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LISTA DE SIGLAS E SÍMBOLOS 
 
PUB Previsão em Bacias Sem Dados 

Tr Tempo de Retorno 

CN Curva-Número 

P Precipitação Total 

Q Vazão 

Ia Perdas Iniciais 

S Armazenamento do solo 

UP Unidade de Planejamento ou Sub-bacia de controle 

PC Ponto de Controle ou Seção de Controle 

AD Área de Drenagem 

I Vazões de Entrada 

O Vazões de Saída 

S1 Armazenamento no início do intervalo de tempo 

S2 Armazenamento no final do intervalo de tempo 

I1 Vazões de Entrada no início do intervalo de tempo 

I2 Vazões de Saída no final do intervalo de tempo 

C Coeficiente de Descarga para o descarregador de fundo 

g Aceleração da gravidade 

∆z Diferença de nível entre montante e jusante 

B Largura do vertedouro 

Zw Cota da crista do vertedouro 

Satual Armazenamento atual 

Aperm. Áreas permeáveis 

Sperm. Armazenamento para áreas permeáveis 

Aimperm. Áreas impermeáveis 

Simperm. Armazenamento para áreas impermeáveis 

Vmicrores. Volume do microreservatório embutido no lote 

Smicrores. Armazenamento máximo do microreservatório no lote 

Asub-bacia Área da sub-bacia ou da Unidade de Planejamento 

Sresid. Capacidade máxima da camada superior do solo para áreas de 

residência 
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CNresid. Curva-Número de área de residência 

S´novo Armazenamento novo referente a soma do armazenamento 

residencial com o armazenamento dos microreservatórios 

Sreserv.filtragem Capacidade máxima da camada superior do solo para 

reservatórios de filtragem 

Vreserv.filtragem Volume de armazenamento do reservatório de filtragem 

S”novo Armazenamento novo referente a soma do armazenamento 

dos reservatórios de filtragem com o armazenamento atual 

Sfinal Armazenamento final 

CNfinal Curva-Número final 

N° mudasano Número de mudas plantadas no ano 

L Comprimento da zona de plantio para arborização 

Acopa Área da copa de uma árvore 

r Raio da copa de uma árvore 

CPD Com Plano Diretor 

SPD Sem Plano Diretor 

tc Tempo de Concentração 

Ltc Distância do ponto mais distante à seção principal 

H Desnível do ponto mais remoto à seção principal 

n Coeficiente de Rugosidade de Manning 

∆t Intervalo de tempo de resposta da bacia 

AMC Condição de Umidade Antecedente 
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