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RESUMO – Este trabalho tem como objetivo analisar a expansão da área de contribuição para uma 

lagoa de detenção já existente, assim como a proposição e dimensionamento de uma rede de drenagem 

para essa área de expansão, considerando as dificuldades existentes devido à pouca diferença de nível 

entre a área a ser drenada e a lagoa de detenção. Utilizou-se o modelo SWMM para desenho desse 

novo sistema de drenagem e para as análises de dois cenários com diferentes precipitações. O sistema 

proposto consegue abater as vazões para respeitar legislações locais, mas as simulações mostraram 

haver problemas de drenagem na atual área de contribuição que não podem ser solucionados pela 

lagoa de detenção. Foi mostrado pelas simulações que a rede de drenagem projetada para a área de 

expansão conseguiria, em ambos cenários, amortecer a vazão de pico obedecendo as normas locais, 

sem alagamentos ou inundações. 
 

ABSTRACT – This work aims to analyze the expansion of the contribution area to a pre-existing 

detention pond, as well as the proposition and design of a drainage system for this expansion area, 

considering the existing difficulties imposed by the small topographical level difference between the 

area and the pond. SWMM model was used to make this urban drainage system and to analyze two 

scenarios with different precipitations. The proposed system is able to dampen the system flow to be 

in compliance with local legislations, but the simulations showed urban drainage problems that can’t 

be solved by the detention pond. Simulations also showed that the urban drainage system designed 

for the area of expansion would be able to dampen the peak flow according to local regulations with 

no flooding, in neither scenario. 
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INTRODUÇÃO 

 Sistemas de drenagem urbana sustentáveis são necessários com o crescimento e expansão das 

cidades (Oliveira et al. 2019). Soluções “clássicas” de drenagem compostas apenas por condutos, 

galerias e poços de visita são antiquados por não resolverem o problema, apenas o transferem a 

jusante (Righetto, 2009; Baptista et al. 2011). Uma alternativa mais moderna são as LIDs (“Low 

Impact Developments”) que auxiliam na infiltração ou retenção da água (Baptista et al. 2011), como 

lagoas de detenção que retém a água pluvial auxiliando na amortização de vazões e melhorando a 

qualidade do efluente, por meio da  sedimentação dos poluentes (Campana et al. 2007; Luk, 1999). 

 Em Brasília – DF, uma lagoa de detenção existente já foi estudada e observou-se 

superdimensionamento (De Paula, 2019). Volken (2018) notou que a lagoa consegue abater vazões 

vindas de chuvas com um tempo de retorno de 290 anos enquanto De Paula (2019) monitorou a lagoa 

nos anos de 2018 e 2019 notando um abatimento da vazão em mais de 90 %. Existem áreas no entorno 

dessa lagoa que não possuem um sistema de drenagem e, pela capacidade ociosa da lagoa, poderiam 

lançar as águas pluviais para ela – otimizando o seu uso. 

 Para tal, fez-se o uso de modelagem hidrológica com o modelo SWMM (“Storm Water 

Management Model”), bem documentado na literatura para análises quantitativas e qualitativas de 

problemas de drenagem urbana no Brasil (Silva, 2020; Tsuji, et al. 2019). 

 O presente trabalho analisa o uso desse modelo para estudo de ampliação do uso de uma lagoa 

de detenção já existente no Guará, Brasília, por meio de uma possível ampliação da área de 

contribuição. É proposto um sistema de drenagem (seguindo recomendações dos órgãos competentes 

locais) para a nova área de contribuição de modo a otimizar o uso da lagoa já existente. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

 O Distrito Federal (DF) é localizado na cabeceira de três regiões hidrográficas que totalizam 

sete bacias hidrográficas internas do DF. Essas, por sua vez, são subdivididas, dentro do DF, em 41 

UHs (Unidades Hidrográficas). O presente trabalho abrange parte de duas delas, a UH Lago Paranoá 

e a UH Riacho Fundo – ambas estão na mesma bacia hidrográfica do Lago Paranoá. 

