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RESUMO – No DF, o processo de ocupação da região denominada Assentamento 26 de Setembro 

vem ocorrendo de maneira acelerada e desordenada, trazendo ameaças às nascentes e à qualidade das 

águas dos rios da região, já muito impactados pelas áreas urbanas existentes. Ocupação semelhante 

em área próxima trouxe como consequência alagamentos frequentes e a necessidade de obras de 

drenagem de alto custo e difícil execução. Este trabalho visa avaliar os impactos hidrológicos 

provocados pela urbanização da região, estimando os hidrogramas produzidos pela área sob diferentes 

cenários de ocupação: condições de pré-desenvolvimento, ocupação intermediária, atual e situação 

de ocupação plena. O hidrograma gerado pelo desenvolvimento pleno foi estimado aplicando o índice 

curva-número (CN) utilizado na modelagem do cálculo de vazões da região de Vicente Pires, 

localizada a jusante da área de estudo com características de desenvolvimento urbano similares. Os 

resultados mostram que a urbanização plena nos mesmos padrões da ocupação vizinha, sem adoção 

de medidas compensatórias, pode levar a vazões de pico mais de três vezes superiores às vazões de 

pré-desenvolvimento. 

 

ABSTRACT– In the Federal District, Brazil, the process of urban occupation of the region known 

as Assentamento 26 de Setembro has been taking place in an accelerated and disordered manner, 

causing problems to the water springs and to the water quality of the rivers in the region, already very 

impacted by the existing urban areas. A similar occupation in a nearby area resulted in frequent 

flooding and the need for high-cost drainage works that are difficult to perform. This work aims to 

assess the hydrological impacts caused by the urbanization of the region, estimating the hydrographs 
obtained by the area under different occupation scenarios: pre-development conditions, intermediate, 

current occupation and full occupation situation. The hydrograph generated in the full development 

scenario was estimated by applying the curve-number index (CN) used for the Vicente Pires flow 

calculation, located downstream from the study area with similar urban development characteristics. 

The results show that, in the absence of compensatory measures, full urbanization in the same patterns 

as neighboring occupations can lead to peak flows more than three times higher than pre-development 

flows. 
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INTRODUÇÃO 

 No Brasil, necessidade de moradias e falta de fiscalização favorecem a atuação de agentes 

clandestinos, que acabam por definir uma configuração urbana desordenada, ocupar áreas agrícolas 

e prejudicar as de interesse ambiental. 

A situação do DF, no que diz respeito ao ordenamento territorial, apresenta-se de forma 

diferente daquela observada na maioria dos estados, em que o poder público atua mais restritamente 

como provedor de redes urbanas e regulador do modelo de urbanização.  Dada a política de 

expropriação que precedeu a mudança da capital, o DF é detentor de boa parte das terras que 

circundam a região do Plano Piloto, o que facilita a implementação de políticas e permite 

estabelecimento de novos assentamentos, bairros e cidades, bem como a determinação de tipologias 

urbanísticas empregadas. 

Todavia, o crescimento populacional do DF, que entre 1991 e 2010 foi de 60,25% (IBGE, 

2010), gerou alta demanda por moradias em regiões próximas ao Plano Piloto de Brasília e a 

supervalorização dos preços dos imóveis no DF, impulsionando a ocupação irregular.  

O Assentamento 26 de Setembro é uma dessas áreas recentes de ocupação irregular e apresenta 

forte tendência à urbanização. Essas terras, de posse da União, configuram uma oportunidade de 

realização de políticas urbanas mais inclusiva e da promoção de melhores práticas para ocupação do 

espaço urbano. 

Uma questão que deve ser considerada para o estabelecimento de infraestruturas e 

empreendimentos é a da impermeabilização, causada pela redução da cobertura vegetal da superfície 

de bacias hidrográficas e das áreas de infiltração (Adasa, 2018). A impermeabilização impacta 

diretamente o escoamento superficial das águas pluviais, aumentando o volume de água escoada, e a 

vazão de pico, antecipando a sua ocorrência. 

Diversas são as medidas que podem ser aplicadas para o controle do escoamento promovido 

pela impermeabilização de áreas urbanizadas. Dispositivos de baixo impacto têm sido desenvolvidos 

com o intuito de promover reduções de vazão por meio de intervenções urbanas menos impactantes. 

Low Impact Developments (LIDs) podem ser empregadas em diferentes escalas, fazendo com que o 

sistema de drenagem implantado não modifique o comportamento hidrológico natural da bacia. Desse 

modo, torna-se fundamental conhecer as vazões naturais e as resultantes do desenvolvimento urbano.  

