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RESUMO 

 

O conceito de drenagem urbana, a priori, tinha como objetivo a coleta e o 

afastamento rápido e imediato das águas da chuva, entretanto, este modelo tem-

se mostrado insustentável em áreas urbanas. Por este motivo, se faz necessário 

trabalhar este sistema de maneira não isolada, proporcionando um manejo mais 

pertinente e capaz de promover maior eficácia a partir do início do evento de 

precipitação. A partir disso, tem se implementado novos planos e projetos de 

drenagem visando modelos de técnicas compensatórias, que diminuem os 

impactos causados pelas chuvas. Este trabalho tem como objetivo analisar de 

forma comparativa o sistema de drenagem convencional do Empreendimento 

Imobiliário Barão da Serra da cidade de Botucatu – SP com a técnica 

compensatória de biorrentenção (Jardim de Chuva). Serão demonstrados 

resultados dos dois sistemas de drenagem (convencional e ambiental), 

propostos a partir da metodologia de bacia de detenção e jardim de chuva 

adaptado com bacia de infiltração. A proposta escolhida contribuirá para o meio 

científico e empreendedor demonstrando a eficiência das técnicas 

compensatórias no manejo das águas pluviais, visto que, permitem que as águas 

das chuvas podem ser tanto desaguadas de maneira mais adequadas nos 

cursos dos rios, ou seja, menos contaminadas quanto servir como recarga dos 

aquíferos terrestres. 

 

Palavra-chave: Urbanização; Cidades resilientes; Drenagem Urbana; Técnicas 

Compensatórias; Jardim de chuva. 
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ABSTRACT 

 

The concept of urban drainage, a priori, aimed to collect and remove rainwater 

quickly and immediately, however, this model has proved to be unsustainable in 

urban areas. For this reason, it is necessary to work this system in a non-isolated 

way, providing a more pertinent management and capable of promoting greater 

effectiveness from the beginning of the precipitation event. From this, new 

drainage plans and projects have been implemented aiming at models of 

compensatory techniques, which reduce the impacts caused by the rains. This 

work aims to comparatively analyze the conventional drainage system of the 

Barão da Serra Real Estate Development in the city of Botucatu - SP with the 

compensatory technique of bioretention (Jardim de Chuva). Results of the two 

drainage systems (conventional and environmental), proposed from the 

methodology of detention basin and rain garden adapted with infiltration basin will 

be demonstrated. The chosen proposal will contribute to the scientific and 

entrepreneurial environment, demonstrating the efficiency of compensatory 

techniques in the management of rainwater, since they allow rainwater to be 

drained in a more adequate way in the courses of the rivers, that is, less 

contaminated as serve as a recharge of terrestrial aquifers. 

 

Key Words: Urbanization; Resilient cities; Urban Drainage; Compensatory 

Techniques; Rain garden. 
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Glossário de Siglas 

 

SbN – Soluções Baseadas na Natureza 

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

BH – Bacia Hidrográfica 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

IBGE – Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 
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1. Primeiras Considerações 

 

1.1      INTRODUÇÃO 

 
 

Segundo levantamento realizado pelo IBGE (2011), a população brasileira 

teve um aumento de 37,22% nos últimos 50 anos. Cerca de 80% da população 

reside em áreas Urbanas devido principalmente ao ensejo de serviços e 

empregos. (CHRISTOFIDIS; ASSUMPÇÃO; KLIGERMAN, et al., 2020),  

Este crescimento urbano atrelado a uma ocupação territorial exacerbada, 

muitas vezes sem planejamento e quando comparado com o setor de 

infraestrutura de águas das cidades, não ocorrem em proporções similares, 

levando a uma sobrecarga no manejo dos resíduos sólidos, sistemas de 

drenagem (águas pluviais) e no esgotamento sanitário.  

A ineficiência do acompanhamento no serviço de esgotamento sanitário 

permite que as galerias de águas pluviais não cumpram a sua função de 

corredores de chuva, mas sim, de amplas galerias de esgoto a céu aberto, 

fazendo com que o sistema de drenagem urbana seja impactado (Tenório de 

Melo et al., 2011) 

 A impermeabilização dos solos, também se torna um problema notório em 

relação as galerias de águas pluviais, devido a substituição do solo natural por 

extensas áreas impermeáveis, alterando sua capacidade em respostas 

hidrológicas, diminuindo a sua taxa de infiltração e aumentando o escoamento 

superficial (Tenório de Melo et al., 2011). 

Essas áreas, ao se tornarem impermeáveis, resultam em mudanças na 

dinâmica dos sistemas de drenagem sobrecarregando-o e consequentemente 

levando a um aumento no volume e na velocidade de escoamento superficial. 

Estes fatores facilitam os eventos de inundações e alagamentos no meio urbano 

em razão dos elevados picos de cheias e descargas das águas da chuva.  
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Tenório de Melo (2011), ainda ressalta outros problemas vinculados aos 

aspectos ambientais, tendo em vista a poluição visual e as ligações entre os 

canais poluídos e os rios proporcionados pelo acúmulo de resíduos nas sarjetas 

e bocas de lobo, que podem comprometer de forma negativa o ecossistema 

aquático.  

Com a perspectiva de mitigar as consequências da impermeabilização 

urbana, afetando os sistemas de drenagem surgiram os primeiros planos de 

gestão de drenagem, também conhecidos como manejo das águas pluviais. A 

sua primeira fase foi conhecida como drenagem urbana tradicional, onde seu 

principal propósito era o controle das águas reduzindo o impacto das cheias. 

Neste período, este modo foi denominado antropocentrista (Martins, Barbassa, 

Paceli et al., 2003) onde o foco era na coleta e no afastamento rápido e imediato 

das águas da chuva, por perceber que seria prejudicial e danosa para a 

população. 

A segunda etapa no desenvolvimento de novos projetos de gestão de 

drenagem foi conhecida como modelo sustentável onde o controle, a infiltração 

e a retenção das águas das chuvas teve como foco fomentar estudos a fim de 

recompor as condições naturais do ciclo hídrico reduzindo picos de cheias. Por 

fim, a terceira fase, pode ser entendida como um salto na percepção humana, 

onde começou a haver uma consciência e um cuidar das águas (Martins; 

Barbassa, Paceli et al., 2003) em que as propostas de gestão e manejo das 

águas pluviais foram atreladas as Soluções baseadas na Natureza (SbN) 

desaguando de maneira correta, reutilizando-as ou até mesmo servindo de 

reabastecimento para os lençóis freáticos. 

Existem algumas metodologias e projetos já existentes pleiteando técnicas 

naturais para o escoamento superficial, que diminuem as vazões à jusante 

mitigando os impactos ambientais. São as chamadas técnicas compensatórias 

de drenagem urbana, essas, se baseiam em processos de detenção, retenção, 

interceptação, evapotranspiração, armazenamento e infiltração das águas 

pluviais (NASCIMENTO & BAPTISTA, 2009). 

Após analisar a bibliografia qualitativamente e quantitativamente sobre o 

manejo de águas pluviais existentes, este trabalho apresentará uma análise 
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comparativa do sistema de drenagem vigente que foi implantando no 

empreendimento Barão da Serra com uma técnica compensatória utilizando 

bacias de biorretenção (Jardim de Chuva). 

1.2      Justificativa 

 

 

Com uma população urbana estimada em 141.147 habitantes (SNIS, 

2019), o município de Botucatu, tanto como as demais cidades do Brasil, sofre 

com inundações e picos de cheias em algumas localizações da cidade. Nesta 

última quarta-feira dia 27 de outubro de 2021 mais de 40 milímetros de chuva 

precipitaram em Botucatu em menos de duas horas, provocando alagamentos 

nas ruas e avenidas da cidade como mostra a Figura 1, estes episódios de cheias 

se repetem todos os anos e acarretam em orçamentos exorbitantes para 

manutenção e reestruturação dos locais afetados, além de impactar 

ambientalmente a biota local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fotografia de alagamento na Rua Manoel da Silva, no município de 

Botucatu – SP. 

                                           Fonte: G1 Baru e Marília 

 

A prefeitura local e os empreendimentos imobiliários construídos na cidade, 

não possuem programas nem projetos a fim de viabilizar outros modelos de 

drenagem urbana utilizando, por exemplo, as técnicas compensatórias para 

drenagem de águas pluviais. Os métodos mais frequentes empregados são 

sistemas como galerias, tubos, sarjeta de bordo, valetas, caixa de ligação que 
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são cada vez mais robustos com orçamentos demasiados, conforme destaca 

Baptista (2011). 

Considerando exemplos internacionais, Nova York propôs desde de 2019 

a implantação de 9.000 jardins de chuva em suas calçadas, sendo capaz de 

captar 2 milhões de m3. A partir destes dados e outras revisões bibliográficas, 

que foram apresentadas neste trabalho, pode-se inferir uma redução gradativa 

no emprego de sistemas de drenagem convencionais de acordo com a ótica 

higienista. Nesse sentido, a utilização das técnicas compensatórias surge como 

uma alternativa para o escoamento mais adequado das águas pluviais urbanas, 

possibilitando menores alterações no ciclo hidrológico local e acabam por 

favorecer a manutenção do fluxo natural do escoamento superficial (Bahiense et 

al., 2013). 

 

1.3      OBJETIVOS 

 

   1.3.1   Objetivo Geral 

Avaliar quantitativamente a eficácia da técnica compensatória de 

biorretenção (Jardim de Chuva) para o manejo das águas pluviais no 

empreendimento Barão da Serra pertencente ao município de Botucatu – SP, 

mediante ao seu comportamento em relação as funções de retenção, infiltração 

e armazenamento. 

 

   1.3.2   Objetivos Específicos 

 

 Avaliar quantitativamente a contribuição da área do empreendimento 

Barão da Serra com a implantação de técnicas tradicionais de 

drenagem. 

 Avaliar quantitativamente a contribuição da área do empreendimento 

Barão da Serra com técnicas mitigatórias de biorretenção (Jardim de 

Chuva adaptado com bacia de infiltração). 
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 Comparar as duas alternativas do ponto de vista estrutural e de 

armazenamento (volume).  

