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RESUMO
Uma gestão sustentável dos recursos hídricos no ambiente urbano, passa
necessariamente pela utilização de mecanismos que promovam a captação e o
armazenamento da água de chuva. Como resultado da falta de conscientização em
relação à essas técnicas, no Brasil as regiões mais desenvolvidas e que contam
com disponibilidade para o abastecimento de água potável, não tem inseridas no
paradigma de construção urbana, soluções para adoção das práticas de
armazenamento e aproveitamento do volume pluvial precipitado. Ao desconsiderar
o potencial da água de chuva para contribuir com a gestão do suprimento e da
demanda de água no espaço urbano, tem-se reflexos significativos principalmente
no aumento contínuo das pressões sobre o sistema público de abastecimento, e na
ampliação também contínua, dos picos de deflúvios, sobretudo pelo crescente
desmatamento e impermeabilização do solo sem a implantação de medidas
mitigadoras e compensatórias. Nesse contexto, este trabalho propõe um estudo de
caso nas cabeceiras do Ribeirão dos Meninos, no município de São Bernardo do
Campo, com objetivo de identificar as demandas para armazenamento de água de
chuva com as seguintes finalidades: aproveitamento em usos não potáveis, controle
da poluição difusa e amortecimento do pico de enchentes, por meio da restauração
da vazão de pré desenvolvimento. Propõe-se um roteiro de estudo, que poderá ser
reproduzido em outras bacias, desde que seja realizado o devido ajuste com dados
físicos das áreas a serem estudadas. A altura de precipitação, ou o run off a ser
armazenado representa a parcela mitigável do impacto gerado por
impermeabilização do solo, e a parcela possível de captação e armazenamento para
aproveitamento em usos não potáveis. Esses valores dependem das características
físicas da bacia, do nível de ocupação, e das demandas para utilização da água
armazenada. Assim, no estudo de caso proposto no capítulo 07, identifica-se a
demanda por armazenamento de uma altura de precipitação de 41 mm de chuva, o
que corresponde a 80% do run off calculado em 49,95 mm. Estes resultados foram
obtidos numa área com 77% de impermeabilização do solo, coeficiente de deflúvio
CN = 86, e vazão de restrição do corpo d’água estimada em 13 m3/s. No capítulo 08,
são apresentadas diversas técnicas para a captação e o armazenamento do volume
pluvial precipitado, com propostas de projeto e dimensionamento das estruturas para
a escala do lote, conforme a finalidade a que se destinam. Os dimensionamentos,
tanto para a macro bacia quanto para a escala do lote, constituem elementos
fundamentais para o sucesso das práticas de gestão, já que estabelecem as
demandas de armazenamento, as dimensões das estruturas, a forma e o tempo de
descarte da água não utilizada. Esses dados, obtidos por métodos matemáticos,
constituem os parâmetros físicos das ferramentas de gestão, e seu potencial de
resultado para a macro bacia. A utilização de tais ferramentas sugerem mudanças
no paradigma de ocupação urbana, visando uma gestão mais sustentável das águas
pluviais, embasada no armazenamento e aproveitamento, no controle do
escoamento superficial, e controle da poluição difusa.
Palavras chave: água de chuva, armazenamento e aproveitamento de água de
chuva, drenagem, controle do escoamento superficial, Ribeirão dos Meninos

ABSTRACT

Evaluation of methods for managing stormwater in urban areas: case study of
the headwaters of Ribeirão dos Meninos, Sao Bernardo do Campo, SP.
Sustainable management of water resources in urban environment necessarily
involves the use of mechanisms to promote the uptake and storage of rainwater. As
a result of lack of awareness about these techniques, in Brazil’s developed regions,
which have availability for the supply of drinking water, haven’t been adopting the
practice of storage and the use of rainwater as a paradigm of building urban. The
practice of ignoring the potential of rain water has in order to contribute to the
management of supply and demand of water in urban areas generates significant
impact on the rise of pressures on the public system of supply and peak runoff,
mainly by increasing deforestation and soil sealing without the implementation of
mitigation and compensation measures. In this context, this master’s thesis proposes
a case study of the headwaters of Ribeirão dos Meninos (Sao Bernardo do Campo
city), aiming to identify the demands for storage of rainwater for the following
purposes: use non-potable uses, diffuse pollution control and damping of peak floods
by restoring the flow of pre-development. It is proposed that a study guide, which can
be replicated in other basins, whereas adjustments are done in odrer to reproduce
the new area is going to be studied. The height of rainfall, or run off to be stored,
represents the portion of the impact generated by mitigable soil sealing portion and
can capture and storage for use in non-potable uses. These values depend on the
physical characteristics, level of occupation, and the demands for use of stored
water. Thus, in the case study proposed in Chapter 07, identifies the demand for
storage from a height of precipitation of 41 mm of rain, which corresponds to 80% of
the calculated run off in 49.85 mm. These results were obtained in an area with 77%
of soil sealing, CN = runoff coefficient of 86 and restricting the flow of body water
estimated at 13 m3/s. In Chapter 08 are shown various techniques to capture and
store rainwater volume of precipitate, and presents proposals for design and
dimensioning of the structures at the scale of the lot, according to the intended
purpose. The sizing for both the basin and for the macro-scale batch, is the key to
successful management practices, as set storage demands, the dimensions of
structure, form and time of disposal of unused water. These data, obtained by
mathematical methods, constitute the physical parameters of the management tools
and their potential outcomes for the macro watershed. The use of these tools
suggest changes in the paradigm of urban settlement, moving towards a more
sustainable management of stormwater, based upon the storage and utilization,
control runoff and diffuse pollution control.

Keywords: rain water, storage and utilization of rain water, drainage, control of runoff,
Ribeirão dos Meninos
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1

INTRODUÇÃO

A água é um recurso natural básico e fundamental para realização das mais
diversas funções humanas, tais como cuidados higiênicos, atividades domésticas,
no lazer, nas práticas agropecuárias, nas práticas industriais, e na geração de
energia hidrelétrica. Queiroz (2006, p.719) lembra também a importância da água
sob uma perspectiva biológica, para realização da fotossíntese, transporte e
absorção de nutrientes, circulação sanguínea, eliminação de excretas, respiração,
digestão, lubrificação de articulações, regulagem térmica e reprodução.

Assim, mesmo considerando uma abordagem simplista, pode-se dizer que a
demanda por um manejo sustentável das águas, fundamenta-se tão somente no fato
de que esse líquido é essencial à vida, e constitui um recurso natural imprescindível
ao desenvolvimento de inúmeros processos em que se baseiam as civilizações.
Apesar disso seu provimento é limitado e finito, demandando gestões para garantia
de sua oferta em quantidade e qualidade suficientes para o atendimento das funções
humanas.

Dada a sua excelência para produzir e reproduzir a vida, pesquisadores em
todo o mundo, dedicados ao estudo das alterações ambientais que ameaçam o
planeta, têm alertado a humanidade para as crescentes dificuldades de
abastecimento de água potável em todas as regiões do globo (QUEIROZ, op. cit.).

Essas dificuldades são propiciadas principalmente pelo modo de vida urbanoindustrial mundialmente adotado pelo homem moderno, e manifestam-se por meio
da deterioração e contaminação dos mananciais, e pelas enchentes que
representam o paradoxo do desperdício diante das dificuldades e altos custos por
abastecimento. Nesse aspecto considera-se ainda a perda de água tratada nas
redes de distribuição e a cultura do esbanjamento de maneira geral. Spirn (1995,
p.145) descreve bem o comportamento contraditório do homem urbano, no que se
refere à destruição insolente de seu mais precioso recurso, que a autora define
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como o sangue da vida. Ela destaca que apesar da desesperada necessidade de
água e da crescente escassez, as cidades sujam e desperdiçam o precioso líquido.
Cada chuva carrega sujeira, entulho, metais pesados e fezes de animais das ruas e
estacionamentos para os rios e lagos. Além disso, os sistemas de águas pluviais
que drenam as superfícies pavimentadas das cidades agravam as enchentes e
impedem a recarga regenerativa dos lençóis freáticos.

Com o intuito de garantir o provimento de água para as tantas funções às
quais se faz indispensável, introduz-se o tema da gestão dos recursos hídricos,
dentro do conceito de um desenvolvimento sustentável, que procura atender às
necessidades e aspirações do presente sem comprometer a possibilidade de
atendê-las no futuro (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 44).

Para o Brasil, a implementação das políticas de gestão dos recursos hídricos,
é estabelecida pela lei federal 9433/97 (BRASIL, 1997), que define a bacia
hidrográfica como unidade territorial.

Na agenda ambiental brasileira – Agenda 21 – destaca-se o capítulo 18 onde
se impõe o desafio de que seja assegurada a manutenção de uma oferta adequada
de água de boa qualidade para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em
que se preservem as funções hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas,
adaptando as atividades humanas aos limites da capacidade da natureza e
combatendo vetores de moléstias relacionadas com a água (CONFERÊNCIA DAS
NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992).

Já a Cúpula de Johanesburgo estabeleceu dentre outras metas, a redução
pela metade, até o ano de 2015 da proporção de pessoas sem acesso à água
potável, bem como o aumento do acesso ao saneamento, melhorias nas condições
de distribuição de água, intensificação da prevenção da contaminação da água de
modo a reduzir os perigos para a saúde, enfrentar a escassez de água, redução de
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perdas, e o desenvolvimento de recursos hídricos não convencionais, incluindo a
dessalinização da água do mar, o aumento da reciclagem da água, e a captação de
água pluvial (CÚPULA MUNDIAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
2002).

No contexto das citadas conferências ambientais globais, este trabalho faz
uma abordagem sobre o gerenciamento de bacias hidrográficas, com foco nos
impactos gerados pelo paradigma de ocupação urbana sobre o manejo das águas
pluviais. Parte-se do entendimento desses impactos sobre o aparelhamento urbano
relativo a recursos hídricos, para evidenciar as tecnologias possíveis de aplicação na
sua mitigação, tomando-se por base o fenômeno das enchentes urbanas como
principal elemento de referência quantitativa dos impactos.

Propõe-se um estudo de caso na área de cabeceira do Ribeirão dos Meninos,
localizada no município de São Bernardo do Campo – SP, com o objetivo de utilizar
os conhecimentos existentes em bibliografias e os procedimentos de uma pesquisa
acadêmica, para avaliar e sugerir alternativas de melhorias para determinada região,
que por sua vez reflete o paradigma de ocupação adotado em adensamentos
urbanos do contexto brasileiro. Escolheu-se a Bacia do Ribeirão dos Meninos em
razão do seu alto grau de adensamento urbano, e do nível de impactos já instalados
logo na sua porção de cabeceira, o que a faz refletir esse paradigma de ocupação.
Considerou-se ainda a disponibilidade de dados para realização do presente estudo,
dos quais se destacam aqueles do PDMAT, elaborados pelo DAEE e que abrangem
esta área.

Sob o enfoque dos métodos de mitigação, são consideradas em especial as
tecnologias para implantação de dispositivos de controle do escoamento superficial
na fonte, já que estes retém o run off antes que o mesmo atinja o sistema de micro e
macro drenagem já saturados na sua capacidade de descarga.

O estudo nas

cabeceiras do Ribeirão dos meninos foi utilizado para validação das propostas de
implementação dos dispositivos de controle na fonte, por meio da verificação da
demanda de retenção do escoamento superficial gerado após a ocupação urbana e,
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por conseguinte, da viabilidade de implantação desses dispositivos.

Uma vez realizados os estudos, confirmaram-se as possibilidades de
implementação das técnicas de retenção do escoamento na fonte, considerando o
paradigma de ocupação urbana da área em experimento. Partindo-se do exemplo de
alguns modelos típicos de ocupação do lote amplamente reproduzidos naquele
contexto, procura-se ensaiar situações aplicáveis de inserção de dispositivos de
retenção do escoamento superficial na fonte, buscando soluções arquitetônicas
passíveis de implantação. Essa simulação tem o objetivo de verificar as alterações
que podem ser propostas na legislação de uso do solo e edificações.

As ferramentas de manejo propostas neste trabalho têm no amortecimento do
pico de cheias o elemento principal de quantificação de impactos. Contudo, sua
aplicação destina-se também à inserção de práticas visando o aproveitamento da
água armazenada, bem como à redução da poluição difusa por meio da disposição
no local das águas precipitadas, o que gera significativa melhoria da qualidade das
águas pluviais. Estes três aspectos constituem os proveitos conseqüentes da
aplicação das ferramentas de manejo, e que resultam em benefícios para o meio
urbano.

O trabalho da gestão de bacias urbanas, direcionado para o manejo das
águas pluviais, tem por objetivo contribuir com a necessária mudança nos padrões
de ocupação, visando maior sustentabilidade nas ações que impactam direta ou
indiretamente no manejo das águas de chuva. Busca-se pesquisar um tema, para o
qual se dispõe de vasta bibliografia, porém, pouca aplicação por parte daqueles que
constroem o espaço urbano.

Pretende-se colaborar com a proposta de um novo desenho urbano que
considere a água da chuva como um bem a ser inserido na dinâmica dos sistemas
construtivos, de modo a potencializar a sua utilização, e minimizar tanto quanto
possível os impactos e prejuízos decorrentes da atual forma de gestão, notadamente
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nos equipamentos públicos e privados, além das eventuais perdas de vida. Para
esse novo desenho propõe-se como resultado da presente pesquisa um laboratório
de idéias, constando de bases conceituais e exemplos práticos em capítulo
específico a seguir. Ressalta-se que este laboratório não pretende esgotar o tema,
mas sim fomentar o desejável debate no meio técnico e científico.
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2

OBJETIVOS

Os objetivos da pesquisa são subdivididos em geral e específicos, a saber:

2.1

Geral

O objetivo geral do trabalho é fazer uma avaliação dos métodos de gestão da
água de chuva no meio urbano, visando o controle de inundações, bem como o
aproveitamento da água de chuva, e também a melhoria na qualidade das águas
pluviais.

2.2

Específicos

Para alcançar o objetivo geral do trabalho, traçaram-se os seguintes objetivos
específicos:

a) Identificar dispositivos que sirvam de instrumentos de manejo das águas de
chuva, visando mitigação dos impactos e melhoria na gestão da água no
ambiente urbano.

b) Dimensionar o potencial de mitigação dos instrumentos de manejo.

c) Desenvolver estudo sobre as Cabeceiras do Ribeirão dos Meninos, visando
dimensionar impactos da ocupação urbana sobre o manejo das águas, e as
demandas por mitigação destes impactos.
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d) Avaliar a possibilidade de aplicação dos instrumentos de manejo nas
cabeceiras do Ribeirão dos Meninos, visando atender às demandas de
mitigação de impactos sobre o manejo das águas

e) Elaborar roteiro de estudo apresentando-se todas as etapas supracitadas,
visando a reprodução das práticas de manejo propostas, em outras bacias com
características físicas semelhantes.
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3

MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O roteiro do estudo de caso proposto neste trabalho tem como início o
dimensionamento dos impactos da ocupação urbana no manejo das águas pluviais.
Para tanto, realizou-se um levantamento detalhado das condições físicas da bacia
experimento, identificando-se os elementos que potencialmente desencadeiam os
impactos, destacando-se as enchentes como base de quantificação dos mesmos.

O levantamento da bacia foi elaborado com o uso de material cartográfico e
dados coletados no campo, que por sua vez foram analisados sob a perspectiva de
métodos de cálculo hidrológico e hidráulico. O estudo analítico desse material
possibilitou a interpretação de maneira sistêmica da atuação das enchentes na área
em estudo. Assim, pelo método dedutivo, identifica-se no resultado dessa análise,
realizada na escala da macro bacia, as causas dos eventos das inundações,
classificando inclusive sua amplitude.

Aplicando-se ainda o método dedutivo, foram utilizados os dados que
quantificam a amplitude dos eventos de inundações, para se propor a carga de
mitigação a ser atribuída a cada agente ou cada ação que gere alterações no
ambiente urbano, que reflitam no manejo das águas.

Uma vez estabelecido o cômputo de geração dos impactos sobre as águas
pluviais a cada agente, cada intervenção ou cada fração ocupada da bacia, propõese ações concretas de mitigação, por meio da implantação de instrumentos de
manejo. Estes por sua vez foram identificados num rol de dispositivos para controle
de escoamento, os quais foram devidamente dimensionados quanto ao potencial de
débito em impacto ambiental.

A partir da análise integrada entre as demandas quantitativas obtidas na
avaliação da macro bacia, com o potencial de mitigação dos instrumentos de
manejo, verifica-se a eficácia de implantação dos dispositivos enquanto ferramenta
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de gestão. Assim, o método indutivo foi utilizado para verificar o resultado possível
de mitigação, por meio da implantação dos dispositivos de controle do escoamento
de maneira individualizada e distribuída na bacia, em cuja somatória traduz-se o
potencial total de débito em impacto ambiental para toda a bacia.

Do rol de dispositivos, preocupou-se por fim em verificar a viabilidade de
implantação dos mesmos no projeto arquitetônico e urbanístico, dadas as
dimensões estabelecidas em função do potencial de mitigação demandado pela
bacia experimento. Assim, pelo método indutivo validou-se também a viabilidade de
implantação dos instrumentos de manejo na escala do lote urbano, com potencial de
resultados concretos na escala da macro bacia urbana.

Os procedimentos metodológicos necessários ao cumprimento de todas as
etapas são itemizados a seguir:

a) levantamento

de

material

técnico

científico

e

bibliografias

específicas sobre gestão das enchentes urbanas;
b) levantamento de material cartográfico, topográfico e dados de
campo da área em estudo;
c)

levantamento de informações históricas sobre os eventos de
inundações que ocorrem na área em estudo;

d) interpretação dos dados, documentos e informações pesquisados
acerca da bacia estudada, para entendimento do fenômeno
instalado, sob a perspectiva do material técnico científico já
estudado.
e) análise do problema do ponto de vista tecnológico, e propositura de
ações de mitigação.
f)

seleção das hipóteses mais pertinentes em relação às ações de
mitigação;
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g) análise integrada dos dados obtidos na análise preliminar, e nas
proposituras de ações de mitigação;

O fluxograma apresentado na figura 01 demonstra de maneira sucinta as
etapas desenvolvidas neste trabalho, desde a definição do tema até a verificação da
aplicabilidade da ferramenta proposta para a gestão de bacias.
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Figura 01: Fluxograma das etapas de trabalho
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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4

PRODUTO

O trabalho na sua forma final compreende a proposta de um modelo
sustentável de manejo das águas de chuva no meio urbano, com vistas ao
gerenciamento

do

controle

de

cheias,

incrementado

por

práticas

para

aproveitamento da água armazenada e para melhoria da qualidade das águas
pluviais. Pode se afirmar que o modelo tem viabilidade de aplicação em áreas com
urbanização consolidada, assim como para novos aglomerados urbanos em fase de
consolidação.

O estudo de caso nas cabeceiras do Ribeirão dos Meninos possibilitou
conferir ao material o desejável teor didático e a possibilidade de reprodução do
roteiro de estudo apresentado em outras bacias. Assim, nas etapas do trabalho, os
estudos e resultados são explicitados tecnicamente e devidamente dimensionados.

Estão

reunidos

num

único

volume,

os

processos

de

investigação,

levantamento de dados, diagnóstico e conclusões sobre a bacia experimento, com
as proposituras estabelecidas para solução do tema problema.

Essa formatação tem o intento também de subsidiar quantitativa e
qualitativamente, eventuais propostas de alteração na legislação de uso do solo,
com vistas à implementação de um novo paradigma para o manejo mais sustentável
das águas de chuva na ocupação do lote urbano.

Com esta pesquisa, pretende-se contribuir com a gradativa e necessária
mudança nos padrões de estruturação do espaço urbano, no que se refere ao
manejo das águas pluviais. Busca-se construir um caminho para a prática do
conceito do impacto zero ou impacto nulo dos processos de urbanização nos
sistemas de drenagem, em função da compensação direta do impacto gerado.
Salienta-se ainda que o novo paradigma introduza também o tema do
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aproveitamento de água de chuva, e se traduz em melhorias na qualidade das
águas pluviais, contribuindo para o controle da poluição difusa.
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5

GESTÃO DE BACIAS URBANAS

É fato conhecido na história da humanidade, em especial das civilizações que
se destacaram em progresso social, a importância da água para o seu
desenvolvimento. Em busca desse elemento básico à vida, agrupamentos humanos
como a civilização egípcia, a mesopotâmica, a civilização maia, e várias outras, se
desenvolveram em vales onde a disponibilidade de água era abundante em
qualidade e quantidade, tanto para provimento das necessidades humanas quanto
para uso do transporte fluvial. No caso do Brasil, também houve o estabelecimento
das povoações que vieram a se transformar em grandes cidades, em locais onde a
oferta de água era abundante em qualidade e quantidade, inclusive para uso como
meio de transporte na colonização pelas Bandeiras e colonização Amazônica
(SALATI, LEMOS E SALATI, 2006, p.46).

Essa situação foi naturalmente facilitada pela abundância característica do
território brasileiro em recursos hídricos, o que o destaca no contexto mundial pela
grande descarga de água doce nos seus rios. Com produção hídrica de 177.900
m3/s mais 73.100 m3/s da Amazônia internacional, o Brasil representa 53% da
produção de água doce do continente Sul Americano e 12% do total mundial
(REBOUÇAS, 2006, p. 27).

Verifica-se, portanto, na história, que o desenvolvimento da agricultura e da
urbanização com conseqüências na estrutura social da história da humanidade
sempre estiveram vinculados à oferta de recursos hídricos. Sob este aspecto,
observa-se também que foram aumentados os impactos sobre o meio ambiente
quando os adensamentos humanos cresceram a ponto de contaminar os corpos
d’água num grau muito superior à sua capacidade natural de absorção e
autodepuração.

Do mesmo modo, as mudanças ambientais se intensificaram quando o
desmatamento e a impermeabilização do solo foram significativos o bastante para
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interferir nos regimes do ciclo hidrológico, com redução da infiltração, da
evapotranspiração e o aumento do escoamento superficial.

5.1

Ciclo hidrológico e ciclo de contaminação urbana

O ciclo hidrológico é um processo pelo qual a chuva cai na terra, é absorvida
pelo solo e pelas plantas que nele crescem e escoa para os cursos d’água e
oceanos, onde então se evapora, retornando mais uma vez mais para o ar. O poder
do sol e a força da gravidade dirigem o ciclo hidrológico. O modo como a água se
move através do ciclo hidrológico determina a distribuição dos mananciais de água,
a ocorrência das enchentes e o destino dos contaminantes dispostos no ar, na água
ou na terra (SPIRN 1995, p. 161).

Na interpretação de Gonçalves (2006, p. 73), o ciclo hidrológico não tem início
ou fim. A água ocorre praticamente em toda parte, considerando-se inclusive que
grande parte da água contida no ciclo hidrológico tem sido virtualmente constante
durante a história da humanidade.

Num processo natural de dessalinização e purificação, a água se evapora dos
oceanos e demais corpos d água, das superfícies úmidas e da transpiração das
plantas, tornando-se parte da atmosfera. Pelo processo de condensação, esta água
da atmosfera retorna para a terra como precipitação sobre os oceanos e
continentes, sendo interceptada pela vegetação, pelas construções, pelos corpos
hídricos e pelo solo, onde há o processo de infiltração. A água infiltrada pode
percolar para zonas mais profundas e mais tarde verterá num córrego ou será
armazenada temporariamente num lago ou aqüífero, ou será transportada pelos rios
até o oceano. Assim, o ciclo hidrológico é submetido aos vários processos de
evaporação, condensação, precipitação, interceptação, infiltração, percolação,
armazenamento e escoamento superficial (GONÇALVES. 2006, p. 74).
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A ocupação urbana interfere nas etapas desse processo de maneira
profunda. Basicamente, a remoção da cobertura vegetal e a impermeabilização do
solo inibem os processos de interceptação e evapotranspiração pela vegetação, de
percolação, infiltração e armazenamento pelo solo, e ainda intensificam o
escoamento superficial.

Estas alterações, combinadas à introdução de toda ordem de contaminantes
oriundos da poluição atmosférica e lançados nos corpos hídricos, selam o destino
das águas no ambiente urbano, num ciclo de escassez e deterioração dos
mananciais.

Nesse novo ciclo, por meio dos mesmos processos de dessalinização e
purificação a água se evapora dos corpos hídricos e se dirige à atmosfera. Por meio
da condensação ela retorna à terra na forma da chuva. Durante a chuva, intercepta
o ar carregado de poluentes, e passa lavando ruas e edificações, onde os processos
de armazenamento e evapotranspiração da vegetação são reduzidos, a percolação
e infiltração regenerativas da qualidade das águas são quase inexistentes, e o
processo de deterioração é alarmante, quando esta água arrasta sedimentos e lixo
de áreas desmatadas, e é por fim misturada aos corpos hídricos já poluídos. Assim
o ciclo de contaminação urbana é sacramentado.

A água limpa purificada pela

evaporação transforma-se em água contaminada após passar pelo ambiente urbano
na forma de precipitação.

Como se não bastasse, a redução da interceptação, da evapotranspiração, da
percolação e infiltração aumenta o escoamento superficial. A água que não mais se
movimenta por dentro da terra, não se evapora e não fica retida pela vegetação, se
movimenta por sobre as superfícies impermeáveis da bacia em quantidades
expressivamente aumentadas, resultando num severo aumento do escoamento
superficial, e no fenômeno das inundações.

Em suma, os efeitos da urbanização sobre o ciclo hidrológico, resultam em
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alterações de ordem qualitativa e quantitativa sobre a produção e conservação dos
mananciais.

Esses impactos sobre o manejo das águas estão associados ao paradigma
de ocupação urbana que degrada os recursos naturais em níveis insustentáveis. A
esse paradigma são atribuídas causas de ordem econômica, social e política.

5.2

O paradigma de ocupação urbana e os impactos no manejo das águas

Os problemas ambientais afetos ao sítio urbano, são indubitavelmente
acentuados por conta do modelo de urbanização existente. Isto por que não é
possível controlar o ecossistema e seus fenômenos, nem tampouco seus impactos
cuja natureza e amplitude são de difícil mensuração num ambiente profundamente
alterado pela ação antrópica.

Quando esses impactos interferem diretamente no manejo das águas, os
eventos meteorológicos constituem um fator determinante, e propulsor de diversos
processos.

Alonso (2010) faz comentários sobre fenômenos meteorológicos e ocupação
territorial

desordenada,

destacando

os

efeitos

danosos

resultantes

dessa

combinação, que o autor atribui ao mal uso dos recursos naturais e adoção de
processos produtivos com enorme descarte de rejeitos. A ocupação de encostas ou
proximidade destas, áreas com cotas baixas sujeitas a inundações, assentamentos
de atividades urbanas em margens de cursos d´água, aterros de áreas alagadas,
excessivo adensamento de orlas, impermeabilização de grandes espaços e
adensamento excessivo são citados como exemplos contundentes do mal uso de
recursos naturais, e que constituem alguns dos equívocos coletivos mais freqüentes
nas ocupações hoje estabelecidas.
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Para Jacobi (2008, p.28), o modelo de desenvolvimento que caracteriza a
civilização nos dois últimos séculos conduz irremediavelmente à situação de
degradação ambiental atual nas cidades. Os problemas ambientais urbanos
decorrem dos impactos sobre o ecossistema, causados pela urbanização predatória,
e que no caso da cidade de São Paulo, reflete a ausência de políticas que atendam
ao acentuado déficit habitacional.

O déficit habitacional é tema de abrangência nacional para o contexto
brasileiro, e traz dentre outras conseqüências a ocupação desordenada das
periferias

em

áreas

geralmente

inaptas

para

o

assentamento

urbano.

Lamentavelmente, quando da ocorrência de alguns fenômenos meteorológicos, tais
como as chuvas anuais, essas áreas tendem a ser especialmente impactadas,
provocando mortes e efeitos perversos sobre o cotidiano da população.

O Observatório das Metrópoles (2010) faz a crítica de que na mídia, as
tragédias que anualmente atingem a população das periferias, são atribuídas às
chuvas numa clara referência à natureza do fenômeno, e aos pobres que residem
nas áreas atingidas com maior gravidade. A saída, afirmam, é remover as favelas e
moradores de áreas de risco. Para o autor, o que tem sido veiculado desinforma
sobre as causas do problema. As chuvas são fenômenos naturais, mas seus efeitos
são sociais e decorrentes da inexistência e insuficiência de políticas habitacionais e
de um planejamento urbano que promova efetivamente a construção de cidades
inclusivas e mais justas. A mercantilização da cidade pelos grandes interesses
econômicos do mercado imobiliário, empurra os trabalhadores pobres para as piores
áreas, em geral, ilegais e sem infra-estrutura.

O poder público é omisso no

enfrentamento da segregação sócio espacial, na sua subordinação aos grandes
interesses econômicos, e na sua incapacidade de tornar efetiva a função social da
cidade, prevista no Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001). Esse contexto torna os
governos responsáveis pelas tragédias (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES,
2010).
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Rolnik (2007) observa também que a responsabilidade do poder público na
segregação sócio espacial, vai além da simples omissão e incapacidade para tornar
efetiva a função social da cidade.

No que se refere às invasões de terra e ocupação irregular de áreas inaptas,
geralmente atribuídas à falta de planejamento e falta de fiscalização do agente
público, a autora identifica existirem também interesses políticos por parte do
governo, na condição da irregularidade de algumas comunidades. Isto porque a
ilegalidade da ocupação e o interesse na permanência da mesma podem criar entre
a população e o agente público uma relação equivocada e errônea de compra e
venda de direitos e sanções.

Rolnik (2007, p.204) menciona que na cidade de São Paulo, se estabeleceu a
partir dos anos 30 um pacto territorial, no qual a ilegalidade era tolerada para poder
ser posteriormente negociada pelo Estado. Uma das condições para que esse pacto
pudesse ocorrer, era o estado assumir o papel de provedor e os habitantes do
território ilegal de devedores em favor do Estado, já que do ponto de vista
estritamente legal, ali caberiam punições, e não responsabilidades e direitos.

É

claro que nesse contexto, a permanência da ocupação, seguida de melhorias
urbanas

se

transformavam

em

votos

enquanto

lideranças

de

bairro

se

transformavam em cabos eleitorais.

Para além da questão habitacional, observa-se também que a falta de ações
adequadas no planejamento urbano das cidades atinge também outros pontos
conflituosos. Bonduki (2010 apud ARAÚJO, 2010) tece comentários sobre a infra
estrutura de transportes da cidade de São Paulo, citando a ocupação dos fundos de
vale por vias marginais como mais um dos grandes vilões do nosso modelo de
urbanização.

O referido autor menciona que a partir de 1930 foram realizados os primeiros
projetos para abertura das avenidas nesses terrenos, em razão de que as várzeas
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constituíam uma saída barata para o estabelecimento de infra estrutura evitando
grandes desapropriações. Isto criou uma nova lógica de planejamento urbano, pois
enquanto não existiam essas vias, as várzeas alagavam, mas não impediam que
São Paulo continuasse funcionando. A ocupação do entorno das várzeas dos Rios
Tietê e Pinheiros com a construção de edifícios sacramentou a consolidação dessas
áreas, com impermeabilização e adensamento totalmente indevidos às suas
características (ARAÚJO, 2010).

De maneira geral, as questões comentadas anteriormente, muitas sobre a
cidade de São Paulo, constituem exemplos vivos de situações que ocorrem da
mesma maneira em grandes adensamentos urbanos do contexto brasileiro. Essas
situações resultam de um padrão de ocupação, que é exemplo típico do modelo de
urbanização atual, com todas as suas conseqüências para o meio. Nesse aspecto,
é importante lembrar que o mal uso de recursos naturais no ambiente urbano, é
conseqüência de formas inadequadas de ocupação que nem sempre são resultantes
da cidade ilegal.

Entende-se que ocupação desordenada no contexto citado por Alonso (2010),
não constitui necessariamente sinônimo de ocupação irregular ou ilegal. O autor
lembra que para as áreas consideradas de risco iminente, sempre há muitos
interesses envolvidos, que não se restringem aos grupos sociais excluídos que
buscam acomodação territorial para fins de moradia irregular.

Essas áreas

despertam a atenção também dos proprietários, empreendedores e incorporadores
imobiliários, que nelas vislumbram possibilidade de ganho.

A mercantilização da cidade pelos grandes interesses econômicos certamente
constitui o grande vilão das formas de ocupação indevida, pois enquanto
determinadas regiões deveriam ser preservadas, destinadas à compensação
ambiental ou à função social da cidade, passam a fazer parte do rol de opções do
mercado, e muitas vezes incorporando grande valorização imobiliária. Nesse
contexto, a ocupação desordenada se traduz em falta de ordenamento do território
no que se refere à manutenção de um equilíbrio ecológico, com a preservação de
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recursos naturais e adequação do território às demandas da sociedade em todos os
níveis.

Considerando-se os resultados da urbanização predatória, na questão da
gestão dos recursos hídricos, tem-se que esse paradigma de ocupação produz
dentre outros, a degradação extrema dos mananciais, que é seguida de escassez.

Nesse aspecto, é importante destacar que a deterioração dos mananciais
pode ser causada pela ocupação regular e pela irregular, quando ambas disputam
espaço em várzeas e encostas, ou quando lançam seus esgotos in natura nos
corpos hídricos. Da mesma forma, a deterioração acontece quando não há controle
sobre assoreamento dos corpos d´água como decorrência das obras de
movimentação de terra e a contaminação resultante do lixo disposto de forma
inadequada, que ocorrem tanto na cidade legal quanto na cidade ilegal. A sujeira
que é lavada pelas precipitações pluviais dos telhados, das ruas, das praças e
demais espaços urbanos é arrastada para os córregos, provenientes da cidade legal
e da ilegal. Por fim, a impermeabilização do solo que gera aumento expressivo do
escoamento superficial, com alagamento e destruição das várzeas, e contaminação
dos corpos hídricos, é também proveniente da cidade legal, e da cidade ilegal.

A cidade ilegal carece de infra-estrutura local, o que tende a aumentar o nível
dos impactos sofridos diretamente pela população ali residente, normalmente na
escala do próprio assentamento urbano. Todavia, quando esses impactos são
transferidos para a escala da bacia hidrográfica, a cidade legal tende a contribuir
com os mesmos, e algumas vezes na mesma amplitude que a cidade ilegal.
Sob este aspecto, Salati, Lemos e Salati (2006), citam o antropismo como um
um fenômeno que gera degradação dos recursos hídricos, a partir da remoção de
cobertura vegetal, da implantação de uma agricultura sem controle da erosão, e da
instalação de atividades associadas ao desenvolvimento industrial, à agroindústria e
à urbanização. Essas ações antrópicas combinadas produzem alterações de ordem
qualitativa e quantitativa sobre a produção de água.
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No que se refere ao aspecto quantitativo, nota-se que Brasil se distingue no
panorama mundial por sua capacidade natural de produção de água doce. Contudo,
esta situação não o isenta dos problemas com abastecimento principalmente nas
regiões mais densamente habitadas, sobretudo por não haver correspondência entre
a distribuição espacial da oferta e da demanda por água doce, e por conta também
dos altos índices de contaminação.

Rebouças (2006, p.28) observa que nas Bacias dos Rios Amazonas e
Tocantins, que representam 78% da produção hídrica nacional, a densidade de
população dominante é de menos de 2 a 5 hab/km2. Em contraponto, na bacia do
Rio São Francisco onde a densidade demográfica varia de 5 a 25 hab/km2, a
produção hídrica correspondente a 1,7% do total nacional. Complementando, a
Bacia do Rio Paraná, tem produção hídrica correspondente a 6% do total nacional,
para uma densidade populacional variando entre 25 a mais de 100 hab./km2.
Destarte, o citado autor conclui que os problemas de abastecimento no Brasil
decorrem fundamentalmente da combinação do crescimento exagerado das
demandas localizadas e da degradação da qualidade das águas, em níveis nunca
imaginados.

Salati, Lemos e Salati (2006, p. 50) citam como principais ferramentas para
enfrentar essas situações, a gestão do suprimento e a gestão da demanda de
recursos hídricos. A gestão do suprimento inclui políticas e ações destinadas a
identificar, desenvolver e explorar, de forma eficiente, novas fontes de água,
enquanto a gestão da demanda inclui os mecanismos e incentivos que promovem a
conservação da água e a eficiência do seu uso.

Os autores observam ainda que a gestão do suprimento tenda a esbarrar com
dificuldades relativas aos custos de implementação da exploração de novas fontes,
que estarão cada vez mais distantes, exigindo obras de grande porte, além das
prováveis dificuldades para o licenciamento ambiental de tais intervenções. Nesse
cenário reforça-se a importância da gestão da demanda, por meio da redução dos
desperdícios e da contaminação, e da busca pela melhoria na eficiência do uso nos
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sistemas urbanos e na agricultura. Destaca-se por fim que uma oferta de água de
melhor qualidade poderá ser feita por meio da captação das águas de chuva por
sistemas especiais (SALATI, LEMOS e SALATI, 2006, p.53).

Nesse contexto, é oportuno observar que o aproveitamento de água de chuva
se apresenta como alternativa importante na gestão do suprimento, quando se
consideram técnicas de captação, conservação e utilização de uma fonte de água
disponível e normalmente não explorada. Contribui também com a gestão da
demanda, quando o uso dessa água reduz as pressões sobre o sistema de
abastecimento público, para atendimento de demandas sempre crescentes. O uso
da água de chuva para finalidades menos nobres representa também redução ao
mal uso ou desperdício de água tratada.

A captação e armazenamento de água de chuva tende a contribuir para
redução do escoamento superficial, e para diminuição das enchentes urbanas,
minimizando os danos causados à população e ao meio ambiente. Na mitigação das
enchentes contribui, também, para o controle da poluição difusa, por meio da
redução no arraste de sedimentos, lixo e outros contaminantes para os corpos
hídricos.

Para as novas áreas e novos assentamentos urbanos, as práticas de
captação de água de chuva surgem como mais uma alternativa de minimização de
impactos, já que toda e qualquer forma de ocupação gera impacto em algum nível e
deve ser mitigado caso não absorvido pelo meio ambiente.

No contexto da bacia hidrográfica, a captação de água pluvial pode constituir
o controle do escoamento superficial na sua fonte, tendo o benefício de não se
transferir impactos para jusante, que sempre demandam a execução de expressivas
obras de infra estrutura.
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Na conservação dos rios e córregos, é também importante quando protege as
várzeas de processos erosivos que sempre demandam o redimensionamento da
calha dos corpos hídricos devido ao aumento do escoamento. Considera-se, ainda,
neste aspecto, o benefício da recarga de aqüíferos quando a água armazenada é
infiltrada no solo, prática que por sua vez produz melhoria na qualidade das águas,
contribuindo para o controle da poluição difusa.

A captação de água de chuva pode constituir ainda alternativa para
abastecimento de água, mesmo que aplicada com adoção de volume modestos e
para demandas menos nobres.

Observa-se, por fim, que as práticas de manejo que visam a captação de
água

pluvial,

constituem

uma

alternativa

importante

para

aplicação

em

adensamentos consolidados e em novas ocupações urbanas. Passam a constituir
um elemento que muito tem a contribuir com a aplicação de uma equação mais
sustentável entre os propósitos humanos e os processos naturais que continuam a
existir no meio urbano.

5.3

Histórico das práticas de manejo e utilização de água de chuva.

Na gestão de bacias urbanas, direcionada para o manejo urbano das águas
pluviais, as técnicas para captação, armazenamento e aproveitamento da água de
chuva constituem matéria básica para desenvolvimento do tema. Assim,

encontra-

se na literatura diversos relatos acerca da utilização de dispositivos de coleta e
armazenamento de água de chuva que remontam a vários milênios de história.

Tomaz (2005, p.25), menciona a existência de reservatórios de água de
chuva escavados na rocha, na região da Ilha de Creta, anteriores a 3000 A.C., e
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também cita a pedra Moabita1 datada de 850 A.C., na qual o rei Mesha sugere que
seja feito um reservatório em cada casa, para aproveitamento de água pluvial.

O autor menciona ainda outros exemplos pelo mundo.

A Fortaleza de

Masada, em Israel, possui dez reservatórios escavados nas rochas, com capacidade
total de 40 milhões de litros.

Na Península de Iucatã, no México, existem

reservatórios que datam de antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, e
que ainda estão em uso. Na Mesopotâmia em 2750 A.C. já se utilizava de água de
chuva. Em 1885, foram descobertos em Monturque, Roma, doze reservatórios
subterrâneos com entrada superior, cada um com volume de armazenamento de
98,93 m3.

Corroborando com os fatos supracitados, Gonçalves (2006, p. 77) menciona
que o aproveitamento de água de chuva tem sido uma prática exercida por
diferentes civilizações e culturas ao longo do tempo, passando pelo Oriente, Oriente
Médio, Europa, e na América Latina pelos Incas, Maias e Astecas, havendo relatos
de dispositivos de coleta e armazenamento de água de chuva construídos e
operados há mais de 2000 anos. Dillaha e Zolan (1985 apud Gonçalves, 2006, p.
77), também falam sobre a existência de um sistema integrado de manejo de água
de chuva há mais de 2000 anos, no deserto de Negev, atualmente território de
Israel.