 A área de estudo é mostrada na figura 1. Contornada de amarelo se encontra a atual área de 

contribuição (bacia original), com 767 ha, para a já existente lagoa de detenção – com 25,4 ha 

(contornada em verde). Essa lagoa está inserida dentro do Parque Ezechias Heringer, Guará II – DF 

(ARKIS, 2005). Juntamente, contornado de vermelho, se encontra o SOF Sul – a possível área de 

expansão (bacia de expansão) com 97 ha que atualmente não possui sistema de drenagem, para 

contribuir para a mesma lagoa. Ainda na figura 1 é possível notar o corpo receptor das águas urbanas 
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dessa região e o sistema de drenagem existente nessas áreas, mostrando apenas as galerias, condutos 

e poços de visitas. 

 Essa lagoa era originalmente utilizada como uma estação de tratamento de esgoto, sendo quatro 

lagoas de estabilização, que foi desativada em 1993 e redesenhada em 2007 para servir como uma 

lagoa de detenção (ARKIS, 2005). Por isso, suas dimensões foram predefinidas e acaba atuando com 

capacidade ociosa como mostrado em estudos locais (Volken, 2018; De Paula, 2019). 

 Os dados de drenagem da área de contribuição atual foram obtidos pelos dados disponibilizados 

pela ADASA (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal) encontrados 

no Geoportal (SEGETH, 2019).Também foram utilizadas curvas de nível de 1 metro e imagens do 

satélite SENTINEL, de 2019, disponibilizadas pelo Geoportal (SEGETH, 2019) assim como dados 

de pedologia da EMBRAPA (2004) para as análises da área. Utilizando um SIG (Sistema de 

Informações Geográficas) – nesse estudo foi usado o QGIS na versão 3.8.3 – foi possível a criação 

de um mapa de declividade, um MDT (Modelo Digital de Terreno) e um mapa de uso e ocupação do 

solo da região estudada. 

 

Figura 1 – Área de estudo com o atual sistema de drenagem urbana 
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 Como a bacia de expansão não possui nenhum sistema de drenagem (Figura 1), um sistema foi 

dimensionado para ela (com poços de visitas, condutos e galerias). Para tal, teve-se que seguir o termo 

de referência e especificações para elaboração de projetos de sistemas de drenagem pluvial no Distrito 

Federal (NOVACAP, 2019), o Manual de Drenagem Urbana (ADASA, 2018), a resolução 09/2011 

da ADASA e o Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU (GDF, 2009). Esses são uma das 

principais recomendações e legislações locais do DF, dos órgãos competentes. 

 Para dimensionar a rede de microdrenagem da área de expansão, seguiu-se as recomendações 

dos parâmetros para projetos de drenagem pluvial pela NOVACAP (2019) como a distância máxima 

entre poços de visitas, as velocidades mínimas e máximas, os coeficientes de rugosidade de Manning, 

o diâmetro mínimo da rede e o tirante máximo para galerias e seção plena. Não há uma declividade 

mínima ou máxima recomendada, essas estão indiretamente descritas pelas velocidades. 

 Os procedimentos para obtenção da outorga do lançamento de águas pluviais do DF são 

definidos por resolução específica (ADASA, 2011), no qual determina uma chuva de projeto com 

Tempo de retorno (TR) igual a 10 anos e limita a vazão específica para 24,4 L/(s·ha). Também são 

definidos critérios de dimensionamentos para lagoas de detenção, sejam elas de qualidade ou 

quantidade. Brasília possui uma única curva IDF (Intensidade, Duração e Frequência) recomendada 

– a obtida com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET desenhada no PDDU (2009). 

 Existem diferentes métodos para calcular o tempo de concentração de uma bacia – o maior 

tempo do percurso hidráulico mais longo de um ponto interno da bacia até o seu exutório – como 

Kirpich, Ven te Chow e Carter, entre outros (Canholi, 2014). Silveira (2005) analisou diversas bacias 

com características distintas (como área, declividade, se a bacia é urbana ou rural) para determinar 

qual o método (dentre vários) preferível para diferentes tipos de bacias. Para a área de estudo, o 

recomendado (seguindo o estudo de Silveira, 2005) é o método de Carter e, em segundo lugar, o 

método de Kirpich, como esse último também é recomendado pela ADASA (2018), ambos foram 

calculados nesse estudo. 

