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RESUMO 

O presente trabalho trata da relação entre os aspectos quantitativos da água e o uso e ocupação do 

solo da região limítrofe a rodovia DF 140. A área está localizada na Unidade Hidrográfica do Ribeirão 

Santana e o tema está inserido em um projeto de mestrado, que tem por objetivo geral realizar a 

análise do ambiente com relação aos recursos hídricos e a qualidade ambiental. Por objetivos 

específicos da dissertação, pretende-se realizar a priorização do controle e monitoramento 

qualiquantitativo dos corpos hídricos, baseado no diagnóstico verificado nas campanhas de 

monitoramento e nas metas estabelecidas pelos Planos de Bacia - Afluentes do Paranaíba - DF. Neste 

artigo, apresentam-se também, os  efeitos associados ao uso do solo em duas situações observadas nas 

campanhas realizadas. O efeito do evento chuvoso de 11 de dezembro de 2021, cerca de 21mm de 

precipitação em 60 min, mostrou que o sistema de macrodrenagem do Setor Habitacional Tororó 

apresenta-se até o momento ineficiente. E a situação verificada em 27 de março de 2022, que mostra 

alterações relacionadas com      movimentação de solo no leito do corpo hídrico. 
 

ABSTRACT 

The present work deals with the verification of the influence between quantitative aspects of water, 

the use and occupation of the land in the urban development region of Brasília Rodovia DF 140. The 

area is located in the Hydrographic Unit of Ribeirão Santana. The proposed theme is part of the 

master's proposal whose general objective is to carry out an analysis of the environment in relation to 

water resources and environmental quality. For the specific objectives of the dissertation, it is intended 

to prioritize the control and qualitative-quantitative monitoring of water bodies, based on the diagnosis 

verified in the monitoring campaigns and on the goals established by the Plans for the Basin of the 

Affluents of Paranaíba. In this article, the effects associated with the used land were presented in two 

situations observed in the carried out campaigns. The rainy event of December 11, 2021, about 21mm 

of precipitation in 60 min, showed that the macrodrainage system of the Tororó Sector is inefficient. 

And, the situation verified on March 27, 2022 shows changes related to ground movement in the river. 

 

Palavras-Chave – drenagem urbana; uso do solo; planejamento e gestão hídrica. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização tem provocado o desequilíbrio do fluxo natural das águas, 

alterando os processos hidrológicos e ecológicos associados. Por esta razão, caracterizar os 

impactos ambientais em áreas semiurbanas torna-se fundamental para o planejamento, 

desenvolvimento e ordenamento das cidades. Neste contexto, as bacias hidrográficas assumem 

importante papel no planejamento territorial, pois todos os fatores que afetam a produção e o 

equilíbrio no meio ambiente refletem sobre suas características físicas, bióticas e antrópicas 

(TUNDISI, 2013). 

A respeito do processo de gestão de uma bacia hidrográfica, Tundisi (2013) destacou 

que além da organização institucional e do arcabouço legal, é necessária a implementação de 

ferramentas e instrumentos técnicos para promover avanços consolidados e substanciais na 

gestão de recursos hídricos. Mesmo com a definição de redes sistemáticas de monitoramento 

qualiquantitativo da água, é fundamental o desenvolvimento de atividades periódicas de controle 

e fiscalização ambiental. 

Tundisi (2013) relata que por se tratar de um elemento essencial para a manutenção dos 

processos biológicos e físicos, é imprescindível que a água seja suficiente para a correta eficiência  

desses. Ou seja, é necessário verificar se há disponibilidade hídrica nos aspectos quantitativos e 

qualitativos, pois, com a expansão urbana, ocorre o aumento da complexidade pela garantia aos 

usos múltiplos e qualidade da água. 

Neste sentido, Von Sperling (2005) aponta a importância e a necessidade em se utilizar 

os modelos matemáticos para a verificação da qualidade e quantidade da água. Destaca 

igualmente, a extrema utilidade que essas ferramentas apresentam na avaliação das atividades 

poluidoras. As ferramentas de modelagem otimizam a tomada de decisão dos gestores de 

recursos hídricos de uma região. Muitas vezes proporcionam  a melhoria no planejamento das 

atividades, indicando situações mais críticas. 

Neste contexto, insere-se o presente trabalho, que aborda a possibilidade da crescente 

degradação do córrego Pau de Caixeta, inserido na Unidade Hidrográfica do Ribeirão Santana 

(DF e entorno), dado que existem atividades antrópicas ao longo da via DF 140, as quais 

contribuem com a entrada de cargas de poluição para a área drenagem desse corpo hídrico. 