Gonçalves (2006, p. 78), porém destaca que essas práticas pouco a pouco
perderam a força e foram esquecidas pela população, na medida em que novos e
mais modernos sistemas de abastecimento público foram disponibilizados, com a
construção de barragens e a implantação das redes de distribuição. O abandono
das técnicas de armazenamento de água de chuva, quando já eram tradição em
diversas civilizações, faz sentir seus efeitos nos dias de hoje.

1

Pedra Moabita: Pedra de basalto datada de 830 a.C, com inscrição sobre Mesha, rei de Moabe, cujo
conteúdo escrito confirma o relato bíblico em II Reis 3:4-27.
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Por conta da escassez generalizada dos mananciais principalmente nos
grandes centros urbanos, onde a recarga de aqüíferos é dificultada, a demanda por
água potável é crescente e os níveis de contaminação alarmantes, o tema do
aproveitamento de água de chuva volta a assumir posição de destaque mundial,
sendo enfatizado pela literatura técnica internacional com experiências em
programas e pesquisas em países desenvolvidos, como a Alemanha, Reino Unido,
Japão, Cingapura, Hong Kong, China, Indonésia, Tailandia, Índia, Austrália, EUA, e
muitos outros, além de alguns países da África (GONÇALVES, 2006, p. 78).

Verifica-se, porém, o incremento da temática do armazenamento de água de
chuva, destacando-se o potencial dessas práticas na mitigação das enchentes
urbanas. Esta preocupação surge naturalmente por conta do aumento severo da
ocupação urbana, e seus impactos no ciclo hidrológico.

Com relatos mais recentes, encontra-se na literatura experiências sobre
armazenamento de água de chuva para mitigação de inundações urbanas, datadas
dos séculos XIX e XX, naturalmente após o advento da Revolução Industrial, a
formação dos conglomerados industriais e o desenvolvimento urbano, com todas as
alterações profundas produzidas no ambiente natural.

Neste contexto, Spirn (1995, p. 29) apresenta algumas experiências
praticadas em cidades dos EUA, cabendo destacar o conjunto de parques de
Boston, conhecido como Emerald Necklace, onde um terço do sistema foi projetado
para o controle das enchentes e melhoria da qualidade das águas.

O projetista Frederick Law Olmsted criou o parque Fens e o Riverway para
combater os problemas de enchentes e de poluição das várzeas da Back Bay de
Boston, na década de 1880.

O Fens foi projetado pela dragagem dos baixios de

maré, em uma bacia de formato irregular que permitia que a quantidade de água
dobrasse com uma elevação do nível de poucos centímetros.

Esta bacia foi

projetada para armazenar temporariamente as águas das chuvas, sem provocar
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com isso a inundação das áreas adjacentes. Assim, durante as enchentes, os 8 ha
adicionais criados pela dragagem, poderiam ser cobertos pela água. Nas margens
da bacia, Olmsted colocou plantas que pudessem resistir á salinidade e tolerar as
mudanças do nível das águas. Uma eclusa controlava o fluxo da maré para dentro e
para fora do parque, permitindo uma circulação regenerativa da água. Um novo
sistema de canalização subterrâneo interceptava o esgoto vindo do córrego Stony e
o desviava diretamente para o rio Charles, enquanto que uma comporta na entrada
do rio Charles controlava os fluxos das marés para preveni-lo das enchentes
(SPIRN, 1995, p. 163).

Assim como Boston, Chicago também tem respondido com soluções
engenhosas aos problemas de drenagem e inundações, desde a segunda metade
do século XIX e século XX.

Depois que um surto de cólera, tifo e disenteria

contraídos num manancial contaminado, dizimou 12 % da população da cidade em
1885, Chicago estabeleceu o Distrito Sanitário Metropolitano da Grande Chicago,
que durante um século de atuação coordenou o sistema de controle de enchentes,
drenagem e tratamento de esgotos. Assim, a cidade possui um sistema combinado
de águas pluviais, esgotos e usa bacias de contenção localizadas em várzeas por
toda a cidade, para armazenar as águas de chuvas antes que elas atinjam os
esgotos, junto com um extenso sistema de profundos túneis para estocar o
transbordamento do sistema de esgotos, antes que esse possa ser tratado.

O

Reservatório Melvina, com capacidade de armazenamento de 203,5 mil m3 de água,
é uma das grandes bacias de retenção operadas pelo Distrito Sanitário
Metropolitano, e é utilizada tanto para o controle de enchentes como para recreação
(SPIRN, 1995, p. 165).

Nota-se por fim que as práticas de manejo de água de chuva na história se
desviaram em determinado momento, da função de aproveitamento da água
armazenada para detenção de enchentes. Contudo, na atualidade revela-se o
interesse no contexto mundial na retomada das práticas com a finalidade inicial.
Considera-se neste aspecto os prejuízos de ordem ambiental afetos ao sítio urbano,
que induzem a uma busca constante de evolução destas técnicas.

44

5.3.1 Práticas de manejo e utilização de água de chuva na atualidade

Atualmente, as técnicas de aproveitamento de água de chuva fazem parte da
gestão urbana dos recursos hídricos, com experiências comprovadas em diversos
países da Europa, Ásia, Oceania, América e alguns países da África.

Paradoxalmente aos relatos da história da antiguidade, na atualidade muitos
países promoveram o armazenamento da água de chuva, objetivando inicialmente a
sua retenção para controle de cheias e inundações, ou para mitigar a falta de um
abastecimento regular de água. Posteriormente seu uso foi sendo estendido para os
mais diversos fins. No Japão, há experiências da sua utilização em edifícios para
descarga de sanitários, sistema de ar condicionado e rega de plantas.

Na

Alemanha, o aproveitamento da água captada em praças e grandes edifícios, é
destinada a recompor a paisagem urbana alimentando lagos artificiais para
melhorias do micro clima, e é utilizada também na descarga de sanitários
(GONÇALVES, 2006, p.78).

Canholi (2005, p. 51) menciona que nos EUA diversos estados possuem leis
bastante restritivas quanto ao controle das enchentes em áreas a serem
urbanizadas. O critério básico é que a urbanização proposta não deve permitir a
ampliação dos picos de deflúvios naturais, ou anteriores à mesma, resultando num
impacto zero no sistema de drenagem.

A aprovação de novas áreas a serem

ocupadas é condicionada a este requisito por instrumentos legais.

Na cidade de Denver a administração exige que os edifícios novos e
reformados retenham as águas pluviais no local. Assim, os realizadores usaram
uma combinação de telhados, praças e estacionamentos para armazenar a água
das chuvas. Os telhados de Denver são projetados para armazenar até 76 mm de
água, que é liberada a uma vazão de 12 mm por hora por meio de um anel de
retenção projetado para se encaixar ao longo da calha de um teto plano. Em outras
cidades americanas, há códigos de obras que exigem que os telhados sejam
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projetados para resistirem ao equivalente a 150 mm de água por um curto período
de tempo (geralmente 24 horas), ou seja, num telhado de 100 m2, armazena-se 15
m3 de precipitação (SPIRN, 1995, p. 179).

As praças e estacionamentos de Denver também foram projetados para
armazenar a água das chuvas com o mínimo inconveniente possível para os
pedestres. Uma praça rebaixada no centro de Denver construída sobre três andares
de estacionamentos subterrâneos acomoda as águas de dez anos de chuva2. O
volume armazenado escoa diretamente para o esgoto, a uma vazão de 25 mm por
hora.

Os tanques não interrompem o uso da praça, pois as partes elevadas

permitem a passagem dos pedestres quando as partes inferiores estão inundadas
(SPIRN 1995, p. 179).

No Japão, o Grupo Pingos de Chuva3 editou um manual que visa difundir a
vasta experiência japonesa nas técnicas de armazenamento de água de chuva. Os
reservatórios, denominados Tensuison, que significa “respeito à abençoada água da
chuva”, são apoiados ao chão, e a água armazenada é usada para irrigação de
plantas, no combate a incêndios e como alternativa nas estiagens.

A água

excedente é direcionada para canais de infiltração, garantindo a recarga de
aqüíferos e evitando enchentes (FENDRICH; OLIYNIK, 2002).

Gonçalves (2006, p. 80) menciona ainda que algumas cidades, estados e
países já adotam legislação específica para reuso de água e aproveitamento das
águas pluviais. Há exemplos nas cidades de Tóquio, Berlim, Sidney, e estados
como a Califórnia, Flórida e Texas nos EUA e no Reino Unido.

Na Austrália, estudos demonstram que os sistemas de aproveitamento da

2
3

Período de retorno ou tempo de recorrência de 10 anos.

Raindrops Group (Grupo Pingos de Chuva)- Grupo formado na cidade de Sumida, no Japão, que
publicou o livro intitulado Manual de Utilização das Águas Pluviais – 100 maneiras práticas (Título da
versão em português, 2002)
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água de chuva proporcionam uma economia no consumo de água nas residências
de 45%, e até 60% na agricultura (HEYWORTH et al., 1998 apud GONÇALVES
2006).

No Japão, pesquisas demonstraram que o uso da água reciclada (água de
chuva ou água servida) para fins não potáveis, gerou redução de 30% do consumo
da água potável das redes de distribuição (TOMAZ, 2005, p.8).

Nos EUA, Alemanha e Japão, são oferecidos incentivos para quem tem
interesse na implantação de sistemas para captação e aproveitamento de água de
chuva.

Em Hamburgo, na Alemanha, é concedido cerca de US$ 1500,00 a US$

2000,00 a quem aproveitar água de chuva. Hamburgo foi o primeiro estado alemão
a instalar sistemas de aproveitamento de águas de chuva, iniciando em 1988,
havendo até o ano 2000 aproximadamente 1500 sistemas privados funcionando
(TOMAZ, 2005, p. 26).

No Texas, a cidade de Austin fornece US$ 500,00 a quem instalar sistema de
captação de água de chuva (TOMAZ, 2005, p. 19).

May (2004, p. 44), menciona que o governo japonês implantou um programa
de coleta e aproveitamento de água de chuva em 16 cidades, onde é oferecida
ajuda financeira para usuários que queiram construir reservatórios ou mesmo valas
de infiltração. Em algumas cidades como Chofu, Yokohama, Mitaka e Otha Ward, o
governo chega a cobrir em 100% o custo de implantação das valas de infiltração.
(KITA et al., 1999 apud MAY 2004).

Segundo Gonçalves (2006, p. 81) o primeiro registro brasileiro de
aproveitamento de água de chuva é provavelmente o da Ilha de Fernando de
Noronha, cujo sistema foi construído pelo exército Norte Americano em 1943.
Todavia, o autor entende que a prática do aproveitamento de água de chuva não
acompanha o desenvolvimento do país, e somente nas últimas décadas é que sua
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aplicação tem ganho destaque principalmente na região do semi árido nordestino.

Notadamente nesta região é que se apresentam as mais expressivas
experiências brasileiras no aproveitamento da água pluvial, onde as práticas
assumiram a abrangência de implantação em programas governamentais, há
aproximadamente três décadas, quando em 1975 criou-se o Centro de Pesquisas
Agropecuárias do Trópico Semi Árido (CPTASA) que objetivava dentre outras ações,
a construção de cisternas para coleta e armazenamento de água de chuva para
consumo (GONÇALVES, 2006, p. 81).

Destaca-se ainda como ação mais recente o Programa de Formação e
Mobilização Social para a Convivência com o Semi-Árido: Um Milhão de Cisternas
Rurais (P1MC), lançado em 2000 por iniciativa da Articulação no Semi-Árido
Brasileiro (ASA), que reúne 750 organizações não governamentais, sindicais,
comunitárias, eclesiásticas, com o apoio do governo federal (SALATI, LEMOS e
SALATI, 2006, p. 53).

O Programa P1MC busca garantir a um milhão de famílias rurais carentes,
quase sempre dispersas, a superação de suas necessidades de água.

Com

financiamento de órgãos governamentais como o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate á Fome (MDS), esse programa já viabilizou a construção de mais
de 226.000 cisternas até abril de 2009, beneficiando cerca de 1,1 milhão de pessoas
(ALVES, 2009).

Quanto a implantação de técnicas de armazenamento de águas de chuva,
visando o amortecimento do pico das inundações urbanas, no Brasil destaca-se a
experiência mais recente e ainda em fase de implantação pelo governo do Estado
de São Paulo, por meio do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) da
Secretaria de Saneamento e Energia.

Trata-se do Plano Diretor de Macro

Drenagem do Alto Tietê (PDMAT), onde se distinguem as bacias de detenção
também chamadas de piscinões.
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5.3.2 Práticas de manejo de água de chuva visando o controle de inundações na
bacia hidrográfica do Alto Tietê

Segundo Canholi (2005, p. 273), o controle das inundações na bacia
hidrográfica do Alto Tietê representa uma das principais ações do governo do
Estado de São Paulo e fundamenta-se no princípio básico de que os principais
cursos d’água que compõem o denominado sistema de macrodrenagem da bacia rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí - não comportam tipo algum de escoamento que
supere as capacidades atuais ou as previstas nos projetos que se encontram em
implantação. Em outras palavras, o autor afirma que não se pode imaginar uma
nova ampliação da calha do rio Tietê, ou do rio Tamanduateí, dadas as severas
restrições e interferências impostas pelo meio urbano, sem mencionar os
insuportáveis custos que tais medidas implicariam (CANHOLI, 2005, p. 273).

Sob esta perspectiva, o Plano Diretor de Macro Drenagem da Bacia do Alto
Tietê – PDMAT - desenvolveu um extenso projeto de redução dos picos de
enchentes mediante implantação de bacias de detenção. Esse projeto vem sendo
empreendido pelo DAEE na Bacia dos rios Tamanduateí, Pirajuçara, Poá e outras
bacias da região (CANHOLI, 2005, p. 278).

As bacias de detenção, também conhecidas como piscinões, são constituídas
por reservatórios de água de chuva que controlam as descargas dos rios, e retardam
a chegada dos picos de vazão para jusante. Foram sugeridas por Saturnino de Brito
em 1925 quando da proposta de retificação do Rio Tietê. Todavia, a prática se deu
com experiências mais recentes, executadas pela prefeitura de São Paulo, das quais
se destaca o reservatório da Praça Charles Miller, no Vale do Pacaembú, e pelo
PDMAT, cujas ações visando obras de retenção tiveram início por volta de 1998,
com o Programa de Combate às Inundações da Bacia do Alto Tamanduateí
(REVISTA ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1998).

Foram inseridas como medidas não convencionais para regularização de
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vazões, num contexto ainda dominado pelo paradigma das obras de canalização,
onde a evolução urbana obrigava à sucessivas revisões nos projetos já implantados.
No trecho do rio Tietê, por exemplo, situado entre a foz do Tamanduateí e o
município de Osasco, a vazão de projeto para canalização do plano de 1894 era de
174 m3/s, passando a 400 m3/s no projeto de Saturnino de Brito (1925); 650 m3/s no
plano Hibrace (1968) e 1188 m3/s no projeto Promon, de 1986. Nesse ponto, a
capacidade de vazão do corpo hídrico é de 500 m3/s, havendo portanto uma
defasagem de mais de 100% com relação às vazões solicitadas. Essa defasagem
entre capacidades e demandas hidrológicas também é verificada em diversos rios e
córregos que sofreram intervenções na RMSP (CANHOLI, 2005, p. 277).

Diante da necessidade de urgentes providências no sentido de se adaptar o
sistema de drenagem para as grandes precipitações, o DAEE deu início em 1998 ao
Programa de Combate às Inundações da Bacia do Alto Tamanduateí, como parte do
PDMAT. Esse programa baseou-se num convênio firmado entre o Estado e as
prefeituras da região das cabeceiras do Tamanduateí, visando ações conjuntas para
solução dos problemas de drenagem que acometiam a bacia. Esta parceria consistiu
basicamente na doação ou desapropriação de terrenos por parte dos municípios
para a instalação por parte do governo do estado, de reservatórios de detenção de
enchentes. A construção dos reservatórios é feita em pontos estratégicos dos corpos
hídricos, visando deles absorver o volume excedente de água, antes que os
mesmos transbordem causando os alagamentos (REVISTA ÁGUAS E ENERGIA
ELÉTRICA, 1998).

Na concepção inicial do programa, o DAEE definiu a implantação de 46
Reservatórios de Retenção na Bacia do rio Tamanduateí, dos quais 09 áreas foram
escolhidas na bacia do Ribeirão dos Meninos, entre os municípios de São Bernardo
do Campo e Santo André (SÃO PAULO, 1999).

Tal como ilustrado na figura 02, esses dispositivos são executados por meio
da escavação de uma área situada geralmente às margens do corpo hídrico, e que
acaba por assumir o papel de uma nova várzea que possa acumular o excesso de
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água durante os eventos chuvosos. Um vertedor é instalado numa margem do rio,
cuja função é desviar a água da chuva para o reservatório, quando ela ultrapassar o
nível máximo da capacidade de escoamento do canal. Ao término da chuva, a água
armazenada é reconduzida ao corpo d´água, por gravidade ou por bombeamento,
conforme o sistema de operação in line ou off line4.

Alguns dos reservatórios

esgotados por bombeamento são acionados por equipamentos de telemetria, e sob
orientação de um trabalho de monitoramento do nível dos rios a jusante, verificando
a sua possibilidade de receber o volume de água armazenado (REVISTA ÁGUAS E
ENERGIA ELÉTRICA, 1998)
.

Figura 02: Princípios básicos do funcionamento dos reservatórios de retenção AC-1 e TC-2
Fonte: REVISTA ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (1998)

Diferentemente do reservatório implantado no Vale do Pacaembu na Praça
Charles Miller, os piscinões do PDMAT foram concebidos, em sua maioria segundo
a
4

experiência

de

Bordeaux,

na

França,

onde

as

áreas

destinadas

ao

São classificados como sistema in line, aqueles concebidos como uma extensão da várzea, onde o

curso d´água atravessa o reservatório no mesmo nível, e off line quando o curso d´água corre
paralelo ao reservatório. Em geral os sistemas in line tem esgotamento por gravidade, e os sistema
off line requerem esgotamento por bombeamento.
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armazenamento de deflúvios poderiam ser utilizadas no período de estiagem como
espaço de lazer (REVISTA ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1998).

Observa-se esta concepção de projeto na implantação original do reservatório
TM-7, apresentada na Figura 03, onde o mesmo é incrementado com campo de
futebol, quadra de esportes, play ground e vegetação.

Figura 03: Reservatório de retenção TM-7 – Implantação de arquitetura – Planta geral.
Fonte: JMR ENGENHARIA (1998)

Contudo, nota-se que esta finalidade, com freqüência, não tem sido cumprida.
A experiência de alguns dos reservatórios implantados pelo Plano Diretor de Macro
Drenagem do Alto Tietê constata que os mesmos têm assumido a função única de
amortecimento do pico de cheias, não se observando a utilização das grandes áreas
para lazer. Isto se deve certamente à má qualidade desses espaços no aspecto
paisagístico, ao grande acúmulo de sedimentos e lixo arrastados pelo sistema de
drenagem, que demandam onerosos e demorados serviços de manutenção, e ao
provável estado de contaminação destas áreas, mesmo após o esgotamento das
águas, por conta dentre outros, do despejo de lixo e esgotos in natura no sistema de
drenagem, o que torna temerosa a utilização desses espaços no período de
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estiagem. A qualidade das águas desses reservatórios tem gerado discussões sobre
o potencial dos mesmos para o desenvolvimento de fauna de mosquitos e roedores,
potenciais transmissores de patologias.

Centrada na temática da Saúde Pública, Silvério (2008), desenvolveu um
trabalho de monitoramento por 12 meses (março de 2006 a fevereiro de 2007), em
dois piscinões localizados na Zona Leste do município de São Paulo - Piscinões
Caguaçu e Inhumas. Nesse trabalho foi realizado o estudo da fauna de culicídeos5
nos reservatórios. Durante os meses de monitoramento, a autora constatou que as
áreas de estudo oferecem condições favoráveis ao desenvolvimento de formas
imaturas de mosquitos.

No período de estudo, observou-se que na fase de

esgotamento dos reservatórios, ocorre a formação de criadouros, especialmente nas
estruturas hidráulicas como nas canaletas, próximos às bombas e no vertedouro.
Fatores como a qualidade da água e presença de matéria orgânica foram
determinantes para a elevada concentração de mosquitos imaturos registrada no
piscinão Caguaçu.

Nesta pesquisa, comprovou-se que os reservatórios são potenciais criadouros
de espécies vetoras, cabendo destacar o Aedes aegypti, principal transmissor do
vírus da dengue, e que tem recebido atenção especial dos órgãos de saúde pública.
Entende-se portanto que a existência dos reservatórios no ambiente urbano
demandam

também

das

autoridades

competentes

urgentes

ações

de

monitoramento, em face do risco iminente de desenvolvimento de patologias de
veiculação hídrica.

O grande acúmulo de sedimentos que se deposita nesses reservatórios a
cada estação chuvosa constitui outro fator que inviabiliza a utilização dos espaços

5

Família de insetos dípteros, nematóceros. Conhecidos como pernilongos, mosquitos, carapanãs e muriçocas,

constituem grande família, em que as fêmeas são hematófagas e causam prejuízos graves, servindo de vetores
na transmissão de doenças.
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durante a estiagem. Os trabalhos de retirada e transporte desses sedimentos
tendem a ser demorados e onerosos, gerando inclusive um impasse entre o poder
municipal e estadual quanto à obrigatoriedade de execução e custeio desses
serviços.

Tomaz (2002) apresenta dados referentes à experiência do SEMASA
(Saneamento Ambiental de Santo André) com relação ao acúmulo de sedimentos
nos reservatórios de retenção de enchentes. Para o reservatório denominado AM-3,
localizado na bacia do Ribeirão dos Meninos, obteve-se o volume médio anual de
acúmulo de sedimentos de 6,7 m3/ha/ano. O custo médio de retirada, transporte e
deposição dos sedimentos em aterros sanitários é estimado em US$ 3,00/m3/ano,
que representa 10% do custo médio de construção de um reservatório, estimado em
US$ 30,00/m3. Com os dados do SEMASA, observa-se que a manutenção dos
reservatórios de retenção no Brasil tem custos muito elevados, sobretudo se
comparados aos custos nos Estados Unidos, que variam de 3% a 6% ao ano do
custo de construção.

5.4

Síntese das observações sobre as práticas de manejo das águas de chuva

Este relato como um todo, apresenta sucintamente mais de três milênios de
história com registros de experiências humanas, no manejo das águas de chuva.
Nesta síntese, verifica-se que o crescimento urbano constitui um fator determinante,
enquanto seus impactos demandaram a aplicação das práticas de manejo de forma
abrangente, e para múltiplas finalidades.

Nota-se que na antiguidade construíam-se reservatórios de água pluvial para
provimento das necessidades humanas de abastecimento. Na atualidade as
demandas por armazenamento de água de chuva vão muito além desse requisito
básico, e sugerem que as práticas de manejo resultem também em ferramenta de
mitigação de enchentes, de eficiência do uso da água, e de controle da poluição
difusa.
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De maneira isolada, as práticas de armazenamento concebidas para a escala
da macro bacia urbana são geralmente direcionadas ao amortecimento de deflúvios,
e inviabilizam na maioria das vezes a utilização desta reserva para outras
finalidades, em face do seu alto grau de contaminação.

Sob esse aspecto, cabe comentar que as águas contaminadas, sedimentos e
lixo carreados para os reservatórios, fazem com que os mesmos sejam motivo de
contestação pelas comunidades. Essas questões atingem diretamente a população
residente nas proximidades dos mesmos, pela proliferação de insetos e roedores,
dentre outros transtornos causados pela condição temerosa em habitar junto a um
dispositivo que armazena esgotos e lixo.

Nesse contexto, levantam-se questionamentos quanto a ser adequada a atual
estratégia de combate às enchentes urbanas na Região Metropolitana de São Paulo,
cuja prática mais relevante constitui a execução dos reservatórios de retenção de
enchentes, conhecidos por piscinões.

Canholi (2009), afirma que os resultados obtidos até o momento na redução
dos riscos às enchentes permitem afirmar, sem sombra de dúvida, que está se
trilhando por uma rota acertada. A adoção das obras de reservação, em substituição
às práticas de canalizações e retificações de córregos, resulta de uma visão
integrada do plano diretor de macro drenagem, que tornou possível priorizar obras e
ações corretivas e preventivas, evitando-se intervenções pontuais que simplesmente
deslocavam os pontos de enchente. O citado autor, porém alerta que as áreas
críticas sujeitas a inundações ainda são significativas, e os déficits ainda são
enormes, demandando ações estruturais (obras) complementadas por ações de
educação ambiental e medidas não estruturais, visando sua sustentabilidade
(CANHOLI, A. P.; SANTOS, A. R.; 2009).

Já Santos (2009), considera o piscinão um atentado urbanístico, sanitário e
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ambiental, em virtude dos riscos que apresenta pelo assoreamento de sedimentos,
lixo, e pelo altíssimo e perigoso grau de contaminação das suas águas. O autor
chama a atenção para que se tenha um melhor entendimento da equação básica do
fenômeno das enchentes, que é sustentada pela cultura tecnológica da
impermeabilização e da erosão. Essa questão é que deveria ser atacada como
objetivo de ordem complementar, mas tem sido relegada pela administração pública.
No controle às práticas de impermeabilização do solo e erosão, o autor menciona
um rol de dispositivos, constituídos por pequenos e médios reservatórios domésticos
e empresariais de água de chuva, estacionamentos, praças, quintais, calçadas,
valetas, pátios e tubulações drenantes, poços e trincheiras de infiltração, mais o
intenso plantio de arvores e de bosques florestados (CANHOLI, A. P.; SANTOS, A.
R.; 2009).

Diferentemente das práticas de controle do escoamento concebidas para a
escala da macro bacia, estas sugeridas por Santos, são concebidas para a escala
da micro bacia ou do lote, e carregam em si o benefício de possibilitar
concomitantemente o aproveitamento da água, o amortecimento dos picos de
enchentes, e o controle da poluição difusa,

além de propiciarem a recarga de

aqüíferos.

Analisando as proposições dos dois autores, há ponto de consenso no fato de
que o controle do escoamento é necessário nas bacias urbanas, para minimizar
impactos danosos sobre o manejo das águas de chuva.

Todavia, entende-se que as práticas do PDMAT (SÃO PAULO, 1999)
concebidas para a macro bacia, e onde predomina a implantação dos piscinões,
surgiram num contexto onde as obras demandavam resultados imediatos, por conta
de grandes danos causados anualmente pelas inundações na Região Metropolitana.
Surgiram como medida principalmente corretiva numa condição já instalada de
alagamentos em níveis insustentáveis. É importante salientar que a preocupação
com o controle da impermeabilização do solo é também premissa do PDMAT, que
apresenta propostas nessa linha como medidas não estruturais, a serem
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implementadas pelas prefeituras, junto a um gradativo trabalho de educação
ambiental com as comunidades (SÃO PAULO, 1999).

As práticas concebidas para a escala da micro bacia, sugeridas por Santos,
(CANHOLI, A. P.; SANTOS, A. R.; 2009) constituem ações de aspecto preventivo, e
também de remediação, mas com previsão de resultados a médio e longo prazos, já
que são implantadas de forma distribuída na bacia, e com a participação da
comunidade, o que demanda um trabalho prévio de educação ambiental. Constitui
no seu âmago uma importante mudança no padrão de ocupação do lote, no que se
refere ao controle da impermeabilização do solo, e que deve ser aculturada pela
população e pelos profissionais da construção civil.

Dessa forma, entende-se que não haveria como aplicar as práticas sugeridas
por Santos visando uma remediação e resultados imediatos, já que isso dependeria
da adesão e de investimentos prontos, para intervenções em lotes individualizados
na bacia. Há que se considerar ainda as dificuldades técnicas a serem enfrentadas
quando as ferramentas de manejo devem ser inseridas em situações já
consolidadas

de

ocupação,

visando

resultados

em áreas já densamente

urbanizadas.

Entende-se por fim, que apesar dos seus efeitos negativos, os reservatórios
de detenção de enchentes ainda constituem a solução para resultados em curto
prazo e de grande amplitude, e que não deve ser descartada enquanto alternativa.

Nas áreas consolidadas, é fundamental aplicar um misto de ações de
mitigação concebidas para a escala da macro e da micro bacia urbana
concomitantemente. Uma prática não descarta a outra, de maneira alguma, em
função do tempo diferenciado dos resultados obtidos com as mesmas, e do
monitoramento que só é possível com os dispositivos implantados para a macro
bacia.
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Acredita-se, portanto, que sejam pertinentes as críticas hoje dirigidas aos
piscinões, cabendo uma revisão de concepção quanto aos impactos negativos que
carregam. Por esses impactos, é recomendável que sejam de fato evitados, e para
isto, há que se promover uma ocupação mais sustentável do solo, sobretudo para as
novas áreas a serem urbanizadas.

A preservação de várzeas e encostas e o

controle da impermeabilização do solo, da erosão, constituem as principais ações
que devem ser praticadas rigorosamente num novo paradigma. Estas por sua vez
devem ser seguidas de práticas para uma melhor disposição dos resíduos e para
redução da contaminação dos corpos hídricos.

A presente dissertação focaliza o aspecto da ocupação sustentável, no que se
refere ao controle da impermeabilização do solo, por meio do controle na fonte do
escoamento superficial. No capítulo a seguir, faz-se uma abordagem sobre os
conceitos e técnicas para implantação das medidas de controle do escoamento, e
apresenta-se um rol de alternativas sustentáveis para manejo das águas pluviais.
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6

MEDIDAS DE CONTROLE DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL

Os efeitos da urbanização sobre o ciclo hidrológico resultam em alterações de
ordem qualitativa e quantitativa sobre a produção e conservação dos mananciais.
Destas alterações, destacam-se aquelas que provocam o aumento do escoamento
superficial, e que por sua vez demandam medidas de controle para minimização dos
impactos no meio urbano.

As medidas de controle do escoamento superficial têm por objetivo exercer
um domínio sobre as águas nesse ciclo hidrológico alterado pela ocupação urbana.
Na definição de Canholi (2005, p. 25), as medidas de controle do escoamento são
denominadas medidas de correção ou prevenção que visam minimizar os danos das
inundações, e são classificadas de acordo com sua natureza em medidas estruturais
e medidas não estruturais.

Para Tucci (2006, p. 408), as medidas são classificadas como estruturais,
quando o homem modifica o rio, e em não estruturais, quando o homem convive
com o rio.

No primeiro caso, estão as medidas de controle por meio de obras

hidráulicas, tais como barragens, diques e canalização, entre outras. No segundo
caso, encontram-se medidas do tipo preventivo, tais como zoneamento de áreas de
inundação, alerta e seguros.

Evidentemente as medidas estruturais envolvem

custos maiores que as medidas não estruturais.

Corroborando com a definição de Tucci, para Canholi (2005, p. 25) as
medidas estruturais correspondem à obras visando correção ou prevenção dos
problemas decorrentes de enchente. As medidas não estruturais visam os mesmos
objetivos por meio da introdução de normas, regulamentos e programas que visem o
disciplinamento do uso do solo, a implementação de sistemas de alerta e a
conscientização da população para manutenção dos sistemas de drenagem.
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Canholi (2005, p. 31) menciona ainda que no campo das medidas estruturais,
há as medidas convencionais e as não convencionais. Entendendo as medidas
convencionais como àquelas que remetem ao conceito tradicional de canalização
dos corpos d água e drenagens, com a remoção rápida dos escoamentos, as
medidas não convencionais são constituídas por estruturas, obras e dispositivos
com conceitos de projeto que visam à retenção dos escoamentos, pelo incremento
do processo da infiltração ou por armazenamento dos deflúvios.

O autor comenta que as obras e os dispositivos aplicados para favorecer a
reserva dos escoamentos, constituem o conceito mais significativo e de amplo
espectro no campo das medidas inovadoras em drenagem urbana, objetivando
promover a redução do pico das enchentes por meio do amortecimento das ondas
de cheia obtido pelo armazenamento de parte do escoamento (CANHOLI, 2005, p.
35).

As obras e dispositivos que visam a detenção dos escoamentos são
classificados de acordo com a sua localização no sistema de drenagem, em
dispositivos de contenção na fonte, e dispositivos de contenção à jusante.

Os dispositivos de contenção a jusante, são obras cujos reservatórios são
destinados a controlar os deflúvios provenientes de partes significativas de uma
bacia (CANHOLI, 2005, p. 37). Cita-se como exemplo os reservatórios de retenção
de enchentes implantados pelo PDMAT na RMSP.

Numa concepção diferenciada, os dispositivos de contenção na fonte são de
pequenas dimensões e distribuídos pela bacia, localizados próximos aos locais onde
os escoamentos são gerados (fonte), permitindo assim melhor aproveitamento do
sistema de condução do fluxo a jusante (CANHOLI, 2005, p. 37).

Em outras

palavras, os dispositivos de contenção na fonte são concebidos para mitigar os
impactos da ocupação urbana, no local onde os mesmos foram gerados.
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Para Canholi (2005, p. 37) há vantagens e desvantagens na utilização dos
dispositivos de contenção na fonte, com relação aos de contenção a jusante. O fato
de que esses primeiros são compostos por pequenas unidades de reservação, pode
simplificar a alocação de custos dada a relação direta entre área urbanizada e
deflúvio, o que pode resultar numa menor sobrecarga para o agente público sobre
algumas áreas controladas. Todavia, os custos de implantação, manutenção e
operação podem se elevar em razão da multiplicação das unidades, o que por sua
vez dificulta também a avaliação do desempenho global do sistema para fins de
dimensionamento e projeto. O timming da composição dos hidrogramas dos vários
reservatórios individuais não deve resultar numa nova ampliação dos deflúvios, no
caso de todos reservatórios descartarem o volume armazenado ao mesmo tempo
(CANHOLI, 2005, p. 57).

Quanto às desvantagens para implantação das bacias de contenção a
jusante, Canholi (2005, p. 57) apresenta somente a dificuldade para obtenção e
aquisição das grandes áreas demandadas para a execução dos dispositivos, e a
possível oposição das comunidades locais à implantação dos reservatórios.

Tucci (2006, p. 418) corrobora com as conclusões de Canholi, no que se
refere ás dificuldades no controle, projeto e manutenção de um grande número de
sistemas de detenção na fonte, bem como, quanto aos prováveis altos custos de
operação. Todavia, o autor ressalta que o controle local do escoamento superficial
gera aumento da eficiência dos sistemas de drenagem já implantados à jusante, do
mesmo modo que acabam por contribuir com a capacidade de controle de
enchentes desses sistemas.

6.1

Controle do escoamento na fonte

Tucci (2006, p. 418) menciona que as principais medidas de controle do
escoamento na fonte, constituem aquelas localizadas no lote, estacionamentos,
parques e passeios. Ele as classifica de acordo com a disposição do escoamento,
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em duas situações, a saber:

• O aumento de áreas de infiltração e percolação.
• O armazenamento temporário em reservatórios residenciais ou
telhados.

6.1.1 Aumento das áreas de infiltração e percolação

O aumento das áreas de infiltração e percolação pode ser obtido pelo
aumento de áreas permeáveis no lote, e pode ser incrementado pela implantação de
dispositivos de infiltração. Esses dispositivos são criados para potencializar a área
de infiltração, por meio da criação de camadas reservatórios (drenos), onde a água
fica retida até a sua total absorção pelo solo.

A eficácia das áreas de infiltração no amortecimento de deflúvios está
relacionada à capacidade do solo para absorção do fluxo de água precipitada na
superfície, ou seja, depende diretamente da sua taxa de infiltração. A capacidade
de infiltração ou taxa de infiltração é a razão máxima com a qual o solo em uma
dada condição é capaz de absorver água (WISLER E BRATER apud VILLELA e
MATTOS, 1975, p. 69). Esta propriedade geralmente é expressa em mm/h.

A velocidade de absorção desse fluxo de água por meio da camada de
superfície (zona não saturada) até o lençol freático (zona saturada) é denominada
percolação ou filtração. A capacidade de infiltração e de percolação do solo depende
das suas características e do estado de umidade de sua camada superior (TUCCI,
2006, p. 418).

Para Canholi (2005, p. 39) esta capacidade está relacionada à cobertura
vegetal, tipo de solo, condições do nível freático e qualidade das águas de
drenagem. No que se refere à cobertura vegetal, Canholi (2005, p. 41) menciona
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que a vegetação, mesmo que seja um gramado, é importante na conservação de
superfícies permeáveis, que podem colmatar com a decantação de partículas finas.
As raízes contribuem para a manutenção da permeabilidade das superfícies, bem
como a grama em si pode restringir o trânsito indesejável nestas áreas, minimizando
os efeitos de compactação desse solo.

No que se refere ao tipo de solo na capacidade de infiltração de uma
superfície, a porosidade efetiva constitui um fator determinante. Villela e Mattos
(1975, p. 75) definem porosidade como a relação entre o volume de vazios e o
volume total de uma amostra de solo analisada. Para Canholi (2005, p. 40) a
porosidade efetiva é definida como a quantidade de água que um solo pode drenar.
A tabela 01 fornece valores aproximados de porosidades efetivas para vários tipos
de solos e pavimentos, onde se observa que quanto mais argiloso o solo, menor é a
porosidade efetiva, e conseqüentemente a sua capacidade de drenagem.

TIPO DE SOLO / PAVIMENTO

POROSIDADE EFETIVA (%)

Pedra britada

30

Cascalho e Macadame

40

Cascalho (2 – 20 mm)

30

Areia

25

Canaleta preenchida com cascalho

15 – 25

Argila expandida

5 – 10

Argila ressecada

2–5

Siltes e argilas (abaixo da superfície)

0

Tabela 01: Porosidade efetiva de solos e pavimentos
Fonte: Urbornas e Glidden (1982 apud CANHOLI, 2005. p. 40)

As condições de nível freático também interferem com a capacidade do solo
para a disposição das águas drenadas. Em terrenos com lençol freático raso, a
região da zona não saturada tende a ser estreita, comprometendo a capacidade de
volume de armazenamento antes de se atingir a zona saturada.

Por esta razão, Canholi (2005, p. 39) cita que a verificação da capacidade de
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drenagem do solo requer o conhecimento da distancia entre a superfície do terreno
e o nível freático; da declividade da superfície freática; da profundidade e direção do
fluxo subterrâneo, e por fim da variação do nível d água ao longo do ano.

A qualidade das águas de drenagem interfere no processo de infiltração
quando águas saturadas por sedimentos e partículas finas, óleos e graxas ou outros
poluentes, provocam a colmatação ou o comprometimento das superfícies
permeáveis, reduzindo a sua capacidade de infiltração.

Com todas as variáveis que interferem na definição da capacidade de
infiltração do solo, recomenda-se sempre que esse dado, quando necessário, seja
medido no campo.

Dentre os métodos utilizados na medição da capacidade de infiltração do
solo, destaca-se a utilização dos infiltrômetros, equipamento ilustrado na figura 04. O
infiltrômetro é um equipamento que consiste basicamente de dois cilindros
concêntricos e um dispositivo de medir volumes da água do cilindro interno. O
cilindro externo existe somente para prover a quantidade de água necessária ao
espalhamento lateral devido a capilaridade, deixando a infiltração propriamente dita
ser medida à área limitada pelo cilindro interno (VILLELA; MATTOS, 1975, p. 70).

No teste do infiltrômetro (figura 04), faz-se a leitura da variação do volume de
água no tempo, por meio de medições periódicas da altura da lâmina d água. Temse por fim o resultado da taxa de infiltração do solo, em mm/h.
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Figura 04: Infiltrômetro de duplo anel
Fonte: Aguamarket (2011)

Tucci (2006, p. 418) ressalta que determinados tipos de solo têm maiores
dificuldades de percolação e pequena capacidade de armazenamento, o que
inviabiliza seu uso como superfícies de infiltração, por que poderão manter altos
níveis de água por muito tempo, surtindo pouco efeito na redução do volume final do
hidrograma6.

A capacidade de infiltração das diversas superfícies no ambiente urbano pode
ser potencializada com a criação de dispositivos, como se relata a seguir.

6.1.1.1 Superfícies ou planos de Infiltração

O aumento das áreas de infiltração ou percolação pode ser obtido
simplesmente pela criação de superfícies ou planos de infiltração. Tucci (2006, p.
418) define estas áreas como sendo gramados laterais que recebem a precipitação
de uma superfície impermeável, como residências ou edifícios. Canholi (2005, p.
40) fala que a forma mais simples de disposição no local das águas precipitadas, é
permitir que percorram um terreno coberto por vegetação.

6

Hidrograma ou hidrógrafa é a representação gráfica da variação da vazão em relação ao tempo.

(VILLELA; MATTOS, 1975, pg. 104)
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A eficácia desses planos de infiltração como medida de controle na fonte está
condicionada á todas as questões já mencionadas, sobre a capacidade dos solos na
absorção das águas precipitadas, ou seja, um gramado sobre um solo com baixa
taxa de infiltração vai absorver pouco volume de precipitação, e logo gerará
escoamento superficial.

Rodrigues Júnior et al. (2007) desenvolveu um experimento que mediu a
capacidade de absorção de águas precipitadas em alguns tipos de solo.

O

experimento visava quantificar a área de florestamento compensatório visando a
retenção de água no solo na bacia hidrográfica do ribeirão Itaim, em Taubaté, SP.