 

2. Fundamentação Teórica e Conceitual 

 

2.1      CICLO HIDROLÓGICO E BACIA HIDROGRÁFICA 

 

Segundo Guimarães (2017), o ciclo hidrológico é um objeto de estudo da 

hidrologia e pode ser definido como uma sequência fechada de fenômenos 

naturais pelo os quais a água passa da atmosfera à Terra, tanto na fase líquida 

quanto em fase sólida, e retorna a ela em fase de vapor (Figura 2). 

 

Figura 2 – Ciclo hidrológico Capítulo 2 - UFRRJ 

Fonte – IHP UNESCO 

 

 Para descrevê-lo de uma boa forma, necessitamos ter um ponto de partida, 

por exemplo, a atmosfera. As nuvens da atmosfera são preenchidas pelo vapor 

d’água transportado pela circulação atmosférica, podendo produzir a partir disso 

a precipitação, basicamente nas formas de chuva ou neve. 
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Está água, após precipitada na superfície terrestre pode percorrer diversos 

caminhos: parte é evaporada no período em que cai; outra parte é absorvida por 

(construções, plantas, solo, etc.), posteriormente são evaporadas; outras geram 

escoamento superficial, sendo encaminhadas para sistemas de drenagem e 

depois desaguam nos rios ou mares; por sua vez esta água pode se infiltrar no 

solo, promovendo a recarga de aquíferos, que alimentam outros cursos d’água 

e também são evaporadas, fechando dessa forma o ciclo (Guimarães., et al 

2017). 

Tundisi (2003), ressalta alguns fatores que influenciam no ciclo hidrológico, 

são eles: 

 Energia solar; 

 Circulação dos ventos (transportando o vapor d’água;) 

 Força gravitacional (reponsável pela precipitação, infiltração e 

escoamento superficial); 

Assim como os componentes do ciclo hidrológico, que são: 

 A Precipitação; 

 A evaporação; 

 A infiltração; 

 Transpiração das plantas;  

 Condensação 

 Drenagem; 

 

Já o conceito de Bacia Hidrográfica (BH), tem sido cada vez mais 

disseminado e empregado como ferramenta da gestão da paisagem na área de 

planejamento ambiental. Para estudos hidrológicos, a concepção de BH pode 

ser compreendida como o conjunto de terras drenadas por um corpo d’água 

principal e seus afluentes, representando o estudo qualitativo e quantitativo mais 

pertinente da água e dos escoamentos sedimentares e de nutrientes (Pires, 

Santos e Del Prette., et al 2002). Esta definição apesar de ser clara e acurada, 

pode possuir variações, conforme a percepção dos pesquisadores que as 

utilizam em seus estudos. 
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Do ponto de vista em relação a conservação dos recursos naturais, este 

conceito se expande envolvendo o conhecimento da estrutura biofísica da BH, 

assim como suas inferências ambientais. Diversos autores dão importância ao 

conceito de BH análogo aos Ecossistemas, como por exemplo, para projetos e 

planos de gerenciamento urbano e ambiental (BORMANN & LIKENS,1967; 

O’SULLIVAN, 1979; ODUM, 1985;1993; POLLETE, 1993; LIMA, 1994; PIRES & 

SANTOS, 1995; ROCHA et al., 2000). 

Dentre os diversos métodos utilizados para a gestão das BH´s, muitos, se 

apropriam do uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), analisando 

em softwares de geoprocessamento, dados e imagens georreferenciadas a partir 

de satélites, que auxiliam o manejo das áreas ambientais e urbanas. Este 

método, possibilita prever padrões espaciais de processos ecológicos e de 

expansão urbana (uso e ocupação do solo), contribuindo para melhores tomadas 

de decisões nos planejamentos das cidades. 

 

2.1.1 Águas Pluviais 

 

O manejo das águas da chuva no meio urbano, se iniciou a partir da 

ocupação humana próxima aos cursos d’água e tinha como objetivo criar novos 

caminhos, viabilizando desenvolvimento, crescimento urbano e populacional. 

Essa água, depois de ser utilizada para abastecimento e geração de 

efluentes sanitários precisaria ser descartada participando do processo de 

circulação urbana das águas juntamente com a de boa qualidade proveniente 

dos corpos hídricos.  

Os esgotos eram descartados a jusante de onde se retiravam a água para 

o consumo ou eram lançados em vias públicas, proporcionado o aumento de 

vetores de doenças. Esse complexo problema em períodos chuvosos, acabam 

por aumentar o volume de circulação das águas nas ruas, ocasionando eventos 

de alagamento e riscos para a saúde humana.  

Segundo Tucci (2009), no início do século XX surgiram os primeiros 

modelos hidrológicos de transformação chuva-vazão, este modelo foi 

denominado de racionalização urbana. A exemplo do Método Racional, este foi 
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desenvolvido a fim de solucionar problemas de drenagem lançando mão de 

modificar o solo. 

Atualmente, a nova concepção de drenagem urbana sustentável a partir de 

uma abordagem ecológica vem ganhando espaço, visto que os conceitos 

baseados na rápida evacuação e racionalização não são suficientes para 

solucionar os problemas no manejo das águas pluviais (Silveira., et al 1998).  

Essas novas técnicas compensatórias, surgem com a finalidade de 

aperfeiçoar o gerenciamento de infraestrutura urbana reorganizando a ocupação 

dos espaços a fim de potencializar o caminho das águas através de mecanismos 

naturais.  

 

2.1.2 Impactos da Urbanização 

 

Os processos decorrentes da urbanização, geram fortes pressões sobre as 

bacias hidrográficas e as torna mais suscetíveis às modificações de uso e 

ocupação do solo (Tenório de Melo., et al 2011).  

Nas bacias urbanizadas, os picos de cheia podem chegar a ser até seis 

vezes maiores quando comparadas a uma bacia em condições naturais (Tucci, 

2001). Essas bacias, por consequência da impermeabilização, proporcionam um 

aumento no escoamento superficial e consequentemente na vazão.  

Além dos impactos citados acima devido ao processo de 

impermeabilização, os problemas relacionados a urbanização, também integram 

questões ambientais como o comprometimento de recursos hídricos, e sociais 

como as ocupações irregulares, conforme mostra a (Figura 3). 
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Figura 3 – Consequências de uma urbanização não planejada 

Fonte – Tenório de Melo (2011) 

 

Alguns dos principais impactos causados pela vulnerabilidade nos sistemas 

de drenagem, devido as alterações da superfície do solo sobre a população e o 

meio em que vivem são:  

 Maior incidência de alagamentos e inundações;  

 Sobrecarga nos sistemas de drenagem existentes (aumento do 

volume escoado, esgotos e resíduos sólidos); 

 Degradação na qualidade das águas (falta ou ineficiência no 

tratamento de efluentes sanitários); 

 Catástrofes naturais (processos erosivos); 

 Alterações na paisagem (mudanças físicas no ambiente e poluição 

visual); 

 Impacto na saúde pública (vetores de doenças); 

 

As águas pluviais em detrimento dos processos de infiltração e 

evapotranspiração, antes retornavam ao ciclo hidrológico, porém com o fator de 
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impermeabilização, escoam de maneira acelerada pelos condutos, canais, 

telhados e calçadas.  

Segundo (PRINCE GEORGE’S COUNTY, 2007), os volumes escoados por 

superfícies impermeáveis representam cerca de 50% do volume precipitado, 

dependendo da metodologia e desenvolvimento aplicados ao planejamento 

urbano.  

Outro fator em decorrência da impermeabilização relacionado as questões 

ambientais é a qualidade das águas. Tucci (2006) ressalta que em razão do 

material suspenso e metais pesados percebidos na drenagem pluvial, acabam 

por classificar as águas da chuva como contaminadas. Essa carga de 

contaminantes é apontada como superior à identificada nos esgotos in natura, 

nos primeiros 25mm de chuva (first flush), concentrando 95% da carga poluente. 

Todas essas adversidades provenientes da urbanização estão 

correlacionadas e não se restringem somente a área de estudo, tendo em vista 

que os projetos de drenagem convencionais implantados diminuem 

significativamente o tempo de concentração e aumentam os picos a jusante das 

bacias hidrográficas (Cardoso, 2014). Contudo, não leva em consideração os 

fatores ambientais mencionados até então neste trabalho. 

 

2.1.3 Município de Estudo 

 

O município de Botucatu, que será objeto de estudo e análises deste 

trabalho, está localizado a 22º 53’ 09” de latitude sul e a 48º 26’ 42” de longitude 

oeste na região centro-sul do Estado de São Paulo, ocupa hoje uma área de 

1.486,4 km2 (IBGE, 2019). Encontra-se a 235 km da capital, a qual se interliga 

pelas Rodovias Marechal Rondon e Castelo Branco.  
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Figura 4 – Localização do município de Botucatu – SP 

Fonte: Prefeitura do Município 

 

2.1.4 Vegetação 

 

A vegetação é definida como Floresta Estacional Semidecidual 

representada na figura 5, ecossistema pertencente ao bioma Mata Atlântica, 

caracterizado pela dupla estacionalidade climática. A região apresenta verões 

quentes e úmidos seguidos de invernos secos e frios, o que acarreta na queda 

foliar de aproximadamente 50% das árvores do extrato superior (EMBRAPA, 

1988). Segundo Brasil (1960), a vegetação natural local também possui interface 

com o início do Cerrado. Para Embrapa (1988), estas formações florestais são 

classificadas como Cerrado Tropical Subcaducifólio.  