 Estudos hidrológicos podem ser conduzido mediante a utilização do modelo  SWMM (Storm 

Water Management Model), modelo hidrológico de manejo de águas pluviais desenvolvido para 

permitir a previsão da quantidade e qualidade da água em sistemas de drenagem para determinado 

cenário. O PCSWMM, disponibilizado pela Computational Hydraulics International (CHIWATER), 

implementa o modelo SWMM em interface com Sistema de Informação Geográfica. 
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Mediante essa ferramenta, são avaliados os impactos hidrológicos da ocupação da área do 

Assentamento 26 de Setembro nos anos de 2000, 2010 e 2020, detectando a evolução dos usos e 

ocupações do solo ao longo dos 20 anos e aplicando o parâmetro adimensional curva-número. Para o 

cenário futuro, o hidrograma, gerado pelo desenvolvimento pleno, foi estimado utilizando o índice 

curva-número (CN) utilizado na modelagem do cálculo de vazões da região de Vicente Pires, 

localizada a jusante da área de estudo com características de desenvolvimento urbano similares. 

 

METODOLOGIA 

Neste estudo foram avaliados os impactos hidrológicos causados pela urbanização na área 

conhecida como Assentamento 26 de Setembro, localizada nas proximidades da região central de 

Brasília – a 10 km do Eixo Monumental – inserida na cabeceira de duas importantes unidades 

hidrográficas do Distrito Federal: Riacho Fundo e Córrego do Bananal (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Localização geográfica do Assentamento 26 de Setembro. 

 

Área de Estudo 

 A Figura 2 representa a situação da região frente aos divisores de água naturais, tendo no 

exutório a Estação Fluviométrica 60477680, no caso do Riacho Fundo, e a confluência dos córregos 

Poço d'Água e Ribeirão Bananal, no caso do Bananal. Enquanto o Riacho Fundo é tributário do Lago 

Paranoá, o Córrego Bananal abastece o lago Santa Maria, ambos importantes mananciais do DF. Este 
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último está inserido dentro do Parque Nacional de Brasília, criado para proteger suas águas. Assim, 

é fundamental que a qualidade seja preservada e as águas de drenagem da área urbanizada do 

Assentamento 26 de Setembro não atinjam este manancial. A área de estudo não reflete, portanto, a 

morfologia natural, mas uma subdivisão urbanística, que considera a rede de drenagem a ser 

implantada, identificando-se com a inteira extensão do Assentamento 26 de Setembro (Figura 3). A 

superfície da área de estudo é igual a 13,16 km². 
 

 

Figura 2 – Situação do Assentamento 26 de Setembro frente aos divisores de água naturais. 
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Figura 3 - Redefinição da área de drenagem para proteção do manancial de Santa Maria. 

 

A escolha da área de estudo está relacionada com a expansão urbana que está ocorrendo no 

DF e que pode comprometer a qualidade dos recursos hídricos da região. A Bacia do Riacho Fundo 

está entre as áreas mais exploradas para fins residenciais. Sua situação é particular pela forma com 

que vem sendo ocupada, irregular e desordenada, colocando em risco a qualidade da água do Lago 

Paranoá, que desde 2017 é utilizado como manancial de abastecimento, além de suas importantes 

funções paisagísticas e de recreação. Há ainda, a jusante da área de estudo, a região de Vicente Pires, 

que, para as alterações no presente trabalho avaliadas, deve ser afetada com maior frequência pelas 

inundações que já a afligem.  

O Assentamento 26 de Setembro apresenta forte tendência à urbanização. As ocupações na 

região, inicialmente destinada à atividade agrícola, vêm se intensificando desde 2009. Esse processo 

desordenado de ocupação ocorre sem a implantação da devida estrutura de saneamento: serviços de 

drenagem, coleta e tratamento de esgotos, abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos. 
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Uso e Ocupação do Solo 

Para análise de uso e ocupação do solo ao longo do tempo da área de estudo, foi utilizado o 

método de classificação supervisionada com o plugin Dzetsaka no software QGIS 3.10.4. Foram 

utilizadas bandas multiespectrais do sensor OLI do satélite Landsat 7, órbita/ponto 221/71, de 

01/07/2000 e 24/04/2010 e bandas multiespectrais do sensor OLI do satélite Landsat 8, órbita/ponto 

221/71, de 14/06/2020.  

A estimação dos valores do parâmetro adimensional curva-número (CN) para os anos 2000, 

2010 e 2020 foi realizada a partir dos mapas de uso e ocupação do solo gerados por meio da 

classificação feita na área de estudo. A definição dos valores desses parâmetros possibilitou a 

aplicação do Método SCS (1986), utilizando a adaptação feita para o Brasil por Tucci (1993), para o 

cálculo da geração chuva-vazão. 

 

Geomorfologia e a Interface com a Rede Viária 

Por meio das ferramentas de geoprocessamento do software ArcGIS 10.6.1 e utilizando as 

curvas de nível de 5 metros do ano de 2009 obtidas no GeoPortal - DF, foi produzido o mapa 

hipsométrico da área de estudo. A partir de imagens do satélite Maxar capturadas em 16/06/2018, foi 

efetuada a digitalização das principais vias do Assentamento 26 de Setembro.  

 

Modelagem Hidrológica 

 Para a determinação da parcela da chuva que escoa superficialmente (precipitação efetiva), 

foi utilizado o Método SCS. 

