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MODELAGEM HIDRÁULICA-HIDROLÓGICA COMO FERRAMENTA 

GESTÃO AMBIENTAL: ESTUDO DO CANAL DE DRENAGEM DA 

REGIÃO ADMINISTRATIVA SANTA MARIA, DF.  
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RESUMO – A urbanização provoca alterações significativas relacionadas à quantidade e qualidade 

dos corpos de água em meio urbano. Nesse contexto, o gerenciamento dos recursos hídricos é 

atividade essencial para o convívio da cidade com suas águas. Diante desta problemática, é possível 

observar que a gestão das águas pluviais necessita cada vez mais da adoção de metodologias de 

monitoramento sistemático. Esse estudo, portanto, sugere o uso da modelagem hidrológica como 

ferramenta para análise das condicionantes do licenciamento ambiental dos sistemas de drenagem 

urbana. O objeto de estudo é o sistema de drenagem de Região Administrativa XIII – Santa Maria, 

que apresenta entre as condicionantes da sua licença ambiental, o fechamento do seu canal de 

drenagem. O presente projeto buscou analisar o sistema de drenagem de água dessa região por meio 

de simulação hidrológica realizada com o modelo SWMM. A simulação se mostrou uma boa 

ferramenta como apoio à decisão na gestão das águas pluviais urbanas, permitindo verificar que para 

a chuva de projeto o canal opera além da capacidade máxima e que a cobertura do canal não 

contribuiria para a adequação do sistema e poderia aumentar o risco de inundações e à integridade da 

própria estrutura.  

 

ABSTRACT– The growth of the cities causes significant changes in concern of the quantity and 

quality of water bodies in an urban environment. In this context, the management of water resources 

is essential activity for the peaceful coexistence between city and water. From that point, it is possible 

to say that the management of stormwater requires more and more systematic monitoring 

methodologies. This study, therefore, suggests that the use of hydrological modeling as a tool for 

analyzing the conditions of environmental licensing of urban drainage systems. The object of this 

study is the drainage system of Administrative Region XIII - Santa Maria, which presents, among the 

conditions of its environmental license, the closure of its drainage channel. The present project sought 

to analyze the water drainage system in this region through hydrological simulation performed with 

the SWMM model. The simulation proved to be a good tool to support decision-making in the 

management of urban stormwater and also this tool allows to verify that the channel`s design operates 

beyond its maximum capacity. Besides that, the channel coverage would not contribute to the 

adequacy of the system and could increase the risk of floods and the risks to the structure itself. 
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INTRODUÇÃO 

A urbanização de maneira rápida e desordenada acarreta num grande contingente populacional 

em um espaço reduzido, com grande competição pelos mesmos recursos naturais, afetando 

profundamente a biodiversidade e ecossistemas naturais. Com esse crescimento urbano, diversas 

alterações no meio ambiente são percebidas, provocando mudanças no ciclo hidrológico, relacionadas 

à quantidade, qualidade e regime dos corpos de água em meio urbano. 

A gestão das águas pluviais dentro do espaço urbano é fundamental para evitar os problemas 

decorrentes do crescimento urbano desordenado. A ordenação do espaço urbano se faz por meio da 

aplicação eficaz das legislações federal, estadual e municipal (RIGHETTO, 2009). As legislações que 

envolvem o manejo das águas e os sistemas de drenagem urbana estão relacionadas com recursos 

hídricos, uso do solo e licenciamento ambiental. 

O uso do solo tem como principais instrumentos para seu gerenciamento os Planos Diretores 

de Urbanização (PDUs). No Brasil, a Lei Federal N° 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto da 

Cidade, prevê a criação de PDU para todas as cidades com mais de vinte mil habitantes. Além disso, 

a Lei Federal nº 11.445/2007, Lei do Saneamento Básico, estabelece a disponibilidade, nas áreas 

urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais prevê a bacia hidrográfica como 

unidade de referência para as ações de planejamento, esteja ela inserida em um ou vários municípios. 

No Distrito Federal, o PDDU-DF e o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) - Lei 

Complementar nº 803 de 2009 - são os documentos orientadores na gestão do sistema de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas e uso do solo. Ademais, o Termo de Referência e Especificações 

para Projetos de Sistemas de Drenagem Pluvial da NOVACAP, elaborado em 2019, tem por 

finalidade disciplinar a execução dos projetos executivos de sistemas de drenagem pluviais no DF.  