 

19 
Santos – SP 

2022 

 

Figura 5 – Representação da Floresta Estacional Semidecidual, Cuesta de Botucatu 

Fonte: Guia de Áreas Protegidas 

 

 

2.1.5 Hidrografia 

 

A cidade está inserida no quinto grupo de bacias hidrográficas 

representada na (figura 6) pertencendo a duas grandes bacias: Alto 

Paranapanema e Sorocaba – Médio Tietê. Sua sede está localizada na área da 

bacia Sorocaba – Médio Tiête divisão essa realizada e aprovada pelo Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos – CRH em 25/11/1993 e regulamentada no 

decreto nº 38.455 de 21/03/1994 (São Paulo, 1994).  
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Figura 6 - Estado de São Paulo e suas bacias hidrográficas 

Fonte: CBH Pontal Paranapanema 

 

 

2.1.6 Classificação Climática 

 

O balanço hídrico climatológico segundo Thornthwaite e Mather (1955) 

para o período de 1971 a 2006, Botucatu - SP, UNESP, foi descrito conforme 

ilustra a Tabela 1.  
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Tabela 1 – Balanço Hídrico de Botucatu – SP 

Fonte: Cunha & Martins (2009) 

 

Após análise dos dados médios do período de 1971 a 2006 (36 anos), o 

clima de Botucatu, a partir da metodologia de Thornthwaite (1955), foi 

caracterizado como sendo um clima úmido, e possui uma pequena deficiência 

hídrica nos meses de (Abril, Julho e Agosto). Para Koppen (1997), Botucatu 

apresenta uma classificação de clima temperado quente (mesotérmico) úmido   

apresentando uma temperatura média referente ao mês mais quente superior a 

22 °C. As duas metodologias empregadas para classificação meteorológica se 

corroboram, visto que o resultado de classificação é bastante similar. 
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2.1.7 Saneamento 

 

Para um país ser considerado desenvolvido, o mesmo deve oferecer 

estruturas e condições desenvolvidas de saneamento básico para com a 

sociedade civil. As políticas de saneamento básico são pilares elementares no 

desenvolvimento do planejamento urbano. A melhora dos indicadores que regem 

o setor garante diversos benefícios à sociedade, como: melhora na qualidade de 

vida, redução da mortalidade infantil, melhora na educação, expansão do 

turismo, valorização imobiliária, preservação dos recursos hídricos, entre outros 

(TRATA BRASIL, 2021). 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição, 

definido pela Lei nº. 11.445/2007 sendo descrito como “o conjunto dos serviços, 

infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos 

sólidos e de águas pluviais”. Diante desse cenário, quando desejamos descrever 

as condições gerais do saneamento básico dentro de um município, se faz 

necessário analisar as quatro esferas de serviços. 

Embora o município de Botucatu não possua um conselho municipal de 

saneamento, ou um fundo municipal de saneamento, é possível certo êxito da 

política municipal e do plano municipal de saneamento, visto que os números 

são muito bons, quando comparados com a realidade brasileira. Dessa forma, a 

partir de informações obtidas pelo Sistema Nacional de Informações Sanitárias 

(SNIS) e de informações coletadas pelo Instituto de Água e Saneamento, é válido 

evidenciarmos que: 

 Toda a população de Botucatu é atendida com abastecimento de água, 

frente a média de 96,2% do estado e 83,71% do país; 

 98,06% da população é atendida com esgotamento sanitário, frente a 

média de 90,28% do estado e 65,87% do país; 

  O esgoto de 2.844 habitantes não é coletado, aproximadamente 652,60 

mil metros cúbicos. 
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 Toda a população é atendida com coleta de Resíduos Domiciliares e 

possui coleta seletiva de Resíduos Sólidos, recuperando 2,25% do total 

de resíduos coletados no município; 

 Botucatu gera aproximadamente 92 toneladas/dia de resíduos que são 

dispostos no aterro sanitário municipal; 

 21,3% da população é atendida com Drenagem de Águas Pluviais, frente 

a média de 28,16% do estado e 26,74% do país; 

 0,1% dos domicílios do município estão sujeitos à inundação; 

 O município tem mapeamento de áreas de risco e não existem sistemas 

de alerta para riscos hidrológicos; 

 A renda das pessoas com saneamento é de 2.699,18 reais por mês. Já a 

renda das pessoas sem saneamento é de 1.084,15 reais mensais; 

 A taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana da cidade 

e de 83,4%, comparada a taxa do país de 66,2% pode-se inferir que há 

um elevado nível de urbanização. 

Os serviços relacionados a água e esgoto são prestados pela SABESP 

(Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Já os serviços 

relacionados ao gerenciamento de resíduos sólidos e drenagem superficial 

urbana, são prestados pela Secretaria de Infraestrutura Municipal. 

 

2.2      Técnicas Compensatórias de Drenagem  

 

Com o crescente processo de urbanização e o consequente aumento das 

superfícies impermeáveis, o escoamento superficial é alterado 

significativamente, bem como os processos de infiltração e retenção das pluviais 

saõ reduzidos (Tenório de Melo, 2011). 

As alternativas denominadas de técnicas compensatórias, ambientais ou 

sistemas não convencionais possuem o objetivo de mitigar os impactos 

causados pelas chuvas, ou seja, diminuindo o volume de escoamento à jusante 

dos rios. 
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Estas técnicas compensatórias são classificadas conforme ilustra a (Figura 

7). 

  

Figura 7 – Classificação das técnicas compensatórias 

Fonte: Tenório de Melo (2011) 

 

Algumas das técnicas utilizadas nos dias atuais são: 

 

2.2.1    Pavimento Permeável 

 

São dispositivos que auxiliam a infiltração das águas pluviais e 

desempenham também a função de reservatório. São utilizados blocos de 

concreto, pré-moldados e possibilitam a sua aplicação em passeios, calçadas e 

estacionamentos. 
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Figura 8 – Pavimento permeável 

Fonte: Tenório de Melo (2011) 

 

2.2.2    Trincheira de Infiltração 

 

Trincheiras de infiltração são destinados a receber volumes de escoamento 

de bacias impermeáveis gerado nessas áreas. Constituem-se de valetas de 

comprimento superior a sua largura conforme ilustra a (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Trincheira de Infiltração 

Fonte: Tenório de Melo (2011) 
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2.2.3    Sistema de Biorretenção (Jardim de Chuva) 

 

Segundo Tenório de Melo (2011), os Jardins de chuvas (Rain Garden), são 

dispositivos de drenagem, baseados no sistema de biorrenteção, são 

construídos em baixas depressões e servem como uma forma de paisagismos 

para empreendimentos imobiliários, clubes e praças urbanas. 

Estes sistemas em alguns países como Estados Unidos e Austrália, estão 

em evidencia há alguns anos. Em meio sua aplicabilidade, os jardins de chuva 

desempenham a remoção de poluentes advindos das águas superficiais além de 

reter os volumes de água. 

Com relação a comparativos qualitativos, os jardins de chuva em 

comparação aos sistemas tradicionais de drenagem urbana possuem as 

seguintes vantagens (MUTHANNA et al, 2008; LI & ZHAO, 2008: 

 Redução do volume do escoamento e da taxa de pico de vazões; 

 Recarga das águas subterrâneas e restabelecimento do volume 

escoado na superfície do sistema; 

 Amenizam os efeitos erosivos 

 Intensificam os processos do ciclo hidrológico (Infiltração e 

evapotranspiração) 

 Melhora a qualidade das águas da chuva – pela retenção de 

poluentes e redução no transporte de contaminantes carreados; 

 Menor custo de implantação 

 Melhor acessibilidade da população 

 

 

2.2.4    Melhoria das águas pluviais 

 

Segundo Davis et al (2009), os principais poluentes removidos são os 

sólidos suspensos totais, nitrogênio total, fósforo total e zinco. Metais pesados 

também podem ser removidos com apenas 20 (cm) de espessura do jardim. 
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Prince George’s Conty (2007) apresentou um resultado de alguns estudos 

sobre remoção de poluentes através dos jardins de chuva. Como demonstra a 

(Tabela 2): 

 

 

Tabela 2 – Porcentagem de remoção de poluentes em Jardim de Chuva 

Fonte – Prince Geoge’s County, 2007. 

 

 

2.2.5    Estrutura do Jardim 

 

Não existe um modelo padronizado obrigatório de uma estrutura de jardim 

de chuva, entretanto, para este projeto será adotado uma estratificação 

igualmete utilizada por Dunnett e Clayden (2007), conforme a (Figura 10).  
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Figura 10 – Estrutura do Jardim de Chuva 

Fonte: Tenório de Melo (2011) 

 

Armazenamento e recarga 

Neste local a água infiltra pelo jardim pode ser destinada para três 

finalidades: armazenamento, recarga subterrânea ou sistema combinado. Para 

este projeto, a água retida pelos jardins, logo após infiltrada, servirá como 

recarga subterrânea e será redistribuída através do canteiro central.  

 

Transferênciação 

 

A segunda camada será formada por (brita ou cascalho) onde a água será 

temporariamente abrigada antes de ser reutilizada para distribuição do canteiro. 

 

Camada Filtrante 

 

Na terceira camada será colocado uma geomembrana ou um manta 

geotêxtil, esta é a etapa onde serão retidas as partículas finas que são carreadas 

jutamente com as águas infiltradas do sistema. 
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Camada drenante 

 

Majoritariamente esta camada será formada por areia para estimular a 

infiltração e redistribuição da água no solo. 

 

 

Adubação ou Substrato 

 

A camada de adubação onde se concentram todos os nutrientes será 

destinada para dar suporte a corbetura vegetal. 

 

 

Cobertura Vegetal 

 

Por fim, a última camada é formada pela cobertura vegetal do jardi. 

Geralmente, são utilizadas plantas rasteiras, arbustivas e pricipalmente de 

espécies nativas pelo fato de se adaptarem melhor  a região. 

 

 

2.2.6    Manutenção 

Para que haja uma ação positiva em relação a filtração das águas, é 

necessário que haja um procedimento de manuntenção, adequado e periódico 

no jardim de chuva. Contudo, não há nenhum procedimento padrão para 

manunteção, ou seja, varia de acordo com as peculiaridades de cada localidade. 

Algumas sugestões gerais de manutenção são: remoção de pedregulhos, 

folhas, lixos; remoção de de detritos que entram no sitema pela vazão de 

entrada, principalmente na superfície do jardim de chuva, de forma que as taxas 

de infiltração sejam mantidas; remoção dos sedimentos perto da entrada do 

sistema, para que o mesmo não seja danificado (Davis et al, 2009). 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1      Aspectos Locais  

 

A área de estudo deste projeto contempla 3 empreendimentos (Barão de 

Linhares, Barão da Serra e Barão de Barcelos). Embora o dimensionamento do 

sistema de Drenagem tradicional englobe todos os empreendimentos, o foco 

deste trabalho para análise comparativa utilizando técnicas compensatórias 

(Jardim de Chuva), com bacia de infiltração para o manejo de águas pluviais será 

direcionado para o empreendimento Barão da Serra. 