O estudo de caso baseou-se na verificação da capacidade de retenção de
água no solo, por meio de testes de infiltração (metodologia do Infiltrômetro de Anéis
Concêntricos), aplicados em três tipos de superfícies: floresta, pastagem e eucalipto.
O solo da área do experimento foi classificado como latossolo vermelho amarelo
textura areno argilosa.

No relato conclusivo, o autor verificou que dentre três usos de solo
considerados (floresta, pastagem e eucalipto), o solo na condição de floresta é o que
possui maior velocidade de infiltração básica e menor percentual perdido do volume
destinado à infiltração, ou seja, infiltrou-se 85,45% e escoou-se 14,55% do volume
precipitado. Considerando por sua vez, nula a perda de água de 14,55 % nas áreas
de florestas, por representar a situação anterior ao desenvolvimento urbano,
observa-se que nas áreas de pastagem a perda em excesso que gerará escoamento
superficial é de 81,56%. Para a superfície de eucaliptos, a perda em excesso é de
74,80% do volume precipitado, conforme se verifica na tabela 02.
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Uso e
ocupação do
solo

Infiltração média

% dos volumes destinados a
infiltração

mm/h

%

Perdido

Perdido
padrão

Perda em
excesso

Floresta

417

85,45

14,55

14,55

0,00

Pastagem

19

3,89

96,11

14,55

81,56

Eucalipto

52

10,66

89,34

14,55

74,80

Total

488

100

Tabela 02: Volumes percentuais das perdas e das perdas em excesso de água precipitada
que deveria infiltrar no solo da bacia hidrográfica do Ribeirão Itaim, Taubaté, SP.
Fonte: RODRIGUES JÚNIOR et al, (2007, p. 71)

Observa-se nesse experimento, que o potencial de infiltração esta relacionado
ao tipo de solo, mas também ao uso que no caso é diferenciado pelos três tipos de
cobertura vegetal.

Em que pese o fato de esse ensaio ter sido realizado numa área não
urbanizada e não impermeabilizada, os resultados nos dão um parâmetro de
comparação entre os volumes de deflúvios gerados anteriores ao desenvolvimento
urbano, e àqueles gerados por superfície permeável, porém desmatada, como seria
o caso da pastagem, e até da superfície de Eucaliptos.

Considerando que a

infiltração média natural da floresta é da ordem de 85%, pode-se entender que o
escoamento superficial na situação pré-desenvolvimento gire em torno de 15%. Da
mesma forma, observa-se que na situação de cobertura vegetal menos expressiva,
considerada a pastagem, a perda de água em excesso e que gera escoamento
superficial é de 81,56%, com relação a situação anterior ao desenvolvimento urbano.
Pode-se entender analogamente que a superfície de pastagem se assemelha aos
gramados e jardins urbanos, cabendo portanto aos mesmos uma taxa expressiva de
escoamento superficial, em comparação com a situação pré desenvolvimento.

Nesta mesma linha, Araújo, Tucci e Goldenfum (2000, p. 27) desenvolveram
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um experimento para avaliação da eficiência de pavimentos permeáveis na
absorção de água e redução de escoamento superficial. Por esse experimento os
autores estudaram superfícies de solo compactado, pavimento em concreto
impermeável e concreto poroso, blocos de concreto tipo blockets, paralelepípedos
de granito e blocos vazados de concreto. Nos resultados do experimento, verificouse que a superfície em solo compactado gerou um escoamento superficial de 66%
muito próximo ao gerado pelas superfícies de paralelepípedo e blockets, com 60% e
78% respectivamente. As superfícies estudadas são apresentadas na figura 05, e os
resultados obtidos com o experimento são apresentados na tabela 03:

Figura 05: Pavimentos utilizados no experimento
Fonte: Araújo, Tucci e Goldenfum (2000)

Solo
Compactado

Concreto

Bloco de
Concreto

Paralelepípedo

Concreto
Poroso

Blocos
Vazados

Data

3/6/1998

28/10/1998 29/7/1998 13/10/1998 13/4/1998 27/1/1999

Hora início

14h06min

15h15min

15h20min

11h20min

112

110

116

110

120

110

Chuva total (mm)

18,66

18,33

19,33

18,33

20

18,33

Escoamento total (mm)

12,32

17,45

15,00

10,99

0,01

0,50

Coeficiente de escoamento

0,66

0,95

0,78

0,60

0,005

0,03

Umidade inicial do solo (cm3/cm3)

32,81

32,73

32,71

32,72

0,329

32,24

Intensidade simulada (mm/h)

14h55min 10h08min

Tabela 03: Resumo dos resultados obtidos no experimento onde se mediu o escoamento
superficial gerado em superfícies diversas.
Fonte: Araújo, Tucci e Goldenfum (2000)
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Sem desconsiderar o fato de que o solo compactado tem prejudicada sua
capacidade de infiltração em comparação com a superfície gramada, têm-se nesse
experimento mais uma amostra de que as superfícies simplesmente permeáveis
nem sempre representam expressiva contribuição para disposição de águas
precipitadas em face da sua reduzida capacidade de infiltração e armazenamento.
É interessante ressaltar também que esse experimento extingue o mito de que os
pisos de paralelepípedo e bloco de concreto tenham alta capacidade de absorção do
volume de precipitação.

Desta forma, observa-se por fim que os dispositivos de controle do
escoamento que dispõem de um reservatório constituído, são mais eficientes na
disposição de águas precipitadas, inclusive quanto a atender a um dimensionamento
do potencial de abate de carga de impacto por impermeabilização do solo.

6.1.1.2

Valetas de infiltração, reservatório de infiltração e jardins de chuva

Tal como as áreas gramadas e jardins, esses dispositivos realizam o controle
do escoamento na fonte por meio da infiltração da água no solo. Há, contudo o
diferencial de que todos eles caracterizam-se como reservatórios, criados por meio
da escavação de áreas configurando bacias onde a água fica retida até sua total
absorção pelo solo.

Tucci ( 2006, p. 419) descreve as valetas ou valos de infiltração como sendo
dispositivos

de

drenagem

lateral,

utilizados

paralelos

às

ruas,

estradas,

estacionamentos e conjuntos habitacionais, para concentrarem o fluxo das áreas
adjacentes, criando condições para infiltração ao longo do seu comprimento, tal
como apresentado na figura 06. Destaca que o dispositivo funciona como um
reservatório de detenção a medida que a drenagem que escoa para o valo é
superior à sua capacidade de infiltração, e ressalta ainda que tal dispositivo permite
uma redução da quantidade de poluição transportada a jusante, naturalmente por
conta do tempo de infiltração que gera decantação de sólidos.
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Figura 06: Valetas de infiltração abertas
Fonte: Portland (2002 apud CANHOLI, 2005, p.42)

Canholi (2005, p. 41) destaca que as valetas de infiltração devem ser
revestidas com vegetação para conservação da permeabilidade da superfície do
solo, que pode colmatar com a decantação de partículas finas, havendo ainda a
possibilidade de que eventualmente seja necessária a retirada do material
acumulado para restaurar a capacidade de infiltração. O autor menciona ainda que
as valetas de infiltração possam ser complementadas por trincheiras, conforme se
verifica na figura 07.
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Figura 07: Valeta de infiltração complementada com trincheira de percolação
Fonte: Urbornas (1992 apud CANHOLI, 2005, p. 43)

Tomaz define com maior especificidade os reservatórios de infiltração e os
jardins de chuva. (figura 08) Os reservatórios de infiltração são bacias rasas e secas,
com altura máxima de 1,00 m, cujo objetivo é que as águas fiquem retidas até a sua
total infiltração no solo. O jardim de chuva trata-se do mesmo dispositivo, com o
diferencial de que se explora o potencial de ajardinamento da bacia com plantas
nativas e de raízes profundas (de 2,0 a 4,0 m) e que resistam aos alagamentos
periódicos (TOMAZ, 2009).

Figura 08: Jardim de chuva alagado e reservatório na fase de escavação da vala com
bermas
Fonte: Tomaz (2009)

O autor destaca a viabilidade de que esses reservatórios sejam de pouca
profundidade, para diminuir o tempo de residência da água, o que resultará num
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menor desenvolvimento de algas e numa maior facilidade de manutenção, sobretudo
na remoção da camada fina de sedimentos que se deposita no fundo (TOMAZ,
2009. p. 48-8).

Tomaz menciona também que estas bacias podem dispor de um reservatório
para pré tratamento, o qual pode constituir-se de uma faixa de filtro gramada ou de
uma compartimentação da vala, reservando uma área a montante para remoção de
lixo, detritos e sedimentos, e onde armazena-se de 10% a 25% do volume previsto
para retenção, conforme esquema da figura 09 (TOMAZ, 2007. p. 11-5).

Figura 09: Esquema de pré-tratamento de água de chuva
Fonte: Canadá (2001 apud Tomaz, 2007)

Na remoção de detritos sólidos, as valetas ou reservatórios de infiltração
podem também ser instalados em conjunto com uma cerca de sedimentos, tal como
o exemplo da figura 10. Esta cerca é feita em manta geotêxtil fixada em postes
cravados no solo, e deve ser utilizada principalmente quando da execução de
empreendimentos onde há desmatamentos e são potencializados processos
erosivos (TOMAZ, 2006, p. 12-4).
Este dispositivo é de uso provisório, indicado para minimizar o arraste de
sedimentos para os corpos hídricos oriundo de processos erosivos e falta de
cobertura vegetal. Constitui medida importante para execução em obras de
movimento de terra, recomendável para constar como exigência na emissão de
alvarás de terraplanagem pelos órgãos públicos. Segundo Tomaz, a eficiência da
cerca na remoção de sedimentos é da ordem de 80%.
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Figura 10: Valeta com cerca de sedimentos em Iowa (USA)
Fonte:Tomaz (2007, p. 12.3)

6.1.1.3 Trincheiras de infiltração, bacias de percolação

Esses dispositivos promovem o controle do escoamento superficial na fonte,
também por meio da infiltração da água no solo, e todos eles caracterizam-se como
reservatórios que possibilitam uma retenção e percolação gradativa da água
armazenada.

Os mesmos diferem das valetas de infiltração, reservatório de

infiltração e jardins de chuva por que contemplam bacias preenchidas por material
granular, que possibilitam aos mesmos ter maior profundidade, e conseqüentemente
menores áreas de projeção dentro do lote. Para esses dispositivos, considera-se
como plano infiltrante o fundo ou as laterais da vala escavada e preenchida por
pedra.

As trincheiras de percolação (figura 11) são dispositivos constituídos por uma
valeta preenchida por material granular, (cascalho, seixo, brita) envolto por um filtro
geotêxtil que impede a entrada de material fino na estrutura. A trincheira funciona
como um reservatório de amortecimento de pico de cheias, onde o volume de água
fica armazenado até sua infiltração no solo. A drenagem dos volumes excedentes á
capacidade da trincheira pode ser realizada por um tubo perfurado colocado em
meio ao material granular. (AZZOUT et al., 1994; BALADES et al., 1998; apud
SOUZA, 2002, p. 21)
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Figura 11: Trincheira de Infiltração ou percolação
Fonte: Schueler (1987 apud SOUZA, 2002, p. 22)

As trincheiras de percolação podem ter a superfície coberta por uma camada
de areia grossa, por um piso drenante, ou o material granular poderá ficar exposto à
superfície. O fato é que esse dispositivo pode receber as águas de drenagem da
superfície do solo, e/ou de tubulação inserida em meio ao material granular, tal como
ilustrado na figura 12.

Figura 12: Esquema de trincheira de Infiltração que recebe água da superfície e por
tubulação subterrânea
Fonte: Alberta (1997 apud TOMAZ, 2007, p. 10-5)
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Em face da necessidade de escavação para criação das superfícies de
infiltração e preenchimento com material granular, Tucci (2006, p. 419) menciona
que esses dispositivos devem ser implantados onde o lençol freático seja profundo,
criando-se o necessário espaço para armazenamento do volume de precipitação
sem haver a contribuição das águas subterrâneas.

Na definição de Canholi (2005, p. 43) as bacias de percolação são
construídas por meio da escavação de uma valeta, que posteriormente é preenchida
com brita ou cascalho, sendo sua superfície reaterrada, de modo que o dispositivo
recebe o volume de precipitação por meio de tubulação direcionada ao material
granular, tal como ilustrado na figura 13.

Figura 13: Bacia de percolação em uma residência.
Fonte: Canholi (2005. p. 43)

6.1.1.4 Meio fio permeável e entrada permeável na micro drenagem

Os sistemas de micro drenagem convencionais das vias públicas, são
constituídos por guias e sarjetas (meio fio) que direcionam o volume de precipitação
para as caixas de captação, denominadas bocas de lobo ou leão. Estas por sua vez
recolhem a água, conduzindo-a para galerias, geralmente tubulares em concreto,
que tem a função do afastamento rápido do escoamento superficial da precipitação,

75

gerado por impermeabilização do solo.

Como medidas alternativas desse sistema, Tucci (2006, p. 421) apresenta o
meio fio permeável e as entradas permeáveis na micro drenagem convencional.
Trata-se tão somente da mudança do conceito de afastamento do escoamento
superficial captado, permitindo que uma parte seja infiltrada no solo, por meio
basicamente da execução de trincheiras de infiltração na base dos dispositivos,
como se observa na figura 14.

Figura 14: Meio fio permeável e entrada permeável na micro drenagem / boca de leão
convencional com trincheira de infiltração.
Fonte: Tucci (2006, p. 421)

6.1.1.5 Pavimentos permeáveis

Pavimentos permeáveis são dispositivos que promovem o controle na fonte,
por meio do armazenamento do volume de escoamento superficial, num reservatório
de pedras localizado geralmente sob o piso. A captação desse volume de água é
feita pela superfície permeável do pavimento, que pode ser em blocos vazados em
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concreto, concreto poroso ou asfalto poroso. Esta capa de revestimento age como
um conduto rápido para o escoamento chegar ao reservatório de pedras, quando
poderá ser infiltrado no solo, ou coletado por tubos de drenagem para lançamento
numa rede. A capacidade drenante do pavimento poroso é determinada pela
espessura do reservatório de pedras, mais o escoamento infiltrado no solo
(ARAUJO; TUCCI, GOLDENFUM, 2000. p. 22).

Em outras palavras, o pavimento

permeável nada mais é do que um piso drenante executado sobre uma bacia de
percolação.

Segundo Schueller (1987, apud Araujo, Tucci e Goldenfum, 2000, p. 21) os
pavimentos permeáveis são compostos por duas camadas de agregados. Uma de
agregado fino ou médio e outra de agregado graúdo, mais a camada do pavimento
permeável propriamente dita. Verificam-se na figura 15 as camadas de agregados
sob o pavimento, bem como a base protegida por filtro geotêxtil. Na figura 16 os
blocos de concreto vazados são colocados sobre uma camada de areia, sob a qual
são colocados filtros geotêxteis que impedem a migração do material fino para a
camada granular (ARAUJO; TUCCI; GOLDENFUN, 2000. p. 22).

Figura 15: Pavimento permeável em concreto ou asfalto poroso, e em blocos vazados
Fonte: Urbornas e Stahre (1998 apud Araujo, Tucci e Goldenfum, 2000, p.23)
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Figura 16: Pavimento permeável
Fonte: Geórgia (2000 apud TOMAZ, 2009 p. 15-5)

Segundo Araujo, Tucci e Goldenfum (2000, p. 23), os pavimentos permeáveis
somente são viáveis para taxa de infiltração superior a 7 mm/h, e cujo nível de
lençol freático no período chuvoso esteja pelo menos a 1,20 abaixo do pavimento.
Os autores aconselham ainda por questões práticas, que a profundidade do
reservatório de pedras não seja inferior a 15 cm. Urbornas e Stahre (1993, apud
Araujo, Tucci e Goldenfum, 2000, p. 22) mencionam que esse sistema deve prever o
esgotamento do volume retido num período de 6 a 12 horas.

Tucci (2006, p. 420) relata que os pavimentos permeáveis podem ser
utilizados em passeios, estacionamentos, quadras esportivas e ruas de pouco
tráfego. Em ruas de grande movimento, esse pavimento pode ser deformado e
entupido, tornando-se impermeável.

Desenvolveu-se nas dependências da escola politécnica da USP um
experimento com pavimento permeável, composto pela mistura de concreto asfáltico
comum e aditivos, que permitem a presença de poros na sua superfície.

O

pavimento foi implantado como experimento em um dos estacionamentos do
campus, e possui uma base de pedras de 35 centímetros em toda sua extensão
para retenção das águas precipitadas por algumas horas, até a sua absorção pelo
solo. Nesta experiência, o pavimento conseguiu reter praticamente 100% das águas

78

precipitadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2010. José Rodolfo Scarati Martins
(apud Athanásio, 2010), é coordenador do projeto e menciona que o pavimento
poroso custa em média 20% mais caro que o asfalto convencional, mas que sua
utilização em larga escala faria o preço diminuir. Comenta ainda que nesta fase da
pesquisa, iniciada em 2006, sabe-se que esse pavimento funciona bem em
estacionamentos, havendo planos de experimentos futuros em ruas de tráfego leve
em áreas residenciais (ATHANÁSIO, 2010).

Tomaz (2009, p. 15-3) ressalta que o uso de pavimentos permeáveis não é
recomendado em áreas de provável contaminação, tais como postos de gasolina,
oficinas mecânicas e locais onde são manuseadas substâncias poluidoras. O autor
lembra ainda que o material granular poderá ser substituído por câmaras de
infiltração, conforme ilustrado na figura 17.

Figura 17: Sistema de câmaras de infiltração sob estacionamento de automóveis, para
armazenamento temporário de águas pluviais.
Fonte: TOMAZ (2006. p. 7-4)
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6.1.1.6 Detenção in situ

Para Canholi (2005, p. 51) as obras de detenção in situ compreendem
reservatórios implantados para controlar áreas urbanizadas restritas, tais como
condomínios, loteamentos e distritos industriais.

As áreas de reserva são

normalmente incorporadas aos projetos de paisagismo e recreação, propiciando a
formação de lagos ou a instalação de quadras de esportes nas partes secas, que
são atingidas apenas pelas enchentes maiores. Todos os princípios hidrológicos e
hidráulicos aplicados para o projeto de bacias de detenção são adotados para esses
reservatórios.

O condomínio residencial Swiss Park, em São Bernardo do Campo constitui
um exemplo desta forma de detenção dos escoamentos. Localizado nas cabeceiras
do Ribeirão dos meninos, o Swiss Park ocupa área aproximada de 900.000 m2, e
preserva em suas dependências três lagoas com lâmina d água constante, onde é
lançada e disposta no local toda a sua micro drenagem. Vertedores posicionados
em meio a lamina d água funcionam como extravasores quando o volume de
armazenamento ultrapassa determinado limite.

Trata-se de um sistema que

possibilita a absorção completa dos impactos gerados por impermeabilização do
solo na escala da micro bacia, não permitindo a ampliação dos picos naturais ou
anteriores

à

urbanização.

Ressalta-se

ainda

a

valorização

paisagística

proporcionada pelas lagoas ao condomínio, resultando num espaço agradável de
convivência e contato com a natureza (figura 18).

80

Figura 18: Swiss Park São Bernardo do Campo
Fonte: Modificado de EMPLASA (2007); Swiss Park São Bernardo do Campo (2011)

Diante dos exemplos apresentados, é importante destacar que a implantação
de dispositivos de infiltração para controle do escoamento na fonte, deve ser
criteriosa e considerar todos os aspectos de funcionamento e manutenção das
estruturas propostas, para que o projeto seja eficaz na finalidade a que se destina.

Neste sentido, é importante ressaltar que ao contrário do que se imagina, as
superfícies permeáveis ou gramadas produzem um aumento significativo do
escoamento superficial, quando comparadas à situação de pré-desenvolvimento,
conforme se comprovou nos experimentos de Junior et al (2007) e Araujo, Tucci e
Goldenfum (2000). Assim fica desmistificada a idéia de que simples jardins e
gramados no lote urbano ou nos passeios, bem como a implantação de pisos com
junta permeável, possam contribuir de maneira representativa na redução do
escoamento superficial.
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No aumento de áreas permeáveis para controle do escoamento na fonte,
deve-se preferir a implantação de dispositivos compostos por reservatórios, como as
bacias e trincheiras de infiltração, onde o volume de precipitação fica armazenado
até que seja absorvido pelo solo. Entende-se que estas estruturas são mais viáveis
para atender a um dimensionamento pré-estabelecido para abate de carga de
impacto por impermeabilização do solo.

A manutenção dos dispositivos de infiltração é questão fundamental á sua
eficácia e longevidade, do mesmo modo que a recuperação de uma estrutura pode
ser dificultosa, demandando inclusive a sua substituição (SOUZA, 2002. Pg.55).

Desta feita, entende-se que deverá sempre ser considerada a implantação
dos

tubos

de

drenagem

para

esgotamento

de

volumes

excedentes

ou

eventualmente retidos por perda de eficácia do dispositivo, visando sempre o
cuidado com a longa permanência de águas paradas. Da mesma forma, deverão ser
implantados os tubos de monitoramento da permeabilidade da estrutura, conforme
exemplo da figura 19.

Figura 19: Dispositivo de infiltração com tubo de monitoramento
Fonte: Tomaz (2007, p. 10-4)
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Entende-se como viável que o tempo de esvaziamento das estruturas fique
em torno de 12 horas, não ultrapassando 24 horas, visando garantir o seu potencial
de armazenamento para outra precipitação.

Há que se considerar por fim nas áreas densamente ocupadas e
impermeabilizadas, que o uso de dispositivos de infiltração promove a recarga do
lençol freático e aumentam o seu nível, podendo resultar num afloramento de água
em subsolos outrora construídos na condição onde não havia a recarga do aqüífero.

6.1.2 Armazenamento temporário em reservatórios residenciais ou telhados

Das medidas para o controle do escoamento superficial na fonte, tem-se
como alternativa diferenciada dos dispositivos que promovem a infiltração, o
armazenamento temporário dos deflúvios em reservatórios.

Para Canholi (2005, pg. 49) esta forma de armazenamento é denominada
controle de entrada, por que diferentemente dos dispositivos de infiltração, que
promovem a disposição da precipitação no local, o controle de entrada dispõe o
volume de chuva no próprio sistema de micro drenagem, mas com restrição da
vazão, ou seja, com controle do volume e da velocidade com que esta água é
lançada, aumentando o tempo de concentração na bacia. Com o controle da vazão,
promove-se uma reserva desta água, que poderá ser temporária ou permanente
quando se pretende utilizá-la para qualquer fim.

Canholi (2005, pg. 39) menciona ainda que o controle de entrada possa ser
feito

nos

telhados,

ou

em

grandes

áreas

impermeabilizadas

tais

como

estacionamentos, pátios de manobras, praças, cemitérios e centros de compras. O
controle em praças e estacionamentos pode ser obtido pela criação de depressões
nestas áreas, para que se mantenha um alagamento controlado. O controle nos
telhados pode ser obtido por meio de um sistema de calhas e condutores com
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capacidade de armazenamento controlado por válvulas especiais que impedem a
saída desta água para a micro drenagem. Podem ser utilizadas também telhas e
estruturas de cobertura com capacidade de armazenamento além das calhas. O
autor menciona ainda que esta forma de armazenamento requer que as estruturas
de cobertura sejam projetadas para a carga adicional da reserva de chuva, razão
pela qual não costuma ser viável implantar esse sistema em construções existentes
que demandarão reforço estrutural. Destaca ainda que as águas coletadas no
telhado podem ser utilizadas para irrigação de jardins, lavagem de pisos, e na
descarga de sanitários.

Spirn (1995, p.179) lembra que freqüentemente os telhados, praças e
estacionamentos fornecem o único espaço disponível para retenção das águas
pluviais em áreas densamente construídas.

Tucci (2006, p. 421) entende que devido às características do clima brasileiro
e ao material usualmente utilizado nas coberturas, esse tipo de controle é difícil de
aplicar à nossa realidade. Todavia o autor destaca a viabilidade do armazenamento
em reservatórios implantados no lote urbano, com função de amortecimento do
escoamento superficial, e de utilização da água armazenada para finalidades que
não requerem o uso de água potável. Ele cita como exemplo que uma superfície de
120 m2 numa área com precipitação anual de 1500 mm, pode se obter uma reserva
de 360 m3 ao ano, que corresponde aos 15m3 suficientes para abastecer uma
residência durante um mês.

Há que se considerar, porém, que um reservatório que visa o aproveitamento
da água de chuva deve estar separado daquele destinado ao amortecimento de
deflúvios, pois esse segundo precisa estar sempre vazio para receber o volume de
novas precipitações.

Para Canholi (2005, p. 49) o retardamento do acesso das águas precipitadas
à rede de drenagem pode ser feito por obstruções nas caixas de coleta, para que se
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mantenha uma vazão controlada na entrada da rede pública de micro drenagem. O
autor menciona que esses reservatórios podem conter elementos que facilitem a
infiltração da água no solo, mas a previsão de extravasores é obrigatória.

Tucci (2006, p. 421) menciona que o volume de um reservatório deve ser
dimensionado com base numa vazão limite a ser mantida para jusante, ou seja,
armazena-se o volume de chuva necessário para que seja lançado na micro
drenagem somente o correspondente à vazão limite. Esta por sua vez pode ser
estabelecida pela capacidade de vazão do sistema de micro drenagem existente, ou
por regulamentação.

Esta vazão limite corresponde à vazão pré-desenvolvimento, ou a vazão que
anteceda o desenvolvimento urbano em algum nível que gere a superação dos
sistemas de micro e macro drenagem implantados numa bacia.

Este é o conceito

básico pelo qual o autor recomenda que sejam calculados os reservatórios no lote
urbano.

Sob o aspecto do dimensionamento dos reservatórios, é importante observar
que a gestão das enchentes com dispositivos de controle na fonte do escoamento,
deve considerar as demandas de mitigação do fenômeno na escala da macro bacia
urbana, para verificação dos resultados possíveis com as medidas implantadas na
escala da micro bacia ou do lote. Na intenção de abordar esta questão em ambas as
escalas, realiza-se a seguir um estudo de caso nas cabeceiras do Ribeirão dos
Meninos, como laboratório de aplicação dos conceitos estudados para uma situação
real de ocupação urbana.
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7

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA ÁGUA DE CHUVA NAS CABECEIRAS DO
RIBEIRÃO DOS MENINOS

Este capítulo apresenta um estudo de caso realizado nas cabeceiras do
Ribeirão dos Meninos, cujo objetivo consiste em levantar demandas por retenção de
água de chuva numa bacia experimento, visando a restauração das vazões
anteriores a determinado grau de desenvolvimento urbano.

Analisam-se primeiramente aspectos da ocupação urbana das cabeceiras do
Ribeirão dos Meninos, que interferem negativamente no manejo das águas pluviais.
Para tanto, procede-se a um breve levantamento histórico do processo de
urbanização daquelas áreas, analisando suas características e seu padrão de
ocupação à luz da legislação urbanística municipal que ditou as suas regras. Neste
ínterim, realiza-se também um levantamento das práticas de manejo de água de
chuva aplicadas na bacia já de forma corretiva, destacando as ações mais recentes
executadas por força do PDMAT (SÃO PAULO, 1999).

Com esta leitura, faz-se uma análise pontual dos resultados notadamente
obtidos e impactos mitigados para aquelas áreas, por força das intervenções já
implementadas pelo poder público. Com esta análise, pretende-se identificar
demandas que ainda permanecem no local por ações que visem um manejo mais
sustentável das águas pluviais.

Concluindo-se pela existência dessas demandas na bacia experimento,
elabora-se um levantamento físico detalhado, que agora se restringe à uma fração
de bacia escolhida para estudo, sobre a qual será dimensionado o volume de
armazenamento necessário ao controle do escoamento superficial. Destaca-se que
a fração de bacia escolhida consta de uma mancha de alagamentos, sobre a qual
foram delimitados os estudos de volume de amortecimento necessários à
restauração de vazões.
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O resultado do levantamento dessas demandas por retenção de água de
chuva é por fim convertido em milímetros de precipitação ou altura pluviométrica a
ser armazenada. Este dado representa uma primeira referência quantitativa de
ações de mitigação requeridas na área em estudo, para cada metro quadrado de
bacia urbanizada.

No capítulo 08 apresentam-se métodos de dimensionamento na escala da
micro bacia urbana, para alguns dos dispositivos de controle do escoamento
superficial apresentados no capítulo 06. A aplicação destes métodos visa identificar
a capacidade instalada dos dispositivos de controle do escoamento na fonte, para
cada uma das finalidades propostas, ou seja, amortecimento do pico de enchentes,
aproveitamento da água, e melhoria na qualidade das águas pluviais.

Para simular a implantação das ferramentas apresentadas no capítulo 06, o
capítulo 09 tem ilustrados exemplos de aplicação dos dispositivos dimensionados
conforme os métodos recomendados no capítulo 08, cujas memórias constam dos
apêndices C a K.

Simula-se a introdução dos dispositivos numa residência

hipotética, implantada num lote de 250 m2, num conjunto habitacional de interesse
social, e numa via de 13,00 metros de leito carroçável.

Por fim, a comparação dos resultados sobre as demandas levantadas para a
macro bacia, com o potencial de mitigação dos dispositivos propostos para a escala
do lote, constitui a verificação da viabilidade quantitativa de aplicação das
ferramentas de manejo propostas, visando detenção de escoamentos na fonte de
sua geração. Os exemplos de aplicação nas situações hipotéticas no capítulo 09,
constituem a verificação da viabilidade qualitativa da implantação das ferramentas
de manejo no projeto arquitetônico, na escala da micro bacia ou do lote urbano.
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7.1

Características da bacia do Ribeirão dos Meninos

O Ribeirão dos Meninos situa-se a leste – sudoeste do município de São
Paulo e está inserido na região do ABC paulista, nos municípios de São Bernardo do
Campo, Santo André e São Caetano.

É afluente da margem esquerda do rio

Tamanduateí, possuindo uma área de drenagem total de 112 km2, em sua maior
parte urbanizada.

Antes de desembocar no Tamanduateí, recebe as águas do

Ribeirão dos Couros, cuja área de drenagem é de cerca de 48 km2. A área de
drenagem da bacia superior do Ribeirão dos Meninos, abrangendo desde suas
nascentes até o ponto de confluência com o Ribeirão dos Couros é de cerca de 51
km2 (SÃO PAULO, 1999).

Esta última área corresponde àquela inserida no

Município de São Bernardo do Campo (figura 20).
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Figura 20 - Bacia do Rio Tamanduateí, e sub bacias do Ribeirão dos Meninos, Ribeirão
dos Couros e Córrego Oratório
Fonte: Modificado de São Paulo (1999)
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O trecho de cabeceira estudado neste trabalho consta destacado na figura 20.
Com área total de 5,49 km2, esta sub bacia tem como exutório o reservatório de
amortecimento denominado TM-2/3, situado nas proximidades da rua Miro
Vettorazzo e dependências da Volkswagen do Brasil. (figuras 21) Esse reservatório,
executado pelo DAEE, tem capacidade de armazenamento de 170.000,00 m3.

Apesar de sua posição de cabeceira, esta bacia apresenta uma zona sujeita
a alagamentos à montante do reservatório e junto às margens do corpo hídrico, com
área aproximada de 247.000 m2 . Numa análise visual, observa-se que esta zona de
enchente corrobora com os altos índices de ocupação e impermeabilização da
bacia, que se encontra totalmente urbanizada, como pode se observar na Figura 21:

Figura 21: Área do estudo de caso
Fonte: Modificado de EMPLASA (2007)
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7.2

Histórico da ocupação urbana das cabeceiras do Ribeirão dos Meninos, e os
padrões de urbanização definidos pela legislação urbanística municipal.

O município de São Bernardo do Campo nasceu na região que era
denominada Borda do Campo, entre os anos de 1550 e 1560. Constituía local de
passagem para aqueles que do planalto se dirigiam ao porto de Santos, em especial
as tropas carregando mercadorias e que ali faziam pouso. Na região da fazenda
dos Monges Beneditinos, ao redor de uma capela, desenvolveu-se um povoado às
margens do Ribeirão dos Meninos, região do atual Bairro Rudge Ramos. Tendo-se
formado e crescido em terras particulares dos Beneditinos, o povoado não pôde ser
oficializado, sendo por isso transferido em princípios do século XIX para outro trecho
do velho Caminho do Mar, onde está hoje a Igreja Matriz, na rua Marechal Deodoro,
também na várzea do Ribeirão dos Meninos, hoje região central do município. Ali,
em 1812, de subúrbio da Capital o povoado foi elevado à categoria de Freguesia.
Ao final do século, por lei provincial de 12 de março de 1889, a Freguesia foi elevada
a Município, cuja instalação ocorreu em maio de 1890. Com a exploração da
madeira, as serrarias aparecem, registrando a tendência industrial da vila.
Desenvolve-se

a

indústria

moveleira

ao

lado

da

têxtil.

Os caminhos se proliferam, não só como passagem, mas como expansão do
processo de urbanização. Os bairros vão se formando e desdobrando em pequenas
vilas e novos bairros. O espaço do povoado se transforma na paisagem da Cidade
(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2011).

Desse breve relato histórico, destaca-se que os primeiros povoados da cidade
de São Bernardo do Campo se desenvolveram às margens do Ribeirão dos
Meninos, em trechos conhecidos como caminho do mar, onde hoje se localizam os
Bairros Rudge Ramos e Centro. Dessa região iniciou-se o processo de expansão
urbana, embasado na sua característica geográfica de caminho para o mar, e na sua
tendência industrial moveleira, têxtil e automobilística que se consolidou a partir da
década de 1950.

Numa análise visual da mancha urbana consolidada do município, observa-se
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que essas áreas, situadas na planície aluvionar do corpo hídrico, historicamente
nunca tiveram grandes restrições a ocupação. Por esta razão, a área urbanizada
consolidada identificada na figura 22, se estende por toda a planície aluvionar do
Ribeirão dos Meninos, que por sua vez corresponde naturalmente à grande parte da
zona de enchente mapeada no local.

Observa-se ainda na figura 23, que essa região caracteriza-se por ocupação
urbana predominantemente regularizada, havendo portanto poucas ocupações
irregulares que se sobrepõem à planície do rio e à zona de enchente. Já no tocante
à ocupação das encostas e cabeceiras mais íngremes, destaca-se a ocorrência
expressiva de ocupações irregulares, nas áreas de risco do Bairro Montanhão.

Completando este panorama, nota-se que o Plano Diretor Municipal (SÃO
BERNARDO DO CAMPO, 2006) não fere as características da ocupação urbana
consolidada no município. O desenho das Unidades de Planejamento e Gestão
definido naquela lei, delimita-se pela configuração urbana consolidada, e não pelas
características limitantes do meio físico. Nota-se na figura 24 que não há qualquer
correspondência entre o limite das UPGs e as regiões com fragilidade caracterizada
pela geomorfologia, notadamente constituída pelas várzeas e encostas.

De maneira pontual, nesta legislação as ocupações irregulares em áreas com
risco de escorregamento, são classificadas separadamente como zonas especiais
de interesse social, recomendadas para receberem projetos de requalificação
habitacional, urbanística, sócio-ambiental, econômica e de regularização fundiária.
São áreas localizadas dentro da UPG-R, com demandas de intervenções urbanas e
ambientais pontuais. Já as áreas com riscos de alagamentos, caracterizam-se pela
predominância

de

ocupação

regulamentada,

e

são

classificadas

também

isoladamente, como zonas de enchente. Para estas últimas, a legislação urbanística
recomenda

que

sejam

seguidas

determinadas

cotas

de

proteção

contra

alagamentos, para atividades que nelas venham se estabelecer, edificadas ou não
(SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1975).
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Figura 22: Geomorfologia e Uso do Solo da Macrozona de Vocação Urbana no Município
de São Bernardo do Campo
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (1999)
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Figura 23: Ocupação irregular e áreas com risco de escorregamento da Macrozona de
Vocação Urbana no Município de São Bernardo do Campo
Fonte: São Bernardo do Campo (2011)
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Figura 24: Mapa esquemático das Unidades de Planejamento e Gestão
Fonte: São Bernardo do Campo (2006)
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Dessa rápida leitura sobre o histórico e os padrões de ocupação, bem como
da legislação de uso do solo da área em pauta, destaca-se que São Bernardo
cresceu seguindo o modelo de desenvolvimento que conduz irremediavelmente à
situação de degradação ambiental.

Isto por que no mapeamento das ocupações, observa-se que o crescimento
indevido do ponto de vista ambiental é principalmente característica da cidade legal,
sobretudo no que se refere à ocupação das várzeas, denotando poucos núcleos de
habitação irregular.

Avalia-se que legislação urbanística permissiva consolidou essa situação, em
níveis irreversíveis, razão pela qual a legislação atualizada em 2006 e 2007 propõe
somente medidas pontuais de recuperação ambiental e mitigação, não havendo
mais possibilidade de se propor preservação de áreas e restrição da ocupação.

Analisando essa questão sob o foco das diretrizes do PDMAT, na aplicação
de instrumentos de restrição à expansão urbana da bacia, nota-se que tal
condicionamento só poderia ser viabilizado, por meio de regulamentação da forma
efetiva da ocupação e não mais de restrições quanto ao seu mapeamento
geográfico com áreas de preservação. Em outras palavras entende-se que nessas
áreas já densamente urbanizadas, não há forma possível ou viável de restrição a
ocupação que não seja por meio da implantação de medidas de mitigação diretas
quanto à forma de ocupação, para controle dos impactos concomitantemente á
consolidação da mesma.

Sob esse aspecto, observa-se que a Lei que dispõe sobre o uso e ocupação
do solo (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2007), e a Lei que dispõe sobre as Normas
de Parcelamento do Solo Urbano (SÃO BERNARDO DO CAMPO, 1999), não
contemplam ferramentas de restrição ou mitigação direta de impactos provenientes
das formas de ocupação.
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Destaca-se como exemplo daquelas leis, que as taxas de ocupação do lote
urbano, bem como as taxas de áreas verdes a serem preservadas no loteamento
são insignificantes, e não representam mudanças no atual paradigma. O mesmo
ocorre quanto a restrição para ocupação das margens dos corpos hídricos, conforme
observa-se nos dados apresentados na tabela 04.

LEGISLAÇÃO VIGENTE E OS PADRÕES DE OCUPAÇÃO URBANA
No lote:

TAXA DE OCUPAÇÃO
TAXA DE PERMEABILIDADE DO SOLO

70%
0

No loteamento:

% ÁREAS VERDES

15%

% ÁREAS DO SISTEMA VIÁRIO

20%

% ÁREAS INSTITUCIONAIS

5%

No corpo hídrico: RECUOS PARA CONSTRUÇÕES

DIVISA DE MUNICÍPIO

25 m

(Macrozona de Vocação Urbana)
DEMAIS SITUAÇÕES

15 m

(Macrozona de Vocação Urbana)
Tabela 04: Legislação vigente e os padrões de ocupação urbana em São Bernardo do
Campo - SP
Fonte: Extraído de: São Bernardo do Campo (1999); São Bernardo do Campo (2007)

As revisões mais recentes na legislação que regulamenta o uso do solo da
área em pauta não inseriram mudanças expressivas nos parâmetros urbanísticos,
que contribuam substancialmente com a aplicação das medidas preconizadas pelo
Programa de Combate às Inundações, visando a preservação das áreas não
ocupadas, das várzeas e encostas, e o controle da impermeabilização do solo.

Sobre a lei estadual que estabelece normas para a contenção de enchentes e
destinação de águas pluviais, (SÃO PAULO, 2007) cabe tecer também alguns
comentários.
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Com texto idêntico à lei vigente no município de São Paulo, (SÃO PAULO,
2002), a lei estadual (SÃO PAULO, 2007) torna obrigatória a execução de
reservatório para águas coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes, edificados
ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 500 m2.

Assim, ambas estabelecem o cálculo da capacidade do reservatório, baseado
na equação 7.1:

V res =

0,15 x Ai IP x t;

(7.1)

Onde:
V res =

volume do reservatório em metros cúbicos;

Ai =

área impermeabilizada em metros quadrados;

IP =

índice pluviométrico igual a 0,06 m/h ou 60 mm/ h

t =

tempo de duração da chuva igual a 1 (uma) hora.

A lei determina ainda para estacionamentos ou similares, que 30% da área
total ocupada seja revestida com piso drenante ou preservada como área
permeável.

Na interpretação da equação apresentada, observa-se que a lei exige o
armazenamento de 15% do volume de escoamento superficial gerado por
impermeabilização do solo, para uma altura pluviométrica de 60 mm de precipitação,
sendo a exigência aplicável somente para áreas com impermeabilização superior a
500 m2.

Com a aplicação desse regulamento, nota-se, por exemplo, que num
loteamento residencial pré existente, comumente concebido com lotes de até 300 m2
(10 x 30), todos os proprietários individuais estariam certamente isentos desta
exigência, seja qual for a área total ocupada pelo empreendimento como um todo.
Na tentativa de se obter uma visão mais abrangente da sua aplicação, faz-se uma
pequena simulação de como se comportaria a aplicação dessa regulamentação num
trecho de cabeceira do Ribeirão dos Meninos, cuja bacia tem área aproximada de 30
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km2, delimitada nas imediações do Paço Municipal de São Bernardo do Campo.
Nessa área, caracterizada pela extensa zona de enchente que se desenvolve
principalmente ao longo de toda a região central do município, observa-se que a
aplicação da lei resultaria na exclusão de todas as áreas em branco ilustradas na
figura 25, por representarem terrenos menores que 500 m2.