Este artigo analisa situações verificadas no monitoramento quantitativo da área de 

estudo (Figura 1). O primeiro caso ocorreu no período chuvoso, dezembro de 2021. Já o segundo 

foi observado em março / abril de    2022. 
 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

A bacia do rio São Bartolomeu é a mais extensa dentro dos limites do Distrito Federal, 

ocupando aproximadamente 50% de sua área total, equivalente a 2.864 Km². O rio São 

Bartolomeu, com domínio federal, nasce ao norte do DF e corre no sentido sul. É afluente do rio 

Corumbá, que por sua vez deságua no rio Paranaíba (bacia do rio Paraná). A bacia do São 

Bartolomeu está dividida em 9 (nove) Unidades Hidrográficas - UH,  a saber: Pipiripau, Mestre 

d’armas, Sobradinho, Paranoá, Taboca, Papuda, Cachoeirinha, Santana, Saia Velha/Maria 

Pereira. A UH de interesse, Santana, é apresentada na Figura 1. 
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A rodovia DF 140 é o novo eixo de desenvolvimento urbano de Brasília. Esta estrada 

está inserida na UH do Ribeirão Santana, que possui 147 km² de área de drenagem no território 

do Distrito Federal e aproximadamente 60 km² no estado de Goiás (PGIRH,2012). A Figura 2 

apresenta o mapa de situação projetado para a rodovia e as principais vias de circulação 

associada à DF 140. 

Figura 1 - Representação da área de estudo. UH Santana - Afluente do Rio São Bartolomeu. 
 

 
Figura 2 - Detalhamento das vias de atividades projetadas e as interseções com o córrego Pau de Caixeta 

e Rribeirão Santana (Fonte: DIUR 07/2018 Adaptado pelos Autores). 

 

É possível verificar na Figura 2 que o sistema viário projetado para a região em tela, 

prevê sobreposições de vias no córrego Pau de Caixeta e no Ribeirão Santana. Neste sentido, 

torna-se necessário avaliar / monitorar os possíveis impactos negativos dessas interferências, 

principalmente, considerando que o córrego Pau de Caixeta atua como um corredor ecológico 

entre duas Unidades de Conservação (PETo e PDST–Figura 2) e forma a Cachoeira do Tororó. 

Vale destacar que o Ribeirão Santana tem a continuidade no território do Estado de 

Goiás, sendo classificado como um corpo hídrico federal. Portanto, é extremamente importante 

mitigar  os possíveis impactos, para que não haja problemas que afetem a garantia dos usos 

múltiplos da água nos trechos de jusante da UH Santana. 
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Diagnóstico da área 

O córrego Pau de Caixeta, principal afluente do Ribeirão Santana, tem nascentes dentro 

da poligonal do Parque Ecológico Tororó (PETo) e no seu percurso, há a  formação da cachoeira 

da região, que faz parte do Parque Distrital Salto do Tororó ( PDST). 

Portanto, o referido curso d’água percorre duas Unidades de Conservação que fazem 

parte da APA - Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. A Figura 3 apresenta a 

localização da microbacia do córrego Pau de Caixeta e indica os locais onde são realizados os 

monitoramentos quantitativos da pesquisa de mestrado, com frequência mensal. 

 

Figura 3 - Localização da região objeto desse estudo, microbacia do córrego Pau de Caixeta. 
 

Foi observado que, na margem esquerda do córrego Pau de Caixeta, existem 

parcelamentos de solo (autorizados) que estão sendo desenvolvidos ao longo da via DF 140, Setor 

Habitacional Tororó. Na parte oposta ao córrego, já estão previstos futuros usos urbanos e atuais 

usos agrícolas. 

Diante do exposto torna-se importante a promoção da qualidade ambiental na UH 

Santana. É essencial a realização do monitoramento de áreas em expansão, a fim de compor 

série histórica com informações hidrológicas consistentes  para análises futuras e atualização do 

Plano Gerencial e Integrado de Recursos Hídricos. 

Como etapa inicial do projeto de mestrado, Silva & Carvalho (2021), apresentaram o 

diagnóstico de caracterização ambiental e estudos hidrológicos da UH Santana, onde foi 

possível identificar que os registros da Estação Fluviométrica da Adasa, sob código 60492000 

– Santana, apresentavam descontinuidades significativas, sendo o único ponto de 

monitoramento cadastrado no sistema de informações de recursos hidricos em âmbito nacional 

e distrital.  
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Os autores indicam que as estações fluviométricas próximas do posto de controle 

apresentam a mesma característica, o que gera uma elevada incerteza na confiabilidade dos 

dados para realizar o preenchimento de falhas. 