Localizado no município de Botucatu – SP o empreendimento Barão da 

Serra (Figura 11), regularizado pelo programa minha casa minha vida do 

Governo Federal, está em fase de processos municipais para dar início ao 

processo construtivo. Contudo, o projeto da rede de drenagem de águas pluviais, 

juntamente com a bacia de detenção, já está aprovado pela prefeitura do 

munícipio e será demonstrado através da metodologia empregada.    

 

 

Figura 11 – Croqui dos Empreendimentos 

Fonte – Google Earth Pro 
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3.1.1    Estudo de Solo 

 

Ao iniciar a viabilização de qualquer empreendimento imobiliário, a 

prefeitura local de Botucatu, exige ao empreendedor, um estudo 

georreferenciado do solo com perfis topográficos. Para isso, a empresa 

(SondoBase), responsável pelo laudo, apresentou a seguinte metodologia e os 

seus resultados:   

 

Sondagem 

Início: 28/01/2020 

O método de sondagem S.P.T, foi realizado a partir de golpes dados com 

um peso padrão, caindo em queda livre, de uma altura constante, necessários 

para a penetração de um amostrador padrão à profundidade de 45 centímetros 

(15 + 15 + 15 cm), sendo que a leitura foi realizada somando o número de golpes 

dos dois últimos 15 centímetros (30 finais). 

Para amostragem das camadas, foram obedecidas as determinações da 

ABNT, estando o material coletado no amostrador à disposição dos projetistas 

pelo tempo de sessenta (60) dias, conforme foi estabelecido pela empresa. 

Execução dos Serviços: 

 Furos de sondagem realizados   : 14  

 Metros lineares perfurados          : 108,46 

 Número de amostras coletadas   : 121 
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Figura 12 – Locação dos Furos de Sondagem 

Fonte: SondoBase 
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Após o estudo de solo realizado, a classificação táctil-visual do subsolo até 

os 3 (três) metros de profundidade foi classificado como: Areia fina, vermelha e 

roxa, fofa a pouco compacta – Solo residual maduro.  

Posteriormente, para efeito dos cálculos, tendo em vista a condutividade 

hidráulica do solo, foi utilizada a classificação proposta por Porto e Tucci 

(1979,1993) expressa na tabela 3, onde o solo da região do projeto foi 

classificado como Grupo B. 

 

 

Tabela 3 – Classificação característica dos solos 

 

 

Tabela 4 – Classificação da condutividade hidráulica  

Fonte: Tomaz (2010) 
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3.2      Dimensionamento do Sistema de Drenagem Convencional Interno 

até o reservatório (Barão da Serra) 

 

3.2.1    Materiais utilizados para o dimensionamento 

 

Os materiais utilizados para o dimensionamento do sistema de drenagem 

convencional interno até o reservatório do condomínio barão da serra foram: 

 

 Softwares Excel (para construção das planilhas) 

 Softwares AutoCad versão 2019 (para os desenhos arquitetônicos e 

cortes dos detalhes construtivos) 

 Referências teóricas (Livros, Artigos e Apresentações) 

 

3.2.2    Rede Coletora 

 

Os materiais utilizados para as galerias internas de águas pluviais foram 

tubulações em PVC de 150 milímetros. As valas terão largura mínima de 1,30m, 

profundidade para recobrimento mínimo de 1,00m salvo locais indicados. 

 O projeto foi elaborado de acordo com o levantamento planialtimétrio 

seguindo o perfil natural do solo. Caso haja interferência na execução da obra, 

não demonstrada no levantamento, e haja necessidade de implantação de valas 

escoradas, serão utilizados os sistemas detalhados na figura (13 e 14).  

O fundo da vala deverá ser regularizado com brita ou concreto magro com 

espessura de 10 cm após a compactação, em terreno pantanoso, a 

regularização será com camada de brita como material drenante. Após o 

assentamento dos tubos, as valas devem ser aterras novamente com camadas 

de terra de boa qualidade e compactadas. 
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Figura 13 – Valas detalhes construtivos 

Fonte: Própria do Autor 

 

 

 

Figura 14 – Valas detalhes construtivos 

Fonte: Própria do Autor 

 

 

3.2.3    Cotas do Projeto  

O projeto foi elabora baseando-se nos níveis constantes da terraplanagem 

e do levantamento topográfico (Figura 15). 
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Figura 15 – Levantamento Planialtimétrico 

Fonte: Alessandro Rocha dos Santos (Topografia e Agrimensura) 

 

 

3.2.4    Dados e Parâmetros de Projeto 

    

No projeto executivo da rede coletora de drenagem pluvial interna foram 

adotadas caixas com grelha (Figura 16) atendendo uma capacidade máxima de 

engolimento de 30,00 Ls-1. Estas, foram localizadas para a captação das águas, 

que escoam pela superfície da rua quando: 

 Superarem a capacidade dos sarjetões; 

 Tiverem velocidades excessivas (maior que 3 ms-1); 

 Existência de pontos baixos; 

 Travessia de pedestres 

 



 

37 
Santos – SP 

2022 

 

Figura 16 – Detalhe construtivo das Grelhas internas do condomínio 

Fonte: Própria do Autor 

 

Os parâmetros hidráulicos adotados para o dimensionamento das galerias 

internas foram: 

 Declividade mínima: 0,010 m/m (Azevedo Neto., et al 1998) 

 Escoamento: lâmina máxima de 85% (Azevedo Neto., et al 1998) 

 N: Coeficiente de Manning 0,011 (PVC) e 0,013 (concreto) 

 C: Coeficiente de deflúvio: 0,69 

Devido aos diferentes tipos de áreas, com relação sua permeabilidade, foi 

adotado para o Coeficiente de Deflúvio (C) o valor de 0,69 a partir da média 

ponderada, conforme demonstrado a seguir (Equação 1): 

 Área Permeável (AP) = 2.918,88 m2  

 Sistema Viário (SV) = 4.140,80 m2  

 Equipamentos Comunitários (EC) = 343,12 m2  

 Blocos (BL) = 2.264,40 m2  

 Acesso aos Blocos (AB) = 119,85 m2  

 Área Impermeável (AI) = 777,17 m2 

 

C =   (AP x 0,30)  +  (SV x 𝟎, 𝟕𝟎∗)  +  (EC x 1,00)  + (BL x 1,00)  +  (AB x 1,00)  +  (AI x 1,00)  

(AP + SV + EC + BL + AB + AI)
 

C = 0,69 (Adimensional) 

*Nota: Foi adotado o coeficiente de 0,70 ao invés de 0,50 para o piso 

intertravado, a fim de aumentar a margem de segurança. 
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3.2.5    Método de dimensionamento  

 

Para cada área de contribuição, foi determinada e calculada sua vazão 

pelo método racional, tendo em vista que a área de contribuição não ultrapassa 

3 km2, conforme (Porto, 1993), cuja expressão é (Equação 2): 

 

𝑄 =  
𝐶. 𝐼. 𝐴

360
 

Onde: 

 

 Q = Vazão de projeto (ou m3/s); 

 C = Coeficiente de escoamento superficial 

 I = Precipitação Pluvial (mmh-1) 

 A = Área da bacia contribuinte (m2) 

 

3.2.6    Equação de Chuva 

 

Para a determinação da Equação de Chuvas Intensas da cidade de 

Botucatu, posto fluviométrico do DAEE: D5-059M (período de dados – 1967; 

1970 – 82; 1984 – 91; 1993 – 97), obtida na publicação Equações de Chuvas 

Intensas do Estado de São Paulo (Martinez JR., et al 1999), foi obtida a partir da 

(Equação 3): 

 

i =  30,6853 x (tc +  20) − 0,8563 +  3,9660 x (tc +  10) − 0,7566 x [−0,4754 –  0,8917 ln ln (TR/TR − 1)]    

 

Onde: 
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 TR = Período de Retorno (anos) 

 tc = Tempo de concentração (minutos) 

 

3.2.7    Tempo de Concentração 

 

Para o tempo de concentração, seguindo orientação da prefeitura local de 

Botucatu - SP foi adotado o valor de: 10 (minutos)  

 

3.2.8    Equação de Manning  

Para o Dimensionamento das galerias, foram utilizadas a equação de 

Manning, tendo em vista a vazão plena, em que a velocidade pode ser expressa 

da seguinte forma (Equação 5) 

 

𝑉 =
1

n
x 𝑅𝐻

2

3 𝑥 √𝑖𝑜  

Onde: 

 V = Velocidade média (ms-1); 

 n = coeficiente de rugosidade de Manning; 

 io = declividade média (mm-1); 

 RH = raio hidráulico;  

 Rh = Am/Pm; 

 Am = área mohada (m2); 

 Pm = perímetro molhado (m) 

 

3.2.9    Equação da Continuidade 

 

A equação da continuidade foi utilizada a fim de completar a equação de 

Manning para obter-se a vazão plena. (Equação 6) 

 

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴𝑚 
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 Q = vazão (em m³s-1) 

 V = velocidade média (em ms-1)  

 Am = área molhada (em m²) 

 

Desta forma, a vazão plena foi cálculada segundo a (Equação 7) 

 

𝑄 =  1/𝑛. 𝑅𝐻 2
/3. √ 𝑖𝑜 𝐴𝑚 

 

3.2.10    Reservatório de Detenção 

 

Seguindo como bibliografia, Capítulo 10 – Dimensionamento Preliminar de 

Reservatório de Detenção do Curso de Manejo de Águas Pluviais do Eng. Plínio 

Tomaz. Será construído um Reservatório de Detenção de aduelas de concreto, 

com capacidade de 240,00 m³, locado internamente no Condomínio 2 (Barão da 

Serra). Os detalhes construtivos do reservatório estão ilustrados conforme as  

(Figuras 17,18, 19 e 20). Todo excesso de águas pluviais drenadas pela área, 

será captada em rede de drenagem que será canalizada, escoada  por 

tubulações, tecnicamente dimensionadas e conduzida ao Córrego do Desbruado 

que desagua no Ribeirão Lavapés. 