Legenda:
Lotes maiores que 500 m2
Lotes menores que 500 m2

Figura 25: Lotes maiores e menores que 500 m2
Fonte: Elaborado pela autora (2008)

Há que se considerar ainda a eficácia ou ineficácia na gestão das enchentes,
do armazenamento de 15% de uma altura pluviométrica de 60 mm sobre áreas
impermeabilizadas, conforme estabelece o texto da lei. Esse tema será mais bem
detalhado no levantamento das demandas por armazenamento de água de chuva na
escala da macro bacia urbana.

Todavia, sobre a Lei Municipal vigente no Município de São Paulo (SÃO
PAULO, 2002), Canholi (2005, p. 50) já comentou que os volumes de reserva
requeridos são bastante modestos em relação aos deflúvios gerados nessas áreas
impermeáveis.

Porém o autor observa que tais preceitos estão na direção

tecnicamente correta, repassando ao empreendedor ao menos uma parcela da
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responsabilidade para o não agravamento por conta das suas obras, dos problemas
de enchentes nas cidades.

Dessa análise sucinta que por ora se apresenta, pode se concluir que não
houve no município de São Bernardo do Campo, regulamentação à ocupação do
território adequada às condicionantes físicas e recursos naturais, ou seja, a
legislação urbanística nunca correspondeu às demandas da aplicação de um
zoneamento viável do ponto de vista ambiental. Contudo, a predominância de
ocupação devidamente regulamentada constitui um fator positivo para essas áreas,
uma vez que cria a possibilidade de aplicação de novas regulamentações para
transformações urbanas em médios e longos prazos.

Para

as

ações

afetas

à

drenagem

urbana,

que

se

seguiram

concomitantemente aos processos de ocupação do território, faz-se também um
breve relato histórico, identificando as principais práticas de manejo aplicadas pelos
órgãos gestores, e que também identificam um paradigma sobre esta matéria.

7.3

Histórico das práticas de manejo de água de chuva na Bacia Superior do
Ribeirão dos Meninos

Segundo o DAEE, o ABC paulista se destaca na Região Metropolitana de São
Paulo, pelas proporções dos problemas enfrentados com as enchentes, onde quase
todos os municípios sofrem os efeitos devastadores da vazão não controlada de rios
e córregos. Esta situação se arrasta desde o início do século XX. Quando nos
episódios mais críticos o transbordamento do rio Tamanduateí provocava cheias na
chamada Várzea do Carmo, hoje Parque Dom Pedro II. Nessa época, os eventos de
inundação já causavam reflexos nas cidades do ABC, como São Caetano, São
Bernardo do Campo e Santo André, por meio da extravasão do leito do Ribeirão dos
Meninos (REVISTA ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1998).
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Desde então, o problema das inundações do Ribeirão dos Meninos vem se
agravando ao longo dos anos, com a intensificação do processo de urbanização, e a
conseqüente impermeabilização do solo, evidenciada a partir da década de 1970.
Nos anos subseqüentes foi se observando uma gradual mudança do comportamento
hidrológico de toda a bacia, principalmente pela redução dos seus tempos de
concentração e aumento da área impermeabilizada. As inundações passaram a ter
uma periodicidade praticamente anual, causadas em sua maior parte por chuvas de
curta duração. Durante esse mesmo período, assistiu-se então a execução de
diversas obras de galerias e melhorias hidráulicas no Ribeirão dos Meninos e vários
dos seus afluentes, datando do início da década de 1970 a implantação da galeria
sob a Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Esta por sua vez,
assistiu rapidamente a superação de seu dimensionamento, revelando obsolência já
numa cheia excepcional ocorrida no ano de 1983 (SÃO PAULO, 1999).

Numa concepção diferenciada dos projetos de canalização, o DAEE
desenvolveu também em 1992, o projeto do túnel de Reversão do Ribeirão dos
Meninos para o reservatório Billings. Por meio de duas captações localizadas nas
proximidades da Indústria Volkswagen e no córrego Saracantã, o projeto de
reversão foi concebido para esgotar na represa Billings, as vazões excedentes
calculadas para o período de retorno de 100 anos (SÃO PAULO, 1999).

Propositura não descartada, a Reversão do Ribeirão dos Meninos foi adiada
enquanto alternativa para saneamento das enchentes da bacia, principalmente por
conta dos altos investimentos previstos, e os impactos ambientais que decorreriam
do lançamento de esgotos no reservatório, que é responsável pelo abastecimento de
água da população da região (REVISTA ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1998).

Assim, o DAEE deu início em 1998, e em parceria com as prefeituras da
região, ao Programa de Combate às Inundações da Bacia do Alto Tamanduateí.
Este programa, entendido como parte das ações do PDMAT, contemplou a
construção inicial de 09 reservatórios de detenção de enchentes na bacia superior
do Ribeirão dos Meninos, entre os municípios de Santo André, São Bernardo do
Campo e São Caetano. (figura 26)
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Figura 26: Bacia do Ribeirão dos Meninos – Hidrografia e localização dos Reservatórios de
Detenção.
Fonte: Modificado de São Paulo (1999)

7.4

Análise pontual dos Resultados obtidos com a implantação do Programa de
Combate às Inundações da Bacia do Alto Tamanduateí.

Numa análise pontual dos resultados obtidos pelas ações do Programa de
Combate ás Inundações na bacia superior do Ribeiro dos Meninos, observa-se que
dos 09 reservatórios inicialmente propostos pelo DAEE, foram efetivados um total de
08. O TM-8 foi descartado por que a prefeitura de São Bernardo do Campo construiu
um parque no local, que não contemplava a implantação do reservatório,
inviabilizando a sua concretização. Segundo o DAEE, o conjunto formado pelos
reservatórios TM-2 + TM-3, TM-4, TM-5, TM-6 e TM-7, TM-8 (São Bernardo do
Campo) e AM-3 (Santo André) atenderiam ao período de retorno de 10 anos ao
longo de praticamente toda a calha do Ribeirão dos Meninos, desde o trecho situado
imediatamente a jusante das áreas TM-2 + TM-3 e TM-4, até a confluência do
Ribeirão dos Meninos com o Ribeirão dos Couros. Como ações complementares
para se atingir o período de retorno de 25 anos, propuseram uma série de obras das
quais se destaca a canalização e desassoreamento nos córregos dos Meninos e
Chrysler, a galeria de desvio do córrego Saracantã para lançamento diretamente no
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reservatório TM-8, e ainda a inclusão das bacias de detenção denominadas RM-4 +
RM-5 e RM-6 (SÃO PAULO, 1999).

É importante ressaltar que em visitas ao campo constatou-se que parte das
obras anteriormente mencionadas não foram executadas, quais sejam, a
canalização e desassoreamento nos córregos dos Meninos e Chrysler7, o
reservatório TM-8, a galeria de desvio do córrego Saracantã, e as bacias RM-4,
RM-5 e RM-6.

Em que pese o fato de que nem todas as ações previstas pelo programa do
DAEE foram efetivamente implantadas, constata-se que aquelas efetivamente
realizadas constituíram um salto significativo da região na mitigação das enchentes
que acometem anualmente a bacia. Todavia, os eventos de maior precipitação ainda
são causadores de transtornos, sobretudo nas áreas onde permanecem os
problemas localizados de micro drenagem, como estreitamento na seção de
condutos, aterros e diques formados pela configuração modificada do relevo.

Nos eventos de precipitação que acometeram essa região nos últimos dez
anos, observou-se no campo, que a Rua Marechal Deodoro e Avenida Brigadeiro
Faria Lima,8 localizadas na região central de São Bernardo do Campo, não ficaram
nem um ano sequer sem enfrentar alagamentos em pontos localizados,
principalmente por insuficiência dos sistemas de micro drenagem e obstruções
causadas pelas alterações de relevo.

Quanto às dependências construídas do Paço Municipal de São Bernardo do
Campo, que anualmente assistia ao menos uma vez a invasão das águas no interior
das suas edificações, enfrentou alagamentos nos eventos de 17/10/2000,
11/01/2005, 19/01/2010 e 18/01/2011, o que representa uma menor freqüência, mas
7
8

As obras do córrego Chrysler tiveram início no segundo semestre do ano de 2010.

A Rua Marechal Deodoro e Avenida Brigadeiro Faria Lima são as principais vias que cortam o
centro da cidade de norte a sul, implantadas ao longo da planície do Ribeirão dos Meninos.
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um resultado ainda não satisfatório na periodicidade dos eventos que geram danos
significativos para o local.

Neste período, cabe destacar ainda o evento do dia 17/03/2009, que adquiriu
bastante destaque na mídia dada a sua magnitude e abrangência tanto na região
central quanto nos bairros mais periféricos do município.

Segundo dados de

medição pluviométrica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, esse
evento registrou até 152 mm de precipitação na região do Jardim do Mar, localizada
no Centro de São Bernardo do Campo (ritalmo@policiamilitar.sp.gov.br, 2009).

Fotografia 01: Imagens da enchente do dia 17/03/2009 – entorno do Paço Municipal de
SBC.
Fonte: Elaborado pela autora (2009)

Naquele momento, o DAEE enquanto órgão gestor do Programa de Combate
às Enchentes na região, pronunciou-se quanto a elaboração de uma revisão
antecipada do plano de drenagem em fase de implementação. Em reunião no
Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, no dia 06/04/2009, o superintendente do
departamento, Dr. Ubirajara Tannuri Felix apresentou aos prefeitos da região as
novas metas para o Plano de Combate às Enchentes da Secretaria de Saneamento
e Energia do Estado de São Paulo. Foram sugeridas 11 áreas para construção de
novos piscinões, sendo 05 em Santo André, 03 em São Bernardo do Campo, 02 em
Diadema, e 01 em São Paulo, para atuarem em complemento àquelas já em
operação. Segundo Félix, a capacidade dos 18 reservatórios da região, somados a
dois em fase de construção, é de 4,2 milhões de metros cúbicos de água. Com os
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novos piscinões propostos, pretende-se reter mais 4 milhões de metros cúbicos,
atendendo portanto a demanda de 6,7 milhões de metros cúbicos. O custo total
estimado para estas novas obras é de R$ 300 milhões de reais (REPÓRTER
DIÁRIO, 2009).

Na síntese dos resultados obtidos com as ações do PDMAT, com foco na
bacia superior do Ribeirão dos Meninos, destaca-se que em 12 anos de
implementação do plano de combate às enchentes, muitas das ações inicialmente
propostas não foram concretizadas, por impedimentos diversos, prejudicando
certamente o nível de resultados esperado até o presente momento. Nesse ínterim,
é importante ressaltar que projetos desta magnitude requerem naturalmente
constantes revisões e adequações, por conta de novas realidades que se impõem,
tanto de ordem sócio econômica quanto política, e aos gestores compete o
compromisso de driblar essas novas situações, e a habilidade de readequar o plano,
tantas vezes quantas se façam necessárias.

Há que se considerar ainda, a evolução continuada do crescimento da
mancha urbana nos moldes de ocupação atualmente regulamentados pela
legislação do uso do solo, e que ampliam os impactos já configurados na bacia.
Sobre esse tema, o PDMAT incumbiu aos municípios inseridos no programa, a
aplicação de medidas visando restringir a ocupação de áreas ainda preservadas, em
face do risco iminente de perda total da pouca cobertura vegetal ainda
remanescente, que resultaria no agravamento das condições de funcionamento do
aparato hidráulico da bacia. No início de implementação do programa de combate
às enchentes, sugeria-se a criação de mecanismos de controle de ocupação, tais
como mudanças e adaptações nas legislações de uso e ocupação do solo de cada
município, os trabalhos de preservação da várzea remanescente, e a formulação de
planos diretores municipais que impusessem a novos loteamentos a implantação de
tanques exclusivos de retenção de águas pluviais (REVISTA ÁGUAS E ENERGIA
ELÉTRICA, 1998).
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Essa preocupação à época devia-se ao conhecimento de que a bacia superior
do Ribeirão dos Meninos sofria um processo de intensa ocupação urbana nas
porções média, inferior e nas cabeceiras, restando poucos remanescentes de áreas
ainda preservadas (cerca de 12% em 1993), que por sua vez continuavam sofrendo
as pressões do avanço da ocupação (SÃO PAULO, 1999).

Propunha-se no entanto a realização de ações conjuntas entre o Estado e as
Prefeituras Municipais, utilizando-se instrumentos de restrição à ocupação do
pequeno espaço disponível e ainda preservado na bacia, junto a um controle e
disciplinamento do regime dos córregos por meio da obrigatoriedade de obtenção de
outorga no DAEE para todas as obras que incluíssem dispositivos de drenagem, e
ainda um programa de educação ambiental visando conscientização da população
(REVISTA ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA, 1998).

No capítulo 7.2, pode se verificar que as cabeceiras do Ribeirão dos Meninos,
mais especificamente o trecho que compreende o município de São Bernardo do
Campo, não foram contempladas com mudanças expressivas na legislação
urbanística, no sentido de se incorporar à gestão das enchentes as medidas
estabelecidas pelo programa de combate às inundações, com a criação de
restrições expressivas nos padrões de ocupação, para um manejo mais sustentável
das águas pluviais e do controle da impermeabilização do solo. Dada a semelhança
deste mesmo padrão de ocupação, com o modelo praticado nos municípios de
Santo André e São Caetano do Sul, nota-se que a manutenção deste paradigma não
é privilégio apenas de São Bernardo do Campo.

Verifica-se por fim que apesar dos tantos investimentos com projetos e obras
efetivamente realizadas, a bacia superior do Ribeirão dos Meninos ainda requer
ações incisivas para mitigação de impactos no manejo das águas pluviais.
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Na intenção de dimensionar ações e respaldar tecnicamente novas
proposituras para a área em estudo, procede-se a seguir ao levantamento das reais
demandas por redução do escoamento superficial e armazenamento de deflúvios,
para a fração das cabeceiras do Ribeirão dos Meninos destacada na figura 21, e
sobre a qual serão apresentados os estudos a seguir.

7.5

Demanda por retenção de água de chuva na Bacia Superior do Ribeirão dos
Meninos – Características físicas da bacia

O levantamento da demanda por retenção de água de chuva numa bacia
constitui informação preliminar para implantação de medidas voltadas ao projeto ou
a correção de sistemas de micro ou macro drenagem, sob o conceito da detenção
dos escoamentos. Sob este enfoque, esta etapa do trabalho apresenta o
levantamento dessas demandas numa fração das cabeceiras do Ribeirão dos
Meninos, visando a quantificação de medidas a serem propostas para controle do
escoamento superficial.

O critério utilizado para levantamento do volume demandado para
armazenamento de deflúvios, consiste em reter o volume de precipitação que
extravasa do canal do Ribeirão dos Meninos, causando os alagamentos nas suas
margens e atingindo o leito da Rua Schultz Wenk. Considera-se para tanto que a
calha do ribeirão nesse trecho representa a sua capacidade de vazão anterior a
certo grau de desenvolvimento urbano, e é portanto a vazão a ser restaurada com
dispositivos para detenção do escoamento superficial.

A estimativa do volume de precipitação que extravasa o canal do Ribeirão dos
Meninos, foi efetuada por meio do estudo do hidrograma de cheia para uma dada
precipitação de projeto. Deste hidrograma foi destacado o volume que resultará na
restauração da vazão pré-desenvolvimento.
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7.5.1 Dimensionamento do volume de precipitação a ser retido

Diferentemente dos projetos de canalizações, onde o parâmetro importante a
se considerar é a vazão de projeto no pico dos deflúvios, nos projetos de obras de
reservação é fundamental a definição do hietograma9 da precipitação e do volume
de deflúvio. A adequada definição dos hidrogramas de projeto constitui atividade
essencial para o sucesso de qualquer medida proposta na detenção de
escoamentos. Nos estudos hidrológicos necessários à definição dos hidrogramas,
normalmente são adotados modelos matemáticos do tipo chuva x vazão, em virtude
da carência de dados fluviométricos que poderiam subsidiar análises estatísticas de
cheias.

Para adoção desses modelos, há que se fazer o levantamento das

características hidráulicas e geomorfológicas da bacia, bem como das suas
condições de impermeabilização e os tempos de concentração. As precipitações de
projeto também são dados de entrada na aplicação dos métodos matemáticos, e
para tanto são utilizadas equações de chuva baseadas em curvas IDF (Intensidadeduração-frequência), construídas a partir de registros históricos de alturas de
precipitação versus duração (CANHOLI, 2005).

Para conhecimento da demanda por retenção de água de chuva na bacia
superior do Ribeirão dos Meninos, procede-se preliminarmente ao levantamento das
características geomorfológicas da bacia, bem como das suas condições de
impermeabilização.

9

Hietograma é a representação gráfica da variação da vazão no tempo, para um determinado evento

de precipitação. Segundo Canholi (2005, pg. 99) a conversão de um hietograma de chuva excedente
em um hidrograma de projeto é feita pelo hidrograma unitário sintético
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Figura 27: Mapa geomorfológico
Fonte: Modificado de Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (1999)

A figura 27 apresenta uma fração do mapa geomorfológico elaborado pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (1999) para área em
estudo. Neste mapa observa-se nas formas de relevo, que predominam os morrotes
e morros característicos de áreas de cabeceiras. Nota-se que a zona de enchente
na bacia coincide em vários pontos com a planície aluvionar. Essa configuração do
relevo como um todo revela que essa fração das cabeceiras do Ribeirão dos
Meninos poderia ter sido objeto restrições significativas à ocupação, tanto em função
da planície aluvionar quanto dos morros com altas declividades. Todavia, verifica-se
que a mesma encontra-se totalmente urbanizada. A figura 28 apresenta as formas
efetivas

de

ocupação,

e

permite

uma

estimativa

dos

seus

impermeabilização.

-

5,49 km2

-

100%

• Áreas Verdes Instituídas -

0,45 km2

-

8%

• Área da Bacia

índices

de
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• Áreas loteadas

-

2,69 km2

-

49%

• Outros usos (indústrias)

-

1,10 km2

-

20 %

• Sistema Viário

-

0,70 Km2

-

13 %

• Áreas não ocupadas

-

0,55 km2

-

10%

Figura 28: Área do Estudo de Caso – As classes de Uso
Fonte: Modificado de EMPLASA (2007)

Em face da dificuldade em medir a porcentagem de áreas permeáveis para
lotes particulares, em virtude da dinâmica característica dessa forma de ocupação, a
estimativa dos índices de impermeabilização aproveitou-se de estudos realizados
por Wanielista (1997 apud TOMAZ, 2002) para formas compostas de ocupação do
solo, constituídas por superfícies permeáveis e impermeáveis. Para cada ocupação
corresponde um coeficiente de escoamento superficial, que por sua vez,
corresponde a uma média estimada de impermeabilização do solo.
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O

coeficiente

de

escoamento

superficial

representa

o

grau

de

impermeabilização ou urbanização da bacia. Quanto menor a possibilidade de a
água precipitada infiltrar-se no solo ou ficar retida pela vegetação, maior será o
escoamento superficial, cujos valores estão entre 0 e 1 (SÃO PAULO, 2006, p. 18).

Dentre as diversas fontes já consultadas sobre escoamento superficial de
superfícies, nota-se que os resultados são relativamente semelhantes. Para tanto,
optou-se pelo material proposto por Wanielista (1997) em face da variedade de
superfícies e formas de ocupação estudadas por aquele autor. A tabela 05
apresenta os coeficientes de escoamento medidos, para período de retorno de 10
anos.
Descrição da área
Área comercial:
Centro da cidade
Vizinhanças
Área residencial:
Habitações uni-familiares
Habitações multi-familiares isoladas
Habitações multi-familiares geminadas
Residencial suburbana
Apartamentos
Industrial:
Industrias Leves
Indústrias pesadas
Parques e cemitérios
Pátios pavimentados
Solo não cultivado
Pavimentação:
Asfalto ou concreto
Tijolos
Telhados
Gramados, solo arenoso:
Terreno plano, 2%
Declividade média, 2 a 7%
Bastante declividade, 7% ou mais
Gramados, solo pesado:
Plano, 2%
Declividade média, 2 a 7%
Bastante declividade, 7% ou mais

Coeficiente de
Escoamento
T.R. 10 anos
0,70
0,50

a
a

0,95
0,70

0,30
0,40
0,60
0,25
0,50

a
a
a
a
a

0,50
0,60
0,75
0,70
0,70

0,50
0,60
0,10
0,20
0,10

a
a
a
a
a

0,80
0,90
0,25
0,35
0,30

0,70
0,70
0,70

a
a
a

0,95
0,85
0,95

0,05
0,10
0,15

a
a
a

0,10
0,15
0,20

0,13
0,18
0,25

a
a
a

0,17
0,22
0,35

Tabela 05: Coeficientes de escoamento para tempo de retorno igual a 10 anos
Fonte: Wanielista (1997 apud TOMAZ, 2002)
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Verifica-se que a bacia em pauta tem tipologias diferenciadas de ocupação,
mescladas por predominância do uso residencial horizontal e vertical, além do uso
comercial e industrial, havendo ainda padrões diferentes de adensamento entre os
usos citados, e prevalência de relevo de morros e morrotes, com declividades acima
de 15%.

Esta variação nas formas de cobertura do solo resulta em vários

coeficientes de escoamento superficial.

Desta forma, para escolha do coeficiente de escoamento na tabela 05,
considerou-se a situação limite, ou o máximo escoamento gerado por áreas
residenciais suburbanas e apartamentos (C=0,70), bem como para indústrias
pesadas (C=0,90) destacadas a Volkswagen e a Basf. Considerou-se ainda as áreas
de sistema viário onde predomina a pavimentação asfáltica, (C =0,95), e os
gramados em solo não arenoso (C=0,35) com declividades acima de 7%. Os vários
coeficientes de escoamento superficial devem resultar num único coeficiente médio
ou ponderado.

Para Tucci (2000, pg. 61) o coeficiente de escoamento de uma bacia de
superfícies variáveis pode ser estimado pela ponderação dos coeficientes de
diferentes superfícies. Considerando uma bacia urbana onde podem existir dois ou
mais tipos de superfícies, aplica-se para obtenção do coeficiente ponderado a
equação 7.2:

C = Cp Ap + Ci Ai

(7.2)

At
Onde:
C =coeficiente de escoamento superficial obtido pela média ponderada efetuada.
Cp = coeficientes de escoamento superficial para a área permeável da bacia
Ci = coeficiente de escoamento superficial para a área impermeável da bacia
Ap = área da superfície permeável da bacia.
Ai = área da superfície impermeável da bacia.
At = área total da bacia.

113

Aplicando-se a equação 7.2, aos dados apresentados na tabela 06, o
coeficiente de escoamento superficial ponderado da bacia em estudo é igual a 0,74.
Forma de ocupação

Ap

Área em %

Cp

2,69 km2

49

0,77

Indústrias pesadas

1,10 km2

20

0,99

Gramados (solo pesado i > 7%)

0,45 km2

8

0,39

Sistema viário

0,70 km2

13

1,00

Áreas não ocupadas

0,55 km2

10

0,77

Total

5,49 km2

100

Área residencial
apartamentos

suburbana

/

C médio ponderado

0,74

Tabela 06: Porcentagem das classes de uso e respectivos coeficientes de escoamento
superficial
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Este

coeficiente

corresponde

a

aproximadamente

77

%

de

áreas

impermeabilizadas na bacia conforme a equação 7.3 de Schueler (1987 apud
Tomaz, 2007).

C = 0,05 +0,9 AI

(7.3)

AI = C - 0,05
0,9
Onde:
C = coeficiente de escoamento superficial
AI = porcentagem de área impermeável

Considera-se por fim para efeito de estimativa, que a bacia em estudo tem
77% de áreas impermeabilizadas, isto projetando um padrão de ocupação para as
áreas ainda não construídas nos mesmos moldes da ocupação existente.
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Dando prosseguimento ao levantamento das características físicas da bacia,
procede-se a seguir à descrição das características do corpo hídrico do Ribeirão dos
Meninos. Para o trecho em estudo, procedeu-se ao levantamento da capacidade
hidráulica, ou seja, a sua vazão limite para escoamento das precipitações sem
extravasão do volume para as suas margens. O levantamento da capacidade de
escoamento do canal foi realizado por meio da fórmula de Manning para galerias e
canais. Segundo Tomaz (2002) a fórmula experimental do engenheiro irlandês R.
Manning, elaborada em 1891 é a mais conhecida para o dimensionamento de
condutos livres no Brasil, Estados Unidos e demais países de língua inglesa. Por
esta fórmula a vazão de um canal é apresentada pela equação 7.4:

Q = 1 / n x Rh

2/3

x i ½ x Am

(7.4)

Onde:

Q

= vazão do canal em (m3/s)

n

= coeficiente de rugosidade Manning

Rh = raio hidráulico da seção molhada do canal
i

= declividade média do canal (m/m)

Am = área da seção molhada do canal (m2)
O Raio Hidráulico (Rh) é calculado pela equação 7.5:

Rh = Am / Pm
Onde:
Rh = raio hidráulico (m)
Am = área da seção molhada (m2)
Pm = perímetro da seção molhada (m)

(7.5)
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O coeficiente de rugosidade Manning – (n) diz respeito à textura da superfície
do canal, e para tanto se apresentam os valores sugeridos pelo DAEE (São Paulo,
2006, pg. 28) na tabela 07:

Revestimento da Superfície do canal

Coeficiente de rugosidade - n

Terra

0,035

Rachão

0,035

Gabião

0,028

Pedra Argamassada

0,025

Aço corrugado

0,024

Concreto

0,018

Tabela 07: Coeficiente de rugosidade Manning
Fonte: São Paulo (2006, p. 28)

Segundo Tomaz (2002, p. 4-83), quando a superfície da seção do canal é
composta por dois ou mais tipos de revestimentos, determina-se um coeficiente de
rugosidade equivalente pela fórmula de Einstein (1934), apresentada na equação
7.6:

ne =

(∑ Pi x Ni
(∑ Pi)

3/2

)

2/3

(7.6)

2/3

Onde:
ne = coeficiente de rugosidade equivalente
Pi = perímetro molhado referente a cada tipo de revestimento
Ni = Rugosidade Manning referente a cada tipo de revestimento i

Assim, foram destacadas num levantamento planialtimétrico, 75 seções
transversais ao longo do Ribeirão dos Meninos, com distanciamento médio de 20,00
metros, num trecho de aproximadamente 1560 metros de extensão, por onde incide
zona de enchente. Esse trecho caracteriza-se pela diversidade de seções
hidráulicas, com alternância de trechos em canal natural com trechos apresentando
contenção lateral em concreto ou alvenaria. A declividade longitudinal do canal varia
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de 0,001 m/m a 0,009 m/m, situando-se a média em torno de 0,005 m/m (0,5%). A
figura 29 demonstra uma seção transversal
destacou-se a área molhada (Am)

do Ribeirão dos Meninos,

onde

e o perímetro molhado (Pm) adotados para

aplicação da Equação de Manning (Equação 7.4).

Figura 29: Seção transversal 43, do Ribeirão dos Meninos
Fonte: Elaborado pela autora com base em: Prefeitura de São Bernardo do Campo (1993)

A tabela 08 apresenta os dados levantados das 75 seções transversais ao
longo do córrego, e as vazões estimadas para cada uma delas pela formula de
Manning. Para cada seção transversal foi calculada a área molhada e o perímetro
molhado para lâmina d’água de 2,00 metros de altura, e a declividade média a cada
100 metros de extensão do canal. Foi adotado coeficiente de rugosidade Manning
de 0,018 para as superfícies em concreto, e 0,035 para as superfícies em terra,
resultando pela fórmula de Einstein nos coeficientes equivalentes de 0,031 para as
seções compostas por uma contenção lateral em concreto, e 0,028 para as seções
compostas por 02 contenções laterais em concreto, ambas com fundo em terra.

O levantamento da capacidade hidráulica do córrego em toda a extensão da
zona de enchente teve por objetivo identificar as vazões de restrição ao
escoamento, que demandam a implantação de mecanismos de detenção. Cabe
esclarecer que por conceito, quando da implantação de um dispositivo de detenção
à jusante, a vazão de restrição é estabelecida para regular uma vazão logo a jusante
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do dispositivo.

Todavia, no estudo de caso em pauta, faz-se uma análise da

capacidade de escoamento de todo o canal, para que se identifique o volume de
retenção demandado para regularização das vazões em toda a sua extensão.

A tabela 08 apresenta as vazões levantadas em cada seção para uma lâmina
d’agua de 2,00 metros, considerada a altura máxima que não gera extravasamento
do corpo hídrico para suas margens. Verifica-se portanto nesta tabela, que o canal
apresenta muitas variações de seções de vazão, com capacidade alternando entre
9,37 e 51,24 m3/s.

Contudo, analisando-se os intervalos significativos de estrangulamento,
destaca-se os trechos 02 e 04, por apresentarem um estreitamento mais crítico em
comprimentos

significativos

do

córrego,

com

180,00

e

80,00

metros

respectivamente.

Considera-se portanto os resultados desses 02 trechos críticos como as
principais vazões de restrição que resultarão na regularização das vazões de todo o
corpo hídrico estudado.

A capacidade média de escoamento para o trecho 02 é de 13 m3/s, enquanto
que o trecho 04 apresenta capacidade média de 16 m3/s.

Igualmente os trechos 01, 03 e 05 apresentam capacidade média de
escoamento superiores, com 30 m3/s, 24 m3/s e 30 m3/s respectivamente, razão pela
qual foram escolhidos os trechos 02 e 04 para estabelecimento das vazões de
restrição.
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TRECHO DO
CANAL

1

2

ESTACA

COTA DE
FUNDO

DECLIV.
MÉDIA
(a cada 100 m)

ÁREA
MOLHADA

PERÍMETRO
MOLHADO

(m)

(m/m)

(m2)

(m)

4,81

11,01

0,018

14,98

3,11

RUGOSIDADE
(n)

VAZÃO
(Q)

VELOC.
V

(m3/s)

(m/s)

0

772,433

0,0095

1

772,113

0,0095

2

771,794

0,0095

10,40

10,21

0,035

29,29

2,82

3

771,632

0,0095

15,12

13,07

0,035

46,35

3,07

4

771,565

0,0095

11,14

9,93

0,035

33,46

3,00

5

771,485

0,0095

12,65

10,46

0,035

39,95

3,16

6

771,478

0,0052

14,07

10,97

0,035

34,15

2,43

7

771,447

0,0052

10,70

9,38

0,035

24,02

2,25

8

771,142

0,0052

10,95

9,20

0,035

25,29

2,31
2,35

9

770,992

0,0052

8,09

7,94

0,031

19,02

10

770,967

0,0052

12,73

10,67

0,035

29,45

2,31

11

770,964

0,0075

8,68

8,25

0,028

27,70

3,19

12

770,837

0,0075

13,61

11,56

0,035

37,45

2,75

13

770,549

0,0075

11,37

9,62

0,035

31,37

2,76

14

770,371

0,0075

13,99

11,57

0,035

39,18

2,80

15

770,221

0,0075

14,92

11,48

0,035

43,85

2,94

16

769,985

0,0038

17,74

13,28

0,035

37,95

2,14

17

769,912

0,0038

16,01

11,86

0,035

34,49

2,15

18

769,895

0,0038

12,71

10,53

0,035

25,41

2,00

19

769,879

0,0038

11,58

10,23

0,035

22,18

1,92

20

769,840

0,0038

8,94

8,88

0,035

15,84

1,77

21

769,815

0,0091

11,11

9,49

0,028

42,09

3,79

22

769,398

0,0091

10,90

9,81

0,031

36,02

3,30

23

769,315

0,0091

12,57

10,75

0,031

42,98

3,42

24

769,193

0,0091

9,77

8,11

0,028

37,73

3,86

25

768,928

0,0091

8,30

7,52

0,028

30,23

3,64

26

768,850

0,0076

7,24

7,46

0,028

22,15

3,06

27

768,506

0,0076

10,28

8,80

0,031

32,15

3,13

28

768,425

0,0076

10,24

8,90

0,031

31,70

3,10

29

768,350

0,0076

8,73

7,75

0,031

26,65

3,05

30

768,164

0,0076

8,73

7,98

0,031

26,13

2,99

31

768,032

0,0080

9,67

8,20

0,031

31,22

3,23

32

767,966

0,0080

8,87

8,06

0,031

27,35

3,08

33

767,624

0,0080

8,66

8,23

0,031

25,91

2,99

34

767,555

0,0080

7,12

7,44

0,028

22,14

3,11

35

767,360

0,0080

6,95

7,41

0,028

21,33

3,07

36

767,326

0,0015

6,02

6,77

0,028

7,70

1,28

37

767,260

0,0015

9,38

9,09

0,035

10,60

1,13

38

767,373

0,0015

11,38

9,97

0,035

13,75

1,21

39

767,326

0,0015

11,91

10,27

0,035

14,55

1,22

40

767,210

0,0015

14,42

13,08

0,035

17,03

1,18

41

767,309

0,0015

12,73

11,13

0,035

15,41

1,21

42

767,100

0,0015

43

767,213

0,0015

11,59

10,08

0,035

14,08

1,21

44

766,890

0,0015

11,11

9,51

0,035

13,64

1,23

45

767,060

0,0015

11,00

10,10

0,035

12,89

1,17

0,035

continua...
Tabela 08: Levantamento das seções transversais em trecho de 1560 metros do Ribeirão
dos Meninos
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TRECHO DO
CANAL

3
4
5

ESTACA

COTA DE
FUNDO

DECLIV.
MÉDIA
(a cada 100 m)

(m)

(m/m)

ÁREA
MOLHADA

PERÍMETRO
MOLHADO

RUGOSIDADE
(n)

VAZÃO
(Q)

VELOC.
V

(m/s)

(m2)

(m)

46

767,021

0,0046

12,48

9,98

0,035

(m3/s)
27,98

47

766,945

0,0046

10,94

10,69

0,035

21,46

1,96

48

766,580

0,0046

10,52

10,72

0,031

22,65

2,15
2,10

2,24

49

766,628

0,0046

10,29

9,08

0,035

21,60

50

766,603

0,0046

12,89

12,45

0,035

25,48

1,98

51

766,541

0,0036

12,43

10,22

0,035

24,14

1,94

52

766,638

0,0036

8,29

8,10

0,028

17,94

2,16

53

766,597

0,0036

9,90

12,62

0,028

17,94

1,81

54

766,271

0,0036

12,68

13,10

0,023

32,05

2,53

55

766,247

0,0036

12,21

11,65

0,031

24,25

1,99

56

766,174

0,0066

13,82

12,39

0,035

34,50

2,50

57

766,006

0,0066

11,56

10,60

0,035

28,43

2,46

58

765,828

0,0066

10,58

15,11

0,035

19,36

1,83

59

765,764

0,0066

60

765,587

0,0066

9,93

8,95

0,035

24,70

2,49

61

765,596

0,0018

12,28

10,00

0,035

17,21

1,40

62

765,594

0,0018

12,58

10,34

0,035

17,52

1,39

63

765,641

0,0018

12,86

10,99

0,035

17,45

1,36

64

765,512

0,0018

13,25

11,71

0,035

17,59

1,33

65

765,404

0,0018

11,06

13,33

0,035

11,94

1,08

66

764,711

0,0067

9,58

8,56

0,035

24,11

2,52

67

764,436

0,0067

7,11

7,90

0,035

15,48

2,18

68

765,075

0,0067

13,21

10,93

0,035

35,00

2,65

69

764,911

0,0067

70

764,736

0,0067

13,99

13,25

0,035

33,87

2,42

71

764,583

0,0087

14,55

13,42

0,035

40,92

2,81

72

764,058

0,0087

13,88

13,01

0,035

38,62

2,78

73

764,173

0,0087

10,18

9,50

0,035

28,41

2,79

74

764,102

0,0087

10,93

10,91

0,035

29,16

2,67

75

763,866

0,0087

12,33

12,26

0,035

32,98

2,68

76

763,990

0,0068

12,77

10,98

0,035

33,27

2,61

77

763,680

0,0068

10,37

11,46

0,035

22,86

2,20

78

763,518

0,0068

11,33

11,65

0,035

26,20

2,31

79

763,229

0,0068

10,48

9,15

0,035

27,03

2,58

26

3

m /s

TRECHO
01

TRECHO
02
E-36
até E-45
13 m3/s

0,035

0,035

763,186

2,38 m/s

VELOCIDADE MEDIA DO CANAL
CAPACIDADE MÉDIA DE VAZÃO DO CANAL =

VAZÃO
DO

MÉDIA
CANAL

POR

TRECHO

até E-35

30 m3/s

TRECHO
03
E-46 até
E-60
24 m3/s

TRECHO
04
E-61 até
E-65
16 m3/s

TRECHO
05
E-66 até
E-79
30 m3/s

...conclusão
Tabela 08: Levantamento das seções transversais em trecho de 1560 metros do Ribeirão
dos Meninos
Fonte: Elaborado pela autora com base em: Prefeitura de São Bernardo do Campo (1993)
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Destaca-se que o trecho 02, onde consta o estrangulamento mais crítico,
caracteriza-se pela existência de muros e construções na margem esquerda, muito
próximos ao leito do rio, que apresenta ainda na sua margem direita, o leito da Rua
Schutz Wenk. Esta área constitui o local onde os alagamentos são mais freqüentes,
e para a mesma o PDMAT (SÃO PAULO, 1999) da Bacia Superior do Ribeirão dos
Meninos encontrou vazão limite de 12 m3/s, considerando-a como necessária a
receber obras de melhorias a montante do reservatório TM 2/3. (figura 30 e tabela
09). Salienta-se que o reservatório de amortecimento TM 2/3 foi implantado a
jusante desse ponto crítico, não resultando em melhorias para o mesmo.

Figura 30: Ribeirão dos Meninos entre as estacas 36 e 45, identificado como Trecho 02.
Nota-se o estrangulamento do canal por muros e construções e pelo sistema viário.
Fonte: Elaborado pela autora com base em EMPLASA (2007)

121

Tabela 09: Calha do Ribeirão dos Meninos – levantamento elaborado pelo DAEE
Fonte: SÃO PAULO (1999)

A partir da leitura sobre a capacidade hidráulica do canal do Ribeirão dos
Meninos, define-se que o cálculo hidrológico da bacia deve ser realizado no mínimo
em 02 pontos distintos, correspondentes às vazões limites anteriormente
mencionadas. Para tanto, a bacia foi subdividida em 03 trechos, cujos pontos de
cálculo foram denominados A, B e C. O ponto A corresponde àquele onde tem início
trecho 02 da tabela 08, na estaca 36, caracterizado pela seção de estrangulamento
do canal, com vazão média de 13 m3/s, e área de contribuição de 3,86 km2. O ponto
B corresponde àquele onde tem início o trecho 04 da tabela 08, na estaca 61,
caracterizado pela seção de estrangulamento com vazão média de 16 m3/s e área
de contribuição de 4,35 km2. Por fim, para totalização da área de estudo, procedese também ao dimensionamento no ponto C, correspondente ao limite final da bacia
hidrográfica, com área de contribuição de 5,49 km2 e para o qual foi considerada a
vazão de restrição de 30 m3/s. A figura 31 apresenta a bacia da cabeceira do
Ribeirão dos Meninos, demarcando os trechos de estrangulamento do corpo hídrico,
e suas respectivas áreas de contribuição:
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Figura 31: Bacia de cabeceira do Ribeirão dos Meninos, com identificação dos trechos de
estrangulamento, e dos pontos A, B e C.
Fonte: Modificado de FUNCATE (2002)
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7.5.2 Dimensionamento do volume de amortecimento

Para dimensionamento dos volumes de amortecimento demandados numa
bacia, Canholi (2005, p. 74) menciona que um dos métodos mais utilizados consiste
na adoção de tormentas padronizadas, obtidas em muitos casos a partir de relações
IDF. Destas relações fica estabelecida a chuva de projeto, a qual deve ser
representativa de muitos eventos registrados, e ter as características de intensidade,
volume e duração de uma tormenta de mesma freqüência. Em que pese o fato de
que a adoção de tormentas padronizadas tenha sido criticada por diversos autores,
Urbornas (apud Canholi 2005, p. 74) considera que a inexistência de dados locais
impõe o uso das tormentas padronizadas, utilizadas em larga escala na Europa e
nos EUA.

Dentre os métodos que utilizam a tormenta padronizada, destaca-se o de
Huff. Segundo Canholi (2005, p.79) Huff desenvolveu quatro distribuições temporais
para chuvas intensas com durações superiores a três horas para a região Centro
Leste do Estado de Illinois, nos EUA. Foram analisados 11 anos de registros de
chuvas de uma rede de 49 postos pluviográficos distribuídos numa área de cerca de
1000 km2. Os registros históricos de chuvas foram divididos em quatro grupos, cada
um considerando ¼ da duração total da chuva, de acordo com o instante de
ocorrência do pico de intensidade da precipitação. Para cada um desses grupos,
denominados quartis, foram desenvolvidos os padrões médios de distribuição
temporal. Assim, as precipitações intensas de curta duração, normalmente de maior
interesse para os projetos de drenagem urbana foram classificadas no 1º. Quartil. O
método de Huff foi utilizado para a distribuição temporal das chuvas nos estudos
hidrológicos do PDMAT (CANHOLI, 2005. p. 79).