Diante do desafio sobre a confiabilidade de informações hidrológicas associadas a UH 

Santana, optou-se por implementar uma rede básica de monitoramento quantitativo na região. 

A seguir, serão apresentadas as principais ações da etapa de implementação dos pontos 

de monitoramento do projeto de mestrado. Posteriormente, será apresentada a forma escolhida 

para a quantificação do escoamento superficial, com enfoque na micro bacia do córrego Pau de 

Caixeta. 

 

 Monitoramento Quantitativo 
 

Foram definidos 7 (sete) pontos de monitoramento, conforme apresentado na Figura 3. 

Em todos os pontos foram atribuídos marcos cotados fictícios1 de alturas de transbordamento da 

seção transversal, pois, apesar de não existirem lances de régua instalados, é possível recuperar 

o nível da água (NA) no momento da medição de vazão com o auxílio de equipamento de 

topografia, desde que exista um referencial de nível (RN) previamente cotado. Nesse 

monitoramento, o RN de cada ponto está fixo numa estaca, conforme mostra o conjunto de 

imagens da Figura 4. 

   
Figura 4 – Marcos cotados adotado no Ponto 02 – Córrego Pau de Caixeta. 

(a.Limpeza da margem,  b.fixação dos marcos e c. nível topográfico para realizar as leituras). 

 

Todos os meses eram realizadas essas verificações, recuperar o NA, durante as medições 

de descarga líquida (vazão) nas estações de controle. Salienta-se que foram estipulados no 

mínimo 3 (três) levantamentos de seção transversal ao longo de todo o monitoramento 

considerado, isto é, em 12 meses. A fim de verificar possíveis deslocamentos e/ou modificação 

das seções consideradas no estudo, além disso, para assegurar a confiabilidade dos dados 

primários adquiridos. 

 

                                                      
1 Os pontos de controle foram atribuídos no âmbito do projeto de mestrado e não fazem parte da rede de monitoramento dos órgãos gestores 

de recursos hídricos. Portanto, não tem estação de monitoramento materializada e não possuem seção de réguas linimétricas. 

  

a b c 
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Quantificação do Escoamento Superficial 

Silva et al (2016) aponta que os modelos matemáticos simulam total ou parcialmente o ciclo 

hidrológico na bacia, e tem por objetivo estimar a vazão em um sistema de drenagem e prever o 

hidrograma de cheia associado ao risco de ocorrência da precipitação. 

Dentre os modelos computacionais que são mais utilizados para quantificar o escoamento 

superficial, foi utilizado o ABC - Análise de Bacias Complexas. Este sistema de apoio à decisão 

que permite a simulação da transformação chuva-vazão. É um modelo que não requer muitos dados 

de entrada, pois existem fórmulas empíricas que facilitam a quantificação das descargas de pico e 

hidrograma de projeto, sendo um modelo adequado para locais com disponibilidade limitada de 

dados hidrológicos (OLIVEIRA et al. 1999). 

O ABC6 é um modelo de parâmetros ajustados, ou seja, as informações são obtidas em função 

das características físicas da bacia, em destaque: área de drenagem, comprimento do rio, 

declividade, tempo de concentração e precipitação (SILVA et al, 2016). 

A seguir será apresentada na Figura 5 a caracterização da micro bacia do córrego Pau de 

Caixeta, objeto desse artigo, em relação aos usos do solo. Destaque-se que a informação associada 

ao tipo de solo e a respectiva taxa de permeabilidade são essenciais como dados de entrada no 

modelo chuva-vazão e pertimitiram calcular o CN (curve number) médio ou número de escoamento 

da bacia hidrográfica. 

 
Figura 5 - Classificação do Uso e Ocupação do Solo na Microbacia do Pau de Caixeta.  

Fonte:Plano de Manejo do Parque Ecológico do Tororó. 

 

O CN é um parâmetro adimensional e seu valor varia entre 0 e 100, sendo que 0 

corresponde a um solo com capacidade de infiltração infinita e 100 corresponde a um solo 

totalmente impermeável (COLLISCHONN & DORNELLES, 2013). A área de estudo, córrego 

Pau de Caixeta, apresentou um CN médio de 76 e o tipo de solo associado é cambissolo e 

latossolos. 
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Ainda na Figura 5 é possível verificar que boa parte da microbacia está enquadrada no 

uso e ocupação mais rural/agrícola, entretanto, essa região é, também, objeto de expansão urbana 

(com novos  parcelamentos unifamiliar/multifamiliar e infraestrutura de serviços associadas). 