 

 

Figura 17 – Planta geral Reservatório  

Fonte: Própria do autor 
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Figura 18 – Reservatório corte A-A 

Fonte: Própria do autor 

 

 

Figura 19 – Reservatório corte B-B 

Fonte: Própria do Autor 
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Figura 20 – Reservatório corte C-C 

Fonte: Própria do Autor 

 

Foram adotando os seguintes parâmetros hidráulicos para o seu 

dimensionamento: 

 

 C = coef. de escoamento superficial antes da impermeabilização = 0,30  

 C = coef. de escoamento superficial após a impermeabilização = 0,69   

 

 A = A DE CONTRIBUIÇÃO = 10.600,00 m2 = 1,06 ha (Barão da Serra) 

 I = intensidade de chuva para o Município de Botucatu, obtida na 

publicação Equações de Chuvas Intensas do Estado de São Paulo 

(Martinez Jr., 1999): 

 

𝑖 = 30,6853 𝑥 (10 + 20)−0,8563 + 3,9660 𝑥 (10 + 10)−07566 𝑥 [−0,4754 − 0,8917 ln ln(
100

100
− 1)] 

 

 TR = Período de retorno = 100 anos 

 tc = Tempo de concentração = 10 min.  

 I = 189,51 mm/h 
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Seguindo a bibliografia do capítulo 10 de Tomaz (2010), para o 

dimensionamento do reservatório, será utilizada a (Equação 11) em que,  

considera a duração da chuva que produz o maior volume de reservatório de 

detenção.  

 

𝑉𝑑 =  (𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑥 𝑡𝑑 𝑥 60) – (𝑄𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑥 60 𝑥(( 𝑡𝑑 +  𝑇𝑐)/2))  

Sendo: 

 

 Vd = Volume de detenção (m3) 

 

 Qentrada = Vazão de entrada (Pós impermeabilização) 

 

 Qsaída = Vazão de saída (Pré impermeabilização) 

 

 td = Tempo de detenção (minutos) 

 

 Tc = Período de retorno (anos) 

 

 

3.3      Metodologia aplicada para Jardim de chuva com bacia de infiltração  

 

Seguindo como bibliografia Adaptada o Capítulo 11 – Dimensionamento de 

Bacia de Infiltração com Detenção Urbana do Curso de Manejo de Águas 

Pluviais do Eng. Plínio Tomaz. Serão projetados 3 jardins de chuva com bacia 

de infiltração na área interna próximas a guarita do empreendimento. O local 

para a construção dos jardins próximo a guarita foi escolhido por não haver 

nehuma caixa coletora próxima de rede de drenagem interna próxima  

 

 

3.3.1    Materiais 

 

Os materiais utilizados para o dimensionamento do jardim de chuva com 

bacia de infiltração, servindo como técnica compensatória no manejo de águas 

pluviais foram: 
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 Softwares Excel (para construção das planilhas) 

 Softwares AutoCad versão 2019 (para os desenhos arquitetônicos e 

cortes dos detalhes construtivos) 

 Referências teóricas (Livros, Artigos e Apresentações) 

No projeto para melhorias da qualidade de águas pluviais (Jardim de 

chuva), foram adotados para o seu dimensionamento dados da bacia de 

contribuição interna; tempo de percolação e o período de retorno. Para as 

propriedades do solo foram adotados dados obtidos pelo estudo de sondagem 

(SPT). 

 

Dados: 

 

 Bacia de contribuição (área do jardim 1): 0,0013  

 Tempo de percolação: (de 30 até 510 minutos, intercalando de 30 

em 30) 

 Período de retorno: 10 anos  

 Profundidade do aquífero: 4,20 m 

 Taxa de infiltração mínima para solos: 7,62 mmh-1 (Porto 1995)    

 Máximo tempo permitido: Varia de 24h a 72h   

 

3.3.2    Critérios de dimensionamento para melhoria da Qualidade das 

Águas Pluviais (WQv) 

 

 Segundo Tomaz (2011), o critério de dimensionamento de um reservatório 

para melhoria da qualidade da água WQv  tendo em vista o controle da poluição 

difusa, calcula-se o volume de tratamento necessário para remover uma arte 

significante da carga de poluição total advinda do escoamento superficial das 

águas pluviais. 

Para esta aplicação, a partir do método de Shueler (1987), o valor de P (first 

flush) é obtido com 90% das precipitações que produzem runoff. Este valor, fará 

uma redução de 80% dos Sólidos Totais em Suspensão (TSS) bem como outros 
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parâmetros dos poluentes. O volume obtido para melhoria das águas da chuva, 

dependerá do first flush e da área impermeável. 

 

As (Equações 12 e 13) foram as utilizadas para encontrar este volume  

WQv: 

𝑅𝑣 = 0,05 + 0,009 𝑥 𝐴𝐼 

 

𝑊𝑄𝑣 = (
𝑃

1000
) 𝑥 𝑅𝑣 ∗ 𝐴𝐼 

Sendo: 

 

 Rv = coeficiente volumétrico que depende da área 

impermeável (AI); 

 AI = área impermeável da bacia em porcentagem (AI≥15%); 

 P = precipitação adotada (mm) sendo P≥10mm;  

 Foi adotado o valor de 10mm conforme para jardim de chuva 

(Tomaz, 2021) 

 WQv = volume para melhoria da qualidade das águas pluviais 

(m3) 

 

3.3.3    Remoção de poluentes 

 

A eficiência de remoção dos poluentes estimada por FHWA (2000), de uma 

bacia de infiltração para captar 25mm de runoof pode ser expressa segundo a 

(Tabela 3) 

 

  

Tabela 3 – Estimativa de remoção dos poluentes de uma bacia de infiltração 

Fonte: FHWA (2000) 

 

3.3.4 Parâmetros importantes em uma bacia de infiltração 
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Tomaz (2011), menciona que, a partir de pesquisas feitas pela 

Universidade de Massachusetts, sob coordenação do Prof. Eric Winkler, em abril 

de 2001, algumas conclusões importantes sobre os parâmetros hidráulicos dos 

reservatórios de infiltração foram pleiteadas, sendo elas:  

 

 Declividade do lençol freático; 

 Geometria da bacia de infiltração: (as dimensões pouco influenciam 

em sua performance. Porém, deve-se levar em consideração as 

vazões de pico obtidas através do Método Racional para TR = 10 

anos (adotado); 

 Porosidade específica do solo; 

 Armazenamento 

A (Figura 22) ilustra o modelo conceitual de uma bacia de infiltração. 

 

 

Figura 22 – Modelo conceitual de bacia de infiltração 

Fonte: Universidade da Califórnia, 2001 
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3.3.5    Método de dimensionamento do volume armazenado no jardim de 

chuva com bacia de infiltração 

 

Este método é recomendado por Sjoberg e Martenssn (1982) e Urbonas 

(1993), conforme recomendação da Associação Suéca de Água e Esgoto, porém 

com algumas adaptações utilizadas por Tomaz (2011). 

A metodologia utilizada, é baseada em que a bacia de infiltração, detém um 

volume igual a diferença entre o volume runoff (calculado pelo método racional) 

e o volume de água infiltrado no solo durante o evento de precipitação (calculado 

pela equação de Darcy). Esta máxima diferença utilizando a técnica de 

tentativas, comumente utilizado em hidráulica, nos dará o volume que ficará 

armazenado no Jardim de chuva com bacia de infiltração. 

 

 

 

 

Método Racional 

Com uma pequena diferença da fórmula original do método racional, para 

o jardim de chuva com bacia de infiltração, a (Equação 14) utilizada para a vazão 

de pico (Qin), pode ser expressa da seguinte maneira: 

 

𝑄𝑖𝑛 =  1,25 𝑥 𝐶 𝑥 𝐼 𝑥 𝐴

360
 

 

Onde: 

 

 1,25 = acréscimo da vazão de pico conforme o Método Suéco 

 Qin = vazão de pico (m3s-1) 

 Vin = Qin  x t (volume de chegada da chuva no jardim) 

 A = área da bacia (ha) 

 C = coeficiente de escoamento superficial (adimensional) 

 I = intensidade de chuva (mmh-1) 
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 I = utilizada a fórmula (Sugerida pela revista DAEE) vide pág 

 Tr = período de retorno sendo normalmente adotado Tr = 2 anos 

 t =  tempo (horas) 

 

Equação de Darcy 

 

A (Figura 23), ilustra como é realizada a aplicação da Equação de Darcy. 

O valor de G = dt/d, observando que o valor comumente utilizado por Urbonas 

(1993) a favor da segurança é G = 1 (Tomaz, 2011). 

 

 

Figura 23 – Aplicação da Lei de Darcy 

Fonte: Estado de New Jersey, 2004 

 

A vazão infiltrada (Qout) no jardim de chuva com bacia de infiltração pode 

ser descrita pela (Equação 15): 

 

𝑄𝑜𝑢𝑡 =  𝐾 𝑥 𝐺 𝑥 𝐴𝑡 

 

Onde: 

 

 Qout = vazão infiltrada no fundo do jardim de chuva (m3s-1) 
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 H = profundidade (m) 

 L = comprimento (m) 

 K = condutividade hidráulica (mmh-1) 

 t = tempo (horas) 

 At = área do fundo do jardim de chuva 

 Vout = volume infiltrado no tempo t (m3) 

 

 

 

 

Volume armazenado 

O volume armazenado pode ser expresso pela (Equação 16) levando em 

consideração a diferença entre o volume de chegada (Vin) e o volume infiltrado 

(Vout): 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = max (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡) 

 

Profundidade máxima admissível 

Além de aplicar o método da detecção de máxima diferença entre os 

volumes, deve-se satisfazer a relação demostrada na (Equação 17): 

 

𝑑𝑚á𝑥 = 𝑓 𝑥 𝑇𝑠 

Em que: 

 

 dmáx = profundidade máxima permissível (m).  

 f =  taxa de infiltração: 7,6 mm-1 (adotado devido a classificação do 

solo de Botucatu – SP) 

 Ts = máximo tempo permitido 48 horas (adotado, tempo máximo 

permitido segundo Tomaz, 2011) 

 



 

50 
Santos – SP 

2022 

 

 

 

4. Resultados e Discussões 

 

Neste capítulo do trabalho, serão demonstrados os resultados do 

dimensionamento da rede de drenagem interna convencional do 

empreendimento, o dimensionamento dos jardins de chuva que foram projetados 

a fim de contribuir com uma maior retenção do volume de chuva de entrada, e o 

dimensionamento do reservatório de detenção. 