Já o licenciamento ambiental estabelece os limites para construção e operação de canais de 

drenagem, regulado pela Política Nacional de Meio Ambiente Lei nº 6.938/1981 e pela resolução 

CONAMA nº 237/1997. Da mesma forma, a resolução CONAMA nº 001/1986 art. 2º, VII estabelece 

a necessidade de licença ambiental para “obras hidráulicas para drenagem”. 

As referidas disposições legais trouxeram um avanço significativo para a gestão das águas 

pluviais e, complementarmente, o licenciamento atua como um mecanismo de controle ambiental 

exigindo o cumprimento da legislação ambiental de forma a colaborar com a gestão ambiental em 

diversos aspectos. Complementar às leis, a modelagem hidrológica tornou-se como um importante 

instrumento de análise e controle das questões ambientais.  

A modelagem hidrológica dos sistemas de drenagem urbana pode ser utilizada para o 

planejamento, o dimensionamento e a operação de um sistema e podem ser entendidos como a 
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associação de modelos tipo chuva-vazão com modelos de propagação de escoamentos. Além disso, 

ferramentas como as de geoprocessamento trazem grandes facilidades de entrada de dados e de 

representação geométrica dos sistemas de drenagem sendo grandes aliadas aos modelos de drenagem 

urbana (RIGHETTO et al, 2009). 

Nesse contexto, o presente estudo propôs o uso da modelagem hidrológica para apoiar a tomada 

de decisão na gestão das águas pluviais urbanas. O objeto de estudo foi sistema de drenagem urbana 

da Região Administrativa XIII – Santa Maria com a finalidade de analisar o canal hidráulico da região 

e assim, obter subsídios para o gerenciamento e manejo do referido sistema.  

O sistema de drenagem da Região Administrativa de Santa Maria, DF é objeto de licença 

ambiental e é classificado como empreendimento de alto risco de poluição. A licença ambiental 

estabelece como uma de suas condicionantes a cobertura do canal em toda sua extensão. Portanto, 

com o auxílio do modelo SWMM avaliou-se o comportamento do canal, bem como pertinência dessa 

exigência e seus riscos.  

 

METODOLOGIA  

Caracterização da Área de estudo 

A área de estudo corresponde à Região Administrativa XIII - Santa Maria, localizada a 26 km 

de Brasília, no sudoeste do Distrito Federal (Figura 1). Santa Maria é delimitada por dois corpos 

hídricos: o Ribeirão Alagado e o Ribeirão Santa Maria, o corpo hídrico receptor das águas pluviais 

da cidade. A área de estudo foi objeto de estudo por Delci et al (2019), que avaliou a implantação de 

melhorias no sistema de drenagem a montante do canal. 

 
Figura 1 - Localização do empreendimento (Fonte: Infraestrutura de Dados Espaciais IDE-DF, 2020). 
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 A RA XIII – Santa Maria possui um canal hidráulico retangular e aberto, com extensão de 5,3 

km responsável pela condução e lançamento dos deflúvios gerados no local. A área de contribuição 

do canal configura zona urbana consolidada com predominância de áreas construídas e vias no uso 

do solo conforme é verificado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Uso do solo na área de contribuição do canal de Santa Maria em 2019. (Fonte: Infraestrutura de 

Dados Espaciais IDE-DF, 2020). 
 

Quanto à topografia, o canal e sua área de contribuição estão em uma região de grande desnível, 

a diferença de altitude na bacia de contribuição de 693 ha varia de 35 a 25 metros, já para o canal, 

enquanto a parte mais a montante do canal se encontram a 1.205 m de elevação, o lançamento a 

jusante da bacia de detenção está a 1.100 m de altitude 

A área se insere na bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Maria. A bacia de detenção do canal, 

prévia ao lançamento no Ribeirão Santa Maria, recebe também as águas pluviais da Área de 

Regularização de Interesse Social Porto Rico, ocupação urbana recente em processo de urbanização. 

Portanto, é importante estabelecer se esse dispositivo de amortecimento das vazões de pico já opera 

em seu limite apenas para o recebimento das vazões para as quais foi projetado. 