Tomaz (2002, p. 2-56) menciona que no evento chuvoso de 2 de fevereiro de
1983 na bacia do Alto Tietê, a chuva de duas horas se assemelha à distribuição de
Huff no 1º. quartil com 50% de probabilidade, conforme observa-se na sobreposição
dos hietogramas na figura 32.

O autor lembra ainda que na RMSP o DAEE

constatou que em bacias com até 100 km2, as chuvas que provocam danos mais
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freqüentes têm duração de 02 horas. Estas tormentas foram utilizadas para o
dimensionamento do Córrego Aricanduva, Córrego Pirajussara e Ribeirão dos
Meninos.

Figura 32: Chuva de curva acumulada do evento de 1983 no Alto Tietê/ SP, comparada
com a curva de Huff (1º. Quartil, 50% de probabilidade)
Fonte: DAEE (1999 apud Tomaz 2002)

Segundo Canholi (2005, p. 99) a conversão de um hietograma de chuva
excedente em um hidrograma de projeto é feita pelo hidrograma unitário sintético.
Existem diversos processos para obtenção do hidrograma unitário sintético, tais
como o Método Racional, Método do SCS, Método de Santa Bárbara, Método da
convolução contínua e Método do CUHP ( Colorado Urban Hydrograph Procedure),
e todos são largamente utilizados nos projetos de drenagem urbana.

No presente estudo de caso será utilizado o método de Santa Bárbara, por
haver disponibilidade dos dados necessários à sua aplicação. Tomaz (2002)
descreve as etapas para utilização do Método Santa Bárbara, as quais foram
seguidas no roteiro apresentado no apêndice A. Os resultados da aplicação do
método Santa Bárbara para a bacia em pauta constam na tabela 10, onde se
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calculou o volume de armazenamento de água de chuva demandado nos pontos A,
B e C, visando amortecimento de deflúvios.
Ponto:

A

B

C

3,86

4,35

5,49

Vazão pós desenvolvimento (m3/s)

73,28

74,41

85,68

Vazão de restrição (m3/s)

13,00

16,00

30,00

161.170,24

175.634,38

192.401,30

41

40

35

Área (km2)

Volume de amortecimento (m3)
Altura pluviométrica a ser retida para
amortecimento (mm ou litros por m2)

Tabela 10: Resumo dos resultados dos dimensionamentos hidrológicos para os pontos A, B
e C.
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Os dados apresentados na tabela 10 constituem indicadores da demanda da
bacia em estudo por retenção de água de chuva visando a restauração da vazão de
pré desenvolvimento, ou a vazão que pode ser comportada pelo corpo hídrico na
sua condição atual.

Para se estabelecer um parâmetro de comparação entre os três pontos
estudados (A, B e C), os resultados são convertidos em milímetro de
armazenamento ou litros por m2 de terreno (l/m2). Assim, observa-se que no ponto
de estrangulamento mais crítico, a demanda por armazenamento é de 41 milímetros
de precipitação, ou seja, 41 litros por metro quadrado. Entende-se, no entanto, que
o armazenamento de 41 litros por metro quadrado, atenderá às demandas por
amortecimento para regularização das vazões em toda a extensão do corpo hídrico
estudado.

Todavia, para criação de ferramentas de gestão visando a retenção desse
volume de chuva, há que se estabelecer as áreas onde serão aplicados os
dispositivos, já que o estudo de caso refere-se a uma bacia já consolidada, que pode
apresentar áreas com restrição de implementação das ferramentas propostas. Se
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por ventura definir-se que serão implantados dispositivos somente nas áreas
loteadas, o volume calculado de 41 litros por metro quadrado, será certamente
aumentado para compensar as áreas onde não haverá armazenamento do run off.

Tomaz (2002) menciona que para a Região Metropolitana de São Paulo, pode
se realizar o dimensionamento preliminar de um reservatório de retenção, adotandose uma altura pluviométrica de 40 milímetros.

Na cidade de São Paulo, as 08 bacias de detenção do sistema de controle de
inundações do Rio Aricanduva, comportam o armazenamento variável de 20 mm a
36 mm de altura pluviométrica, conforme dados apresentados na tabela 11
(CANHOLI, 2005, p.141).

Reservatório

Área da bacia

Volume do

Relação

Relação

de drenagem

Reservatório

volume / área

volume / área

2

3

3

2

(Km )

(m )

(m / km )

(litros / m2)

Pacaembú

2,22

74.000

33.333

33

Água Espraiada

8,60

308.000

35.814

36

Bananal

13,40

264.000

19.701

20

Guaraú

9,30

230.000

24.731

25

Caguaçú

11,00

323.000

29.364

29

Limoeiro

8,70

291.000

33.448

33

Aricanduva

4,75

153.000

32.210

32

Tabela 11: Bacias de detenção na cidade de São Paulo
Fonte: Modificado de Canholi (2005, p. 141)

A cabeceira do Ribeirão dos Meninos até o Paço Municipal de São Bernardo
do Campo tem área aproximada de 30,00 km2 (trinta quilômetros quadrados), que
demandariam a retenção de 1.200.000 m3 de água de chuva segundo o critério de
armazenamento de 40 litros por metro quadrado. Verifica-se, no entanto, que os
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cinco reservatórios implantados nesta área, têm capacidade total de armazenamento
de 529.000 m3, conforme dados do DAEE, demonstrados na figura 33 e tabela 12.
Este dado é um indicador do que já se constata in loco, ou seja, estas áreas
contempladas com grandes investimentos do Programa de Combate às Inundações
da Bacia do Alto Tamanduateí, ainda demandam ações na gestão das enchentes,
visando melhorias para o sistema de micro e macro drenagem existentes.

Reservatório:

Volume de Armazenamento
(m3)

TM 2/3 (Volks Demarchi)

170.000

TM 4 (Chrysler)

190.000

TM 5 (Café Filho)

40.000

TM 6 (Bombeiros)

34.000

TM 7 (Canarinhos)

95.000

Total:

529.000

Tabela 12: Capacidade de armazenamento dos reservatórios de retenção da cabeceira do
Ribeirão dos Meninos, em São Bernardo do Campo.
Fonte: Elaborado pela autora com base em: São Paulo (2011); São Paulo (1999)
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Figura 33: Reservatórios de retenção das cabeceiras do Ribeirão dos Meninos em São
Bernardo do Campo.
Fonte: Modificado de FUNCATE (2002)
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Conhecendo as demandas por armazenamento de água de chuva para as
cabeceiras do Ribeirão dos Meninos, conclui-se que a aplicação da Lei Estadual
12.526/2007, que define o armazenamento de 15 % de uma altura pluviométrica de
60 mm, de fato não atenderia aos requisitos de retenção daquela área.

Entende-

se, portanto a mesma como de grande relevância para complementar as ações do
PDMAT para a macro bacia urbana, já que constitui uma primeira iniciativa para se
efetivar a compensação do impacto por impermeabilização no solo no próprio local,
ou na fonte da sua geração. Esta premissa estabelece uma conexão direta entre o
gerador e impacto gerado, sugerindo uma mudança na cultura urbana quanto a
forma de ocupação dos espaços.

A necessidade de construir com maior sustentabilidade é uma realidade que
se faz cada vez mais premente, sobretudo por que gera naturalmente a
descentralização das ações de mitigação dos impactos ao ambiente, simplesmente
assumindo uma forma inteligente de intervir nesse meio. Os impactos mitigados na
fonte não são somados no contexto da bacia, e não demandam grandes
intervenções como as previstas no PDMAT e demais programas gerenciados pelo
governo.

Todavia, há que se considerar ainda a real dificuldade em mudar um
paradigma de ocupação para construir com sustentabilidade. Este trabalho pretende
revelar que esta mudança é possível, desde que se traga a discussão para o projeto
arquitetônico e urbanístico, com abordagem desde a escala do planejamento urbano
até a escala do lote uni familiar. A viabilidade de aplicação da gestão de água de
chuva com dispositivos de detenção na fonte, passa necessariamente pela solução
arquitetônica, e o sucesso da ferramenta de gestão prende-se também ao grau de
aceitabilidade destas soluções, bem como à possibilidade de regulamentação pela
legislação de uso do solo de cada município.

É importante destacar que o que se propõe nesta dissertação, não
desconsidera as ações do PDMAT, nem tampouco os demais avanços institucionais
na gestão da água de chuva da RMSP. Ressalta-se ainda que este trabalho não
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apresenta ferramenta para que se preserve o atual paradigma de ocupação urbana
no que se refere à ocupação de áreas indevidas do ponto de vista ambiental.

Pretende-se, no entanto, contribuir com os avanços institucionais sobre o
tema de maneira qualitativa, demonstrando as possibilidades arquitetônicas para
incorporação das ferramentas de gestão num nível desejável, promovendo
aperfeiçoamento das ações já implementadas. Esta possibilidade demonstra o
horizonte de aplicação da gestão da água de chuva, que resulte no desejável
impacto nulo da ocupação urbana para o sistema de drenagem.

Com foco neste objetivo, pretende-se a seguir verificar a viabilidade de
implantação de dispositivos de controle do escoamento na escala do lote, sob o
aspecto quantitativo. Para tanto, o capítulo 08 apresenta os métodos de
dimensionamento para alguns dos dispositivos de controle propostos no capítulo 06,
para deles identificar a real capacidade de amortecimento de deflúvios e controle do
run off. A aplicação destes dimensionamentos constitui um primeiro passo para a
verificação da viabilidade de implantação dos dispositivos, atendendo as demandas
de armazenamento de água de chuva levantadas para a escala da macro bacia
urbana.
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8

DIMENSIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE DO
ESCOAMENTO NA FONTE

Para estabelecer as dimensões dos dispositivos de controle do escoamento a
serem implantados no lote urbano, é necessário realizar o dimensionamento
hidrológico e o dimensionamento hidráulico do dispositivo. Pelo dimensionamento
hidrológico utilizam-se parâmetros de precipitações pluviométricas para se calcular o
volume de chuva que deve ser armazenado. Pelo dimensionamento hidráulico temse a definição das dimensões propriamente ditas do dispositivo, bem como dos
mecanismos de esvaziamento do volume de chuva armazenado.

Os dispositivos para controle do escoamento superficial devem ser
dimensionados de acordo com a finalidade a que são destinados. Um reservatório
que tem por objetivo a redução dos picos de enchente é dimensionado seguindo
parâmetros diferenciados daquele destinado ao aproveitamento da água de chuva.
Este segundo, por sua vez requer uma separação do volume correspondente aos
primeiros minutos de precipitação, denominado primeira chuva ou first flush, que
apresenta altos índices de contaminação oriunda de fezes de animais, poeira, e
outros poluentes que são lavados do telhado no início da precipitação. Assim esse
volume deve ser armazenado em separado para melhoria da qualidade das águas a
serem aproveitadas.

Um sistema de armazenamento de água de chuva pode ser composto pelos
três reservatórios supracitados, e para cada um deles deverá ser estabelecido o
volume a ser armazenado. O reservatório projetado para detenção de enchentes
deve impreterivelmente ser esvaziado num período de 12 ou no máximo 24 horas
para que esteja disponível numa próxima precipitação. Da mesma forma, entendese que a reserva referente à primeira chuva deve ser rapidamente descartada, para
que numa próxima precipitação o reservatório possa separar a primeira água que
lava os telhados, daquela a ser retida para utilização.

O reservatório destinado ao

aproveitamento da água da chuva pode permanecer cheio. Contudo, há que se
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preservar a qualidade da água armazenada com tratamento adequado, para que o
mesmo não propicie a formação de larvas e insetos (figura 34).

Figura 34: Esquema de reservatório de auto-limpeza, para descarte da primeira água (first
flush).
Fonte: Dacach, 1990 (apud Gonçalves 2006)

8.1

Volume de chuva a ser armazenado no reservatório de descarte para melhoria
da qualidade das águas pluviais – primeira chuva ou first flush

Segundo Gonçalves (2006, p. 98) inúmeros estudos na literatura técnica
evidenciam que a primeira chuva ou chuva inicial é mais poluída por lavar a
atmosfera e as superfícies de captação, como telhados e pisos.

Por isso

recomenda-se que esta água seja desviada do reservatório de aproveitamento, para
um reservatório de auto-limpeza, onde será posteriormente descartada.

Tomaz (2005, p.39) menciona que a qualidade desta primeira chuva varia de
acordo com a localização geográfica do ponto de amostragem, condições
meteorológicas, presença ou não de vegetação e presença de carga poluidora. Em
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centros urbanos e pólos industriais a água apresenta concentração de poluentes do
ar, como dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, chumbo, zinco e outros, podendo
se caracterizar o fenômeno da chuva ácida quando o pH chega a valores de 3,5,
contra o pH de 5,6 da água destilada. Quando estas águas lavam a superfícies
onde são captadas, como telhados e pisos a contaminação é potencializada por
fezes de aves e outros animais, poeiras, folhas, revestimento do telhado, etc.

Do mesmo modo, o volume desta água a ser descartado na primeira chuva
está associado ao tipo de material utilizado na superfície de captação, bem como do
nível de poluentes da mesma e da atmosfera.

Terry (2001 apud Tomaz 2005, p. 41) recomenda que sejam rejeitados os
primeiros 1mm a 2mm de chuva. Changhui (2001, apud Tomaz 2005, p.41) estudou
na China a concentração de poluentes com a variação da duração da chuva, e
concluiu que nos primeiros 20 minutos estão concentrados os maiores poluentes.
Os EUA chegaram a mesma conclusão quanto à necessidade de descarte dos
primeiros 20 minutos.

Gonçalves (2006, p. 101) menciona que na Flórida (EUA), dimensiona-se
para descarte um volume de 0,4 litro por m2 de área de captação, e Tomaz (2005,
pg. 95) relata que na região de Guarulhos, usa-se 1litro por m2. O autor então
ressalta que há um consenso quanto ao descarte da primeira chuva, do mesmo
modo que não há consenso quanto ao volume a ser descartado.

Verifica-se porém que a norma da ABNT NBR 15.527 / 2007 estabelece o
first flush de 2mm para telhados (2 l/m2). Tomaz (2010) lembra ainda que existem
basicamente dois first flush.
• First flush dos telhados que geralmente é em torno de 2mm (2 l/m2).
• First flush de áreas impermeáveis na superfície do solo que geralmente
é de 25 mm (25 l / m2).
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Entende-se por fim que o volume de descarte está diretamente relacionado às
etapas de tratamento da água escoada dos telhados, e não ás demandas para
amortecimento do pico de enchentes. Assim dimensiona-se o reservatório de auto
limpeza pela equação 8.1:

V = A x first flush

(8.1)

Onde: V = volume do reservatório em m3
A = área da superfície de captação (telhado) em m2.
First flush = altura pluviométrica do volume de descarte em m.

Se o reservatório de descarte é projetado para armazenar as águas drenadas
dos pisos descobertos permeáveis e impermeáveis do terreno, adota-se o first flush
de 25 mm, mencionado por Tomaz (2010) para superfícies do solo. Esta situação é
mais comum para dimensionamento de trincheiras de infiltração, visando o controle
da poluição difusa, e não para reservatórios visando o aproveitamento da água da
chuva. Nesse caso, Tomaz (2007, p.10-3) aplica ao first flush o coeficiente de run off
volumétrico, denominado Rv, que é obtido pela equação 8.2, de Schueler (1987):

Rv = 0,05 + 0,009 x AI

(8.2)

Onde: Rv = Coeficiente volumétrico
AI = porcentagem da área impermeável do terreno (%)
O coeficiente Rv nada mais é do que um coeficiente de escoamento
superficial obtido pela combinação de superfícies permeáveis e impermeáveis do
terreno. Tomaz define o Rv como sendo o run off volumétrico obtido por análise de
regressão linear.
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Aplicando-se por fim o coeficiente Rv á equação que estabelece o volume de
reserva, tem-se como resultado um armazenamento demandado para controle da
poluição difusa dos pisos descobertos permeáveis e impermeáveis de uma
edificação, conforme a equação 8.3:

V = A x first flush x Rv

(8.3)

Onde: V = volume de reserva em m3
A =área da superfície de captação em m2 (pisos permeáveis + impermeáveis)
First flush = altura pluviométrica do volume de descarte em m.
Rv = Coeficiente volumétrico

O estabelecimento de parâmetros, como o first flush e a porcentagem de
áreas permeáveis e impermeáveis, é fundamental no dimensionamento do
reservatório de descarte, lembrando que a sua finalidade principal consiste no pré
tratamento das águas armazenadas para aproveitamento, ou no controle da poluição
difusa, e não no amortecimento de deflúvios e detenção de enchentes, embora
contribua também com esta finalidade.

8.2

Volume de chuva a ser armazenado no reservatório que visa o aproveitamento
das águas pluviais em finalidades não potáveis

Segundo Gonçalves (2006, p. 122), o dimensionamento do reservatório a ser
utilizado para aproveitamento da água da chuva, baseia-se no método da seca
máxima do ano e considera-se as demandas não potáveis que serão atendidas na
edificação, além de dados referentes aos índices pluviométricos da região, como a
precipitação anual e o número de dias sem chuva. Considerando que nem sempre
haverá chuva suficiente para atender toda a demanda, e que nem sempre será
possível armazenar toda a chuva precipitada, os dimensionamentos dos
reservatórios devem compatibilizar produção e demanda, identificando o percentual
de demanda possível de ser atendida no sistema (GONÇALVES, 2006, p. 115).
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Thomas e McGeever (1997, apud Gonçalves 2006, p. 115) menciona que os
diversos modelos de dimensionamento do reservatório têm como dados de entrada
na maioria das vezes, as demandas que se deseja atender, séries históricas ou
sintéticas de chuva, a área de captação e a eficiência requerida para o sistema.

No levantamento das demandas, há que se estabelecer primeiramente o uso
que será dado à água de chuva, o que está diretamente relacionado à qualidade da
mesma. Gonçalves (2006, pg.85) menciona que na utilização para fins potáveis,
como é comum em regiões de escassez de água, faz-se necessário que a mesma
seja desinfetada com cloro ou radiação ultravioleta. Todavia, recomenda-se de
maneira geral e principalmente nas áreas urbanas que o uso da água de chuva seja
direcionado para fins não potáveis como lavagem de roupas, descarga de sanitários,
rega de jardins, lavagem de pisos e automóveis, podendo inclusive ser aproveitada
pela indústria.

O levantamento do volume a ser utilizado com as demandas não potáveis
pode ser realizado utilizando-se parâmetros de engenharia estabelecidos para cada
uso, ou por estatísticas sobre médias de consumo. Tomaz (2005, p. 113) cita o
exemplo de Guarulhos, onde se levantou que o consumo médio numa residência é
de 19 m3 ao mês, e que o IBGE encontrou a média de 4,06 pessoas por residência,
chegando-se a uma quota per capta de 153 litros por pessoa por dia. Considerandose, portanto que 40% do consumo de uma casa é gasto com a descarga das bacias
sanitárias têm-se uma média de 7,6 m3 ao mês, ou seja, gasta-se praticamente 8m3
ao mês com descargas dos sanitários numa residência de 04 pessoas.

Existem vários estudos sobre os valores de consumo de água para usos
específicos. Nesses estudos apresenta-se como resultado a porcentagem referente
à cada uso no total de consumo, ou mesmo os volumes específicos para cada
utilização. Na tabela 13 são apresentadas as médias de consumo numa residência
nos EUA em porcentagem.

A tabela 14 demonstra alguns parâmetros também

utilizados nos EUA para estimativa da demanda residencial de água.
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Tipos de uso da água

Porcentagem

Descargas na bacia sanitária

41%

Banho e lavagem de roupa

37%

Cozinha – água para beber e cozinhar

2% a 6%

Cozinha – lavagem de pratos

3% a 5%

Cozinha – disposição de lixos

0 a 6%

Lavanderia

4%

Limpeza e arrumação geral na casa

3%

Rega de jardim com sprinkler

3%

Lavagem de carros

1%

Total:

100%

Tabela 13: Discriminação da água em uma residência
Fonte: Quasim, Syed R, 1994 apud Tomaz 2005, p.53

Uso interno

Unidades

Parâmetros
Inferior

Superior

+ Provável

m /pessoa/mês

3

5

5

Pessoa

2

5

3

Descarga na bacia

Desc./pess./dia

4

6

8

Volume de descarga

Litros/descarga

6,8

18

9

Percentagem

0

30

9

Banho/pess./dia

0

1

1

Minutos

5

15

7,3

Litros/segundo

0,08

0,30

0,15

Uso da banheira

Banho/pess./dia

0

0,2

0,1

Volume de água

Litros/ banho

113

189

113

Carga/pess./dia

0,1

0,3

0,1

Litro/ ciclo

18

70

18

Carga/pess./dia

0,2

0,37

0,37

Litro/ ciclo

109

189

108

Minuto/pess./dia

0,5

4

4

Litros/segundo

0,126

0,189

0,15

Torneira de banheiro

Minuto/pess./dia

0,5

4

4

Vazão da Torneira

Litros/ segundo

0,126

0,189

0,15

Gasto mensal
No. de pessoas na casa

Vazamento bacia sanitária
Freqüência de Banho
Duração do Banho
Vazão nos chuveiros

Máquina de lavar pratos
Volume de água
Máquina de lavar roupa
Volume de água
Torneira da cozinha
Vazão da torneira

3

Tabela 14: Parâmetros para estimativas da demanda residencial de água
Fonte: Tomaz (2005; p. 51)
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Na tabela 15, Gonçalves (2006, p. 114) faz uma adaptação dos dados
apresentados por Tomaz (2000) apontando para as demandas não potáveis de uma
residência, abrangendo diferentes usos internos e externos.

Demanda interna

Faixa

Unidade

Vaso sanitário – Volume

6 – 15

Litros/ descarga

Vaso sanitário – Freqüência

4–6

Descarga/hab./dia

Máquina de lavar roupa – volume

100 – 200

Litros/ ciclo

Máquina de lavar roupa – freqüência

0,2 a 0,3

Carga/hab./dia

2

Litros/dia/m2

Rega de jardim – freqüência

8 – 12

Lavagem/ mês

Lavagem de carro – Volume

80 - 150

Litros/lavagem/carro

1 - 4

Lavagem/ mês

Lavagem de pisos – Volume

4

Litros/dia/m2

Lavagem de pisos - Freqüência

8

Lavagem/ mês

Demanda Externa
Rega de jardim – volume

Lavagem de carro – Freqüência

Tabela 15: Demandas não potáveis em uma residência
Fonte: Tomaz (2000, adaptado por Gonçalves 2006)

8.2.1 Levantamento das demandas não potáveis

Utilizando-se os dados da tabela 15, Gonçalves (2006, p.123) faz um roteiro
de cálculo para o levantamento das demandas não potáveis, começando pela
equação 8.4:

QNP = QINT + QEXT

(8.4)

Onde: QNP = somatório das demandas não potáveis em litros por dia (l/d)
QINT = somatório das demandas internas (l/d)
QEXT = somatório das demandas externas (l/d)
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Para as demandas internas consideram-se as descargas nos vasos sanitários
e a máquina de lavar roupas, e o resultado é obtido pela equação 8.5:

QINT = QVS + QML

(8.5)

Onde:
QINT = somatório das demandas internas (l/d)
QVS = demanda do vaso sanitário (l/d)
QML demanda da máquina de lavar roupas (l/d)

O cálculo da demanda do vaso sanitário (QVS) é apresentado na equação 8.6,
e a demanda da máquina de lavar (QML) na equação 8.7:

QVS = Número de habitantes x volume de água gasto na descarga x número
de descargas ao dia x coeficiente de perdas.

(8.6)

QML = Número de habitantes x volume de água da máquina x freqüência de
lavagem ao mês x coeficiente de carga .

(8.7)

Para o cálculo das demandas externas considera-se a rega do jardim, a
lavagem de pisos e automóveis e a manutenção da piscina.

Este cálculo deve

considerar também a freqüência com que os moradores realizam as atividades
durante o mês. Assim, aplica-se as equações 8.8 a 8.12:

QEXT = QJD + QAI + QPIS + QLC
onde:
QEXT = demandas externas
QJD = demandas do jardim

(8.8)
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QAI – demandas para lavagem de pisos
QPIS = manutenção da piscina
QLC = lavagem de automóveis

QJD = área do jardim x volume de água x freqüência de uso (l/d)

(8.9)

QAI = área impermeável x volume de água x freqüência de uso (l/d)

(8.10)

QPIS = área da piscina x volume de água x freqüência de uso (l/d)

(8.11)

QLC = volume de água x número de vagas de auto x freqüência de lavagem. (8.12)

8.2.2 Dimensionamento do reservatório para atender às demandas não
potáveis.

Uma vez estabelecida a demanda mensal de água a ser utilizada nas
atividades que não requerem o uso de água potável na residência, procede-se ao
dimensionamento do reservatório de água de chuva para atendimento dessas
demandas. Para tanto, é necessário obter informações sobre as médias mensais de
precipitação da região. No dimensionamento do reservatório, Tomaz (2005, p. 111)
menciona que é comum o uso de diagrama de massas para regularização de vazões
em reservatórios, pois esse estudo garante o abastecimento constante de água no
período chuvoso e no período seco.

O Método Rippl é baseado no diagrama de massas, e têm como resultado o
volume útil do reservatório para uma determinada vazão regularizada.. Esse volume
corresponde ao máximo déficit existente na série histórica utilizada. (Gonçalves,
2006. p. 116).
apêndice B.

Um exemplo de aplicação do método Rippl é demonstrado no
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Gonçalves (2006, p. 125) apresenta também um método de dimensionamento
do reservatório simplificado, considerando as médias anuais de precipitações e o
maior número de dias sem chuva, por meio da equação 8.13:

VRES = QNP x DS

(8.13)

Onde:

VRES = Volume do reservatório (m3)
QNP = Demandas não potáveis (l/d)
DS = máximo de dias sem chuva

A média de dias sem chuva também deve ser obtida por séries históricas de
precipitações. Aplicando-se esta equação, verifica-se que quanto menor o período
de dias sem chuva, menor será também o volume do reservatório.

Uma vez definido o volume do reservatório, verifica-se a capacidade da
superfície do telhado na captação do volume de chuva necessário para suprimento
do mesmo. Para tanto, Gonçalves (2006, p. 124) aplica a equação 8.14:

V=AxPxC

(8.14)

Onde:
V = volume de chuva a ser captado no telhado (m3)
A = área da superfície de captação (m2)
P = precipitação anual da região (m/ano)
C = coeficiente de escoamento superficial (adota-se 0,80)
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Verifica-se por fim a eficiência do sistema de armazenamento, levantando-se
a capacidade da superfície do telhado em captar o volume necessário às demandas
estabelecidas. Para tanto, aplica-se a equação 8.15:

E% = V / QNP x 100

(8.15)

Onde:
E% = eficiência do sistema de aproveitamento em porcentagem
V = Volume de chuva a ser captado (estimativa da produção de água)
QNP = demandas não potáveis
As informações acerca das chuvas médias mensais, ou do maior número de
dias sem chuva são determinantes para o dimensionamento do reservatório.
Contudo, a decisão sobre a viabilização de um armazenamento que atenda a 100%
das demandas não potáveis da residência compete ao proprietário, sobretudo em
áreas onde não há problemas com o abastecimento público, e o reservatório visa
somente a economia de água da rede.

Deverá

ser

comparado

o

custo

de

construção

e

manutenção

do

armazenamento, com a economia mensal obtida pela não utilização da água do
abastecimento público. Há que se considerar ainda a necessidade de conservação
da água armazenada, principalmente no caso da reserva de grandes volumes para
atender a períodos extensos.

8.3

Volume de chuva a ser armazenado no reservatório que visa o amortecimento
do pico de enchentes, para escala da micro bacia ou do lote.

O dimensionamento do reservatório para o amortecimento do pico de
enchentes visa restaurar o escoamento superficial anterior à urbanização, ou seja, o
tanque é dimensionado para armazenar o escoamento superficial gerado por
desmatamento e impermeabilização do solo, e liberar o volume retido a uma vazão
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pré desenvolvimento, que resultará num tempo maior de esgotamento, e num
aumento do tempo de concentração.

Tucci (1997, apud Tomaz 2009. p 10-21) desenvolveu um método para
dimensionamento de reservatório de detenção para áreas com até 1 km2. Baseado
no método racional, o autor estabelece que o volume de controle é definido pela
equação 8.16:

V = (Qu - Qn) x t

(8.16)

Onde:
V

= volume do reservatório (m3)

Qu = Vazão pós desenvolvimento (m3/s)
Qn = Vazão pré desenvolvimento (m3/s)
t

= Tempo de concentração pós desenvolvimento (min)

Para o cálculo da vazão pré desenvolvimento pelo método racional, o autor
considera a hipótese de um terreno de 1 km2, com tempo de concentração de 1
hora, coeficiente de escoamento superficial de 0,1510 e a intensidade de chuva em
l/s x ha obtida por equação da região de Porto Alegre. Esta vazão será utilizada para
o esgotamento do reservatório com aumento do tempo de concentração e
conseqüente amortecimento do pico de enchente.

Tomaz (2009) ajustou o método desenvolvido por Tucci para a equação de
chuva de P. S. Wilken desenvolvida para São Paulo. Assim obteve resultados para a

10

Destaca-se que o coeficiente de escoamento superficial de 0,15 se assemelha àquele encontrado
por Júnior et al. (2007), para a situação anterior ao desenvolvimento, no experimento da bacia
hidrográfica do Ribeirão Itaim, em Taubaté, comentado no capítulo 06. Naquele experimento, os
autores constataram que um terreno com cobertura vegetal de floresta tem uma taxa média de
infiltração de 85,45%, que resulta no escoamento superficial de 14,55%.
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vazão de pré desenvolvimento e para o volume a ser armazenado no reservatório,
para vários períodos de retorno, conforme apresentado na tabela 16:

Período de Retorno
TR (anos)

Volume do Reservatório
3

(m )

Vazão específica para pré
desenvolvimento
(litros / segundo x hectare)

2

3,47 x AI x A

18

5

4,11 x AI x A

21

10

4,65 x AI x A

24

25

5,48 x AI x A

28

Onde: AI = porcentagem de área impermeável e A = área do terreno em ha.
Tabela 16: Volume do reservatório e vazão específica de pré-desenvolvimento por período
de retorno.
Fonte: TOMAZ (2009)

8.4

Dimensionamento hidráulico dos dispositivos para controle do escoamento na
fonte.

Uma vez estabelecido o volume de reserva demandado para cada situação
proposta, há que se definir a forma como esta água será armazenada. Quando se
pretende aproveitar a água da chuva para finalidades não potáveis, esta será
naturalmente armazenada em reservatórios com dispositivos de pré tratamento e
todos os cuidados necessários ao armazenamento e conservação da água. Quando
se pretende armazenar a água de chuva para amortecimento de deflúvios, pode-se
utilizar reservatórios com esvaziamento a uma vazão de pré desenvolvimento, ou
pode-se utilizar os dispositivos de infiltração já mencionados, como as trincheiras,
bacias, valetas, jardins de chuva, e os pavimentos permeáveis.
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8.4.1 Descarte do volume do reservatório por meio de orifício, à vazão de pré
desenvolvimento:

O reservatório de água de chuva destinado ao amortecimento de deflúvios,
pode ser esvaziado por um ou mais orifícios. Os orifícios são perfurações de forma
geométrica, feitas na parede do reservatório e abaixo da superfície do liquido.
(NETTO 1991, p. 54) São implantados para esvaziamento do reservatório por
gravidade, e devem ser dimensionados para que o esgotamento ocorra a uma vazão
pré-desenvolvimento.

Segundo Tomaz (2002, p. 12-26), o orifício pode ser circular ou retangular, e
a sua vazão é calculada pela equação 8.17:

Q = Cd x Ao x (2 g h) 0,5

(8.17)

Onde:
Q = vazão (m3/s)
Cd = coeficiente de descarga = 0,62
Ao = área da seção transversal do orifício (m2)
g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s2
h = altura média da lâmina d água em relação ao eixo da tubulação de saída.

O tempo de esvaziamento do reservatório também é um dado importante a
ser considerado no projeto.

Este dado também varia com a finalidade do

reservatório. Tomaz (2002, p. 1-25) menciona que nos reservatórios onde prevalece
a melhoria da qualidade das águas, 90% do volume deve ser esgotado no período
de 18 horas para áreas residenciais, 36 horas para áreas comerciais, não devendo
nunca exceder o tempo de 72 horas.

Todavia, quando a finalidade principal é a detenção de enchentes, considerase razoável que o reservatório seja esvaziado num prazo máximo de 24 horas,
estando apto a armazenar uma nova precipitação após este período. Nos pequenos
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reservatórios implantados no lote urbano, este tempo tende a ser reduzido em razão
de que não há como adotar orifícios com diâmetros muito pequenos, já que os
mesmos ficam suscetíveis a freqüentes obstruções.

É importante destacar que ao adotar-se o esgotamento do tanque à vazão de
pré desenvolvimento, não há que se estabelecer um tempo mínimo padrão de
esgotamento, ou um tempo mínimo de detenção da água no reservatório visando a
sua retenção para amortecimento de deflúvios. A vazão pré desenvolvimento
significa que o volume permanece no reservatório durante o tempo necessário para
que o escoamento superficial gerado no pós desenvolvimento não atinja as vazões
que sobrecarregam o sistema de drenagem, ou seja, a vazão de pré
desenvolvimento proporciona um aumento calculado no tempo de concentração da
bacia.

Segundo Tomaz (2009, p. 16-18) o tempo de esvaziamento do reservatório
pode ser calculado pela equação 8.18:

t = [ 2 x As x (y10,5 - y20,5)] / [Cd x Ao x (2 x g)

Onde:
t = tempo de esvaziamento (seg.)
As = área da superfície do reservatório (m2)
y1 = altura inicial (m)
y2 = altura final (m)
Cd = coeficiente de descarga = 0,62
Ao = área da seção transversal do orifício (m2)
g = aceleração da gravidade = 9,81

0,5

]

(8.18)
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8.4.2 Descarte do volume do reservatório por meio de dispositivo de infiltração

O dimensionamento hidráulico dos dispositivos de infiltração tem por objetivo
estabelecer as medidas do dispositivo, de modo que ele atenda ao descarte das
águas armazenadas por meio da infiltração, num tempo determinado. Desta forma,
a dimensão do dispositivo está diretamente relacionada à condutividade hidráulica
do solo de suporte. Quando o dispositivo é projetado com camada de material
granular, a porosidade desse material é também elemento determinante no seu
dimensionamento.

O primeiro dado de entrada no cálculo do dispositivo de infiltração é o volume
demandado para armazenamento, que pode ser relativo ao controle da poluição
difusa, ou ao amortecimento dos deflúvios. Conhecendo-se o volume a ser
armazenado, procede-se à definição das dimensões necessárias para que o
dispositivo favoreça a infiltração da água no solo, num tempo pré-estabelecido pelo
projeto.

8.4.2.1 Dimensionamento de valetas de infiltração e jardins de chuva

Tal como descrito no capítulo 06, as valetas de infiltração e os jardins de
chuva são dispositivos que não possuem o berço de material granular. São
constituídos pela escavação do terreno gerando uma depressão ou bacia, onde a
água será armazenada até que seja completamente infiltrada no solo. Assim, o
dimensionamento desses dispositivos consiste na definição da área e profundidade
da escavação, necessários ao armazenamento do volume já pré-estabelecido. A
superfície de infiltração nesses casos, é considerada como o fundo da bacia,
constituindo portanto um elemento determinante do dimensionamento para eficiência
do funcionamento da estrutura. Quanto maior a superfície de infiltração, maior será
a eficiência de funcionamento do dispositivo.
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Tomaz (2009, p.48-7) apresenta para dimensionamento hidráulico de
reservatório de infiltração a equação 8.19, que calcula a área da superfície de
infiltração, para um volume pré-estabelecido:

As = SF x Vr / (Ts x K)

(8.19)

Onde:
As = Área do fundo do reservatório de infiltração (m2)
SF = fator de segurança = 2
Vr = volume a ser armazenado (m3)
Ts = tempo de infiltração da água no solo (entre 24 e 72 horas)
K

= condutividade hidráulica do solo de base (m/h)

Observa-se que o autor aplica à equação proposta um fator de segurança
igual a 2, que tenderá a ampliar a área da superfície de infiltração, ao mesmo
tempo que diminui a profundidade de escavação.

A

condutividade

hidráulica

do

solo

também

é

determinante

do

dimensionamento da estrutura. Quanto maior o valor de K, mais rápida será a
infiltração e menor será o dispositivo. A tabela 17 apresenta valores para
condutividade hidráulica K em função do tipo de solo. Para Tomaz, (2007, p. 3-10)
pode se considerar que K = ff, ou seja, a condutividade hidráulica considerada para
cálculo dos dispositivos, refere-se a taxa de infiltração mínima do solo.
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Tipo de solo

K (mm/h)

K (m/dia)

Areia

210,06

4,96

Areia Franca

61,21

1,45

Franco arenoso

25,91

0,61

Franco

13,21

0,31

Franco Siltoso

6,86

0,16

Franco argilo arenoso

4,32

0,10

Franco argiloso

2,29

0,05

Franco argilo siltoso

1,52

0,04

Argila arenosa

1,27

0,03

Argila siltosa

1,02

0,02

Argila

0,51

0,01

Tabela 17: Condutividade hidráulica K, em função do tipo de solo
Fonte: Febusson e Debo, 1990 apud Tomaz 2007, pg. 3-4

Conhecendo por fim a área da vala de infiltração, obtém-se a profundidade P,
pela equação 8.20:
P = Vr / As

(8.20)

8.4.2.2 Dimensionamento de trincheira de infiltração e bacia de percolação

Trincheiras de infiltração e bacias de percolação são dispositivos que diferem
das valetas de infiltração e jardins de chuva, por possuírem um reservatório
composto por material granular, geralmente brita. Para tanto, acrescenta-se aos
dados de entrada de cálculo a porosidade do material granular, em meio ao qual a
água ficará armazenada até completa infiltração no solo. Por conta da existência do
material granular, as trincheiras são mais profundas que as valas de infiltração, e a
sua eficiência está também relacionada à profundidade máxima recomendada para
o dispositivo. Segundo Tomaz (2009, p. 14-3) a profundidade máxima é definida
pela equação 8.21:

Dmax = K x

Ts / n

(8.21)
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Onde:
Dmax = profundidade máxima permitida
K = condutividade hidráulica (m/h)
Ts = tempo de infiltração da água no solo (entre 24 e 72 horas)
n

= porosidade do material granular, geralmente brita = 0,40

Fixando o tempo de infiltração da água no solo, observa-se que quanto maior
a condutividade hidráulica, maior poderá ser a profundidade da trincheira e
conseqüentemente a área de superfície destinada à infiltração poderá ser menor.
Uma vez definida a profundidade máxima permitida para a trincheira de infiltração, a
área de superfície é calculada pela equação 8.22, segundo Tomaz (2009, p.14-4):

At = V / (n x Dmax + k x T)

(8.22)

Onde:
At

= area da trincheira (m2)

V

= Volume a ser armazenado na trincheira (m3)

n

= porosidade do material granular, geralmente brita = 0,40

Dmax = profundidade máxima permitida
K

= condutividade hidráulica (m/h)

T

= tempo de enchimento da trincheira (geralmente 2 horas de chuva)

8.4.2.3 Dimensionamento de pavimento permeável

Araujo, Tucci e Goldenfum (2000) apresentaram método de dimensionamento
de pavimentos permeáveis, onde se estabelece o volume de chuva a ser retido com
base numa precipitação de projeto, e as dimensões do reservatório projetado para
armazenamento da precipitação, ou seja, neste método, os autores solucionam o
dimensionamento hidrológico e o dimensionamento hidráulico do dispositivo.

No dimensionamento hidrológico, define-se o volume que será armazenado
no reservatório de pedras sob o pavimento permeável, descontando da precipitação
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de projeto a parcela que se infiltra no solo.

Acrescenta-se ainda um fator de

contribuição de áreas externas, pressupondo-se que o pavimento armazenará não
somente a água precipitada sobre o mesmo, mas aquela precipitada sobre um
entorno pré-estabelecido. Assim, calcula-se o volume do reservatório por meio da
equação 8.23:

Vr = (Ip + c - Ie) x td

(8.23)

Onde:
Vr = altura da chuva a ser retida no reservatório (mm)
Ip = Intensidade de chuva (mm/h)
c = fator de contribuição de áreas externas ao pavimento
Ie = taxa de infiltração do solo (mm/h)
Td = tempo de duração da precipitação

Para cálculo do fator de contribuição de áreas externas, os autores
apresentam a equação 8.24:

C = Ip x Ac / Ap

(8.24)

Onde:
c = fator de contribuição de áreas externas ao pavimento
Ip = Intensidade de chuva (mm/h)
Ac = área externa de contribuição para o pavimento permeável (m2)
Ap = Área do pavimento permeável (m2)

Por fim, a equação 8.25 define a profundidade do reservatório de pedras:

H = Vr / f

(8.25)
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Onde:
H = profundidade do reservatório de pedras (mm)
Vr = altura da chuva a ser retida no reservatório (mm)
f = porosidade do material utilizado no reservatório (geralmente brita = 0,40)

Conhecendo por fim os métodos de dimensionamento para os dispositivos de
controle do escoamento, faz-se necessário definir o desenho de sua efetiva
implantação, respeitando-se as dimensões calculadas para cada finalidade.