 

 

4.1      Drenagem interna do empreendimento 

 

Para melhor exemplificar o método de dimensionado que foi realizado na 

região interna ao empreendimento, a fim de comparar o volume de água de 

entrada na tubulação, foi utilizado o cálculo para obtenção da vazão de 

contribuição do trecho entre a caixa 1 até a caixa 2 ilustrada na figura 24. 

 

 

Figura 24 – Trecho de drenagem interna entre a caixa 1 e caixa 2 

Fonte: Própria do autor 

 

 Q = vazão de projeto (m3) 

 C = Coeficiente de escoamento superficial  

 I = 137, 83 mmh-1  
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 Área da Bacia = 0,09 ha  

 

𝑄 =
(0,69 𝑥 137,83 𝑚𝑚ℎ−1 𝑥 0,09 ℎ𝑎)

360
 

 

 𝑄 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟒 𝒎𝟑𝒔−𝟏 

 

 

4.1.1    Para um pré-dimensionamento foi adotado uma lâmina máxima de 

85% do tubo conforme Azevedo Netto (1998) sendo assim: 

 

Para Y/D = 0,85: 

 Amolhada /D² = 0,7115 e Rh/D = 0,3033 (Conforme Tabela 18.3 do 

Manual de Hidráulica Azevedo Neto). 

Portanto, dados: 

 Am = 0,7115 D² 

 Rh = 0,3033 D 

 n = 0,011 

 Q = 0,055 m3/s 

 I = 0,053 m/m - para o trecho entre a CX – 1 até a CX – 2  

 Q = 1/n x Rh2/3 x I1/2 x Am (Eq. de Mann. Cont.) 

0,024 = 1 / 0,011 x (0,3033 x D)2/3 x (0,010)0,5 x (0,7115 x D2) 

Da formula acima temos: D = 0,130 m ou 130 mm, sendo assim adotamos 

um Dcomercial = 150 mm (Solicitado pela prefeitura). 

 

 

4.1.2    Para o Cálculo da Velocidade e Lâmina para o Tubo de 150 mm. 

Obteve-se a Vazão Plena para o Tubo de 150 mm. 



 

52 
Santos – SP 

2022 

Am /D² = 0,7854 e Rh/D = 0,2500 (Conforme Tabela 18.3 do Manual de 

Hidráulica Azevedo Neto). 

Portanto, dados: 

 Am (Área Molhada) = 0,7854 D² 

 Rh (Raio Hidráulico) = 0,2500 D 

 n (Coeficiente de Rugosidade ) = 0,011  

 I = 0,053 m/m 

 D= 0,15 m (diâmetro comercial adotado) 

𝑄 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 =
1

0,011
 𝑥

(0,2500 𝑥 0,15)2

3
𝑥 (0,053)0,5𝑥 (0,7854 𝑥 0,15)2  (Equação 18) 

 Q plena = 0,041 m3s-1 

 

𝑉 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 =  𝑄 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 / 𝐴 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 =  0,041 /(𝜋 𝑥 0,15²)/4 (Equação 19) 

 

 V plena = 2,342 ms-1 

Dai, 

𝑄

𝑄𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎
 =  

0,024

0,041
  

 

 Q / Qplena = 0,575 (Adimensional) 

Com isto, a partir da Tabela 18.3 do Manual de Hidráulica Azevedo Neto 

obteve-se: 

 Q / Qplena = 0,575  

 Y/D = 0,54  

  V/Vplena = 1,032 (Adimensional) 

Sendo assim, para: 

 Q (Vazão da Bacia para cada tubo) = 0,024 m3 s-1 

 D (Diâmetro comercial) = 150 mm 

 I (Declividade do trecho) = 0,053mm-1 

 Y (altura da lâmina d’água) = 0,54 x 0,15  
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Obtivemos que a velocidade da lâmina pode ser descrita em: 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑙â𝑚𝑖𝑛𝑎 (𝑉) = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 (𝑉𝑝) 𝑥
𝑉

𝑉𝑝
  (Equação 20) 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑙â𝑚𝑖𝑛𝑎 =  2,342 𝑥 1,032  

  

 Velocidade da lâmina = 2,41 m/s 

Nota*: há uma pequena diferença de aproximação nos resultados devido a 

aproximação entre cálculo demonstrativo e planilha eletrônica (Tabela 4) 

extraída de Software para Drenagem. 



 

 

 

Tabela 4 – Planilha de cálculo do sistema de drenagem completo 

Fonte: Própria do Autor 

 

Trecho Extensão

Periodo de 

Retorno

Intensidade 

de chuva

Declividade 

do trecho

Coef. 

"Run" Off

Vazão da bacia 

para cada tubo

Coef. De 

Manning

Ø da tubulação 

necessaria

Ø comercial 

adotado

Vazão 

plena Q/Qp y/Øcomr y V/Vp

Velocidadde 

Seção plena

Velocidade 

lamina  "y"

T L Incr. Acum. T i Mont. jusan. Mont. jusan. It Mont. jusan. Mont. jusan. "C" Q "n" Ø Ø com Qp Vp V

(m) (ha) (ha) (anos) (mm/h) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m) (m) (m) (m) Adm. (m³/s) Adm (m) (m) (m³/s) Adm. Adm. (m) Adm. (m/s) (m/s)

Rede de Drenagem Barão de linhares 

 Reserv. 01 - PV 11 29,97 0 1,9 100 189,51 840,000 842,200 837,494 837,256 0,01 2,506 4,944 1,706 4,144 0,65 0,650644683 0,013 0,613853042 0,8 1,322 0,4920 0,49 0,392 0,9914 2,63073223 2,6081079

Pv 11 - Pv 12 8,2 0 1,9 10 137,83 842,200 842,353 837,256 836,310 0,01 4,944 6,043 4,144 5,243 0,65 0,473211739 0,013 0,54476133 0,8 1,322 0,3579 0,43 0,344 0,9343 2,63073223 2,4578931

PV12 - PV13 35,93 0 1,9 10 10 137,83 842,353 842,755 836,311 835,937 0,01 6,042 6,818 5,242 6,018 0,65 0,473211739 0,013 0,574793352 0,8 1,322 0,357856582 0,43 0,344 0,9343 2,63073223 2,4578931

Rede de Drenagem  Barão da Serra 

Cx 1- Cx 2 41,57 0,09 0,09 10 10 137,83 848,45 846,85 846,4 843,391 0,0529 2,05 3,459 1,9 3,309 0,69 0,023794696 0,011 0,129895042 0,15 0,041 0,574802202 0,54 0,081 1,032 2,34255248 2,4175142

Cx 2.1- Cx 2 28,24 0,0965 0,19 10 10 137,83 846,85 846,85 843,76 843,391 0,0105 3,09 3,459 2,79 3,159 0,69 0,049307897 0,011 0,231169823 0,3 0,117 0,421057378 0,46 0,138 0,964 1,65669594 1,5970549

Cx 2- Cx 3 9,11 0,0965 0,28 10 10 137,83 846,85 845,8 843,391 843,28 0,011 3,459 2,52 3,159 2,22 0,69 0,074821098 0,011 0,267952835 0,3 0,12 0,624233667 0,57 0,171 1,0533 1,69568235 1,7860622

Cx 3.1 - Cx 3 27,32 0,109 0,39 10 10 137,83 845,5 845,8 843,28 843,005 0,0105 2,22 2,795 2,02 2,595 0,69 0,02881802 0,011 0,188999874 0,2 0,04 0,725547139 0,63 0,126 1,0893 1,26429562 1,3771972

Cx 3 - Cx 4 27,6 0,1185 0,51 10 10 137,83 845,8 844,3 843,28 843,005 0,0633 2,52 1,295 2,22 0,995 0,69 0,134968801 0,011 0,240787967 0,3 0,288 0,46940854 0,48 0,144 0,0983 4,06771027 0,3996525

Cx 4.1 - Cx 4 27,72 0,0695 0,58 10 10 137,83 844,4 844,3 843,18 843,005 0,015 1,22 1,295 1,07 1,145 0,69 0,018374793 0,011 0,149323019 0,15 0,022 0,83357163 0,7 0,105 1,1198 1,24740397 1,396843

Cx 4 - Cx 5 9,11 0 0,58 10 10 137,83 844,3 844 843,005 842,58 0,01 1,295 1,42 0,895 1,02 0,69 0,153343593 0,013 0,357013854 0,4 0,208 0,736318634 0,64 0,256 1,0944 1,65725745 1,8137026

Cx 5.1 - Cx 5 27,72 0,09725 0,68 10 10 137,83 844,1 844 843,005 842,58 0,01 1,095 1,42 0,895 1,22 0,69 0,02571149 0,011 0,182750332 0,2 0,039 0,663320464 0,6 0,12 1,0724 1,23382619 1,3231552

Cx 5 - Cx 6 25,4 0,10575 0,78 10 10 137,83 844 843,55 842,58 841,58 0,0216 1,42 1,97 1,02 1,57 0,69 0,207013851 0,013 0,345820038 0,4 0,306 0,676351853 0,6 0,24 1,0724 2,43566108 2,6120029

Cx 6.1 - Cx 6 27,8 0,062 0,85 10 10 137,83 843,55 843,55 842,28 841,58 0,0105 1,27 1,97 1,07 1,77 0,69 0,016391901 0,011 0,152958446 0,2 0,04 0,412696538 0,45 0,09 0,9544 1,26429562 1,2066437

Cx 6-Reservatório 02 3,79 0 0,85 10 10 137,83 843,55 843 841,58 839,35 0,0528 1,97 3,65 1,57 3,25 0,69 0,223405753 0,013 0,300937963 0,4 0,479 0,466850196 0,48 0,192 1,0165 3,80808771 3,8709212