Modelagem hidráulica-hidrológica 

A análise e simulações foram realizadas por meio do programa SWMM, onde foi inserido o 

traçado do canal com coordenadas baseadas no projeto executivo. Para as simulações foram propostos 

dois cenários de simulação: cenário atual, que consistiu na análise do sistema de drenagem em sua 

forma original com canal aberto e o cenário alternativo, caracterizado pela simulação com o canal 

fechado.  
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Para simulação do cenário atual foram criados trechos de canal retangulares e abertos, de 

largura entre 2 e 6 metros, totalizando 5,3 km de extensão. Todo o canal tem 1,5 m de profundidade. 

O coeficiente de Manning para o canal de concreto foi de 0,013 (Novacap, 2019). A bacia de detenção 

do canal possui 17 mil m² e 5 metros de profundidade e foi descrita no ambiente de simulação por 

meio da equação de curva funcional a seguir, que descreve como a área do espelho d’água varia de 

acordo com a profundidade.  

𝐴 = 1,408,6 × ℎ1,744 

         em que 

(1) 

A: área do espelho d’água (m²);H: profundidade (m). 

A equação que descreve o comportamento do ponto de lançamento relaciona altura do nível 

d’água com a vazão:  

𝑄 = 41,29 × ℎ3,26 (2) 

em que 

Q: vazão (m³); h: profundidade (m). 

Ainda com base no projeto, foram delimitadas e medidas as sub-bacias hidrográficas, que 

totalizam 693,33 hectares de área de contribuição. A seguir são apresentadas as características das 

sub-bacias (Tabela 01).  

Tabela 01 – Características das sub-bacias. 

Sub-bacia Área (ha) 
Tempo de 

Concentração (min) 

1 415 4,43 

2 32 1,08 

3 156 2,11 

4 47,33 1,511 

5 43 35,43 

 

O método de quantificação do escoamento superficial e da infiltração escolhido foi o método 

da Curva Número (método SCS), classificando o CN pelo tipo de uso e ocupação. A ocupação do 

solo na bacia do canal de Santa Maria é composta, predominante, por áreas construídas e vias e em 

menor área, por vegetação campestre e solo exposto.  

Além disso, conforme apresenta a Tabela 02, foi estabelecida a porcentagem de solo 

impermeável para cada uma das cinco sub-bacias, considerando a contribuição das vias, canalizada 

para o canal por meio da rede de drenagem e considerando também as regiões permeáveis de solo 

exposto e vegetação campestre e savânica. O armazenamento em depressões na bacia de contribuição 

foi minimizado.  
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Tabela 1 – Valores do parâmetro CN e do coeficiente de Manning para cada tipo de uso do solo na bacia 

urbana estudada. (Fonte: Tucci, 1993; Porto, 2003). 

Tipo de uso do solo Classificação 
Porcentagem da área 

total 

Coeficiente de 

Manning 

Área Construída Impermeável 83,65% 
0,045 

Vias Impermeável 

Vegetação Campestre Permeável 16,34% 

0,025 Vegetação Savânica Permeável 

Solo Exposto Permeável 

 

Já a forma de escoamento foi adotada como a da onda dinâmica e a chuva de projeto foi 

determinada por meio da curva Intensidade – Duração – Frequência (IDF) (3), utilizando o Tempo 

de Retorno de 2 por especificação da NOVACAP na fase de elaboração do projeto. A partir da chuva 

de projeto, foi estimado o evento de precipitação pelo método dos Blocos Alternados, com uma 

duração de chuva de 24 horas discretizada em intervalos de 5 minutos.  A simulação foi realizada 

com objetivo de analisar o comportamento do canal aberto e fechado para o tempo de retorno de 2 

anos. 

A Curva IDF é definida no PDDU/DF conforme equação abaixo: 

𝐼 =  
1574,7 ∙ 𝑇𝑟0,207

(𝑡 + 11)0,884
 

em que   

I: Intensidade (mm/h); Tr: Tempo de Retorno (anos); t: tempo de duração da chuva (min). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados de entrada das características físicas da bacia em estudo inseridas no modelo SWMM 

possibilitaram analisar o comportamento do canal aberto e fechado para a chuva de projeto de 2 anos 

de Tempo de Retorno (Tr). Os resultados obtidos foram comparados com as especificações do Termo 

de Referência e Especificações para Elaboração de Projetos de Sistema de Drenagem Pluvial no 

Distrito Federal da NOVACAP 

A partir da simulação, foi possível identificar os pontos críticos do canal, ou seja, os pontos 

passíveis de extravasamento e sobrecarga. Para a chuva de projeto com tempo de retorno de 2 anos a 

cobertura do canal não diminui significativamente a vazão extravasada. No cenário com canal aberto, 

foram constatados 9 pontos de inundação, que derramaram 291.000 m³ nas margens do canal, 

podendo causar processos erosivos e danos à própria estrutura. Já para o canal fechado, verificou-se 

10 pontos de saturação do canal no mesmo horário, que extravasaram 290.952 m³.  
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Para um evento extremo, a chuva com tempo de retorno de 20 anos, há diferença no regime 

hidráulico do canal fechado, pois verifica-se o aumento do nível da água em uma região extensa, o 

que favorece danos à estrutura de cobertura e inundação. 