No capítulo 09 apresentam-se alguns desses desenhos, com exemplos de
implantação das ferramentas de manejo aqui propostas, adotando-se as dimensões
resultantes da aplicação dos métodos apresentados neste capítulo 08, e cujas
memórias de cálculo constam dos apêndices A a K.

Nestas memórias, pode-se verificar que a aplicação dos métodos supra
apresentados, para a escala da micro bacia ou do lote, resultaram em demandas de
armazenamento

sensivelmente

superiores

aos

41

mm

obtidos

pelo

dimensionamento para as cabeceiras do Ribeirão dos Meninos, visando detenção
de enchentes.

Isto ocorre por que o dimensionamento na escala da macro bacia resulta
numa altura pluviométrica média para uma razão estabelecida entre áreas
permeáveis e impermeáveis de toda a bacia, ou seja, a altura pluviométrica
demandada em 41 mm de armazenamento, corresponde à uma média para os 5,49
km2 de área das cabeceiras do Ribeirão dos Meninos. Quando o dimensionamento é
realizado na escala da micro bacia, considera-se os índices de permeabilidade e
impermeabilização para aquela micro escala, o que resultará num armazenamento
maior em lotes muito impermeáveis, e menor em lotes com grandes áreas
permeáveis.

Contudo, esse armazenamento tenderá sempre a se aproximar da

média de 41 mm dimensionados para a escala da macro bacia urbana.
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9

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS
DE ÁGUA DE CHUVA NA ARQUITETURA E NO DESENHO URBANO.

A inserção de dispositivos de reserva de água de chuva na escala da micro
bacia ou do lote constitui uma importante mudança na forma de ocupação do espaço
urbano, no que se refere à prática de impermeabilização do solo. Isto por que é
padrão nas cidades brasileiras, que cada fração de área ocupada por particular ou
de domínio público, seja severamente impermeabilizada, sem a implantação de
qualquer medida mitigadora.

A introdução dos dispositivos de controle do escoamento na arquitetura se
traduz naturalmente em impactos de natureza construtiva, e induz à busca de
soluções de projeto que assimilem esses novos elementos destinados a contribuir
na sua parcela mitigável, com um manejo mais sustentável das águas pluviais.

Vale lembrar que para cada dispositivo de controle proposto, há um
dimensionamento quanto ao volume de precipitação que deve ser armazenado para
finalidades específicas, conforme se apresentou no capítulo 08. Essas dimensões
são bastante consideráveis e na maioria das vezes demandam espaços
significativos que antes não eram previstos no projeto arquitetônico e urbanístico.

Daí surgem duas situações distintas. Primeiramente aquela onde o dispositivo
deve ser incorporado ao projeto de um novo espaço. Depois há a condição onde o
dispositivo deve ser inserido e adaptado a uma situação pré existente e consolidada
de ocupação. Em ambos os casos a implantação dos dispositivos de controle do
escoamento é primordial. Todavia, ressalta-se que a segunda situação em especial,
tem caráter fundamental na busca de um manejo mais equilibrado das águas nas
áreas já construídas.

Sob esta ótica, esta etapa do trabalho pretende demonstrar algumas
possibilidades de execução de reservatórios de armazenamento e dispositivos de
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infiltração de água de chuva, como sugestões práticas de solução espacial no
projeto de arquitetura.

Tomando por base algumas idéias sugeridas pelo Grupo Pingos de Chuva no
seu Manual de Utilização das Águas Pluviais (FENDRICH, OLINIK, 2002),
apresentam-se alguns exemplos de utilização das ferramentas de manejo propostas
no capítulo 08, com aplicação das dimensões demandadas para as cabeceiras do
Ribeirão dos Meninos.

9.1

Volumes de armazenamento das ferramentas de manejo na escala da micro
bacia urbana ou do lote.

O controle do escoamento superficial na escala da micro bacia urbana ou do
lote pode ser realizado por dispositivos de infiltração ou por armazenamento visando
aproveitamento, ou ainda visando o descarte controlado à vazão de pré
desenvolvimento. A prática demonstra ser freqüentemente interessante o uso
simultâneo de vários tipos de dispositivos, atendendo a situações diversas dentro do
mesmo lote.

Para cada dispositivo proposto, aplica-se um dimensionamento que visa
atender às demandas de armazenamento da bacia ou do próprio lote. Neste
aspecto, é importante ressaltar que compete aos gestores ou ao projetista escolher
qual critério será utilizado para definição do volume a ser armazenado.

Quando a reserva destina-se ao aproveitamento da água de chuva, verificouse na aplicação do método Rippl, no apêndice B, que o mesmo resultou em volumes
bastante expressivos para atender à todas as demandas não potáveis da residência
hipotética.
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Desta maneira, há que se avaliar sempre a viabilidade de implantação de um
volume de reserva que atenda integralmente às demandas não potáveis da
construção, para regiões que contam com abastecimento regular de água potável.
Isto por que além das dificuldades em incorporar grandes tanques às construções
existentes ou mesmo a um projeto novo, deve-se atentar para a necessidade de um
tratamento, que mantenha a qualidade desta água por períodos muito extensos.

Em contraponto à solução apresentada na figura 37, ou mesmo às práticas
adotadas no semi-árido nordestino brasileiro, (figura 35) onde a captação de água
de chuva destina-se a atender à todas as demandas da residência, a figura 36
apresenta solução de menor impacto arquitetônico, para implantação de
reservatórios de menor volume. Estes reservatórios não contemplam reserva que
atenda a todas as demandas para todo o período de estiagem. Todavia, trata-se de
solução passível de incorporação às dimensões comuns de um lote urbano, além de
constituir significativa contribuição principalmente para economia de água da rede
pública.

Figura 35: Cisterna executada no semi-árido nordestino (Ø 3400 mm – Vol. Aprox. 16 m3)
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2008)
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Figura 36: Modelos de reservatórios de aproveitamento da água de chuva adaptados ao
projeto arquitetônico de residência
Fonte: Rainwater Storage Tank (2011); Water Falls Rainwater Tanks (2011)

Quando o reservatório destina-se somente ao amortecimento de deflúvios, há
também que se estabelecer o critério pelo qual será definido o volume de
armazenamento.

Tomando por base o estudo de caso do capítulo 07, nota-se que a demanda
de armazenamento calculada para a macro bacia urbana, é de uma altura
pluviométrica média de 41 mm ou 41 litros por metro quadrado. Nesta mesma bacia
calculou-se um run off de 49,95 mm, para uma precipitação de projeto de 85,1 mm.
Conhecendo estes dados, pode se adotar o armazenamento da altura pluviométrica
demandada, de todo o run off, ou ainda de toda a precipitação de projeto.

Verifica-se, porém que o capítulo 08 apresenta métodos de dimensionamento
para a escala da micro bacia ou do lote urbano. A aplicação destes métodos não
generaliza o dado da altura pluviométrica média a ser armazenada, mas sim, obtém
resultados considerando peculiaridades na escala de cada lote, tais como a
porcentagem de áreas permeáveis e a taxa de infiltração do solo.

157

Verificou-se na aplicação destes métodos nos apêndices C a K, que os
resultados pontuais visando amortecimento de deflúvios superaram sensivelmente a
altura pluviométrica de 41 mm em todas as situações, ficando validada a aplicação
dos mesmos para atender às demandas de armazenamento de água de chuva das
cabeceiras do Ribeirão dos Meninos.

A notória compatibilidade entre os resultados obtidos para a macro e para a
micro bacia urbana, constitui um fator de validação dos métodos utilizados, e dá a
segurança necessária para estabelecimento dos critérios que definem os volumes
de armazenamento, questão fundamental para o sucesso da aplicação das
ferramentas de manejo de água de chuva, com resultados concretos para a bacia.

A aplicação das ferramentas de manejo no projeto arquitetônico será
apresentada por meio de ilustrações, onde se incorpora o volume demandado para
armazenamento á elementos arquitetônicos diversos, procurando-se demonstrar o
impacto gerado pelos novos elementos às construções. Nas soluções apresentadas
será dado enfoque somente às dimensões gerais dos dispositivos, havendo nos
sistemas propostos, algumas particularidades que estão comentadas no apêndice L.

9.2

Aplicação das ferramentas de manejo com as dimensões demandadas nas
cabeceiras do Ribeirão dos Meninos

As soluções apresentadas a seguir, constituem o início de um laboratório de
idéias para implantação das ferramentas de manejo propostas neste trabalho.

Adotou-se

como

critério

para

estabelecimento

dos

volumes

de

armazenamento, as demandas levantadas na escala da micro bacia urbana,
conforme métodos apresentados no capítulo 08. As memórias de cálculo constam
dos apêndices B a K, nas quais se verificou resultados compatíveis com as
demandas levantadas para as cabeceiras do Ribeirão dos Meninos.

158

Utilizando o dimensionamento dos dispositivos de controle do escoamento
apresentado no capítulo 08, tem-se por objetivo demonstrar de que maneira os
volumes de armazenamento demandados na escala da macro bacia urbana, podem
ser absorvidos pelos elementos arquitetônicos na escala do lote ou do desenho
urbano.

Para aplicação das ferramentas de manejo na escala do lote, construiu-se a
situação hipotética de um terreno, com área de 250,00 m2, com 150 m2 de
coberturas, 50 m2 de jardins e 50 m2 de pisos externos descobertos. Neste lote,
considera-se a ocupação de residência com 05 moradores.

Simulou-se ainda para aplicação de pavimento drenante, a situação hipotética
de uma via pública com leito carroçável de 13,00 metros de largura, faixa asfáltica
de 7,00 metros, e passeios com 3,00 metros de ambos os lados.

Apresenta-se por fim o exemplo de ferramenta de manejo proposta para a
escala do loteamento, sob o conceito da detenção in situ. Para tanto, simulou-se a
implantação de um dispositivo de controle num parcelamento de solo destinado à
habitações de interesse social, cuja área total é de 60.400 m2,

As soluções arquitetônicas demonstradas nas ilustrações, foram inspiradas
em sua maioria no Manual de Utilização das Águas Pluviais, do Grupo Pingos de
Chuva, de Sumida, Japão. Este manual, traduzido para o português por Fendrich,
Olinik (2002), constitui um laboratório de alternativas para aplicação de ferramentas
de gestão de água de chuva na escala da micro bacia ou do lote.
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9.2.1 Exemplos de implantação das ferramentas de manejo na arquitetura e no
desenho urbano.

O reservatório que visa aproveitamento da água de chuva constitui a
aplicação da ferramenta de manejo no seu sentido mais amplo, já que promove o
amortecimento do pico de enchentes, contribui para a melhoria da qualidade das
águas pluviais, e ainda minimiza as pressões sobre o sistema público de
abastecimento de água potável, com a utilização do volume armazenado para
finalidades não potáveis.

Verifica-se no dimensionamento do apêndice B, que esta reserva é bastante
generosa quando dimensionada pelo método Rippl visando atender à toda a
estiagem, onde o maior período de seca foi estimado em 45 dias. Neste caso, o
impacto arquitetônico da implantação do reservatório, com volume de 13,80 m3 é
bastante significativo, tanto em função das dimensões quanto das cargas
transferidas para a estrutura, tal como exemplo ilustrado na figura 37.

Considera-se ainda o fato de que este tanque pode permanecer cheio por
muitos dias, razão pela qual há que se preocupar com a preservação da qualidade
desta água, aplicando tratamento adequado para esta finalidade.

Enquanto

permanece preenchido em toda sua capacidade, o reservatório não é passível de
armazenar outras precipitações visando amortecimento de deflúvios.
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Figura 37: Implantação arquitetônica de reservatório visando aproveitamento de água de
chuva
Fonte: Elaborado pela autora com base em Fendrich, Olinik (2002)

Destaca-se ainda nesta ilustração, o descarte do volume de 300 litros,
referente à chuva inicial, em vala de infiltração, dimensionada no apêndice C. Esta
por sua vez, representa reduzido impacto na implantação do lote. Calculada com
área de 3,64 m2 e profundidade de 8 cm, este dispositivo constitui expressiva
contribuição para melhoria da qualidade das águas pluviais e controle da poluição
difusa, na escala do lote urbano.

Aproveitando novamente a idéia sugerida pelo Grupo Pingos de Chuva, na
figura 38 constata-se que o abrigo de automóveis é de fato passível da implantação
de estrutura para armazenamento do volume necessário ao controle de run off.
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Nota-se que as suas dimensões comportam a implantação do dispositivo, e
sua localização possibilita a captação das águas das coberturas e o descarte do
volume armazenado por gravidade, com escoamento a uma vazão de prédesenvolvimento. Numa cobertura com 25,00 m2 de área, e lâmina d´água de 0,44 m
armazena-se os 11,00 m3 necessários ao controle do run off, calculados para o
terreno de 250,00 m2 no apêndice H. Destaca-se porém que este armazenamento é
aberto e o volume de água fica completamente exposto, não sendo recomendada a
sua utilização para finalidades não potáveis. Assim, o volume deve ser descartado
no tempo calculado em 10,7 horas, atendendo à vazão pré desenvolvimento de 0,70
l/s conforme dimensionados no apêndice H.

Figura 38: Implantação arquitetônica de reservatório de água de chuva em residência, sobre
o abrigo de automóveis.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Fendrich, Oliynik (2002)

A figura 39 apresenta outra possibilidade de aplicação das ferramentas de
manejo na ocupação do lote urbano. Trata-se da prática comum de implantação de
canaletas ou galerias fechadas no recuo das construções, visando o escoamento
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das águas precipitadas para a via pública.

Essa drenagem é geralmente

dimensionada para o escoamento rápido das vazões solicitadas no lote.

Considera-se, no entanto, a situação onde essa mesma galeria é
dimensionada para armazenamento dos volumes demandados visando o controle de
run off. Neste caso, a célula da galeria é convertida em reservatório, aplicando-se
à mesma as dimensões necessárias para atender à esta finalidade. A figura 39
apresenta exemplo de implantação da galeria, cujas medidas foram definidas para
armazenamento do volume de 11,00 m3 calculados no apêndice H, assumindo as
dimensões gerais de 1,60 x 0,60 x 12,00 metros.

Figura 39: Implantação arquitetônica de reservatório de água de chuva em residência no
recuo lateral.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Fendrich, Oliynik (2002)
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Nota-se neste exemplo que o recuo lateral à residência constituiu espaço
suficiente para implantação deste armazenamento num terreno de 250 m2. O
descarte por gravidade é viabilizado aproveitando-se de desnível com relação à via
pública.

Para controle do escoamento, executa-se o dispositivo de descarte do tanque,
com orifício dimensionado à vazão de pré-desenvolvimento, conforme sugerido por
Canholi (2005; p. 49), para que se mantenha uma vazão controlada na entrada da
rede pública de micro drenagem. Considera-se ainda que este reservatório é
fechado, podendo servir também, na totalidade ou parcialmente, à finalidade de
aproveitamento da água armazenada.

Já foi citado no capítulo 05 o exemplo da cidade de Denver nos EUA, onde
exige-se que os telhados sejam projetados para armazenar até 76 mm de água, que
é liberada á vazão de 12 mm por hora (SPIRN, 1995, Pg.179).

Inspirado neste exemplo, apresenta-se uma ilustração onde a laje de
cobertura pode de fato assumir o armazenamento do volume de precipitação
necessário ao controle do run off, atendendo as demandas das cabeceiras do
Ribeirão dos Meninos. Nota-se na figura 40 que o armazenamento numa altura de
230 mm sobre base em argila expandida11 resulta no controle do run off para todo o
lote de 250 m2, cuja demanda foi calculada em 11,00 m3 no apêndice H.

11

Tomaz (2006) menciona que a argila expandida evita que o volume de armazenamento fique
aparente para o desenvolvimento de vetores, como o mosquito da dengue, o que pode ocorrer se
houver problemas com a manutenção da cobertura. Trata-se de material cujo peso específico é
inferior aos agregados de areia e pedra, e que também exerce função antitérmica.
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Figura 40: Implantação arquitetônica de reservatório de água de chuva em residência na
laje de cobertura.
Fonte: Elaborado pela autora com base em Fendrich, Oliynik (2002)

O armazenamento de água de chuva na cobertura de uma edificação pode
também ser incrementado com a execução de jardins, ou dos chamados telhados
verdes, aplicando-se o mesmo dimensionamento para volumes de armazenamento
já apresentado. Tomaz (2006) entende que deter enchentes não constitui o principal
objetivo das coberturas verdes.

Contudo, trata-se de aplicação que atenderá

também à esta finalidade, além de contribuir para melhorias da qualidade do ar e da
paisagem urbana (figura 41).
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Figura 41: Telhado verde da prefeitura municipal de São Paulo (Banespinha)
Fonte: Revista Morar Folha de São Paulo (apud Tomaz 2006)

No armazenamento em coberturas de edificações, considera-se por fim a
possibilidade de reserva água de chuva na própria calha de captação das águas do
telhado. Esta por sua vez deve ser construída com dimensões apropriadas para
atender às demandas de amortecimento solicitadas no terreno, com descarte
controlado à vazão pré-desenvolvimento.

A figura 42 apresenta proposta de armazenamento numa calha com seção de
0,50 x 0,50 m, executada por todo o perímetro do telhado, para atender ao controle
de run off do mesmo lote de 250.00 m2, ou seja, prevê-se nesta calha o
armazenamento do volume de 11,00 m3 de precipitação, com descarte à vazão de
pré desenvolvimento.
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Figura 42: Implantação arquitetônica de reservatório de água de chuva em residência, na
calha de captação de água da cobertura.
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Para descarte controlado do volume armazenado em coberturas, Spirn (1995,
pg. 179) destaca também a experiência de Denver, onde se utiliza um sistema
composto por um anel de retenção que se encaixa ao longo da calha de um teto
plano, para liberar o volume armazenado a uma vazão pré-estabelecida. Neste caso,
um dispositivo de segurança permite que uma precipitação muito grande transborde
do anel, garantindo a extravasão de volumes excedentes àqueles estabelecidos
para armazenamento.

Tal como as coberturas, o subsolo das construções também pode ser
utilizado para armazenamento de água de chuva. O exemplo da figura 42 apresenta
solução para esta alternativa, utilizando-se um modelo de reservatório de fabricação
industrial. Neste caso, as demandas por controle de run off do terreno de 250 m2, é
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resolvido com a implantação de 17 tanques, com capacidade de 660 litros cada um,
resultando no armazenamento dos 11,00 m3 demandados para o local, conforme
dimensionado no apêndice H:

Figura 43: Implantação arquitetônica de reservatório de água de chuva nas fundações da
construção.
Fonte: Elaborado pela autora com base em: Fendrich, Oliynik (2002); Strongform Water
Products (2011)

Atualmente a indústria internacional conta com um gama enorme de
dispositivos para reserva de água de chuva, nos mais diversos formatos, modelos e
dimensões. Esses reservatórios são passíveis de incorporação ás mais diversas
situações de implantação do lote, inclusive onde há limitações de espaço físico.

A figura 44 apresenta outro modelo de reservatório de fabricação industrial,
para implantação em corredores ou áreas estreitas, onde há severas limitações de
espaço físico. Nesta ilustração, armazena-se a demanda de 11,00 m3, incorporando
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o reservatório ao muro de fecho da construção, tal como sugere novamente o grupo
Pingos de Chuva (FENDRICH; OLINIK, 2002).

Figura 44: Implantação arquitetônica de reservatório de água de chuva em residência no
muro de fecho.
Fonte: Elaborado pela autora com base em: Fendrich; Oliynik (2002); Water Saving
Solutions (2011)

9.2.1.1 Dispositivos de infiltração

Partindo-se do pré suposto de que as águas escoadas dos telhados da
construção sejam armazenadas em reservatório próprio como nos exemplos já
propostos, observa-se que os jardins e recuos dos terrenos constituem
freqüentemente espaços suficientes para implantação de dispositivos que promovam
a infiltração das águas oriundas das áreas externas à construção.
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Nota-se na figura 45 que a implantação de uma trincheira com 10 metros de
comprimento, 0,72 metros de largura e 0,40 metros de profundidade, conforme
dimensionada no apêndice F, foi projetada para infiltrar as águas pluviais
provenientes de 100m2 de pisos e jardins, no volume necessário à melhoria na
qualidade das águas, calculado em 1,25 m3 no apêndice E.

Figura 45: Implantação arquitetônica de trincheira de infiltração para melhoria da qualidade
das águas.
Fonte: Elaborado pela autora com base em: Fendrich; Oliynik (2002); Alberta (1997 apud
Tomaz, 2007)
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Esta ilustração demonstra que este dispositivo pode ser implantado gerando
mínimo impacto no lote, e propiciando expressiva melhoria na qualidade das águas
pluviais e controle da poluição difusa, por meio da disposição no local das primeiras
águas precipitadas, que se caracterizam pelo alto nível de poluentes. O dispositivo
de infiltração contribui ainda para retenção do aporte de sedimentos que deixa de
ser carreado pelo escoamento para as galerias da rede pública.

Se esta trincheira de infiltração for novamente dimensionada, visando infiltrar
todo o run off gerado pelos 100 m2 de pisos descobertos e jardins do terreno, será
projetada com área de 24,52 m2 e 0,40 m de profundidade, como dimensionado no
apêndice G. Nesta situação, a trincheira visa armazenar o volume necessário ao
amortecimento de deflúvios, e não somente àquele calculado para melhoria da
qualidade das águas.

A figura 46 mostra a implantação da trincheira no jardim frontal da residência,
com potencial para infiltração em 24 horas, do run off calculado em 4,26 m3 de
precipitação, proveniente de 100 m2 de pisos e jardins.

Nota-se que nesta situação, a trincheira se estenderá somente por 10 % da
área total do lote de 250,00 m2, e ocupando 50% das áreas permeáveis e
ajardinadas do terreno, revelando, portanto impacto reduzido na espacialização das
funções do projeto arquitetônico, e relativa facilidade de aplicação num novo
paradigma.
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Figura 46: Implantação de trincheira de infiltração para amortecimento de deflúvios
Fonte: Elaborado pela autora (2011) com base em Alberta (1997 apud Tomaz, 2007)

Para finalizar os exemplos de aplicação dos dispositivos de infiltração,
apresenta-se a implantação de um pavimento drenante, que pode ser executado em
estacionamentos e calçadas, já que estas áreas representam no tecido urbano
parcelas expressivas de total impermeabilização do solo, sem a implantação de
qualquer medida mitigadora.

Pode se verificar que de fato, a execução de asfalto ou concreto poroso
constitui

solução

viável

para

absorver

todo

o

volume

demandado

para

armazenamento visando o controle de run off e amortecimento do pico de
enchentes. Aplicando-se a devida espessura ao berço em material granular sob o
pavimento, têm-se solucionado o armazenamento das demandas por amortecimento
de deflúvios de um leito carroçável de 13,00 metros, conforme se ilustra na figura 47.
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Figura 47: Implantação de pavimento poroso
Fonte: Elaborado pela autora com base em: Fendrich, Oliynik (2002); Urbornas e Stahre
(1998 apud Araujo, Tucci e Goldenfum, 2000, p.23)

Nota-se que um reservatório de pedras de 300 mm de espessura, é suficiente
para armazenar toda a demanda para amortecimento de deflúvios calculada em
117,75 mm no apêndice J.

Neste caso, considera-se ainda como solução alternativa, a possibilidade de
se transferir o armazenamento demandado na via pública para a área do passeio.
Esta solução facilita a manutenção do dispositivo de infiltração, do mesmo modo que
mantém a impermeabilidade da base do pavimento asfáltico, aumentando a sua
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longevidade. A figura 48 apresenta exemplo de implantação do dispositivo de
infiltração sob o passeio, visando o armazenamento do volume de precipitação que
incide sobre todo o leito carroçável da via. Para tanto, prevê-se a execução de um
dreno em material granular que se estende sob toda a largura do passeio.

A

espessura deste dispositivo de infiltração foi calculada em 360 mm, para drenagem
da área equivalente à meia faixa asfáltica mais o passeio, prevendo-se a
implantação dos dispositivos sob as duas calçadas da via (apêndice K).

Figura 48: Implantação de trincheira de infiltração sob o passeio público da via
Fonte: Elaborado pela autora com base em: Fendrich, Oliynik (2002); Portland (2002 apud
CANHOLI, 2005); National Transportation Enhancements Clearinghouse (2011)

174

Com os exemplos apresentados, é importante novamente destacar, que os
gramados, jardins e superfícies simplesmente permeáveis não atenderão a qualquer
demanda por armazenamento de água de chuva, se a eles não forem incorporados
dispositivos de infiltração devidamente dimensionados para as demandas geradas
pelo lote. É desejável que se quebre o mito de que a simples preservação de áreas
permeáveis tenha sempre expressiva contribuição no controle do escoamento
superficial.

9.2.1.2 Dispositivo de detenção in situ

Excedendo os limites do lote urbano uni familiar, ou mesmo da via pública
isolada, apresenta-se a seguir a implantação de um dispositivo de controle
concebido para a escala do loteamento, ou seja, para a escala da micro bacia
urbana, sob o conceito da detenção in situ, mencionada no capítulo 6.

Esta forma de controle pode ser viável quando há restrições para implantação
dos dispositivos na escala do lote, ou representa ainda mais uma possibilidade de
ferramenta de controle, principalmente se for concebida junto ao projeto do
loteamento.

O exemplo que se apresenta a seguir foi desenvolvido hipoteticamente para
um loteamento de interesse social, existente nas cabeceiras do Ribeirão dos
Meninos, nos limites da área estudada neste trabalho (figura 49).
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Figura 49: Localização do Loteamento Vila das Valsas na cabeceira do Ribeirão dos
Meninos
Fonte: Modificado de Emplasa (2007)

Trata-se do parcelamento de solo denominado Vila das Valsas, implantado
por força da legislação vigente à época para construção de conjuntos habitacionais
de interesse social.

Esse parcelamento de solo apresenta características próprias desse modelo
de ocupação, quais sejam lotes de pequenas dimensões e adensamento excessivo,
que então compensa a reduzida área de construção para cada unidade.

O loteamento Vila das Valsas foi concebido com lotes uni familiares que
variam de 60 m2 a 100 m2. Nota-se na fotografia 02 que os mesmos foram quase
sempre edificados com grande adensamento, ocupando-se praticamente toda a área
de projeção dos terrenos, e com construções que chegam a ter até 04 pavimentos.
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Nesses casos, considera-se que as taxas de impermeabilização estão muito
próximas de 100% no interior dos lotes individuais. Isto somado às vias asfaltadas
resulta num aumento expressivo do escoamento superficial para essa fração da
bacia. Considera-se ainda o fato de que esta forma de implantação pode ser
limitante para aplicação de alguns dispositivos de controle anteriormente propostos
para a escala do lote.

Fotografia 02: Padrão de ocupação das residências do Loteamento Vila das Valsas, em
São Bernardo do Campo.
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Nota-se, porém, na figura 50, que a Vila das Valsas preservou uma área
verde significativa logo à sua jusante, sobre a qual consta o lançamento superficial
do seu sistema de drenagem. Esse sistema, por sua vez foi projetado segundo
método convencional, onde as águas pluviais são conduzidas por galerias de
escoamento rápido, até seu lançamento no talvegue da área de preservação
ambiental. Após o lançamento, o volume de precipitação segue superficialmente até
o encontro de captações existentes no sistema viário logo a jusante.
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Figura 50: Projeto de drenagem do loteamento Vila das Valsas
Fonte: Modificado de Prefeitura de São Bernardo do Campo (2000)

Seguindo os conceitos dos dispositivos de controle de escoamento estudados
até o momento, simula-se uma situação onde o volume de chuva gerado pela
ocupação do loteamento fica retido nesse talvegue, localizado na área de
preservação ambiental. Para tanto, destaca-se do mesmo uma área de
aproximadamente 1600 m2, onde a vegetação não se apresenta com densidade,
sendo portanto viável para a escavação necessária à configuração de uma bacia de
retenção, sem provocar grande supressão de vegetação (figura 51).
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Figura 51: Proposta de implantação de bacia de detenção
Fonte: Modificado de Funcate (2002); Fotos tiradas pela autora (2011)

Esta bacia será projetada para armazenamento do volume de run off,

e

lançamento controlado para o sistema de drenagem por meio de um orifício
dimensionado à vazão de pré desenvolvimento. Para tanto, foi dimensionada com
área aproximada de 1200 m2 e profundidade aproximada de 1,80 m, para reserva de
2000 m3, visando amortecimento de deflúvios de uma área de 60.400 m2 ocupada
pelo loteamento (figura 52).

O orifício de descarte do reservatório foi dimensionado com diâmetro de 0,25
metros, para descarte do volume armazenado em 6,85 horas, a uma vazão de 169
litros por segundo, conforme se verifica nas memórias de cálculo apresentadas no
apêndice I.
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Figura 52: Implantação de bacia de detenção, para a escala do loteamento
Fonte: Elaborado pela autora com base em: Hidrotécnica (1995)

Ressalta-se ainda na figura 52, o fracionamento proposto para a bacia,
destacando-se á montante uma área para filtragem do volume de precipitação,
visando o pré tratamento e a remoção de sedimentos, prática que objetiva contribuir
com o controle da poluição difusa, tal como recomenda Tomaz (2007) no exemplo
da figura 09.
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O filtro em material granular proposto tomou por base as barragens de
contenção de sedimentos, executadas nas lagoas do condomínio residencial Swiss
Park (HIDROTÉCNICA, 1995).

No exemplo que se apresenta acima, poderá haver o questionamento de que
o volume de precipitação demandado para reserva deveria ser naturalmente
infiltrado na área de preservação ambiental a jusante, a qual dispõe de 24.500 m2 de
áreas verdes e permeáveis. Todavia, nota-se no local que a configuração do relevo
com altas declividades não favorece o armazenamento, e sim e escoamento rápido
do volume de precipitação que incide sobre o local. Considera-se ainda o fato de
que a infiltração de todo o volume gerado na área impermeável, só seria possível
mediante lançamentos distribuídos do sistema de drenagem por todo o plano da
área de preservação, e não por lançamentos pontuais e localizados, que são
característicos do sistema de drenagem convencional. Por estas razões, mantém-se
a proposta de um dispositivo que concentra o volume de precipitação a ser
armazenado, e cria a condição para o descarte controlado, ainda que parte deste
volume seja naturalmente infiltrado no solo.
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10 CONCLUSÕES

Os resultados finais desta pesquisa, não tiveram como objetivo esgotar as
inúmeras possibilidades de soluções de projeto para aplicação de ferramentas de
manejo da água urbana. Pretende-se tão somente demonstrar, que é possível
implantar dispositivos para escala do lote e da micro bacia, aplicando-se a totalidade
dos volumes de precipitação demandados, sobretudo quando este volume destinase ao amortecimento de deflúvios e a melhoria da qualidade das águas pluviais.
Propõe-se, no entanto, dar início à discussão acerca do significativo número de
alternativas de projeto que surgem desta nova demanda.

Nota-se que as soluções apresentadas no capítulo 09 produzem impactos de
ordem construtiva no projeto arquitetônico e urbanístico.
passíveis de incorporação num novo paradigma.

Todavia são impactos

Salienta-se que algumas das

soluções apresentadas são aplicáveis inclusive em situações consolidadas de
ocupação, com alguma reforma ou readequação dos espaços construídos. Nesses
casos e, a exemplo do que tem sido praticado no mundo, torna-se imperiosa a
implantação de uma política de incentivos por parte do poder público, para absorver
integralmente ou em parte os custos da aplicação das ferramentas de manejo.

Para o Brasil, há que se estimular a introdução do modelo proposto por meio
da legislação urbanística que deve ser aperfeiçoada para esta finalidade. Esse fato
certamente

provocará

resistência

por

parte

de

proprietários

particulares,

construtores e empreendedores, conduta previsível e natural, sobretudo por conta
dos custos implicados na introdução dos dispositivos de controle.

Todavia, a legislação urbanística é revisada periodicamente para acertos e
correções que devem sempre acompanhar a evolução urbana, sempre pensando
em resultados na escala do planejamento. Os recuos, as regulamentações quanto a
limite de altura e a taxa máxima de ocupação de um terreno, constituem alguns
exemplos de restrições criadas pela legislação urbanística em determinado
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momento para a escala do lote, e que têm um sentido maior na escala do
planejamento urbano. Naturalmente, a aplicação dessas normas implica em custos,
que estão devidamente incorporados no atual paradigma. É claro que qualquer
empreendedor preferiria não respeitar a quantidade de pavimentos máxima
regulamentada para um edifício, ou mesmo ocupar 100 % do lote, o que o garantiria
maiores lucros na venda de mais unidades ou áreas construídas.

Do mesmo modo, é evidente que a ocupação de novas áreas respeitando as
limitações do meio físico e preservando basicamente várzeas e encostas, também
resulta em custos que podem ser absorvidos tanto por particular proprietário dessas
áreas restritas, quanto pelo poder público que poderá se apropriar ou não das
mesmas. Não haverá medida de mitigação de impactos e mudança de paradigma
sem a apropriação de custos para a cidade como um todo.

Neste aspecto, é recomendável que se avance com a reflexão sobre outras
questões do paradigma de ocupação, que são devidamente validadas pela
legislação, e que nunca foram condizentes com a qualidade do espaço urbano.
Estas por sua vez tendem a ser elementos limitantes também quando da
implantação das ferramentas de manejo propostas neste trabalho. A ocupação dos
lotes até o limite dos recuos frontal e lateral, tal como é permitido por lei, constitui
exemplo que não só dificulta a implantação das ferramentas de manejo da água de
chuva, como também prejudicam a salubridade da habitação com adequada
iluminação e ventilação dos espaços construídos.

O gabarito mínimo legal para implantação de vias públicas, normalmente com
passeios de 1,00 a 1,50 metros, nunca correspondeu à função básica das calçadas
para caminhada de pedestres. Da mesma forma, os passeios de pequena largura
limitam a inserção das ferramentas de manejo propostas, inviabilizando, por
exemplo, a implantação dos jardins de chuva nas calçadas.
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A selva de pedra característica dos grandes adensamentos produz ilhas de
calor com impactos no micro clima urbano, e reduz a índices muitos pequenos a
possibilidade de disposição no local das águas precipitadas. Uma releitura quanto
aos índices de áreas verdes exigidos no loteamento e no próprio lote pela legislação
urbanística é desejável, tanto do ponto de vista do manejo sustentável das águas de
chuva, quanto da qualidade do espaço urbano com um todo.

Desta forma, entende-se que a aplicação das ferramentas de manejo na
escala da micro bacia, sugere também uma revisão mais ampla em parâmetros
gerais da legislação urbanística, que não visam diretamente a implantação dos
dispositivos para controle do escoamento. Esta reflexão deve também atentar
especialmente para as áreas destinadas a habitação de interesse social, onde a
minimização dos índices e dimensões resulta em padrões de adensamento muitas
vezes comprometedores da qualidade do espaço urbano, e que podem também ser
limitantes na aplicação dos dispositivos de controle do escoamento superficial.

Coloca-se, portanto, a proposta de que as ferramentas de manejo de água de
chuva sejam incorporadas ao paradigma de construção nesse nível de aplicação, e
entende-se que ainda não o foram, por que as demandas para tanto nunca foram
tão prementes.

Todavia, o prognóstico de crescente escassez de água é uma realidade, que
inclusive já pesa sobre diversas regiões do planeta. Segundo levantamento da ANA
(Agência Nacional de Águas) 55 % dos 5.565 municípios brasileiros poderão ter
déficit de abastecimento de água em 2015. (BRASIL, 2011)

No que se refere aos picos de enchentes, a situação é ainda mais alarmante
e danosa, do mesmo modo que são os índices de contaminação dos rios urbanos. O
mais grave é que mesmo assim, as cidades mantém sua forma de crescimento e
transformação num mesmo modelo que tende a acentuar o nível dos impactos já
instalados.
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É importante deixar claro que a gestão da água de chuva na escala do lote
não isenta o poder público das ações afetas à escala da macro bacia, até por que,
essas últimas sempre foram implantadas como medida corretiva e de resultados
imediatos, não constituindo alternativa de manejo a ser descartada, sobretudo para
áreas de ocupação já consolidada.

Da mesma forma, a aplicação das ferramentas de manejo para controle do
escoamento na fonte, não se mostra alternativa capaz de corrigir as mazelas
produzidas pela falta de planejamento urbano e formas indevidas de ocupação do
solo no contexto da bacia hidrográfica. Nem tampouco se apresenta como solução
para que se continue a reproduzir o atual paradigma, que não preserva várzeas e
encostas, e sujeita a cidade aos interesses do mercado imobiliário. Todavia, a sua
utilização tem muito a contribuir com a mitigação dos problemas ambientais já
instalados, e que são enfrentados pelas áreas densamente urbanizadas. Sua
aplicação têm em si o benefício de aumentar o nível de proteção das bacias, bem
como ampliar o tempo de recorrência para eventos que gerem impactos
significativos.

Diferentemente da gestão de bacias com obras de detenção a jusante, a
implantação de dispositivos de controle na fonte visa resultados em médio e longo
prazos e uma mudança de postura com relação ao tema. O fundamental dessa
mudança de postura é que não se admita mais que qualquer forma de intervenção
num terreno natural produza ampliação dos picos de deflúvios, conforme conceito já
implantado em diversas cidades norte americanas. (Canholi, 2005, p. 51)

No quesito aproveitamento da água armazenada, reside também questão
ambiental de significativa importância. Uma vez aplicada como norma para a escala
do lote, no universo brasileiro essa reserva constituirá uma ação preventiva para o
horizonte de escassez, e a busca de uma equação sustentável entre produção de
água, contaminação e uso. Isto por que a água que antes inundava as várzeas e era
contaminada por esgotos e lixo, passa a contribuir com as demandas da residência
e o orçamento familiar, trazendo benefício de ordem econômica e ambiental.

185

O controle da poluição difusa, que não se constituía objeto principal deste
trabalho, representa mais um importante aspecto da aplicação das ferramentas na
escala do lote. Isto por que o armazenamento da água de chuva na escala do lote
propicia

naturalmente

melhorias

na

qualidade

das

águas,

quando

reduz

sensivelmente o arraste de sedimentos e contaminantes para as galerias e corpos
hídricos.

Dessa forma, verifica-se que a aplicação das ferramentas de manejo
apresenta-se como alternativa de mitigação de impactos para áreas consolidadas e
também para novos adensamentos, enquanto controla o escoamento de forma
distribuída, trazendo em si os vários benefícios de ordem ambiental.

Para aperfeiçoamento dos estudos e ações aqui propostas, é importante que
se promova por meio das universidades e setores públicos, a elaboração de bancos
de

dados

e

de

pesquisas

de

campo,

para

subsidiar

a

aplicação

de

dimensionamentos compatíveis com as características físicas e meteorológicas de
cada localidade. Estes bancos poderão constituir-se de postos de medições
pluviométricas e fluviométricas, bem como de levantamentos das características
geológicas e geomorfológicas do solo e superfícies construídas diversas, isto dentre
outros elementos a serem considerados na realização dos dimensionamentos.

Os eventos de precipitação devem ser medidos e inseridos em séries
históricas, cujos bancos de dados subsidiam a formulação de equações de chuva
para cada região. Isto para que num rol de dados atualizados, sejam facilmente
identificados eventos de intensidade atípica, que possam representar mudanças no
regime de precipitações, e resultar em alterações nas equações de chuva em uso.

No que se refere a levantamentos de superfícies construídas, a realização de
experiências como as desenvolvidas por Rodrigues Júnior et al (2007) resumida na
tabela 02, bem como a desenvolvida por Araújo, Tucci e Goldenfun (2000) resumida
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na tabela 03, devem ser incentivadas, para que seja cada vez menor a utilização de
estudos realizados em contextos diferentes.

Resta por fim aos projetistas e construtores o desafio do entendimento e
adesão a esse novo modelo, para que seja reproduzido nas diversas escalas de
constituição do espaço urbano, o que certamente incentivará a indústria nacional a
desenvolver soluções adequadas à nossa realidade.

Uma mudança de cultura e dos costumes nesse aspecto é imprescindível, e
vem de encontro ao que tem sido praticado por diversos países, como forma de
abraçar um dos temas de destacada abordagem nos compromissos ambientais
globais. O tema do gerenciamento de bacias urbanas, direcionado para o manejo
sustentável das águas pluviais.
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GLOSSÁRIO

Altura pluviométrica: Quantidade de água precipitada por unidade de área
horizontal, medida pela altura que a água atingiria se fosse mantida no local (sem se
infiltrar, escoar ou evaporar). A unidade de medição habitual é o milímetro (mm) de
chuva, definido como a quantidade de precipitação que corresponde ao volume de 1
litro por metro quadrado de superfície. (DAEE, 2006, p.14)
Bacia hidrográfica ou área de drenagem: Área definida topograficamente,
drenada por um curso d’água ou um sistema conectado de cursos d’água tal que
toda vazão efluente seja descarregada através de uma simples saída. (VILLELA;
MATTOS, 1975, p.06)
Colina: São formas suavizadas, com declividades baixas, até 15%, e baixas
amplitudes,

normalmente

com

desenvolvimento

de

planícies

aluvionares.