Cx 7 -Reservatório 02 11,59 0,209 1,05 10 10 137,83 842,75 843 841,25 841,1 0,0314 1,5 1,9 1,2 1,6 0,69 0,055256571 0,013 0,196462705 0,3 0,171 0,322469931 0,39 0,117 1,0165 2,42416577 2,4641645

Reservatório 02 - PV13 13,1 0 1,06 10 100 189,51 843 842,755 839,35 836,311 0,01 3,65 6,444 3,05 5,844 0,69 0,168 0,013 0,389813523 0,6 0,614 0,273610491 0,36 0,216 8554 2,17162161 18576,051

PV13 - PV14 30,7 1,06 2,96 10 10 137,83 842,755 842,81 835,937 835,615 0,01 6,818 7,195 6,018 6,395 0,65 0,737214078 0,013 0,678755759 0,8 1,322 0,557502886 0,56 0,448 1,0464 2,63073223 2,7527982

PV14- PV15 4,95 0 2,96 10 10 137,83 842,81 842,819 835,615 835,562 0,01 7,195 7,257 6,395 6,457 0,65 0,737214078 0,013 0,678755759 0,8 1,322 0,557502886 0,56 0,448 1,0464 2,63073223 2,7527982

PV15 - PV16 37,04 0 2,96 10 10 137,83 842,819 842,876 835,562 835,173 0,01 7,257 7,703 6,457 6,903 0,65 0,737214078 0,013 0,64329187 0,8 1,322 0,557502886 0,56 0,448 1,0464 2,63073223 2,7527982

PV16 - PV17 38,86 0 2,96 10 10 137,83 842,876 842,937 835,174 834,793 0,01 7,702 8,144 6,902 7,344 0,65 0,737214078 0,013 0,64329187 0,8 1,322 0,557502886 0,56 0,448 1,0464 2,63073223 2,7527982

Rede de Drenagem Barão de Barcelos

Resev. 03 - Pv 17 1,74 1,74 10 100 189,51 842,70 842,94 836,90 836,80 0,01 5,8 6,137 5,000 5,337 0,67 0,614187507 0,013 0,600721703 0,8 1,322 0,464466588 0,51 0,408 1,0084 2,63073223 2,6528304

PV17 - PV18 64,08 1,74 4,7 10 10 137,83 842,937 841,736 834,794 834,129 0,01 8,143 7,607 7,343 6,807 0,65 1,170576407 0,013 0,765086199 0,8 1,322 0,885224176 0,78 0,624 1,1382 2,63073223 2,9942994

PV18 - PV19 56,97 0 4,7 10 10 137,83 841,736 838,18 834,129 833,694 0,01 7,607 4,486 6,807 3,686 0,65 1,170576407 0,013 0,765086199 0,8 1,322 0,885224176 0,78 0,624 1,1382 2,63073223 2,9942994

PV19 - CAIXA 20 27,5 0 4,7 10 10 137,83 838,18 834,7 833,694 833,25 0,01 4,486 1,45 3,686 0,65 0,65 1,170576407 0,013 0,765086199 0,8 1,322 0,885224176 0,78 0,624 1,1382 2,63073223 2,9942994

CAIXA 20 - GALERIA PUBLICA 24,1 28,8 10 10 137,83 838,18 834,7 833,694 833,25 0,0627 4,486 1,45 3,286 0,25 0,8 8,828176896 0,013 1,156843009 1,2 9,762 0,904303195 0,74 0,888 1,1313 8,63186398 9,7652277

10

10

Area de 

contribuição

Tempo de 

Concentração Cota do Terreno

Cota da G.I. do 

Conduto

Profundidade do 

Conduto

Recobriment

o do Conduto

t

(min)



 

 

 

4.2  Projeto Jardim de chuva 

 

Seguindo a metodologia descrita no item 3.4, para esta etapa do trabalho, 

foram elaboradas planilhas para o dimensionamento da máxima diferença entre 

a vazão de pico (Qin) utilizando o método racional e a vazão de infiltração regida 

pela fórmula de Darcy (Qout).  

Utilizando o Método Racional para determinar o pico da vazão (Vazão de 

entrada no Jardim) e a Equação de Darcy para a vazão de infiltração, foi 

calculada a máxima diferença de volume, entre o volume que entra e o volume 

que sai, isto é, que infiltra ficando detido no jardim.  

Os resultados obtidos a partir da metodologia da máxima diferença podem 

ser expressos segundo as (Tabela 5, 6 e 7) 

 

 

Tabela 5 – Variáveis para o Dimensionamento Jardim 1 

Fonte: Própria do Autor 

 

Dados: 

 Tempo de percolação: até 72 horas (limite máximo adotado por Tomaz, 

2021) 

Tempo de 

percolação

Período de 

retorno

Intensidade de 

chuva

Área 

Impermeável

Runoff da área

Impermeável

(min) (anos) (mmh
-1

) (%)
C = Rv = 0,05+0,009.AI

Shcueler (1987)

10 10 137,83 50 0,5

20 10 106,00 50 0,5

30 10 86,96 50 0,5

60 10 57,84 50 0,5

120 10 35,92 50 0,5

180 10 26,59 50 0,5

360 10 15,53 50 0,5

720 10 8,91 50 0,5

1080 10 6,41 50 0,5

1440 10 5,07 50 0,5

2160 10 3,64 50 0,5

2880 10 2,87 50 0,5

3600 10 2,39 50 0,5

4320 10 2,06 50 0,5
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 Período de retorno: 10 anos  

 Intensidade de chuva: calculada a partir da equação 3 

 A área impermeável de (50%) foi adotado pelo fator da região em 

questão. 

 Coeficiente runoff: 0,5 (Obtido através da equação de Shcueler, 1987) 

 

 

Tabela 6 -  Variáveis para o Dimensionamento Jardim 1 

Fonte: Própria do Autor 

Dados: 

 A área de contribuição escolhida para os cálculos foi adotada por 

meio do projeto arquitetônico  

 Vazão de pico utilizada seguindo o método Suéco de saneamento e 

dimensionamento de Jardins de Chuva com bacia de infiltração. 

 A condutividade hidráulica foi adotada segundo o estudo de solo 

realizado pela empresa SondoBase, e a partir disso, seguindo a 

referência de Tomaz (2010), utilizou-se o valor de 7,62 mmh-1 ou 

0,127 mmmin-1 expresso na (Tabela 3 e 4). 

 A área do jardim: 0,013 (ha), obtida através do projeto arquitetônico  

 Gradiente hidráulico: 1 (mm-1), comumente utilizado por Urbonas, 

1996 a favor da segurança. 

 

 

Qin = C.I.A/360 1,25.Q K At G

Vazão de pico

Acréscimo da 

vazão de pico

Método Suéco

Condutividade 

Hidráulica

Área do fundo da baca

de infiltração
Gradiente hidráulico

(ha) (m
3
s

-1
) (m

3
s

-1
) (mmmin

-1
) (m

2
) mm

-1

0,013 0,0025 0,00311 0,127 5,2 1

0,013 0,001914 0,00239 0,127 5,2 1

0,013 0,001570 0,00196 0,127 5,2 1

0,013 0,001044 0,00131 0,127 5,2 1

0,013 0,000649 0,00081 0,127 5,2 1

0,013 0,000480 0,00060 0,127 5,2 1

0,013 0,000280 0,00035 0,127 5,2 1

0,013 0,000161 0,00020 0,127 5,2 1

0,013 0,000116 0,00014 0,127 5,2 1

0,013 0,000092 0,00011 0,127 5,2 1

0,013 0,000066 0,00008 0,127 5,2 1

0,013 0,000052 0,00006 0,127 5,2 1

0,013 0,000043 0,00005 0,127 5,2 1

0,013 0,000037 0,00005 0,127 5,2 1

Área de contribuição 
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A partir dos dados demonstrados até agora, foi elaborada uma tabela final (Tabela 

7), onde pode-se observar a máxima diferença entre os volumes de entrada e saída do 

jardim, ou seja, o volume que fica armazenado. 

 

Tabela 7 – Volume armazenado no Jardim 1 

Fonte: Própria do Autor 

 

As linhas em verde foram destacadas, visto que o volume máximo obtido 

foi de 9,3 m3, contudo segundo Tomaz (2011), não basta calcular somente o 

volume máximo detido, a profundidade máxima de dimensionamento do jardim 

de chuva com bacia de infiltração, (dmáx) deve satisfazer a relação expressa na 

Equação 17:  

𝑑𝑚á𝑥 = 𝑓 𝑥 𝑇𝑠 

 

Onde, o tempo adotado por este trabalho foi de 48 horas conforme adotado 

por Urbonas (1996), assim obteve-se: 

𝑑𝑚á𝑥 = 7,62 𝑚𝑚ℎ−1 𝑥 48 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

dmáx = 365,76 mm (profundidade máxima admissível do jardim com bacia 

de infiltração). 

 O valor encontrado segundo a tabela 7 foi de 357,6 milímetros, ou seja, 

a profundidade encontrada é menor do que a máxima admissível, portanto o 

dimensionamento pode ser executado com êxito. 

Vazão de infiltração no 

solo (Qout)
Vout Vin max (Vin-Vout)

Darcy

Q = (K x G x At)
percolação entra diferença

m
3
s

-1
(m

3
) (m

3
) (m

3
) (m)

0,000011 0,01 1,87 1,86 0,3576

0,000011 0,01 2,87 2,86 0,5495

0,000011 0,02 3,53 3,51 0,6756

0,000011 0,04 4,70 4,66 0,8961

0,000011 0,08 5,84 5,76 1,1072

0,000011 0,12 6,48 6,36 1,2235

0,000011 0,24 7,57 7,33 1,4103

0,000011 0,48 8,69 8,21 1,5798

0,000011 0,71 9,38 8,67 1,6664

0,000011 0,95 9,89 8,94 1,7187

0,000011 1,43 10,64 9,22 1,7722

0,000011 1,90 11,21 9,30 1,7893

0,000011 2,38 11,66 9,28 1,7855

0,000011 2,85 12,05 9,19 1,7682

Profundidade 

do Jardim de Chuva  

com bacia de infiltração
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Para tirar a prova real utilizamos a Equação 18 em que: 

 

𝑇𝑠 =
𝑑

𝑓
 

 

𝑇𝑠 =
357,6𝑚𝑚

7,62𝑚𝑚ℎ−1
 

 

𝑇𝑆 = 46,92 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

 

A partir da profundidade encontrada e satisfazendo a equação 18, pode-se 

observar que o jardim de chuva com bacia de infiltração se enche em 10 minutos 

e o volume detido foi de 1,86 m3.  