 

   

Figura 3 – Representação do comportamento do canal aberto (à esquerda) e fechado (à direita) na vazão de pico 

da chuva de 20 anos.  

 

 A Licença de Operação do sistema de drenagem de Santa Maria determina, como uma de suas 

condicionantes, o fechamento do canal. Os resultados obtidos na simulação para a chuva de projeto 

permitiram a comparação com os critérios estabelecidos pelo Termo de Referência para Projetos de 

Sistema de Drenagem Pluvial no Distrito Federal da NOVACAP. O mencionado Termo de 

Referência especifica a velocidade de escoamento máxima de 6 m/s para redes, canais e galerias e, 

ainda, estabelece que as galerias deverão ser dimensionadas para um tirante máximo de 0,90.  

A simulação no SWMM possibilitou verificar a velocidade de escoamento no canal fechado e 

foi constatado em vários pontos do canal velocidade acima do limite de 6,0 m/s estabelecido no Termo 

de Referência.  

 

Figura 5 – Representação da velocidade no canal fechado com a passagem da vazão de pico da chuva de 2 anos. 
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Ainda foi possível evidenciar que durante as vazões de pico para a chuva de projeto, em quase 

a totalidade do canal, o nível de água fica próximo do nível máximo do canal, acima do tirante 

máximo determinado no termo de referência, não havendo folgas na capacidade de vazão do canal 

para chuvas mais intensas e aumento da área impermeável na área de contribuição. Durante a 

passagem da vazão de pico o nível da água no canal ultrapassa o limite na maior parte da extensão do 

canal, chegando à borda do canal. 

A Figura 6 abaixo apresenta o perfil do canal fechado durante o evento de precipitação.  

 

Figura 6 – Perfil dos primeiros 3 km do canal fechado, vazão de pico para a chuva de Tempo de Retorno igual a 

2 anos. 

 

Dessa forma, verifica-se que apenas o fechamento do canal não favorece a adequação do 

sistema de drenagem aos critérios de projetos definidos pelo órgão competente.  

   

CONCLUSÃO 

O presente projeto simulou hidrológica e hidraulicamente o canal de drenagem instalado na 

Região Administrativa XIII – Santa Maria com objetivo de analisar o comportamento do canal 

coberto, conforme condicionante exigida pelo órgão ambiental local para licenciamento do sistema 

de drenagem. 

A modelagem hidrológica foi utilizada como ferramenta de verificação e gerenciamento do 

referido sistema a fim de se obter um diagnóstico da ação proposta pelo ato administrativo e, assim, 

auxiliar nas ações de planejamento e tomada de decisão, por meio do modelo SWMM. 

 Os resultados demonstraram que o fechamento do canal pode gerar alterações nas condições 

de escoamento, pois atualmente o canal já opera próximo do limite e apresenta inundações para a 

chuva de projeto. Dessa forma, previamente à cobertura do canal, acredita-se que o uso de estruturas 
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que promovessem o aumento da infiltração à montante do canal seria capaz de contribuir para a 

melhoria na operação do canal e do sistema de drenagem de Santa Maria.  

Finalmente, diante desta problemática, é possível observar a importância de integrar o contexto 

legal e uma visão global do sistema envolvido no momento da tomada de decisão. A análise das 

condicionantes do licenciamento ambiental de sistemas de drenagem deve utilizar ferramentas que 

possibilitem a verificação dos aspectos institucionais e eficiência na prestação do serviço.  

Por fim, foi possível verificar que modelo SWMM se comprovou como uma boa ferramenta 

para avaliação dos sistemas de drenagem. Os resultados obtidos demonstraram que exigência do 

fechamento do canal não traria melhorias, uma vez que, devido o aumento das velocidades de 

escoamento, aumentaria o risco de danos ao meio ambiente, como erosões, e à própria estrutura do 

canal.  
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