e incluem: biorretenção, poços de 

infiltração, trincheiras de infiltração, reservatórios de chuva, pavimentos permeáveis, teto 

verde, faixa de cobertura vegetal e aglomerado de árvores (Li et al., 2009). As estratégias de 

baixo impacto aumentam a eficiência da drenagem urbana, diminuindo a carga hidráulica nos 

sistemas de micro e macrodrenagem. 

Os avanços tecnológicos quando aliados a modelos matemáticos computacionais 

facilitam o gerenciamento de problemas complexos (TOMINAGA, 2013). Tucci (2005) 

define modelo como uma representação simplificada da realidade, com o objetivo de obter 

respostas para diferentes tipos de entrada. Os modelos matemáticos representam o sistema por 

meio de equações matemáticas, possuindo maior flexibilidade e menor tempo de resposta em 

relação aos outros modelos (Tucci, 2005) 

O software Storm Water Management Model (SWMM) é um programa computacional 

desenvolvido pela agência de proteção ambiental americana (USEPA) com o intuito de 

facilitar a modelagem hidrológica, sendo empregado com frequência em estudos de 

escoamento superficial. A interface desse programa possibilita simular o uso de 

desenvolvimento urbano de baixo impacto (Department of Defense, 2004). 

A sede do município de Campo Grande localiza-se na região central do Estado de 

Mato Grosso do Sul, situada no divisor de águas das bacias hidrográficas do Rio Paraná e do 

Rio Paraguai. Este trabalho tem como objetivo estimar a eficiência da implantação de 

algumas tecnologias de baixo impacto como forma de amenizar a carga hidráulica do sistema 

de drenagem urbana, utilizando o modelo computacional SWMM em áreas afetadas por 

inundações na cidade de Campo Grande – MS. 
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METODOLOGIA 

Buscando obter uma área de estudo que represente os locais onde ocorre um grande 

número de inundações utilizou-se o software ESRI ArcGIS versão 10.2.2 (ESRI, 2014), em 

conjunto com um mosaico de imagens de alta resolução, geradas no Google Earth Pro versão 

7.1.1.1888 (a). 

Para a melhor identificação da área de estudo, quatro fatores foram levados em 

consideração: localização do lote, taxa de ocupação do lote, localização de sucessivos 

alagamentos e contribuição das microbacias urbanas. 

Em Campo Grande (MS), a Bacia Hidrográfica do Córrego Prosa apresenta um 

número significativo de casos de inundações, ao passo que a região central do município 

apresenta maior taxa de ocupação, e consequentemente, menor área de infiltração, 

colaborando para a ocorrência de alagamentos. Desta forma, limitou-se a área de estudo pela 

intersecção entre a Bacia Hidrográfica do Córrego Prosa e do bairro denominado Centro 

(Figura 1). 

De acordo com o zoneamento ambiental do município, a área de estudo engloba as 

zonas Z10 e Z11, classificadas como zonas comerciais. Desse modo, optou-se por escolher, 

em cada uma dessas zonas, um lote que represente a área média dos lotes existentes (Figura 

1), com base nos dados contidos no shapefile de imóveis da Prefeitura Municipal de Campo 

Grande.  

Quanto a taxa de ocupação, decidiu-se utilizar o valor de impermeabilidade da bacia, 

devido a variação da área construída nos lotes. O valor de impermeabilidade igual a 0.8 foi 

usado tanto para o lote localizado na zona Z10, quanto para o lote situado na zona Z11. O lote 

escolhido na zona Z11 está situado na Rua Íria Loureiro Viana, número 32, enquanto que na 

zona Z10, foi selecionado o lote localizado na Rua Quinze de Novembro, número 1546, com 

áreas de 374,74 m² e 363,14 m² respectivamente. O lote Z10 possui característica residencial, 

enquanto que o lote Z11 possui característica comercial. 

Buscando um estudo mais aproximado da realidade, foram selecionados lotes com 

formatos que se assemelham a retângulos ou quadrados, representando a predominância desta 

característica nos terrenos da região, além de facilitar suas representações dentro do software 

SWMM.  