A modelagem do sistema de drenagem foi realizada com o uso do programa PCSWMM, 

desenvolvido pela CHIWATER, que permite o acoplamento direto do modelo SWMM da EPA ao 

Sistema de Informações Geográficas (SIG).  

A simulação do processo chuva-vazão foi realizada aplicando o modelo a quatro estágios de 

uso e ocupação do solo, inicial (2000), intermediário (2010), atual (2020) e cenário futuro, aplicando 

índice de ocupação semelhante ao da região administrativa Vicente Pires. 

Para a determinação da chuva de projeto, foi utilizada a curva intensidade-duração-frequência 

(idf) de Brasília recomendada pelo PDDU (2009), a duração de 24 horas e o tempo de retorno de 10 

anos. O hietograma foi obtido utilizando o método dos blocos alternados, com blocos a cada 5 

minutos. Essa chuva de projeto é utilizada para avaliação dos sistemas de drenagem pela Novacap 

(2019), que utiliza a vazão de pré-desenvolvimento estabelecida pela Adasa na Resolução nº 9/2011. 

  



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

7 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  

RESULTADOS 

  

Caracterização da área de estudo 

 Os resultados da classificação supervisionada realizada utilizando o software QGIS 3.10.4 da 

área de estudo mostram que a área urbana total da área de estudo no ano 2000 era praticamente 

inexistente. Já em 2010, registravam-se os primeiros indícios de construções, ocupando em torno de 

3% da área total. Para 2020 é possível constatar que a urbanização se acentua na região, alcançando 

22% da área (Figura 4).  

 

Figura 4 – Evolução do uso e ocupação do solo da área de estudo. 

 

A morfologia acidentada da região (Figura 5) e a abertura de estradas perpendicularmente às 

curvas de nível (Figura 6) aumentam erosão, carreamento de sólidos, velocidade de escoamento 

superficial e diminuição do tempo de concentração. A erosão é bastante prejudicial para as técnicas 

compensatórias, uma vez que o fenômeno contribui para o assoreamento de estruturas de 

armazenamento e para a colmatação de estruturas de infiltração. Portanto, para a utilização dessas 

técnicas na região, deve-se considerar a possibilidade de implantação de sistemas de pré-tratamento 

a montante das estruturas (Baptista et al, 2005). 
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Figura 5 - Mapa hipsométrico da área de estudo. 

 

Figura 6 - Rede viária e curvas de nível. 
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Análise Hidrológica 

Com base no mapeamento de solos realizado pelo Serviço Nacional de Levantamentos de 

Solos (Embrapa, 2004), a classe dominante na região estudada é Latossolo Vermelho, um tipo de solo 

mineral não hidromórfico e profundo, apresentando horizonte B latossólico muito espesso. Cruzando 

as informações do tipo de solo e de uso e ocupação identificados anteriormente, foi possível definir 

o parâmetro curva-número (CN) para a área de estudo nos três momentos analisados (Tabela 1). Para 

o cenário futuro, foi adotado o CN atual da Região Administrativa de Vicente Pires. 

 
Tabela 1 - Valores de CN para cada cenário de simulação. 

 2000 2010 2020 Cenário Futuro 

CN 42,46 45,98 56,77 68 
 

Analisando a vazão de pico nos diferentes momentos, nota-se que o cenário de pré-

desenvolvimento, relativo à situação do ano 2000, apresentou pico em torno de 7,5 m³/s. Para o 

cenário de 2010, houve aumento de 19%, e, no cenário atual, o incremento observado foi em torno 

de 94% em relação à situação de pré-desenvolvimento, mesmo com expansão urbana ainda inicial. 

No cenário futuro, a vazão de pico observada foi aproximadamente 212% superior à de pré-

desenvolvimento.  A Figura 7 apresenta na parte superior o hietograma, em mm/h, da chuva de projeto 

e na parte inferior os hidrogramas, em m³/s, nos diferentes cenários. 

O estudo foi realizado sem considerar a implantação da rede de drenagem, que concentra a 

vazão escoada, sobrecarregando o corpo hídrico receptor e agravando os problemas de alagamento 

de inundação na Região Administrativa de Vicente Pires. Dessa forma, devem ser consideradas 

técnicas compensatórias que permitam manter invariado o regime hidrológico da bacia. 
 

 

Figura 7 – Hidrogramas do exutório do Assentamento 26 de setembro nos quatro cenários analisados. 
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CONCLUSÃO  

 O presente trabalho mostra que a ocupação desordenada da área em estudo pode levar a 

consequências desastrosas em termos das vazões de escoamento superficial geradas, indicando a 

necessidade de estabelecimento de planejamento e controle para que a ocupação se dê de forma mais 

controlada, apenas nas áreas mais adequadas e permitindo a manutenção de espaços para a 

implantação de técnicas compensatórias com a finalidade de evitar o sobrecarregamento do corpo 

hídrico receptor e o agravamento de problemas de inundação em regiões a jusante do Assentamento 

26 de Setembro. 
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