Vale ressaltar, que para melhoria da qualidade das águas pluviais conforme 

WQv, com first flush de 10mm (Jardim de chuva), para a mesma área, o volume 

encontrado é de: 

𝑅𝑣 =  0,05 +  0,009 𝑥 𝐴𝐼 

Onde: 

 

 Rv = 0,05 + 0,009 x 50  

 Rv = 0,5 (conforme a Tabela 5) 

 

𝑊𝑄𝑣 = (
𝑃

1000
) 𝑥 𝑅𝑣 𝑥 𝐴 

 

 WQv = (10/1000) x 0,50 x 5,2m2 

 WQv = 0,026 m3 
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Nota*: Os outros dois jardins foram dimensionados da mesma forma. 

Assim, serão demonstradas somente as (Tabelas 8 e 9), referentes aos volumes 

armazenados. 

 

Tabela 8 – Volume armazenado Jardim 2 

Fonte: Própria do Autor 

Volume encontrado foi de: 2,85 m3 máximo admissível 

 

 

Tabela 9 – Volume armazenado Jardim 3 

Fonte: Própria do Autor 

Volume encontrado foi de: 3,49 m3 máximo admissível 

 

Vazão de infiltração no 

solo (Qout)
Vout Vin max (Vin-Vout)

Darcy

Q = (K x G x At)
percolação entra diferença

m
3
s

-1
(m

3
) (m

3
) (m

3
) (m)

0,000017 0,01 1,87 1,86 0,2380

0,000017 0,02 2,87 2,85 0,3655

0,000017 0,03 3,53 3,50 0,4491

0,000017 0,06 4,70 4,64 0,5949

0,000017 0,12 5,84 5,72 0,7330

0,000017 0,18 6,48 6,30 0,8080

0,000017 0,36 7,57 7,21 0,9249

0,000017 0,71 8,69 7,98 1,0227

0,000017 1,07 9,38 8,31 1,0652

0,000017 1,43 9,89 8,46 1,0848

0,000017 2,14 10,64 8,50 1,0901

0,000017 2,85 11,21 8,35 1,0709

0,000017 3,57 11,66 8,10 1,0380

0,000017 4,28 12,05 7,77 0,9959

Profundidade 

do Jardim de Chuva  

com bacia de infiltração

Vazão de infiltração no 

solo (Qout)
Vout Vin max (Vin-Vout)

Darcy

Q = (K x G x At)
percolação entra diferença

m
3
s

-1
(m

3
) (m

3
) (m

3
) (m)

0,000022 0,01 1,87 1,85 0,1765

0,000022 0,03 2,87 2,84 0,2709

0,000022 0,04 3,53 3,49 0,3326

0,000022 0,08 4,70 4,62 0,4399

0,000022 0,16 5,84 5,68 0,5406

0,000022 0,24 6,48 6,24 0,5944

0,000022 0,48 7,57 7,09 0,6753

0,000022 0,96 8,69 7,73 0,7362

0,000022 1,44 9,38 7,94 0,7561

0,000022 1,92 9,89 7,97 0,7589

0,000022 2,88 10,64 7,76 0,7392

0,000022 3,84 11,21 7,37 0,7015

0,000022 4,80 11,66 6,86 0,6535

0,000022 5,76 12,05 6,29 0,5988

Profundidade 

do Jardim de Chuva  

com bacia de infiltração
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Volume total das águas da chuva armazenado nos jardins dimensionados: 

𝑉𝑡 =  𝑉𝐽𝑑1 +  𝑉𝐽𝑑2 +  𝑉𝐽𝑑3 

 Vt = 1,86 m3 + 2,85 m3 + 3,49 m3 

 Vt = 8,2 m3  

 

4.3      Volume do Reservatório 

 

Seguindo a metodologia descrita no item 3.3.10 obtivemos por meio da 

tabela 10 os seguintes resultados: 

 

Tabela 10 – Obtenção do maior volume de reservatório 

Fonte: Própria do Autor 

Ao analisar os a tabela, obteve-se que o maior volume produzido foi de 

235,94 m3 e a sua vazão de entrada respectiva, Qentrada = 0,203 m3s-1 , ou seja, 

sua vazão pós impermeabilização utilizando C = 0,69 

Conforme dimensões apresentadas o reservatório terá um volume total de: 

O Reservatório será composto por 40 aduelas com dimensões de 3,00 m 

de largura x 2,50 m x 1,00 m de comprimento e terá 2,00 m lâmina de água, 

sendo o Volume unitário de aduela Volume 6,0 m3, totalizando em um volume 

total: 

TC QSAIDA TR I AREA C Q ENTRADA vs

10 0,168 100 189,51 1,06 0,69 130,4

10 0,168 100 144,03 1,06 0,69 200,23

10 0,168 100 117,55 1,06 0,69 228,62

10 0,168 100 99,99 1,06 0,69 235,94

10 0,168 100 87,39 1,06 0,69 230,67

10 0,168 100 77,87 1,06 0,69 217,2

10 0,168 100 70,4 1,06 0,69 198

10 0,168 100 64,35 1,06 0,69 174,44

10 0,168 100 59,36 1,06 0,69 147,76

10 0,168 100 55,16 1,06 0,69 118,54

10 0,168 100 51,57 1,06 0,69 87,255

10 0,168 100 48,46 1,06 0,69 54,24

10 0,168 100 45,74 1,06 0,69 19,822

10 0,168 100 43,34 1,06 0,69 -15,77

10 0,168 100 41,2 1,06 0,69 -52,46

10 0,168 100 39,29 1,06 0,69 -89,87

150 0,08377163

160 0,079888043

100 0,112156387

110 0,104856868

120 0,09853333

130 0,093002776

140 0,088122875

50 0,177689388

60 0,158332448

70 0,143143757

80 0,13084234

90 0,120696213

DURAÇÃO DA CHUVA

10 0,385329167

20 0,292855047

30 0,239013475

40 0,203308867
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Volume total = 6,00 x 40 = 240 m3, Obs: A aduela e saída não foi 

contabilizada no cálculo do volume total. 

 

4.3.1    Dimensionamento do orifício de fundo / regulador de vazão  

 

A vazão adotada para o orifício de fundo será a vazão da bacia antes de 

ser impermeabilizada, portanto:  

QMÁXIMA = 0,168 m3s-1  

Adotando a formula do cálculo do orifício, temos:  

 Q = Cd x A x (2 x g x h) 0,5 , 0,168 = 0,62 x A x (2 x 9,81 x 2)0,5  

 Q = vazão; Q=0,168 m3/s.  

 Cd= coeficiente de descarga; Cd=0,62 de acordo com a bibliografia 

de Plínio Tomaz.  

 A=area da seção; A= π D2 / 4; 0,056 = π D2 / 4.  

 g = aceleração da gravidade; g=9,81 m/s².  

 h= carga hidráulica; h=2,00 m  

 A = 0,056 m2, adotando 1 tubo como orifício diâmetro de: 

D=0,235mm.  

Portanto, para aumentar a segurança adotaremos um diâmetro comercial 

menor para o extravasor de fundo do reservatório que deverá ser de 200 mm.   

 

4.4      Lançamento Final  

 

Os efluentes captados no empreendimento Barão da Serra serão 

encaminhados para o Reservatório de Detenção 02 de = 240,00 m³, (Figura ) 

que após, suas extravasões, serão encaminhados em conjunto com as águas 

pluviais dos Condomínios Barão de Linhares e Barão de Barcellos, por uma rede 

em faixa de servidão até uma Caixa Coletora “20”, existente e em seguida, por 

rede também existente de diâmetro de 1.200 mm e inclinação i = 6,27%, suas 
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águas atravessam sob a Rodovia Professor João Hipolito Martins SP – 209, 

interligando a galeria de águas pluviais ao sistema público existente, 

desaguando no Córrego Desbruado e posteriormente na Bacia do Ribeirão 

Lavapés. 

 

 

 

5. Considerações Finais 

5.1 Conclusões 

 

O desenvolvimento de técnicas e alternativas no manejo das águas pluviais 

de maneira sustentável, para melhoria da qualidade ambiental e urbana de uma 

população e no meio em que vivemos é essencial. Isto se dá pelo fato de que 

essas alternativas ocasionam numa melhora perante aos efeitos negativos do 

processo de urbanização. 

Este trabalho, foi conduzido de maneira a despertar uma maior atenção as 

técnicas mitigadoras das águas pluviais, ocasionadas pelo impacto da 

urbanização. Estes dispositivos estão se alavancando cada vez mais nos dias 

de hoje, e cabe a comunidade cientifica e governamental darem uma maior 

atenção a estes instrumentos. 

Sobre o método de compensação das águas pluviais utilizado, este, 

demonstrou uma taxa de retenção bastante significativa em meio as técnicas 

normalmente aplicadas. 

Após as comparações com o volume de entrada na primeira caixa da 

drenagem interna, do empreendimento Barão da Serra foi possível constatar 

uma redução de 8,2 m3 no volume de água.  
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5.2 Sugestões 

 

Pesquisas sobre a eficiência de técnicas compesatórias que auxiliem os 

sistemas de drenagem existentes são essenciais, pelo fato de minimizar os 

problemas causados pela urbanização e o crescente aumento das áreas 

impermeáveis. 

A utilização dos jardins de chuva como técnica compensatória no manejo 

das águas pluviais, ainda esta defasada em comparação a outros países, tendo 

em vista os parâmetros relacionados a sua eficácia. 

Contudo, a integração do meio científico para com estas funcionalidades 

em meio urbano é de fato muito promissora, e desejável em meio aos dias de 

hoje. Ações, orientações e engajamento destas técnicas perante aos 

profissionais envolvidos, de fato trará avanços para o futuro das cidades 

urbanas. 
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