Os parâmetros de entrada para o modelo matemático referentes à dimensão dos lotes 

puderam ser obtidos pelo processamento dos shapefiles de polígonos de bacias e de 

hidrografia em ambiente SIG, os quais são disponibilizados no sistema municipal de 
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geoprocessamento de Campo Grande (SIMGEO). O valor de declividade foi obtido pela 

análise do shapefile disponibilizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), enquanto que 

os dados de evapotranspiração foram obtidos no website da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA). 

 

Figura 1. Delimitação da área de estudo abrangendo a intersecção entre a Bacia Hidrográfica do 
Córrego Prosa e do bairro Centro (Campo Grande - MS), sendo composta pelas zonas urbanas Z10 e 
Z11. Em destaque, a localização dos lotes selecionados para realização da modelagem matemática. 

 

Os percentuais de impermeabilidade dos lotes foram calculados de acordo com a 

equação 1. 

                    (Equação 01) 

Onde: 

: Área impermeável do terreno com o uso de LID, em m²; 

: Área impermeável do terreno no estado atual, em m²; 

: Área ocupada pelo LID, em m². 
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Os coeficientes de rugosidade de Manning para solos foram determinados de acordo 

com TOMAZ (2013). Os demais dados inseridos no modelo matemático foram adaptações 

dos padrões descritos no manual do software (Gironás et al., 2010), adequando-os às 

condições encontradas em território brasileiro. 

Para a modelagem do fluxo de água optou-se por utilizar um modelo cinemático, o 

qual satisfaz grande parte dos estudos relacionados a esse tema (Singh, 2002). 

Foi feito o uso de uma série histórica de chuvas com medições horárias e 10 anos de 

registro (01/01/1996 a 01/01/2006), obtida da estação pluviométrica 02054014 monitorada 

pela Agência Nacional de Águas (ANA) e disponibilizada na base de dados do Sistema de 

Informações Hidrológicas (HidroWeb). 

O sistema de desenvolvimento de baixo impacto escolhido foi a combinação da 

técnica de armazenamento de água da chuva (cisterna) com o pavimento poroso. A 

implantação de cisternas impede a sobrecarga do sistema de drenagem e a água armazenada 

pode ser reutilizada para fins não-potáveis. O pavimento poroso é eficaz para controlar o 

escoamento superficial na fonte, reduzindo os impactos hidrológicos da urbanização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A modelagem hidrológica no software SWMM foi realizada a partir da inserção dos 

dados de entrada necessários. Com a simulação desses dados, obteve-se os resultados de 

redução do volume de escoamento superficial devido a implantação de sistemas de 

desenvolvimento de baixo impacto. 

Os sistemas foram simulados em lotes distintos, com diferentes características e em 

áreas diferentes, sendo assim, obteve-se resultados com eficiências divergentes em cada uma 

das zonas urbanas estudadas. 

Para o lote da zona Z10, com característica residencial, o conjunto de LID’s 

apresentou uma redução de aproximadamente 20% no volume de escoamento superficial. 

Outro parâmetro de destaque na análise foi o total infiltrado, chegando a ser cerca de cinco 

vezes maior no cenário onde as LID’s estão instaladas. 

No lote da zona Z11, com característica comercial, o conjunto de LID’s, reduziu o 

volume de escoamento superficial em aproximadamente 14%. Além disso, no cenário onde as 

LID’s estão instaladas, a infiltração total atingiu um valor de aproximadamente quatro vezes 

maior. 
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Na simulação, a redução do volume de escoamento superficial foi estimada em 

aproximadamente 6,2 metros de lâmina d’água por ano, para o lote da zona Z10, e 4,5 metros 

de lâmina de água por ano, para o lote da zona Z11. 

 

CONCLUSÃO 

A simulação computacional mostrou que o uso de sistemas de desenvolvimento de 

baixo impacto é eficiente para diminuir o volume de escoamento superficial das inundações, 

contribuindo para um melhor desenvolvimento ambiental e urbano, sendo que o escoamento 

superficial sofreu estimativa de redução de 20% e 14% nos lotes estudados nas zonas urbanas 

Z10 e Z11, respectivamente. 

Esses resultados mostram redução de volume de escoamento nos lotes onde o sistema 

foi modelado, podendo atingir valores maiores ou menores em áreas de tamanhos e 

características diferentes. 
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