Modelagem PCSWMM 

 O PCSWMM é um programa que utiliza o modelo SWMM acoplado a um SIG e foi criado pela 

CHI Water – “Computational Hydraulics International” (Righetto, 2009). Nele foram importados os 

dados do sistema de drenagem existentes e foi criado um novo sistema de drenagem para o SOF Sul 

diretamente no programa. 

 O PCSWMM calcula o escoamento superficial pelo método SCS – também conhecido como 

Curva Número (CN), amplamente utilizado na literatura (Aguiar et al. 2007; Costa e Koide, 2014; 

Tsuji et al. 2019). O CN, é obtida de acordo com o uso e ocupação do solo, assim como o tipo de solo 

(obtido pela EMBRAPA, 2004). Para criação do uso e ocupação do solo, foi feita uma classificação 
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supervisionada, utilizando um SIG, com 4 classes: “campo”, “solo exposto”, “áreas urbanas” e “vias” 

– cada uma com um CN de, respectivamente, 35, 55, 85 e 98. Esses valores foram definidos com base 

no tipo de solo e pela literatura (Tucci, 1995). 

RESULTADOS 

 A carte de uso e ocupação do solo é mostrada na figura 2, com as cores seguindo o recomendado 

pelo IBGE (2013) e a carta de declividade da área de estudo (figura 3) caracterizam a região estudada. 

O tipo de solo na região toda é Latossolo Vermelho-Escuro e pertence (segundo Tucci, 1995) ao 

grupo hidrológico “A”. 

 Na bacia que já contribui para a lagoa de detenção (contornada de amarelo na figura 1), as 

porcentagens da área de campo, solo exposto, urbano e vias são de, respectivamente, 32%, 6%, 30% 

e 32%. Para a área de drenagem da região de expansão (SOF Sul), também vista na figura 1, as 

porcentagens da área de campo, solo exposto, urbano e vias é de, respectivamente, 44%, 3%, 34% e 

19%. 

 

Figura 2 – Carta de uso e ocupação do solo da área de estudo 
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Figura 3 – Carta de declividade da área de estudo 

Resultados modelagem PCSWMM 

 Foram inseridas as cartas mostradas anteriormente como dados de entrada no PCSWMM, o 

MDT criado a partir das curvas de nível e o sistema de drenagem existente e o criado para a área de 

expansão. Além desses dados, foram usadas duas chuvas de projetos para análise seguindo as 

recomendações (ADASA, 2018; NOVACAP, 2019). O tempo de concentração das bacias pelo 

método de Carter foi de 62 minutos para a atual área de contribuição e 24 minutos para a área de 

expansão. 

 Segundo recomendações da ADASA (2018), uma das precipitações (chamada aqui de chuva de 

projeto) possui duração de 24h, discretizadas em 5 minutos – aproximadamente 20 % do menor tempo 

de concentração das bacias. A outra precipitação (chuva crítica) é constante com duração igual ao 

tempo de concentração da bacia, portanto existe uma chuva crítica para cada bacia. O pico da chuva 

de projeto foi de aproximadamente 18,2 mm e o pico da chuva crítica foi de 9,1 mm para a bacia de 

expansão e 4,8 mm para a atual bacia de contribuição. 

 Pelo MDT criado, notou-se que não há cota o suficiente para lançar as águas do SOF Sul (área 

de expansão) para a atual lagoa de detenção por gravidade. Portanto, foi criada, dentro do PCSWMM, 

uma nova lagoa de detenção com a cota necessária. Essa lagoa do SOF Sul foi criada dentro da área 

da lagoa de detenção já existente e foi dimensionada a partir do PCSWMM, usando o hidrograma de 

saída da bacia de expansão e a vazão máxima permitida (figura 4). Seguindo legislação local, a vazão 

máxima permitida para a bacia do SOF Sul é de 2,2 m3/s (ADASA, 2018; NOVACAP, 2019). A área 

entre o hidrograma e a vazão máxima compreende o volume de água que precisa ser abatido e, 

portanto, define o volume necessário para a lagoa de detenção do SOF Sul (22.500 m3 nesse caso). 
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Figura 4 – Hidrograma de saída do SOF Sul com a vazão limitante de 2,2 m3/s 