(ALBUQUERQUE FILHO, BRAGA e BITAR, 1999)
Deflúvio: O deflúvio de uma bacia é composto de água que atinge os álveos após
ter-se escoado superficialmente, assim como também de água que chega aos
cursos d´água depois de ter percorrido caminhos superficiais e subterrâneos.
(VILLELA; MATTOS, 1975, p. 10)
Enchente: Fenômeno da ocorrência de vazões relativamente grandes e que,
normalmente causam inundações, isto é, as águas extravasam o canal natural do
rio. (VILLELA; MATTOS, 1975, p. 138)
Escoamento Superficial: Excesso de precipitação que ocorre logo após uma chuva
intensa e se desloca livremente pela superfície do terreno, ou escoamento de um rio,
que pode ser alimentado pelo excesso de precipitação e pelas águas subterrâneas.
O Coeficiente de escoamento superficial, coeficiente deflúvio ou coeficiente de run
off, é representado por C, e definido como a razão entre o volume de água escoado
superficialmente e o volume de água precipitado. (VILLELA; MATTOS, 1975, p. 103)
Evaporação: Evaporação é o processo pelo qual a água líquida passa para o
estado de vapor em condições naturais. VILLELA; MATTOS, 1975, p. 81 e 84)
Evapotranspiração: É o conjunto da evaporação do solo mais a transpiração das
plantas. (VILLELA; MATTOS, 1975, p. 81 e 84)
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First flush: Quando cai uma chuva sobre um telhado a poeira, fezes de passarinhos
e animais, folhas e detritos são levados pelo runoff e a primeira parte da água que
leva toda esta sujeira é o first flush (TOMAZ; 2010, p. 27-1)
Hidrologia: Ciência natural que trata dos fenômenos relativos á água em todos os
seus estados, de sua distribuição e ocorrência na atmosfera, na superfície terrestre
e no solo, e da relação desses fenômenos com a vida e com as atividades do
homem. (A.MEYER apud GARCES; ALVAREZ, 1988, p.1)
Hidráulica: Estudo do comportamento da água e outros líquidos, quer em repouso,
quer em movimento. (NETO; ALVAREZ, 1991, p.1)
Hidrograma ou hidrógrafa: Hidrograma ou hidrógrafa é a representação gráfica da
variação da vazão em relação ao tempo. (VILLELA; MATTOS, 1975, p. 104)
Hietograma: Hietograma é a representação gráfica da variação da vazão no tempo,
de um determinado evento de precipitação, adotado como chuva de projeto. A
conversão do hietograma no hidrograma de projeto é feito pelo hidrograma unitário
sintético.
Impacto zero: O critério básico por meio do qual a urbanização proposta não
permita a ampliação dos picos de deflúvios naturais, ou anteriores à mesma,
resultando num impacto zero no sistema de drenagem. (CANHOLI, 2005, p.51)
Intensidade de Chuva (I): Dado referente ás precipitações pluviométricas, onde as
mesmas são caracterizadas pela sua intensidade, duração e freqüência. Geralmente
é medida em mm/h ou l/s x ha. (NETTO; ALVAREZ, 1996, p. 574)
Morros: Relevo constituído por topos agudos a subarredondados, com encostas de
altas declividades. Nessa unidade os terrenos, de modo geral, são topograficamente
menos propícios à ocupação urbana, constituindo áreas com predominância de
declividade superior a 30%, sujeitas às restrições legais de parcelamento do solo
urbano (Lei Federal 6766/79 - Lei Lehmann, modificada pela Lei Federal 9.785, de
29.01.99).
Morrote: Os morrotes caracterizam-se por apresentar encostas íngremes, vales
fechados, em forma de V, sem formação de planícies aluvionares, contrastando com
as encostas do relevo de colinas. Geralmente essas declividades superaram 15%,
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mas as amplitudes são inferiores a 80 m. (ALBUQUERQUE FILHO, BRAGA e
BITAR, 1999)
Orifício: Perfurações geométricas feitas abaixo da superfície livre do líquido, na
parede dos reservatórios, tanques, canais ou canalizações. (NETTO; ALVAREZ,
1996, p. 54)
Período de retorno ou tempo de recorrência – TR: Na previsão de chuvas ou
precipitações, o tempo de recorrência corresponde ao número médio de anos em
que uma dada precipitação será igualada ou excedida. (NETTO; ALVAREZ, 1996,
pg. 577). Representa o risco a ser assumido no dimensionamento de uma obra
hidráulica, vinculando á mesma o grau de segurança refletido na freqüência com que
a chuva ou vazão de projeto venha a ser igualada ou ultrapassada. Para um período
de retorno de 25 anos, a probabilidade teórica de uma dada precipitação ser
igualada ou excedida é de 1/25, ou seja, 4%. Igualmente, para período de retorno
de 100 anos, esta probabilidade é de 1%. (SÃO PAULO, 2006, p. 19)
Planície aluvionar: Constitui o relevo aplainado dos fundos de vales, ao longo das
drenagens, onde há a ocorrência de grandes depósitos aluvionares. As planícies
aluvionares são áreas onde ocorrem, naturalmente, inundações periódicas em
decorrência de enchentes. (ALBUQUERQUE FILHO, BRAGA e BITAR, 1999)
Precipitação: Toda água que provém do meio atmosférico e atinge a superfície da
bacia. Pode se considerar precipitação como sinônimo de chuva. (SÃO PAULO,
2006, p.14)
Run off: Ver escoamento superficial
Talvegue: É a linha por onde correm as águas de um fundo de vale, definida pela
interseção dos planos das vertentes. Assim se denomina também o canal mais
profundo do leito de um curso d’água. (SÃO PAULO, 2006, p.12)
Tempo de concentração – TC: Tempo em que a chuva que cai no ponto mais
distante da seção considerada de uma bacia, leva para atingir esta seção. Tempo
em que leva para que toda a bacia contribua para o escoamento superficial na seção
considerada. . (VILLELA et al, 1975, p. 103)
Taxa de infiltração: É a razão máxima com que um solo, em uma dada condição é
capaz de absorver água. Geralmente é representada por f, e medida em mm/h.
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(WISLER; BRATER apud VILLELA; MATTOS, 1975, p. 69) Pode se considerar para
efeito de dimensionamentos que ff = K ou seja a taxa de infiltração mínima do
solo refere-se á condutividade hidráulica considerada no cálculo de dispositivos de
infiltração. (TOMAZ, 2007, p. 3-10)
Unidade de Planejamento e Gestão:

As UPGs são as menores porções

territoriais, indivisíveis, dentro das Zonas Vocacionais do Município e determinadas
pelas características sócio-econômicas e físico-territoriais, que lhes conferem
semelhança e identidade. As diretrizes de planejamento do Município serão
definidas a partir da análise das Unidades de Planejamento e Gestão (SÃO
BERNARDO DO CAMPO, 2006)
Vazão – Q: Vazão é o volume escoado por unidade de tempo. Normalmente é
expressa em metros cúbicos por segundo (m3/s) ou em litros por segundo (l/s).
(VILLELA; MATTOS, 1975, p. 103).
Vazão afluente: Onda de enchente
Vazão efluente: Vazão resultante do armazenamento da onda de enchente. É dada
pela lei dos vertedores, por onde se determina a hidrógrafa da vazão efluente.
(VILLELA; MATTOS, 1975, p. 173)
Vazão pré-desenvolvimento – citar exemplos com referências
Vertedor: Abertura feita na altura da superfície do líquido, sobre a parede dos
reservatórios, tanques, canais ou canalizações. (NETTO; ALVAREZ, 1996, p. 54)
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Apêndice A: Método Santa Bárbara: Aplicação nas cabeceiras do Ribeirão dos
Meninos

Método de Santa Bárbara

Segundo Akan (1993, apud Tomaz 2002, p. 11-211), o Santa Bárbara Urban
Hydrograph Method (SBUH) foi desenvolvido por James M. Stubachaer, funcionário
do órgão responsável pelo controle das inundações e conservação de água do
distrito de Santa Bárbara na Califórnia, no ano de 1975.

O objetivo desse método é obter o hidrograma de uma precipitação para uma
determinada bacia. Neste hidrograma plota-se a vazão de pico e as vazões nos
intervalos de tempo pré estabelecidos. O hidrograma é construído somente para a
chuva excedente ou run off, não considerando a parcela da precipitação que infiltra
e a que fica retida em poças d água.

A chuva (ou o gráfico da vazão no tempo da

chuva) que resulta no hidrograma de projeto chama-se hietograma (TOMAZ, 2002.
p. 11-211).

Os dados de entrada para aplicação do Método Santa Bárbara, consistem
basicamente das características físicas da bacia e da definição da precipitação do
projeto. Das características físicas deve-se levantar a área da bacia, o comprimento
do talvegue, a declividade média, a fração de área impermeável e o coeficiente da
curva CN ou número de deflúvio para determinação do run off ou chuva excedente.

Coeficiente da curva CN ou coeficiente de deflúvio para determinação do run off.

Tomaz (2002, p. 11-213) menciona que há quatro métodos principais para
determinação do run off: o método do número da curva CN, método de Horton,
método da infiltração constante, e método do balanço das massas. Neste trabalho
adota-se o método da curva CN por ser largamente utilizado, constituindo inclusive o
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método adotado pelo DAEE para a RMSP, o que possibilitará estabelecer uma
comparação ou mesmo um aproveitamento dos dados do PDMAT com os resultados
deste trabalho. A estimativa do valor do CN é tabelada em função do tipo de solo e
do uso e ocupação existente na área em estudo. Para as áreas permeáveis são
disponíveis os números da curva CN em função do grupo hidrológico do solo (A, B,
C ou D) e do tipo de vegetação ou ocupação verificada (CANHOLI, 2005, p. 90).
Porto e Setzer (1979, apud Canholi 2005, p. 90) elaboraram a classificação
hidrológica dos solos para o Estado de São Paulo, com os respectivos números de
curva CN. Esta classificação refere-se à capacidade mínima de infiltração de cada
tipo de solo, e é apresentada nos quadros 01 e 02:
Grupo de

Características do solo

Solo

A

Solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem
camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5 m. O teor
de húmus é muito baixo, não atingindo 1% (Porto, 1979 e 1995)
Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos
profundos com pouco silte e argila (Tucci et al, 1993)

B

Solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila
total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a
20% graças à maior porosidade.
Os dois teores de húmus podem subir,
respectivamente, a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até
1,5m, mas é, quase sempre presente camada mais densificada que a camada
superficial (Porte, 1979 e 1995)
Solos menos permeáveis que o anterior, solos arenosos menos profundos do que o
tipo A e com permeabilidade superior à média (Tucci et al, 1993)

C

D

Solos barrentos com teor total de argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas
impermeáveis ou contendo pderas até a profundidade de 1,2 m. No caso de terras
roxas, esses dois limites máximos podem ser de 40% e 1,5 m. Nota-se a cerca de 60
cm de profundidade, camada mais densificada que no Grupo B, mas ainda longe das
condições de impermeabilidade (Porto 1979 e 1995)
Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de
infiltração abaixo da média, contendo percentagem considerável de argila e pouco
profundo (Tucci et al, 1993)
Solos argilosos (30 a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 50
cm de profundidade. Ou solos arenosos como do grupo B, mas com camada argilosa
quase impermeável ou horizonte de seixos rolados (Porto, 1979 e 1995)
Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito baixa capacidade
de infiltração, gerando a maior proporção de escoamento superficial (Tucci et al,
1993).

Quadro 01: Grupos de solos e suas características
Fonte: Porto e Setzer, 1979; Porto, 1995; Tucci et al, 1993 (apud TOMAZ, 2002)
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Utilização ou cobertura do solo
Zonas cultivadas: sem conservação do solo

Grupo de solos
A
B
C
D
72

81

88

91

com conservação do solo

62

71

78

81

Pastagens ou terrenos em más condições

68

79

86

89

Baldios em boas condições

39

61

74

80

Prado em boas condições

30

58

71

78

Bosques ou zonas com cobertura ruim

45

66

77

83

Florestas :cobertura boa

25

55

70

77

Com relva em mais de 75% da área

39

61

74

80

Com relva de 50% a 75% da área

49

69

79

84

Zonas comerciais e de escritórios

89

92

94

95

Zonas industriais

81

88

91

93

Espaços abertos, relvados, parques, campos de golfe, cemitérios, boas condições

Zonas residenciais:
Lotes de (m2)

% média impermeável

< 500

65

77

85

90

92

1000

38

61

75

83

87

1300

30

57

72

81

86

2000

25

54

70

80

85

4000

20

51

68

79

84

98

98

98

98

Asfaltadas e com drenagem de águas pluviais

98

98

98

98

Paralelepípedos

76

85

89

91

Terra

72

82

87

89

Parques de estacionamentos, telhados, viadutos, etc.
Arruamentos e estradas

Quadro 02: Valores de CN para bacias urbanas e suburbanas
Fonte: Tucci et al (1993 apud TOMAZ, 2002)

Segundo o DAEE (SÃO PAULO, 1999) o coeficiente CN a ser aplicado à
parcela de área permeável da bacia do Ribeirão dos Meninos considerando suas
características geológicas é igual a 66, ou seja, correspondente ao grupo de solo B
para bosques ou zonas com cobertura de solo ruim. O coeficiente para as áreas
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impermeáveis é igual a 98, adotado em estacionamentos, estradas e telhados. Dada
a predominância de ocupação da bacia por lotes residenciais menores que 500 m2 e
áreas industriais, serão adotados para o solo tipo B, os coeficientes CN 88 e 85.
Dada a existência de diferentes tipos de solos e coberturas na bacia, considera-se
nesses casos um coeficiente médio ponderado, com base nas parcelas de áreas
permeáveis e impermeáveis, conforme a equação A.1 e o quadro 02:

CN médio = (CN 1 x A1) + (CN 2 x A2) + (CN N x AN) / A

(A.1)

Onde:
CN médio = coeficiente médio ponderado da bacia
CN 1, 2, N = Coeficiente CN correspondente às parcelas de áreas permeáveis
e impermeáveis.
A 1, 2, N = Áreas correspondentes à cada Coeficiente CN
O cômputo das áreas para definição do coeficiente CN, é apresentado na
Tabela 18:

Área em km2

Área em %

CN

Parcelamento de solo residencial
(lotes<500 m2)

2,69km2

62

85

Área Industrial (VWB)

1,10 km2

Forma de ocupação

Áreas verdes
Sistema viário
Áreas não ocupadas
Total

20

88

0,45 km

2

8

66

0,70 km

2

13

98

0,55 km

2

10

88

5,49 km

2

100

CN médio ponderado

86

Tabela 18: Classes de uso do solo para definição do coeficiente de deflúvio CN
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

O coeficiente CN médio da bacia de cabeceira do Ribeirão dos Meninos é
igual a 86. Este mesmo valor foi encontrado para os estudos do PDMAT na bacia
do Ribeirão dos Meninos. Segundo o DAEE (SÃO PAULO, 1999) este valor de CN
médio, resultante para áreas densamente urbanizadas dentro da RMSP tem sido

202

comprovado nas calibrações de alguns eventos em bacias–piloto, como no Ribeirão
Gamelinha, córrego Pirajussara e nos estudos realizados para implantação do
Piscinão Pacaembu.

Tempo de Concentração

Conhecendo-se as características físicas da bacia, há que se estabelecer o
tempo de concentração, que representa o tempo de translação de uma partícula de
água, do ponto mais distante da bacia até o ponto de cálculo. Para determinação do
Tempo de Concentração da Bacia será utilizada a fórmula do California Culverts
Pratice, apresentada por Tucci (1993, apud SÃO PAULO, 2006, p. 20) descrita na
equação A.2:

Tc = 57 x (L3 / ∆h ) 0,385

(A.2)

Onde:
Tc = tempo de concentração (minutos)
L = comprimento total do talvegue (km)
∆h = desnível do talvegue entre a seção e o ponto mais distante da bacia (m)

Tendo em vista que o estudo de caso proposto no presente prevê o
dimensionamento em 03 pontos da bacia, para esses mesmos pontos, denominados
A, B e C, calcula-se também o Tempo de Concentração.

Na aplicação da equação A.2 para o ponto A, levantou-se o comprimento do
talvegue de 2,37 km, e o desnível entre a seção de cálculo e o ponto mais distante
da bacia, de 121,00 m. Com estes dados obtém-se como resultado para o Tempo
de Concentração um total de 24,32 minutos:

Tc = 57 x (2,37 3 / 121) 0,385 = 24,32 minutos
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Igualmente aplicou-se a equação A.2 para o ponto B, onde o comprimento
do talvegue é de 2,82 km, e o desnível geométrico de 124,00 metros, resultando
num tempo de concentração de 29,48 minutos:

Tc = 57 x (2,82 3 / 124) 0,385 = 29,48 minutos

Por fim, aplicou-se a equação A.2 para o ponto C, ou a foz da bacia em
estudo, onde o comprimento total do talvegue é de 3,23 km e o desnível geométrico
é de 125,00 metros, resultando num Tempo de concentração de 34,39 minutos:

Tc = 57 x (3,23 3 / 125) 0,385 = 34,39 minutos

Determinação da Chuva de projeto

Para definição da chuva de projeto, será adotado o método do bloco da
tormenta padronizada, considerando para a RMSP a chuva do dia 02 de Fevereiro
de 1983, que é coincidente com o hidrograma de Huff com 50% de probabilidade
para o 1º. Quartil. O hietograma da tormenta de 02 de fevereiro de 1983, com duas
horas de precipitação, foi utilizado pelo DAEE nos estudos para o Ribeirão dos
Meninos.

A altura da precipitação para um determinado período de retorno será dada
pela equação de Martinez e Magni (1999). Segundo Tomaz (2002, pg. 2,43) a
equação de Martinez e Magni foi elaborada no ano de 1999, com dados do posto
pluviométrico e pluviográfico do IAG (Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências
Atmosféricas da Universidade de São Paulo) durante o período de 1933 a 1997.
Tomaz menciona que a equação de Martinez e Magni é a mais nova a ser utilizada
na RMSP, e é expressa pela equação A.3:
I = 39,3015 (t + 20) -0,9228 + 10,1767 (t + 20)-0,8764 x [ -0,4653 – 0,8407 x ln x ln (T / (T – 1)]

(A.3)
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Onde:
I

= intensidade de chuva (mm/min)

t

= tempo de duração da precipitação (minutos)

ln = logaritmo neperiano
T = Tempo de retorno (anos)
Para obras de canalização de córregos, o DAEE (São Paulo, 2006, pg. 19)
recomenda a adoção de tempo de retorno de 100 anos, sendo este dado exigido na
obtenção de outorgas junto àquele departamento. Todavia, o tempo de retorno é um
dado que varia geralmente de 02 a 100 anos, de acordo com a finalidade da obra, e
em função do risco a ser assumido com a freqüência de ocorrência de eventos que
superem o dimensionamento proposto.

Chin (2000, apud Tomaz 2002, pg. 3-67) apresenta no Quadro 03, os
períodos de retorno usualmente recomendados em diferentes tipos de obras, em
função do potencial de danos eventualmente causados por inundações.
Tipo de obras

Potenciais danos de
inundação

Coletor de águas pluviais em
estradas

Impede o tráfego

Coletor urbano nas ruas

Impede
o
emergência.

Frequência de inundação
(período de retorno em anos)
2 a 5 anos

Custos de atrasos nos veículos
devido a inundação
acesso

de

10 a 25 anos

Custos de contorno devido a
inundação
Custos de atrasos nos veículos
devido a inundação
Controle rural de inundação

Danos a estradas de rodagem

25 a 50 anos

Danos às plantações
Controle urbano de inundação

Danos às propriedades

100 anos

Danos à infraestrutura

Quadro 03: Período de retorno usual com base no risco potencial de danos de inundação
Fonte: Chin (2000 apud Tomaz, 2002)

No PDMAT, o DAEE (SÃO PAULO, 1999) previu o período de retorno de até
25 anos para as etapas constituídas pela execução de obras de reservação. Será
portanto adotado o mesmo tempo de retorno para o estudo proposto.
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Assim, na aplicação da Equação de Martinez e Magni (equação A.4) para o
cálculo da Intensidade de precipitação considerando período de retorno de 25 anos
e precipitação de 02 horas de duração, tem-se o seguinte resultado:

I = 0,71 mm/min
Pe = 85,10 mm (Precipitação efetiva para chuva de 02 horas de duração)

Construção do Hidrograma de Santa Bárbara para o ponto A.

Para aplicação do método Santa Bárbara no ponto A, a tabela 19 apresenta o
resumo dos dados extraídos da bacia em estudo, e que serão utilizados na definição
do hidrograma de projeto e posteriormente do volume demandado para reserva de
água de chuva.

PONTO A: (Porção da Bacia)
3,86 km2

Área da Bacia

77 %

Porcentagem estimada de área impermeabilizada

2,37 km

Comprimento total do talvegue

121,00 m

Desnível geométrico

0,051141 m/m

Declividade média

86

Coeficiente CN médio ponderado

24,32

Tempo de Concentração
Altura da Precipitação Efetiva (precipitação de 02 horas)

85,10 mm

Tabela 19: Dados de caracterização física da bacia no ponto A
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

O

método

Santa

Bárbara

foi

desenvolvido

para

ser

usado

com

microcomputador, utilizando planilhas eletrônicas. O resultado de sua aplicação é
expresso por meio da planilha, que informa as vazões obtidas para cada intervalo de
tempo. Estas por sua vez são plotadas num gráfico, que constitui o hidrograma da
chuva excedente, e representa o volume de água que escoará superficialmente pela
bacia.
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Tomaz (2002) reproduz o roteiro de cálculo para construção da planilha e do
hidrograma de cheia utilizando os dados supracitados,

levantados da bacia em

estudo. A planilha é constituída por 15 colunas, cujos dados são calculados para
todos os intervalos de tempo estabelecidos para o hidrograma,

que somados

totalizarão as 02 horas de precipitação estabelecidas para cálculo. Os estudos do
PDMAT para a bacia superior do Ribeirão dos Meninos também consideraram uma
precipitação com duração de 02 horas.

O hidrograma será construído com 24

intervalos de tempo de 5 minutos, conforme apresentado na tabela 20:
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1

2

3

4

5

6
Precipitação

7
Chuva
exced.

8
Chuva
exced.

Tempo

Tempo

Total

(min)

(h)

Huff
1.Q
50%P

Precipitado

Acumulada

Acumulada

por faixa

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

9

10

11

12

13

Infiltração

Ie
Area
Perm.

I

I (1)

f

i
Area
Imperm.

(mm)

(mm/h)

(mm/h)

(m3/s)

I (2)

+

14

15

Q1

Q2

(m3/s) (m3/s)

1

5

0,0833

0,0600

5,11

5,11

0,0000

0,0000

5,1060

61,27

0,0000

50,61

50,61

0,00

4,72

2

10

0,1667

0,0720

6,13

11,23

0,1930

0,1930

5,9342

73,53

2,3162

61,30

111,90

4,72

14,27

3

15

0,2500

0,1220

10,38

21,62

3,2315

3,0385

7,3437

124,59

36,4619

111,89

173,19

14,27

27,75

4

20

0,3333

0,1520

12,94

34,55

10,1654

6,9338

6,0014

155,22

83,2062

148,73

260,62

27,75

46,87

5

25

0,4167

0,1040

8,85

43,40

16,0771

5,9118

2,9386

106,20

70,9413

105,22

253,95

46,87

61,80

6

30

0,5000

0,1040

8,85

52,25

22,5975

6,5204

2,3300

106,20

78,2445

107,02

212,24

61,80

70,06

7

35

0,5833

0,0650

5,53

57,78

26,9029

4,3054

1,2261

66,38

51,6647

67,57

174,59

70,06

73,28

8

40

0,6667

0,0510

4,34

62,12

30,3806

3,4777

0,8624

52,08

41,7322

53,31

120,88

73,28

70,88

9

45

0,7500

0,0430

3,66

65,78

33,3715

2,9909

0,6684

43,91

35,8910

45,12

98,43

70,88

66,84

10

50

0,8333

0,0280

2,38

68,17

35,3450

1,9735

0,4093

28,59

23,6822

29,46

74,58

66,84

61,33

11

55

0,9167

0,0280

2,38

70,55

37,3373

1,9923

0,3905

28,59

23,9077

29,51

58,97

61,33

55,40

12

60

1,0000

0,0250

2,13

72,68

39,1310

1,7937

0,3338

25,53

21,5244

26,40

55,91

55,40

50,28

13

65

1,0833

0,0240

2,04

74,72

40,8654

1,7343

0,3081

24,51

20,8120

25,38

51,77

50,28

45,73

14

70

1,1667

0,0220

1,87

76,59

42,4652

1,5999

0,2723

22,47

19,1985

23,29

48,67

45,73

41,74

15

75

1,2500

0,0160

1,36

77,95

43,6345

1,1693

0,1923

16,34

14,0317

16,96

40,25

41,74

37,71

16

80

1,3333

0,0120

1,02

78,97

44,5146

0,8800

0,1412

12,25

10,5605

12,73

29,68

37,71

33,45

17

85

1,4167

0,0120

1,02

79,99

45,3972

0,8826

0,1386

12,25

10,5911

12,73

25,46

33,45

29,59

18

90

1,5000

0,0120

1,02

81,02

46,2822

0,8851

0,1361

12,25

10,6208

12,74

25,48

29,59

26,45

19

95

1,5833

0,0120

1,02

82,04

47,1697

0,8875

0,1337

12,25

10,6497

12,75

25,49

26,45

23,89

20

100

1,6667

0,0120

1,02

83,06

48,0595

0,8898

0,1314

12,25

10,6779

12,76

25,50

23,89

21,82

21

105

1,7500

0,0080

0,68

83,74

48,6540

0,5945

0,0863

8,17

7,1339

8,51

21,26

21,82

19,73

22

110

1,8333

0,0080

0,68

84,42

49,2495

0,5955

0,0853

8,17

7,1459

8,51

17,02

19,73

17,64

23

115

1,9167

0,0040

0,34

84,76

49,5476

0,2981

0,0423

4,08

3,5774

4,26

12,77

17,64

15,54

24

120

2,0000

0,0040

0,34

85,10

49,8460

0,2984

0,0420

4,08

3,5803

4,26

8,51

1,000

49,8460
Pe =

35,2540

85,1000

15,54

13,44

13,44

10,93

10,93

8,89

8,89

7,24

7,24

5,89

Q (pico)=

73,28

m3/s

5,89

4,79

Q (base)

7,33

m3/s

4,79

3,90

Q (projeto)=

80,60

m3/s

3,90

3,17

Tabela 20: Planilha de cálculo resultante da aplicação do método Santa Bárbara para o
ponto A.
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Com os dados resultantes da tabela 20, é importante destacar que a coluna
04 corresponde à tormenta padronizada de Huff no 1º. Quartil, que se assemelha à
tormenta do dia 02 de fevereiro de 1983, ocorrida na bacia do Alto Tietê (TOMAZ,
2002).

As colunas 08 e 09 apresentam a altura da precipitação simulada para cada
intervalo de 05 minutos da chuva. Note-se que a somatória das alturas precipitadas
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correspondem aos 85,10 mm finais, obtidos pela equação de Martinez e Magni.
Destes 85,10 mm, considera-se a infiltração dos 35,25 mm da coluna 09, e a chuva
excedente que gera o run off, tem altura de 49,84 mm.

Este dado pode ser

considerado numa proposta de gestão de bacias, onde pretende se reter todo o run
off para restauração da vazão de pré desenvolvimento.

A vazão de pico resultante na planilha de aplicação do Método Santa Bárbara,
é de 73,28 m3/s. Esta vazão, somada à vazão de base do canal, é utilizada para
projetos de canalização,

e representa a vazão pós desenvolvimento urbano da

bacia. Note-se que no estudo da capacidade hidráulica do Ribeirão dos Meninos
nesse ponto, levantou-se a vazão de 13 m3/s. Este dado é o primeiro indicador
numérico das enchentes que ocorrem no local. Ele representa que a defasagem
entre a capacidade hidráulica do Ribeirão dos Meninos e as vazões solicitadas
nesse trecho é de quase 6 vezes. A coluna 15 da tabela 20 representa as vazões
do hidrograma, que por sua vez, foram plotadas no gráfico da figura 53:

Figura 53: Hidrograma da Bacia do Ribeirão dos Meninos no ponto A.
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Cálculo do volume de armazenamento para restauração da vazão de prédesenvolvimento para o ponto A.

O hidrograma apresentado na figura 49 é a representação gráfica da variação
de vazão no tempo, para uma tormenta com período de retorno de 25 anos e duas
horas de duração. Observa-se que o hidrograma da precipitação tem uma vazão e
um tempo de pico, após o qual há uma regressão gradativa da vazão calculada. O
volume da precipitação é representado pela área do hidrograma, e desta maneira,
observa-se que após o pico, há uma diminuição gradativa das vazões, mas a área
do hidrograma continua crescendo, do mesmo modo que permanece o acréscimo
dos volumes de precipitação. Este volume é o run off, ou o volume de escoamento
superficial.

Uma vez construído o hidrograma da precipitação ou hidrograma de projeto,
há que se definir o volume de chuva que deve ser armazenado para restauração da
vazão de pré desenvolvimento.

O critério para definição da vazão de pré

desenvolvimento será a capacidade de escoamento do canal do Ribeirão dos
Meninos neste ponto, levantada em 13 m3/s conforme a tabela 08. Esta será a vazão
de restrição ou vazão de controle, utilizada para dimensionamento do volume
demandado para armazenamento.

A figura 54 demonstra graficamente como se estabelece o volume de
armazenamento a partir do estabelecimento de uma vazão de restrição. O
hidrograma afluente é aquele estabelecido pela cheia de projeto. O hidrograma
efluente é resultante do armazenamento de parte do escoamento superficial. Entre
os 02 hidrogramas há uma defasagem do tempo de pico e das vazões afluente e
efluente. A vazão de pico do hidrograma afluente (Qe max) é aquela definida na
tabela 20 e figura 53, ou seja 73,28 m3/s. O pico de vazão efluente (Qsmax) é a
vazão de pré desenvolvimento obtida pelo levantamento da capacidade de
escoamento do canal do Ribeirão dos Meninos, que neste caso é de 13 m3/s. A
sobreposição dos hidrogramas afluente e efluente resulta na definição do volume
demandado para reserva na bacia em estudo (VR).
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Figura 54: Sobreposição de hidrogramas afluente (E) e efluente (S) para definição do
volume de reservação.
Fonte: Modificado de São Paulo (2006, p. 43)

Existem vários métodos para o dimensionamento do volume de reserva, que
reproduzem o gráfico apresentado na figura 54, e que são baseados no hidrograma
do Método Santa Bárbara. Geralmente os métodos consideram o armazenamento
do volume retido em um único reservatório, com descarga em orifício ou vertedor.
As características hidráulicas da estrutura de saída constituem um dado importante
do dimensionamento, e segundo Canholi (2005, p. 135) os métodos que não o
consideram são indicados apenas para uma verificação inicial dos volumes de
reserva.

O objetivo desta etapa do trabalho, é fazer uma verificação estimada dos
volumes demandados na macro bacia urbana, para compará-los com aqueles a
serem calculados para a escala do lote, ou seja, não há a intenção de dimensionar
um reservatório de amortecimento para implantação na foz da bacia.

Desta
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maneira, entende-se que o dispositivo de descarga (orifício ou vertedor) não deve
ser considerado neste momento. Por esta razão, nesta verificação preliminar, dá-se
preferência aos métodos que não estabelecem a estrutura de saída do reservatório,
e ainda assim estimam um volume de armazenamento.

Wycoff e Singh (1976 apud Tomaz 2002, p. 12-20) apresentou um método
para pré dimensionamento de volume de reserva baseado no hidrograma de Santa
Bárbara, que não determina a estrutura de saída do reservatório, e que considera a
vazão de restrição obtida no canal. Os autores estabelecem que o volume
demandado para armazenamento pode ser calculado pela equação A.5:

Vs = V depois x 0,97 x (1 - α ) 0,753

(A.5)

Onde:
Vs = volume de armazenamento (m3)
V depois = Volume resultante do run off (m3)

O coeficiente α é obtido pela equação A.6:

α = Q antes / Q depois

(A.6)

Onde:
Q antes= vazão anterior ao desenvolvimento ou vazão de controle (m3/s)
Q depois = vazão posterior ao desenvolvimento urbano (m3/s)
O cálculo do volume resultante do run off (V depois), é obtido pela equação A.7:
V depois = P exced. x A
Onde:
P exced. = Chuva excedente acumulada (m)
A = área da bacia ( m2)

(A.7)
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Na aplicação das equações A.5, A.6 e A.7, com dados da tabela 20, obtémse os resultados a seguir:
V depois = 0,049846 m x 3.861.446 m2
V depois = 192.477,65 m3
α = 13 / 74,43
α = 0,18
Vs = 192.477,65 x 0,97 x (1 - 0,18) 0,753
Vs = 161.170,24 m3

O resultado da aplicação do método Wycoff e Singh para o ponto A, quanto
ao

volume

de

armazenamento

necessário

à

restauração

da

vazão

pré

3

desenvolvimento, é de 161.170,24 m . Esse volume de chuva deve ser retido nas
cabeceiras da bacia e infiltrado, ou escoado a uma velocidade reduzida, para que
não ocorra o extravasamento das águas do canal do Ribeirão dos Meninos para
suas margens, causando as enchentes.

Procede-se a seguir à aplicação do método Santa Bárbara para os pontos B e
C, com o objetivo de identificar as demandas por amortecimento de deflúvios com
base nas vazões solicitadas e vazões de restrição de todo o canal estudado.

Construção do Hidrograma de Santa Bárbara e volume de armazenamento para o
ponto B.

O mesmo roteiro de cálculo do Método Santa Bárbara apresentado para o
ponto A será elaborado para o ponto B da bacia em estudo. Os dados de entrada
referentes à caracterização da bacia no ponto B são apresentados na tabela 21:
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PONTO B: (Porção da Bacia)
Área da Bacia
Porcentagem estimada de área impermeabilizada
Comprimento total do talvegue
Desnível geométrico
Declividade média
Coeficiente CN médio ponderado
Tempo de Concentração
Altura da Precipitação Efetiva (precipitação de 02 horas)
Tabela 21: Dados de caracterização física da bacia no ponto B
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

4,35 km2
77 %
2,82 km
124,00 m
0,044003 m/m
86
29,48
85,10 mm

214

A tabela 22 constitui a planilha de cálculo utilizada na construção do
hidrograma de precipitação apresentado na figura 55:
1

2

3

Tempo Tempo
(min)

(h)

4

5

6
Precipitação

7
Chuva
exced.

8
Chuva
exced.

Huff
1.Q
50%P

Total
Precipitado

Acumulada

Acumulada

por faixa

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

9

10

11

12

13

Infiltração

Ie
Area
Perm.

I

I (1)

f

i
Area
Imperm.

(mm)

(mm/h)

(mm/h)

(m3/s)

I (2)

+

14

15

Q1

Q2

(m3/s) (m3/s)

1

5

0,0833

0,0600

5,11

5,11

0,0000

0,0000

5,1060

61,27

0,0000

57,01

57,01

0,00

4,46

2

10

0,1667

0,0720

6,13

11,23

0,1982

0,1982

5,9290

73,53

2,3782

69,07

126,08

4,46

13,61

3

15

0,2500

0,1220

10,38

21,62

3,2564

3,0582

7,3240

124,59

36,6984

126,12

195,19

13,61

26,74

4

20

0,3333

0,1520

12,94

34,55

10,2127

6,9563

5,9789

155,22

83,4760

167,62

293,74

26,74

45,52

5

25

0,4167

0,1040

8,85

43,40

16,1376

5,9249

2,9255

106,20

71,0985

118,57

286,20

45,52

60,78

6

30

0,5000

0,1040

8,85

52,25

22,6693

6,5317

2,3187

106,20

78,3809

120,60

239,17

60,78

69,97

7

35

0,5833

0,0650

5,53

57,78

26,9810

4,3117

1,2198

66,38

51,7406

76,14

196,74

69,97

74,41

8

40

0,6667

0,0510

4,34

62,12

30,4633

3,4823

0,8578

52,08

41,7873

60,07

136,21

74,41

73,42

9

45

0,7500

0,0430

3,66

65,78

33,4579

2,9946

0,6647

43,91

35,9347

50,84

110,91

73,42

70,61

10

50

0,8333

0,0280

2,38

68,17

35,4337

1,9758

0,4070

28,59

23,7093

33,19

84,04

70,61

66,14

11

55

0,9167

0,0280

2,38

70,55

37,4282

1,9945

0,3883

28,59

23,9340

33,26

66,45

66,14

61,00

12

60

1,0000

0,0250

2,13

72,68

39,2237

1,7956

0,3319

25,53

21,5470

29,74

63,00

61,00

56,39

13

65

1,0833

0,0240

2,04

74,72

40,9598

1,7361

0,3063

24,51

20,8331

28,59

58,34

56,39

52,13

14

70

1,1667

0,0220

1,87

76,59

42,5613

1,6014

0,2708

22,47

19,2172

26,24

54,84

52,13

48,27

15

75

1,2500

0,0160

1,36

77,95

43,7317

1,1704

0,1912

16,34

14,0450

19,11

45,35

48,27

44,27

16

80

1,3333

0,0120

1,02

78,97

44,6125

0,8809

0,1403

12,25

10,5703

14,34

33,44

44,27

39,96

17

85

1,4167

0,0120

1,02

79,99

45,4959

0,8834

0,1378

12,25

10,6008

14,35

28,69

39,96

35,96

18

90

1,5000

0,0120

1,02

81,02

46,3818

0,8859

0,1353

12,25

10,6304

14,36

28,70

35,96

32,58

19

95

1,5833

0,0120

1,02

82,04

47,2701

0,8883

0,1329

12,25

10,6592

14,36

28,72

32,58

29,73

20

100

1,6667

0,0120

1,02

83,06

48,1607

0,8906

0,1306

12,25

10,6872

14,37

28,74

29,73

27,33

21

105

1,7500

0,0080

0,68

83,74

48,7557

0,5950

0,0858

8,17

7,1400

9,59

23,96

27,33

24,93

22

110

1,8333

0,0080

0,68

84,42

49,3517

0,5960

0,0848

8,17

7,1520

9,59

19,17

24,93

22,53

23

115

1,9167

0,0040

0,34

84,76

49,6500

0,2984

0,0420

4,08

3,5804

4,80

14,38

22,53

20,13

24

120

2,0000

0,0040

0,34

85,10

49,9486

0,2986

0,0418

4,08

3,5833

4,80

9,59

20,13

17,74

17,74

14,96

14,96

12,62

12,62

10,65

10,65

8,99

1,000

49,9486
Pe =

35,1514

85,1000

Q (pico)=

74,41

m3/s

8,99

7,58

Q (base)

7,44

m3/s

7,58

6,40

Q (projeto)=

81,85

m3/s

6,40

5,40

Tabela 22: Planilha de cálculo resultante da aplicação do método Santa Bárbara para o
ponto B.
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Figura 55: Hidrograma da Bacia do Ribeirão dos Meninos no ponto B.
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

O dimensionamento da bacia para o ponto B resultou numa vazão solicitada
de 74,41 m3/s. O levantamento da capacidade hidráulica do canal nesse trecho
resultou numa vazão de restrição de 16 m3/s. Novamente constata-se o sub
dimensionamento da calha do rio para as vazões solicitadas, com defasagem de
quase 05 vezes. O armazenamento demandado para regularização das vazões no
ponto B é de 175.634,38 m3, novamente pelo método de Wycoff e Singr.

V depois = 0,049846 m x 4.350.000,00 m2
V depois = 217.276,61 m3
α = 16 / 74,41
α = 0,22
Vs = 217.276,61 x 0,97 x (1 - 0,22) 0,753
Vs = 175.634,38 m3
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Construção do Hidrograma de Santa Bárbara e volume de armazenamento para o
ponto C.

O ponto C constitui o limite da bacia estudada, onde se localiza o reservatório
de amortecimento TM 2/3.

A tabela 23 apresenta os dados levantados para

aplicação do método Santa Bárbara.

PONTO C:
Área da Bacia
Porcentagem estimada de área impermeabilizada
Comprimento total do talvegue
Desnível geométrico
Declividade média
Coeficiente CN médio ponderado
Tempo de Concentração
Altura da Precipitação Efetiva (precipitação de 02 horas)
Tabela 23: Dados de caracterização física da bacia no ponto C
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

5,49 km2
77 %
3,23 km
125,00 m
0,03872 m/m
86
34,39
85,10 mm
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A tabela 24 constitui a planilha de cálculo utilizada na construção do
hidrograma de precipitação apresentado na figura 56:
1

2

3

Tempo Tempo
(min)

(h)

4

5

6

8
Chuva
exced.

9

10

11

12

13

Precipitação

7
Chuva
exced.

Huff

Total

Infiltração

i
Area

Ie

I

I (1)

1.Q
50%P

Precipitado

Acumulada

Acumulada

por faixa

f

Imperm.

Area
Perm.