Infere-se, portanto, que ao longo dos anos será observada a transição de uma bacia rural para 

urbana. 

 

Sendo assim, o conhecimento da dinâmica do processo de urbanização e seus efeitos é 

ponto  fundamental para a realização de um estudo que indique soluções alternativas para a gestão 

dos  recursos hídricos. Neste sentido, serão apresentadas duas situações verificadas na região em 

tela (córrego Pau de Caixeta) nos meses de dezembro/21 e março/22. 
 

RESULTADOS 

Ocorrência de Impactos Negativos durante o monitoramento 

Em dezembro/2021, em pleno período chuvoso, foram observados alagamentos na 

região limítrofe da Rodovia DF 140, conforme  o conjunto de imagens abaixo. 
 

 

 
Figura 6 - Registro da Rodovia DF 140, dezembro 2021. 

 

Figura 7 - Ponto de Alagamento na Rodovia DF 

140,  início do trecho, dezembro de 2021. 
 

 
Figura 8 - Ponto de Alagamento no percurso para    

condomínios do Setor Tororó. 

 
Figura 9 - Escoamento superficial, sem controle para 

o     Córrego Pau de Caixeta. 

A região não dispõe de um equipamento automático para chuva. Contudo, foram levados 

em consideração os dados da Estação telemetrica sob código 60492200 – Bartolomeu Fazenda 

Recreio, que dista aproximadamente 15 km da área de estudo, de propriedade da Adasa.  

A Tabela 1 apresenta as  informações levantadas que foram consideradas para o dia do 

evento chuvoso em destaque. E a Figura 10 mostra o resultado da simulação realizada no modelo 

chuva-vazão, ABC 6. Já a Tabela 2 apresenta os registros de vazões mensais medidas nas 

campanhas de monitoramento. 
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Tabela 1 - Informações de precipitação consideradas para estimativa na área de estudo. 

Item Chuva Observação 

Total do Mês 361,6 mm Soma dos dias de chuva em Dezembro/21 

Acumulado de 5 dias 

antecedente o Evento 
34,6 mm Representa 9,57 % da chuva do mês DEZ/21 

Evento 11/12/21 

(Duração:60 min) 
20,2 mm 

 

Representa 58,4 % do acumulado de 5 dias anteriores ao evento 

(07/12/21 a 11/12/21) 

 

Tabela 2 - Registros 

mensais de vazão medida no 

monitoramento - variação 

em % com o resultado da 

simulação na saída da bacia 

hidrográfica para o evento. 

 

 

Figura 10 - Hidrograma das Vazões simuladas para o evento de precipitação considerado, 20.2 mm. 

Diante dos resultados apresentados na Figura 10 e na Tabela 2, foi possível verificar que 

a bacia em tela apresenta um tempo de resposta alto, aproximadamente 30 min, para o evento 

de precipitação simulado. Ao comparar a vazão simulada da saída da bacia, 0,46m³/s com as 

vazões medidas mensais no monitoramento foram observados valores inferiores à 15%. A 

diferença entre a vazão medida em dezembro e as vazões simuladas para o evento em destaque, 

foi inferior a 12%. E, a vazão de pico estimada pelo modelo para o evento (20,2mm) foi de 

1,74m³/s, sendo 3,34 vezes maior do que aquela observada. 

Destaque-se que o projeto de drenagem proposto para o Setor Tororó levou em 

consideração que cada parcelamento de solo inserido na região seria responsável pela 

implantação do seu próprio sistema de drenagem pluvial, contemplando a rede de drenagem e 

dispositivos de detenção das águas pluviais, podendo estes parcelamentos lançar na 

macrodrenagem o máximo equivalente a 24,4 L/s.ha, conforme Resolução ADASA nº 9 de 

08/04/2011. Junto a essa vazão do empreendimento, soma-se o escoamento superficial gerado 

nas vias coletivas do setor e de todos os outros parcelamentos de uma mesma sub-bacia 

contribuinte. 