 Com a nova lagoa de detenção do SOF Sul e redimensionando a lagoa existente (diminuiu 

devido a área utilizada para criação da nova lagoa), modelou-se os cenários no PCSWMM com ambas 

as chuvas – de projeto e a crítica. Um resultado da simulação 1D importante é a informação acerca 

dos poços de visitas inundados, com sua localização geográfica e duração (figura 5). A chuva de 

projeto gerou um volume de 158.278 m3 e 22.360 m3 para a atual área de contribuição e para o SOF 

Sul, respectivamente, enquanto a chuva crítica gerou um volume de 61.120 m3 e 15.040 m3 para elas. 

 

Figura 5 – Inundações nos PVs da área de estudo para ambas as chuvas. 
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 Como o sistema do SOF Sul foi dimensionado usando essas chuvas nesse cenário, era de se 

esperar que não houvesse inundação na simulação. Os dados mais detalhados das inundações da atual 

área de contribuição se encontram na tabela 1 – para as duas chuvas simuladas. 

Tabela 1 – Dados de inundação para a atual área de contribuição (sem SOF Sul) 

 Chuva de Projeto Chuva Crítica 

Volume efluente (m3) 158.278 61.120 

Volume total inundado (m3) 63.618 5.276 

No de PVs inundados 511 194 

% de PVs inundados 42 % 16 % 

Tempo máximo de inundação em 

um PV (horas) 
12,40 1,10 

Tempo médio de inundação em 

um PV (horas) 
0,06 0,04 

Tempo médio de inundação em 

um PV dado que esse sofreu 

inundação (horas) 

0,15 0,30 

  É possível notar que como a chuva de projeto tem um pico maior do que a chuva crítica, essa 

gera um volume muito maior de água do que a crítica, e mostra que a atual área de contribuição é 

bem deficitária para a chuva de projeto com quase metade dos poços de visitas ficando inundados 

algum tempo. Para resolver o problema visto na atual área de contribuição são recomendadas LIDs 

(“Low Impact Developments”) como trincheiras/valas/poços de infiltração ou vias com asfaltos 

permeáveis, entre outros. 

 Esses problemas de alagamento não podem ser resolvidos por soluções a jusante como as 

lagoas, que são importantes para o controle do lançamento das águas pluviais no corpo receptor. 

Nessa questão, as duas lagoas de detenção (a atual com dimensões reduzidas e a do SOF Sul criada 

nesse trabalho) são bem-sucedidas como mostra a figura 6. 

 Na figura 6 são mostrados os hidrogramas de entrada e saída da lagoa de detenção do SOF Sul 

(área de expansão) para ambas as chuvas. O abatimento segue a legislação específica, com a saída 

estando abaixo dos 2,2 m3/s. A eficiência desse pico é de 13 % e 11 % para as chuvas de projeto e 

crítica, respectivamente – com as vazões máximas dessas chuvas indo de 17,2 m3/s para 2,2 m3/s e 

12,8 m3/s para 1,4 m3/s. Como a lagoa do SOF Sul ocupa apenas 6 % da atual lagoa, essa continua 

apresentando folga em seu funcionamento como já mostrado por De Paula (2019) e Volken (2018). 
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Figura 6 – Hidrograma de entrada e saída da Lagoa de detenção do SOF Sul para as duas chuvas 

CONCLUSÃO 

 A rede de drenagem proposta tem condições de amortecer os escoamentos superficiais gerados 

nos dois cenários feitos (chuva de projeto e chuva crítica). 

 Para o caso estudado, a utilização de parte da área da lagoa, que tem volume maior que o 

atualmente requerido pela atual área de contribuição, seria a melhor solução, pois otimiza a estrutura 

já existente e amortece as vazões das águas pluviais de uma região que não possui sistema de 

drenagem. 

 Os problemas de alagamentos na atual área de contribuição não podem ser melhorados por 

lagoas a jusante do sistema, sendo recomendado a aplicação de LIDs nos locais mais sensíveis 

(próximo aos PVs que mais alagam). 
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