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm/h)

(mm/h)

(m3/s)

I (2)

5,11

5,11

0,0000

0,0000

5,1060

61,27

0,0000

71,98

71,98

+

1

5

0,0833

0,0600

2

10

0,1667

0,0720

6,13

11,23

0,1988

0,1988

5,9284

73,53

2,3857

87,21

3

15

0,2500

0,1220

10,38

21,62

3,2594

3,0606

7,3216

124,59

36,7268

4

20

0,3333

0,1520

12,94

34,55

10,2184

6,9590

5,9762

155,22

83,5084

5

25

0,4167

0,1040

8,85

43,40

16,1448

5,9264

2,9240

106,20

6

30

0,5000

0,1040

8,85

52,25

22,6780

6,5331

2,3173

106,20

7

35

0,5833

0,0650

5,53

57,78

26,9904

4,3125

1,2190

8

40

0,6667

0,0510

4,34

62,12

30,4733

3,4828

0,8573

9

45

0,7500

0,0430

3,66

65,78

33,4683

2,9950

0,6643

10

50

0,8333

0,0280

2,38

68,17

35,4443

1,9760

0,4068

28,59

11

55

0,9167

0,0280

2,38

70,55

37,4391

1,9948

0,3880

28,59

12

60

1,0000

0,0250

2,13

72,68

39,2349

1,7958

0,3317

25,53

13

65

1,0833

0,0240

2,04

74,72

40,9712

1,7363

0,3061

14

70

1,1667

0,0220

1,87

76,59

42,5728

1,6016

0,2706

15

75

1,2500

0,0160

1,36

77,95

43,7433

1,1706

16

80

1,3333

0,0120

1,02

78,97

44,6243

17

85

1,4167

0,0120

1,02

79,99

45,5078

18

90

1,5000

0,0120

1,02

81,02

19

95

1,5833

0,0120

1,02

20

100

1,6667

0,0120

1,02

21

105

1,7500

0,0080

22

110

1,8333

0,0080

23

115

1,9167

24

120

2,0000

14

15

Q1

Q2

(m3/s) (m3/s)

0,00

4,88

159,19

4,88

15,00

159,24 246,45

15,00

29,67

211,65 370,89

29,67

50,79

71,1174

149,72 361,36

50,79

68,39

78,3972

152,27 301,99

68,39

79,59

66,38

51,7497

96,13

248,40

79,59

85,63

52,08

41,7939

75,85

171,98

85,63

85,68

43,91

35,9400

64,19

140,04

85,68

83,56

23,7126

41,91

106,11

83,56

79,42

23,9371

41,99

83,90

79,42

74,35

21,5498

37,55

79,54

74,35

69,66

24,51

20,8356

36,10

73,65

69,66

65,21

22,47

19,2195

33,14

69,24

65,21

61,06

0,1910

16,34

14,0466

24,12

57,26

61,06

56,67

0,8810

0,1402

12,25

10,5715

18,10

42,23

56,67

51,85

0,8835

0,1377

12,25

10,6019

18,12

36,22

51,85

47,28

46,3938

0,8860

0,1352

12,25

10,6315

18,13

36,24

47,28

43,32

82,04

47,2821

0,8884

0,1328

12,25

10,6603

18,14

36,26

43,32

39,91

83,06

48,1728

0,8907

0,1305

12,25

10,6883

18,15

36,28

39,91

36,96

0,68

83,74

48,7679

0,5951

0,0857

8,17

7,1408

12,10

30,25

36,96

34,00

0,68

84,42

49,3639

0,5961

0,0847

8,17

7,1527

12,11

24,21

34,00

31,03

0,0040

0,34

84,76

49,6623

0,2984

0,0420

4,08

3,5808

6,05

18,16

31,03

28,06

0,0040

0,34

85,10

49,9610

0,2986

0,0418

4,08

3,5837

6,06

12,11

28,06

25,07

25,07

21,68

21,68

18,74

18,74

16,20

16,20

14,00

1,000

49,9610
Pe =

35,1390

85,1000

Q (pico)=

85,68

m3/s

14,00

12,11

Q (base)

8,57

m3/s

12,11

10,46

Q (projeto)=

94,25

m3/s

10,46

9,05

Tabela 24: Planilha de cálculo da aplicação do método Santa Bárbara para o ponto C.
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Figura 56: Hidrograma da Bacia do Ribeirão dos Meninos para o ponto C.
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

A vazão de pico resultante na planilha de aplicação do Método Santa Bárbara
no ponto C, é de 85,68 m3/s. Para este mesmo ponto, o DAEE (SÃO PAULO, 1999)
obteve com o modelo CABC12, a vazão de 87,00 m3/s, conforme constata-se na
tabela 25, extraída do PDMAT.

12

Software desenvolvido pela FCTH (Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica do Estado de São

Paulo), para análise de bacias complexas.
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Tabela 25: Bacia Superior do Ribeirão dos Meninos - Vazões Naturais para chuvas de
recorrência TR =2, 10, 25, 50 e 100 anos - (duração da chuva: 2 horas)
Fonte: SÃO PAULO (1999)

No estudo da capacidade hidráulica do Ribeirão dos Meninos para o ponto C,
levantou-se a vazão de restrição de 30 m3/s, que representa quase um terço das
vazões solicitadas neste local. Por Wycoff e Singr, o volume de armazenamento
considerando a vazão de restrição de 30 m3/s é de 192.401,30 m3,
observa-se na aplicação das equações A.5, A.6 e A.7.

V depois = 0,049846 m x 5.492.210,97 m2
V depois = 274.396,21 m3
α = 30 / 85,68
α = 0,35
Vs = 274.396,21 x 0,97 x (1 - 0,35) 0,753
Vs = 192.401,30 m3

conforme
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Apêndice B: Método Rippl - Dimensionamento de reservatório para aproveitamento
de água de chuva.

O dimensionamento do reservatório a ser utilizado para aproveitamento da
água da chuva, baseia-se no método da seca máxima do ano e considera-se as
demandas não potáveis que serão atendidas na edificação, além de dados
referentes aos índices pluviométricos da região, como a precipitação anual e o
número de dias sem chuva.

Considera-se para exemplo de aplicação, um terreno com área de 250 m2,
onde consta residência com área de cobertura de 150 m2, ocupada por 05
moradores, 02 vagas para auto, 50 m2 de jardins e 50 m2 de pisos impermeáveis
externos. A rotina de cálculo tem início com o levantamento das demandas internas
e externas da residência, a serem atendidas com água de chuva.

No cálculo das demandas internas, considera-se o vaso sanitário e a máquina
de lavar roupas. Para as demandas externas, considera-se a rega de 50 m2 jardim,
lavagem de 02 automóveis e lavagem de 50 m2 de pisos.

A tabela 26 apresenta os parâmetros utilizados para o dimensionamento das
demandas externas e internas não potáveis da residência:
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Demandas internas/ externas

Parâmetro adotado

Vaso sanitário – Volume

6

Litros/ descarga

Vaso sanitário – Freqüência

5

Descarga/hab./dia

Vaso sanitário – coeficiente de perdas

10%

Máquina de lavar roupa – volume

100 Litros/ ciclo

Máquina de lavar roupa – carga

0,2 Carga/hab./dia

Máquina de lavar roupa – freqüência

8

Lavagem/ mês

Rega de jardim – volume

2

Litros/dia/m2

Rega de jardim – freqüência

8

Lavagem/ mês

Lavagem de carro – Volume

80 Litros/lavagem/carro

Lavagem de carro – Freqüência

4

Lavagem/ mês

Lavagem de pisos – Volume

4

Litros/dia/m2

Lavagem de pisos - Freqüência

8

Lavagem/ mês

Tabela 26: Parâmetros extraídos da tabela 07, efetivamente utilizados para o
dimensionamento das demandas externas e internas não potáveis da residência.
Fonte: Adaptado de Tomaz (2000 apud Gonçalves 2006, p. 114)

Utilizando as equações 8.5 a 8.12 obtêm-se os resultados apresentados na
tabela 27, para as demandas não potáveis, internas e internas da residência:

Demandas externas e internas

Litros por dia

QVS - vaso sanitário

165

QML - Máquina de lavar roupas

40

QJD - Rega de jardim

26,66

QAI - lavagem de pisos

53,33

QLC - lavagem de automóveis

21,33

QNP - TOTAL

306,32 l/d = 9,20 m3/mês

Tabela 27: Demandas internas e externas de usos não potáveis para uma residência com
05 habitantes.
Fonte: Elaborado pela autora (2011)
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Na somatória das demandas internas e demandas externas, tem-se o total
das demandas não potáveis da residência em 306,32 litros por dia ou 9,19 m3 por
mês, conforme equação 8.4:

QNP = 306,32 l/d = 9,19 m3/mês

(8.4)

O resultado final do levantamento das demandas não potáveis da residência
com 05 habitantes é de 9,19 m3 ao mês, proporcional àquele mencionado por Tomaz
(2005, pg. 113) para o município de Guarulhos de 7,6 m3 ao mês para uma média de
04 habitantes por residência.

Após

o

levantamento

das

demandas

e

definição

do

volume

de

armazenamento a ser atendido com água de chuva, dimensiona-se o reservatório,
pelo método da seca máxima ao ano, utilizando-se de dados referentes à séries
históricas de precipitação mensal da região. Isto para que seja compatibilizado tanto
quanto possível a produção e a demanda de utilização de água de chuva no
sistema.

Para efeito de exemplo, utiliza-se as precipitações médias mensais do
município de São Paulo levantadas pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) nas capitais do Brasil no
período de 1961 a 1990 (TOMAZ, 2005, p. 160).

No cálculo do reservatório, adota-se o método Rippl, que produz como
resultado o volume útil do reservatório para uma determinada vazão regularizada.
Esse volume corresponde ao máximo déficit existente na série histórica utilizada
(GONÇALVES, 2006. p. 116).

Na tabela 28 apresenta-se o dimensionamento do reservatório pelo Método
Rippl, conforme rotina apresentada por Tomaz (2005, p. 111). Na coluna 2 são
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lançadas as médias anuais de precipitações para o município de São Paulo
informadas pelo INMET (TOMAZ, 2005, p. 160).

Na coluna 3 é lançada a demanda para usos não potáveis já calculada. Na
coluna 04 têm-se a área do telhado onde será feita a captação da água de chuva.
Na coluna 05 o coeficiente de run off recomendado para o dimensionamento de
reservatórios. Na coluna 06 têm-se o volume mensal de chuva multiplicando-se a
área do telhado pela precipitação e pelo run off. Na coluna 07 subtrai-se a oferta de
água de chuva da demanda mensal. Na coluna 08 têm-se a demanda acumulada
nos meses onde diminui o volume de precipitação. A máxima demanda acumulada
corresponde ao volume do reservatório necessário para atender às demandas não
potáveis durante todo o ano, incluindo os períodos de estiagem.

O volume do

reservatório projetado com 13,8 m3 corresponde a um suprimento de 45 dias de seca
(1,5 meses).
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COLUNAS
1

2
Chuva
media
mensal
INMET

3

4

Demanda
constante
mensal

Area
de
Captacao

(mm)

(m3)

(m2)

Janeiro

235

9,2

150

Fevereiro

250

9,2

Marco

160

Abril

75

Meses

São Paulo
1961 - 1990

5

Coeficiente
de run off

6

7

8

9

Demanda
Volume
mensal
Demanda
de chuva
maxima Obs.:
mensal volume de acumulada
chuva
(m3)

(m3)

(m3)

0,80

28,20

-19,00

E

150

0,80

30,00

-20,80

E

9,2

150

0,80

19,20

-10,00

E

9,2

150

0,80

9,00

0,20

0,20

D

Maio

75

9,2

150

0,80

9,00

0,20

0,40

D

Junho

50

9,2

150

0,80

6,00

3,20

3,60

D

Julho

40

9,2

150

0,80

4,80

4,40

8,00

D

Agosto

30

9,2

150

0,80

3,60

5,60

13,60

D

Setembro

75

9,2

150

0,80

9,00

0,20

13,80

D

Outubro

125

9,2

150

0,80

15,00

-5,80

8,00

S

Novembro

150

9,2

150

0,80

18,00

-8,80

-0,80

E

Dezembro

200

9,2

150

0,80

24,00

-14,80

-15,60

E

Total/ano

1465

110,4

13,80

m3

Volume do reservatório

175,8

E = água escoando pelo extravasor
D = nível de água baixando
S = Nível de água subindo

Tabela 28 – Dimensionamento do reservatório pelo método Rippl para demanda constante
de 9,2 m3 ao mês, utilizando chuvas médias mensais do município de São Paulo, para área
de captação de 150 m2.
Fonte: Elaborado pela autora (2011)

Verifica-se no dimensionamento pelo método Rippl, que o volume do
reservatório garante eficiência para um período de estiagem de até 45 dias. As
séries históricas de precipitações mensais é que levaram a este resultado, por onde
chegou-se a um reservatório de 13,80 m3, dimensões bastante representativas para
implantação num lote de 250 m2.

Assim, para o índice anual de precipitação de 1465 mm ou 1,465 metros
também informado pelo INMET e apresentados na tabela 10 como total ao ano, o
telhado com 150 m2 de superfície tem capacidade de captação de 175,8 m3 de
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chuva, que correspondem a um volume mensal de 15,65 m3, tal como apresenta a
equação a 8.14:.

V = 150 x 1,465x 0,80 = 175,8 m3/ano = 15,65 m3/ mês

(8.14)

Considerando a capacidade da área de telhado em captar 14,65m3 ao mês, e
a demanda de 9,20 m3 para usos não potáveis, verifica-se que o sistema pode ter
eficiência de 100%, já que a possibilidade de captação de água de chuva pelo
telhado é superior á demanda requerida na edificação, conforme verifica-se na
equação 8.15 (GONÇALVES, 2006, pg. 128):

E% = QAC / QNP x 100

(8.15)

Onde:
E% = eficiência do sistema de aproveitamento em porcentagem
QAC = estimativa da produção de água
QNP = demandas não potáveis
E% = 159 %
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Apêndice C: Dimensionamento do volume de descarte da primeira chuva, escoada
de coberturas para melhoria da qualidade das águas.

Considera-se para exemplo de aplicação, um lote urbano com área de 250
m2, cuja cobertura utilizada na captação da água de chuva ocupe área de 150 m2.

Para dimensionamento do reservatório de descarte, adota-se a NBR
15.527/2007, que estabelece o volume de armazenamento de 2mm para telhados (2
l/m2) (TOMAZ, 2010, p. 27-1).

O reservatório de descarte da primeira chuva, adotando-se o volume de 2
l/m2 (2mm ou 0,002m), será projetado para armazenar o volume de 300 litros, ou
0,30 m3, aplicando-se a equação 8.1:

V = A x first flush

V = 150 x 0,002 = 0,30 m3

(8.1)
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Apêndice D: Dimensionamento de vala para infiltração da primeira chuva escoada
de coberturas, para melhorias na qualidade das águas.

Considera-se para exemplo de aplicação o terreno de 250 m2, cuja cobertura
ocupe área de 150 m2, demandando o descarte do volume de volume de 0,30 m3 de
precipitação, conforme dimensionado no apêndice C.

Para implantação do dispositivo de infiltração, considera-se a condutividade
hidráulica do solo franco siltoso de 6,86 mm/h (0,00686 m/h), e o tempo de
esvaziamento da estrutura em 24 horas.

No dimensionamento da estrutura, define-se primeiramente a área de
implantação da mesma por meio da equação 8.19:

As = SF x Vr / (Ts x K)

(8.19)

As = 2 x 0,30 / ( 24 x 0,00686 )
As = 3,64 m2

Conhecendo-se a área da vala de infiltração, obtém-se a profundidade P, pela
equação 8.20:
P = Vr / As

(8.20)

P = 0,30 / 3,64
P = 0,08 m ou 8,0 cm

Conclui-se então que o armazenamento do volume de descarte da primeira
chuva em vala de infiltração requer a escavação de uma bacia com 3,64 m2
(aproximadamente 2,00 x 2,00) e 0,08 m de profundidade, para completa infiltração
do volume armazenado de 0,30 m3 num período de até 24 horas.
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Apêndice E: Dimensionamento do reservatório de descarte da primeira chuva,
escoada de áreas impermeáveis na superfície do solo, para melhoria da qualidade
das águas.

Considera-se para exemplo de aplicação, um lote urbano com área de 250
m2, cujos pisos descobertos ocupem área de 100 m2, sendo 50% permeáveis e 50%
impermeáveis. Parte-se do pressuposto de que as águas dos telhados serão
armazenadas em reservatório próprio. Assim, o volume de descarte será
dimensionado somente para os 100 m2 de pisos. Neste caso, adota-se o volume de
descarte definido para áreas impermeáveis na superfície do solo, que geralmente é
de 25 mm (25 l / m2), segundo Tomaz (2010, p. 27-1).

Para dimensionamento de superfícies compostas por áreas permeáveis e
impermeáveis, Tomaz (2007, p.10-3) aplica ao first flush o coeficiente de run off
volumétrico, denominado Rv, que é obtido pela equação 8.2:

Rv = 0,05 + 0,009 x AI

(8.2)

Rv = 0,05 + 0,009 x 50
Rv = 0,50
Onde: AI = porcentagem da área impermeável do terreno = 50%

Aplica-se por fim o coeficiente Rv á equação que estabelece o volume de
reserva, obtendo como resultado um armazenamento de 1,25 m3, demandado para
melhoria da qualidade das águas precipitadas sobre 100 m2 de pisos permeáveis e
impermeáveis, conforme a equação 7.3:

V = A x first flush x Rv
V = 100 x 0,025 x 0,50 = 1,25 m3

(8.3)
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Apêndice F: Dimensionamento de dispositivo de infiltração para melhoria da
qualidade das águas precipitadas nas áreas impermeáveis da superfície do solo.

Considera-se para exemplo de aplicação, a implantação de uma trincheira
para infiltração do volume necessário à melhoria da qualidade das precipitadas
sobre os pisos impermeáveis do lote de 250,00 m2.

Para tanto, calculou-se no apêndice E, o volume de 1,25 m3 para o descarte
da primeira chuva, precipitada sobre 100 m2 de pisos e jardins.

A profundidade máxima da trincheira está relacionada à condutividade
hidráulica do solo suporte, e ao tempo previsto para infiltração total do volume de
armazenamento. Considera-se para tanto a condutividade hidráulica do solo franco
siltoso, pois entende-se que não é recomendável a implantação de dispositivos de
infiltração em solos com condutividade hidráulica inferiores a 7,00 mm/h (ARAUJO,
TUCCI e GOLDENFUM, 2000, p. 23).

Considera-se ainda o descarte do volume armazenado num período de 24
horas. Conhecendo esses dados, a profundidade máxima da trincheira é definida
pela equação 8.21:

Dmax = K x

Ts / n

(8.21)

Onde:
Dmax = profundidade máxima permitida
K = condutividade hidráulica (m/h)
Ts = tempo de infiltração da água no solo (entre 24 e 72 horas)
n

= porosidade do material granular, geralmente brita = 0,40

Dmax = 0,00686 x 24 / 0,40
Dmax =

0,41 m
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Adota-se portanto para a trincheira a profundidade de 0,40 m, inferior à
máxima recomendada de 0,41. Por fim, a área de superfície do dispositivo é
calculada pela equação 8.22, segundo Tomaz (2009, p.14-4):

At = V / (n x Dmax + k x T)

(8.22)

Onde:
At

= area da trincheira (m2)

V

= Volume a ser armazenado na trincheira (m3)

n

= porosidade do material granular, geralmente brita = 0,40

Dmax = profundidade máxima permitida
K

= condutividade hidráulica (m/h)

T

= tempo de enchimento da trincheira (geralmente 2 horas de chuva)

At = 1,25 / (0,40 x 0,40 +0,00686 x 2)
At = 7,20 m2

Conclui-se, portanto que o armazenamento de água de chuva necessário à
melhoria da qualidade das águas precipitadas sobre 100 m2 de pisos e jardins da
residência de 250 m2, requer a construção de uma trincheira de infiltração com 7,20
m2 de área (10,00 x 0,72) e 0,40 m de profundidade, para infiltração completa do
volume de 1,25 m3 de precipitação num período de 24 horas, para um solo com
condutividade hidráulica de 0,00686 m/h.
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Apêndice G: Dimensionamento de dispositivo de infiltração para detenção de
enchentes.

O dispositivo calculado no apêndice F pode ser também dimensionado para
infiltrar todo o run off gerado nos 100 m2 de pisos e jardins do terreno de 250 m2.
Neste caso, a trincheira destina-se à detenção de enchentes, e não à melhoria na
qualidade das águas. Para efeito de exemplo, considera-se a precipitação de 85,10
mm para período de retorno de 25 anos, calculada para a Região Metropolitana de
São Paulo pela equação de Martinez e Magni no capítulo 07.

Considera-se ainda o coeficiente volumétrico RV = 0,50, já calculado no
apêndice E, para 50 % de pisos impermeáveis e 50 % de pisos permeáveis.

Dimensiona-se o volume de armazenamento da trincheira aplicando-se os
dados supracitados à equação 8.3, resultando numa demanda de armazenamento
de 4,26 m3 de precipitação, visando o controle do run off gerado nos 100 m2 de pisos
de jardins do terreno de 250 m2.

V = A x volume de reserva x Rv

(8.3)

V = 100 x 0,0851 x 0,50 = 4,26 m3

Aplicando-se a profundidade máxima de 0,40 metros já calculada para
execução de trincheiras em solo franco siltoso, dimensiona-se a área do dispositivo,
pela equação 8.4:

At = V / (n x Dmax + k x T)
At = 4,26 / (0,40 x 0,40 + 0,00686 x 2 )
At = 24,52 m2

(8.22)
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Apêndice H: Dimensionamento de reservatório visando detenção de enchentes,
com implantação de orifício para descarte à vazão de pré-desenvolvimento – escala
do lote.

Considera-se para exemplo de aplicação um terreno de 250 m2 (0,025 há)
com 150 m2 de coberturas e 50 m2 de pisos impermeáveis, totalizando 200 m2 de
área impermeável, ou seja, 80 % da área total.

A tabela 16 apresenta as equações já baseadas em P. S. Wilken para São
Paulo, que serão utilizadas para obtenção da vazão anterior ao desenvolvimento
urbano, e para o volume a ser armazenado no reservatório:

Aplica-se então as equações supracitadas para período de retorno de 25
anos, obtendo-se como resultado uma demanda de armazenamento de 10,96 m3, e
a vazão de pré desenvolvimento de 0,70 litros por segundo.

Volume do reservatório = 5,48 x 80 x 0,025
Volume do reservatório= 10,96 m3
Vazão pré-desenvolvimento = 28 x 0,025 ha
Vazão pré-desenvolvimento = 0,70 l/s

Dimensionamento de Orifício para descarte do volume armazenado à vazão
de pré desenvolvimento.

Dimensiona-se agora o diâmetro de um orifício circular necessário ao
esgotamento do reservatório de 10,96 m3, à vazão de pré-desenvolvimento de 0,70
l/s, ou 0,0007 m3/s.
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Para tanto, isola-se da equação 8.17 a incógnita referente à área da seção
transversal do orifício, por meio da qual se pretende conhecer o diâmetro do mesmo.
O diâmetro do orifício é obtido pela equação a seguir:

Ao = Q / Cd x (2 x g x h )

0,5

(8.17)

Ø = 2 x (Ao / π) 0,5

Onde:
Ø = diâmetro do orifício
Ao = área da seção transversal do orifício (m2)

Há que se definir também a geometria do reservatório para que seja
estabelecido o “h”. Propõe-se então para exemplo, o armazenamento dos 10,96 m3
de água de chuva num reservatório com dimensões de 5,00 x 5,00 para
armazenamento até a altura de 0,44 m, totalizando o volume de 11, 00 m3.

Aplicando a equação 8.17 à vários diâmetros de orifício por tentativa, têm-se
como resultado que um orifício circular de 0,022 m (22 mm) atenderá a vazão de pré
desenvolvimento de 0,70 l/s ou 0,0007 m3/s, para esgotamento do reservatório de
11,00 m3:

Ao = 0,0007 / [0,62 x (2 x 9,81 x 0,43 )
Ao = 0,00039 m2
Ø = 2 x (0,00039 / 3,1415927) 0,5
Ø

=

0,022 m

0,5

]

234

Tempo de descarte do orifício à vazão de pré desenvolvimento

Aplicando a equação 8.18 ao reservatório projetado com volume de 11 m3,
com área de superfície de 25 m2 (5,00 x 5,00), com lâmina d água máxima de 0,44
m, para esgotamento por orifício de diâmetro 0,02 m (20 mm), à vazão de 0,57 l/s,
tem-se um tempo de esvaziamento estimado em 10,68 horas.

t = [ 2 x As x (y10,5 - y20,5)] / [Cd x Ao x (2 x g)

0,5

]

(8.18)

Onde:
t = tempo de esvaziamento (seg.)
As = área da superfície do reservatório (m2)
y1 = altura inicial (m)
y2 = altura final (m)
Cd = coeficiente de descarga = 0,62
Ao = área da seção transversal do orifício (m2)
g = aceleração da gravidade = 9,81

t = [ 2 x 25 x (0,440,5 - 00,5)] / [0,62 x 0,0003141 x (2 x 9,81)
t = 38.441,97 seg.
t = 10,68 hs

0,5

]
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Apêndice I: Dimensionamento de reservatório visando detenção de enchentes, com
implantação de orifício para descarte à vazão de pré-desenvolvimento – escala do
loteamento.

Considera-se para exemplo de aplicação um conjunto residencial de interesse
social, denominado Vila das Valsas, localizado nas cabeceiras do Ribeirão dos
Meninos.

Este conjunto tem área total de 60.400 m2, ou 6,04 ha, das quais 35.900 m2
(3,59 ha) são ocupadas pelos lotes e pelo sistema viário. Devido ao grande
adensamento das áreas loteadas, que é característico das ocupações destinada ao
interesse social, consideram-se as mesmas como áreas totalmente impermeáveis.
Os 24.500 m2 (2,45 ha) remanescentes são ocupados por área de preservação
ambiental, caracterizada por vegetação densa e ausência de construções. Para
efeito de cálculo, apresenta-se o resumo das áreas como segue:

Área total do Loteamento

6,04 ha

100 %

Área Impermeável

3,59 ha

59 %

Área permeável

2,45 ha

41 %

Aplicando rotina de cálculo proposta no capítulo 08, a tabela 16 apresenta as
equações baseadas em P. S. Wilken para São Paulo, que serão utilizadas para
obtenção da vazão anterior ao desenvolvimento urbano, e para o volume a ser
armazenado no reservatório:

Na aplicação da equação proposta na tabela 16, para período de retorno de
25 anos, obtém como resultado uma demanda de armazenamento de 1.952,85 m3, e
a vazão de pré-desenvolvimento de 169,12 litros por segundo, como se apresenta a
seguir:
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Volume do reservatório (m3): V = 5,48 x AI x A
Onde: AI = porcentagem de área impermeável e A = área do terreno em ha.

Volume do reservatório = 5,48 x 59 x 6,04 = 1.952,85 m3
Volume adotado= 2.000,00 m3

Vazão pré-desenvolvimento = 28 l/s x ha
Vazão pré-desenvolvimento = 28 x 6,04 ha = 169,12 l/s

Dimensionamento de Orifício para descarte do volume armazenado à vazão de prédesenvolvimento.

Dimensiona-se agora o diâmetro de um orifício circular necessário ao
esgotamento do reservatório de 2000,00 m3, à vazão de pré-desenvolvimento de
169,12 l/s, ou 0,16912 m3/s.

Para tanto, isola-se da equação 8.17 a incógnita referente à área da seção
transversal do orifício, por meio da qual se pretende conhecer o diâmetro do mesmo.
O diâmetro do orifício é obtido pela equação a seguir:.

Ao = Q / Cd x (2 x g x h )

0,5

Ø = 2 x (Ao / π) 0,5

Onde:
Ø = diâmetro do orifício
Ao = área da seção transversal do orifício (m2)

(8.17)
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Há que se definir também a geometria do reservatório para que seja
estabelecido o “h”. Propõe-se então o armazenamento num reservatório com área
aproximada de 1200 m2 e profundidade de 1,80 metros, para armazenamento de
2.000,00 m3 de precipitação.

Aplicando a equação 8.17 apresentada no capítulo 8, a vários diâmetros de
orifício por tentativa, têm-se como resultado que um orifício circular de 0,2461 m
(246 mm) atenderá a vazão de pré-desenvolvimento de 169,12 l/s ou 0,169 m3/s,
para esgotamento do reservatório de 2000,00 m3:

Ao = 0,169 / [0,62 x (2 x 9,81 x 1,677 )

0,5

]

Ao = 0,04755 m2
Ø = 2 x (0,04755 / 3,1415927) 0,5
Ø

=

0,2461m = 0,25 m

Tempo de descarte do orifício à vazão pré-desenvolvimento:

Aplicando a equação 8.18 ao reservatório projetado com volume de 2000 m3,
com área de superfície de 1200 m2, com lâmina d água máxima de 1,80 m, para
esgotamento por orifício de diâmetro 0,2461 m à vazão de 0,169 l/s, tem-se um
tempo de esvaziamento estimado em 6,85 horas.
t = [ 2 x As x (y10,5 - y20,5)] / [Cd x Ao x (2 x g)

Onde:
t = tempo de esvaziamento (seg.)
As = área da superfície do reservatório (m2)
y1 = altura inicial (m)
y2 = altura final (m)
Cd = coeficiente de descarga = 0,62

0,5

]

(8.18)
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Ao = área da seção transversal do orifício (m2)
g = aceleração da gravidade = 9,81

t = [ 2 x 1200 x (1,800,5 - 00,5)] / [0,62 x 0,04755 x (2 x 9,81)
t = 22.655,67 seg.
t = 6,85 hs

0,5

]
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Apêndice J: Dimensionamento de pavimento poroso para detenção de enchentes,
com dispositivo de infiltração projetado sob a faixa asfáltica da via pública.

Considera-se para exemplo de dimensionamento uma via com 100 metros de
extensão, e leito carroçável de 13,00 metros de largura, sendo 7,00 metros de faixa
asfáltica que resulta numa área de 700 m2, e 3,00 metros de passeio de cada lado
que resultam numa área de 600 m2. Dimensiona-se a execução de um pavimento
permeável sob a faixa asfáltica, para absorver o volume de precipitação que incide
sobre todo o leito carroçável de 1300 m2.

A intensidade de precipitação será obtida pela equação de P. S. Wilken para
São Paulo. Adota-se período de retorno de 25 anos e tempo de duração de uma
hora para a precipitação, tal como a hipótese assumida por Tucci no
dimensionamento dos reservatórios de retenção para áreas de até 1 km2.

A equação de P. S. Wilken, calcula a intensidade de precipitação em 67,10
mm/h:

I = 1747,9 x Tr 0,181 / (t+15) 0,89
I - 67,10 mm/ h

Onde:
Tr = tempo de retorno
t

= tempo de duração da precipitação

Considera-se agora a contribuição adicional das áreas dos passeios públicos
laterais à faixa asfáltica drenante, ou seja, 600 m2. Para cálculo do fator de
contribuição de áreas externas, utiliza-se a equação 8.24:

C = Ip x Ac / Ap

(8.24)
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Onde:
c = fator de contribuição de áreas externas ao pavimento
Ip = Intensidade de chuva (mm/h)
Ac = área externa de contribuição para o pavimento permeável (m2)
Ap = Área do pavimento permeável (m2)

C = 67,10 x [600 / 700]
C = 57,51

Aplicando a equação 8.23, tem-se o volume de armazenamento para o
reservatório:

Vr = (Ip + c - Ie) x td

(8.23)

Onde:
Vr = altura da chuva a ser retida no reservatório (mm)
Ip = Intensidade de chuva (mm/h)
c = fator de contribuição de áreas externas ao pavimento
Ie = taxa de infiltração do solo (mm/h)
Td = tempo de duração da precipitação

Vr = (67,10 + 57,51 - 6,86) x 1
Vr = 117,75 mm

Tem-se como resultado que a altura da precipitação a ser armazenada no
pavimento poroso é igual a 117,75 mm,

descontada a parcela a parcela a ser

infiltrada, de 0,00686 m/h ou 6,86 mm/h para o solo franco siltoso já usado nos
exemplos anteriores.

Por fim, a equação 8.25 define a profundidade do reservatório de pedras:
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H = Vr / f

(8.25)

Onde:
H = profundidade do reservatório de pedras (mm)
Vr = altura da chuva a ser retida no reservatório (mm)
f = porosidade do material utilizado no reservatório (geralmente brita = 0,40)

H = Vr / f
H = 117,75 / 0,40
H = 294,38 mm

Conclui-se portanto que o armazenamento da precipitação de projeto, para
período de retorno de 25 anos requer a execução de uma camada de reservatório
em brita, com 300 mm de espessura, a ser executada sob a faixa de 7,00 de asfalto
poroso. Este reservatório destina ao armazenamento do volume de chuva que incide
sobre todo o leito carroçável da via, incluindo as áreas do passeio público.
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Apêndice k: Dimensionamento de pavimento drenante para detenção de enchentes,
com dispositivo de infiltração projetado sob o passeio público da via.

Como solução alternativa, dimensiona-se este mesmo dispositivo, para ser
executado na área do passeio e não sob o leito de asfalto. Considera-se para tanto
a área do passeio para implantação do dispositivo de infiltração, e a área de asfalto
como área de contribuição externa. Da área do passeio, considera-se a largura útil
de 2,85, descontando-se 0,15 m referente às guias.

Desta maneira, aplica-se a mesma rotina de cálculo, conforme apresenta-se a
seguir

I - 67,10 mm/ h

C = 67,10 x [700 / 570]
C = 82,40

Vr = (67,10 + 82,40 - 6,86) x 1
Vr

= 142,64 mm

H = 142,64 / 0,40
H = 356,60 mm

Tendo em vista que a área dos passeios é sensivelmente menor que às áreas
de asfalto,

o dimensionamento resultou na execução de um dispositivo mais

profundo em função de uma menor área de implantação. Para verificação quanto à
profundidade máxima recomendada para dispositivos em solos com taxa de
infiltração igual a 6,86 mm/ h, aplica-se a equação 8.20,
profundidade máxima permitida para trincheiras de infiltração:

que estabelece a
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Dmax = K x

Ts / n

(8.21)

Onde:
Dmax = profundidade máxima permitida
K = condutividade hidráulica (m/h)
Ts = tempo de infiltração da água no solo (entre 24 e 72 horas)
n

= porosidade do material granular, geralmente brita = 0,40

Dmax = 0,00686 x 24 / 0,40
Dmax =

0,41 m > 0,3566 m

Tem-se como resultado a implantação de dispositivo de infiltração sob os dois
passeios da via em pauta, com largura de 2,85 metros e profundidade de 0,36
metros.
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Apêndice L: Particularidades de um sistema de armazenamento de água pluvial

Os sistemas de armazenamento de água pluvial têm particularidades
construtivas que estabelecem a eficácia de seu funcionamento.

No que se refere à localização, existem várias alternativas pelas quais os
reservatórios de água de chuva podem ser incorporados à uma construção. A
instalação na cobertura, no nível do piso ou no subsolo, depende da viabilidade
técnica e econômica que deve ser analisada em cada caso. Destaca-se, porém que
o armazenamento de água não tratada demandará provavelmente uma rotina de
manutenção mais freqüente, razão pela qual entende-se que os reservatórios devam
ser instalados em local de fácil acesso à manutenção e limpeza.

Ressalta-se também que a localização do reservatório define o seu sistema
de esvaziamento. Quando localizados na cobertura das edificações, reservatórios
destinados ao aproveitamento da água podem estar diretamente conectados às
instalações hidráulicas. Outrossim, aqueles localizados no nível do solo ou subsolo
podem demandar o bombeamento das águas para utilização.

Sob este aspecto, entende-se que é mais viável para sistemas de pequeno
porte, a implantação de reservatórios que operem por gravidade, sem haver a
necessidade do uso de bombas elétricas para retirada da água. Alves, Zanella e
Santos (2008. p. 100), mencionam que não raramente, sistemas de aproveitamento
levam longos períodos de retorno financeiro, em face do grande peso com as
despesas de energia oriundas do bombeamento das águas.

Quando não houver a intenção de se conectar o reservatório às instalações
hidráulicas da construção, considera-se viável o descarte por torneira simples para
armazenamento no nível do piso (figura 57), ou ainda o uso de bomba d´água
manual para armazenamento no subsolo, da qual constam diversos modelos
disponíveis no mercado (figura 58).
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Figura 57: Aproveitamento simplificado de água pluvial, no nível do solo e no nível da
cobertura.
Fonte: Alves, Zanella e Santos (2008)

Figura 58: Bomba d´água manual
Fonte: FENDRICH, OLINIK, 2002;

Quando o reservatório estiver conectado às instalações hidráulicas da
construção, deve se considerar que em períodos de estiagem pode não haver água
de chuva suficiente para atender as demandas. Nesse caso os reservatórios de
água pluvial devem receber complementação do sistema de água potável.
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Para evitar-se o fenômeno da conexão cruzada, deve ser observada a norma
brasileira de água fria NBR 5626, que exige uma separação atmosférica de no
mínimo 5 cm entre o tubo de alimentação de água potável e o reservatório de águas
pluviais. Em outras palavras, considera-se que a lâmina d água máxima do
reservatório de água pluvial deva estar em cota inferior à alimentação de água
potável, impossibilitando a contaminação deste último por eventual retorno de água
pluvial, conforme esquema da figura 59 (ALVES, ZANELLA e SANTOS, 2008. p.
103).

Figura 59: Esquema do posicionamento dos reservatórios elevados de água potável e de
água pluvial, prevendo complementação por água potável na falta de chuvas.
Fonte: Alves, Zanella e Santos (2008. p. 103)

Fendrich, Olinik (2002) recomendam que a entrada das águas pluviais no
reservatório deva dispor de um anteparo que impeça ao jato d´água movimentar os
sedimentos decantados nos fundos,

isto já contribuindo com as etapas de pré

tratamento da água armazenada (figura 60).
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Figura 60: Instalando um anteparo na entrada do reservatório de água pluvial
Fonte: Fendrich, Olinik (2002, p. 116)

No pré tratamento, é importante relembrar também que o armazenamento
visando aproveitamento, requer que sejam descartados os primeiros 2 milímetros de
chuva, conforme determina a NBR 15.527/ 2007.

Assim, um dispositivo de descarte deve ser instalado na entrada do
reservatório, visando armazenar as primeiras águas precipitadas das coberturas,
devido à sua alta concentração de poluentes e micro organismos.

A figura 61 apresenta um esquema de funcionamento do dispositivo de
descarte da primeira chuva, por meio da implantação de um reservatório apartado,
com bóia de controle do volume da água a ser descartada.
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Figura 61: Dispositivo de limpeza do reservatório
Fonte: Fendrich, Olinik (2002); Alves, Zanella e Santos (2008)

Das águas coletadas das coberturas das edificações devem ser removidas as
impurezas sólidas antes que sejam armazenadas. A solução mais simplificada
constitui a utilização de filtros nas calhas e condutores verticais para remoção de
materiais grosseiros, conforme modelos apresentados na figura 62.

Figura 62: Calha horizontal e filtro vertical de retenção de material grosseiro
Fonte: Alves, Zanella e Santos (2008)

Na remoção de partículas sólidas da água, pode se optar também pela
execução de um filtro de agregados (areia ou pedregulho), metal ou resina, a ser
instalado junto a um tanque se sedimentação que antecede o reservatório de
armazenamento. Esta solução, apesar de mais complexa, garante uma remoção
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mais eficiente de partículas finas da água, sobretudo por conta da existência de uma
célula do reservatório destinada à sedimentação. A figura 63 apresenta
esquematicamente o funcionamento de um filtro de agregados e um filtro de malha
metálica ou de resina, ambos implantados entre o tanque de sedimentação e o
reservatório de armazenamento. Verifica-se nos esquemas abaixo, que a
manutenção do filtro de malha metálica ou resina, tende a ser mais simples, pois
bastaria retirar a placa filtrante e submetê-la a lavagem (FENDRICH, OLINIK, 2002,
p. 119).

Figura 63: Filtro de pedregulho ou brita e filtro de malha metálica ou resina
Fonte: Fendrich, Olinik (2002, p.119)

A etapa final para um tratamento completo da água de chuva consiste na
desinfecção por cloro, ozônio ou raios ultravioletas, visando à remoção de
microorganismos. (ALVES, ZANELLA e SANTOS, 2008, p. 102)

A desinfecção possibilita um período maior de armazenamento, com
preservação da qualidade da água. Quando não receberem tratamento por
desinfecção, as águas pluviais não devem ser armazenadas no reservatório por
longos períodos, evitando assim a procriação de larvas e mosquitos (FENDRICH,
OLINIK, 2002).
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Nesta situação, os reservatórios devem ser protegidos da luz do sol, devido à
possibilidade de crescimento de algas. A tampa de inspeção deverá ser
hermeticamente fechada, e a saída do extravasor (ladrão), deverá conter grade para
impedir a entrada de pequenos animais. Tanto o reservatório de armazenamento
quanto o de descarte, devem conter dispositivos que facilitem a sua limpeza e
manutenção, conforme esquema da figura 64 (TOMAZ, 2003, p.44).

Figura 64: Dispositivo de limpeza do reservatório
Fonte: Modificado de TOMAZ (2005, p. 44)

Quando a água armazenada não será designada à usos não potáveis, e o
armazenamento destina-se somente ao amortecimento de deflúvios e controle do
run off, as soluções adotadas não requerem cuidados com sua conservação, já que
o volume de reserva será descartado nas próximas 24 horas. Nestes casos, o
armazenamento poderá ser realizado em reservatórios abertos, galerias enterradas
com estrangulamento da saída, ou mesmo em dispositivos de infiltração. Destaca-se
porém que esta reserva não deve extrapolar o tempo máximo de residência nos
tanques, e deve impreterivelmente atender às demandas por controle do run off.