Diante da situação observada nas Figuras 6 a 9, levando em consideração a questão de 

umidade do solo nos dias antecedentes ao evento supracitado, é possível verificar que o sistema 

da macrodrenagem projetado para o setor se apresenta insuficiente. Tendo em vista que estão 

ocorrendo alagamentos, constantemente, sendo importante prever medidas de controle na fonte 

para minimizar a vazão de entrada nos futuros reservatórios dimensionados para a 

macrodrenagem. 

 

 
Data 

Vazão 

medida 

mensal 
                    
(m³/s)
  

 

Variação 

(%) 

   Nov/21  0,50  8,0  

   Dez/21  0,52  11,5  

   Fev/22  0,54  14,8  

   Mar/22  0,50  8,0  

   Abr/22  0,47  2,1  
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No mês de março/2022, foram verificadas alterações significativas no Ponto de 

monitoramento 02  instalado para o projeto de mestrado (Figura 03). Ao realizar a vistoria 

mensal do local de monitoramento foi detectada grande movimentação de solo e desmate da 

vegetação limítrofe ao corpo hídrico, conforme mostram as Figuras 11, 12 e 13. 

A Figura 14 apresenta a mudança no perfil da seção avaliada a partir do mês de 

março/2022. Ressalte-se que após o mês de abril/22, não foi possível ter mais acesso ao ponto 

de monitoramento, pois as características da seção se modificaram, devido a área alagada 

observada.  A Tabela 3 apresenta os resultados associados a situação detectada. 

 

 

  

Figura 11 - Ponto 02 – Jusante (esquerda) e Montante (direita). Registro Nov/21. 

 

Figura 12 - Ponto 02 - Jusante. Registro 

Mar/22 

 
Figura 13 - Ponto 02 - Jusante. Registro 

Abr/22 

 

Figura 14 - Perfil da Seção Molhada. Ponto de Monitoramento 02 - Córrego Pau de Caixeta. 
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Tabela 3 - Resultados medidos em campanhas de monitoramento, Ponto 02 – Córrego Pau de Caixeta 

Data Vazão 

(m³/s) 

Velocidade 

(m/s) 

Área da 

Seção (m²) 
Situação 

12/02/22 0,54 0,581 0,936 Resultados anteriores à interferência. 

27/03/22 0,50 0,243 2,06 Resultados posteriores à interferência. 

23/04/22 0,47 0,247 1,91 Resultados posteriores à interferência. 

 

Diante dos resultados observados nota-se que no mês de março/22 houve uma redução 

da velocidade de fluxo da água em aproximadamente 42%, se comparado com a medição de 

fevereiro/22. Houve, igualmente, um aumento em mais de 100% na área da seção transversal, 

indicando que a interferência observada no ponto 02 reduziu a velocidade de escoamento 

original do córrego e aumentou significativamente a área molhada com a finalidade de uso 

particular do recurso hídrico. 
 

CONCLUSÕES 

O monitoramento contínuo no córrego Pau de Caixeta é fundamental para se obter 

registros históricos que caracterizem as reservas hídricas do corpo hídrico. O sistema de 

drenagem de águas pluviais para o setor necessita de melhorias, sendo necessários estudos de 

modelagem mais robustos nesse quesito. Atualmente, estão ocorrendo muitos alagamentos e  as 

bacias de detenção instaladas ou em construção estão transbordando, escoando diretamente para 

o córrego Pau de Caixeta. Ressalte-se que o Setor Habitacional Tororó está em fase de 

instalação, e ainda, não atingiu o adensamento total previsto. 

O ABC 6, modelo chuva-vazão, mostrou-se eficiente para caracterizar a área de estudo. 

 

 O monitoramento quantitativo do Ponto 02, tornou-se inviável, devido as informações 

retrocitadas. Todavia, para realizar a substituição desse local optou-se por acrescentar outros 

pontos de monitoramento, sendo a montante e a jusante da interferência verificada. A situação 

observada  em março/22 pode contribuir para o aumento dos alagamentos na região. Além disso, 

torna-se necessário avaliar a resposta dessa modificação no período de estiagem, 

principalmente, a vazão remanescente para manutenção do rio e dos demais usuários nos trechos 

de jusante. 

Conclui-se que é importante o conhecimento sobre o comportamento da vazão ao longo 

do tempo nas pequenas bacias, pois isso permite estimar a disponibilidade de recursos hídricos 

da área de interesse. Ademais, pode auxiliar no estudo dos impactos de novos empreendimentos 

em áreas de expansão urbana e possibilitar a constituição e o aperfeiçoamento de um banco de 

dados técnico, que pode ser utilizado pelos gestores e tomadores de decisão. 
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