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RESUMO – A urbanização pode afetar consideravelmente do comportamento hidrológico de uma 

bacia devido a aumento do escoamento superficial ocasionado pelo desmatamento associado à 

impermeabilização das superfícies de cobertura do solo, aumentando a ocorrência e severidade de 

alagamentos e inundações. Nesse contexto as técnicas compensatórias associadas à infraestrutura 

urbana podem ser uma alternativa interessante para facilitar o manejo das águas pluviais no espaço 

urbano. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o efeito de uma bacia de detenção como 

técnica compensatória para atenuação do pico de vazão na bacia do Córrego do Leitão localizado 

em Belo Horizonte, Minas Gerais, visando minimizar o risco de alagamentos na região. Constatou-

se que o pico de vazão com a técnica compensatória adotada reduziu-se de 17 m
3
/s para menos de 8 

m
3
/s, o que representa um abatimento superior a 50%. Os resultados obtidos indicaram que a 

estrutura proposta atendeu ao objetivo deste estudo, tendo em vista que foi capaz de reduzir 

significativamente o pico de vazão do hidrograma da chuva de projeto. Portanto, a associação de 

estruturas compensatórias com equipamentos urbanos voltados a outras funções contribuem para o 

uso polivalente da infraestrutura urbana voltado ao bem estar social em diferentes dimensões. 

 

ABSTRACT – Urbanization can considerably affect the hydrological behavior of a basin due to the 

increase in surface runoff caused by deforestation associated with the rise in impervious soil cover 

surfaces, increasing the occurrence and severity of floods and inundations. In this context, 

compensatory techniques associated with urban infrastructure can be an interesting alternative to 

facilitate the management of rainwater in urban space. Therefore, the objective of this paper is to 

evaluate the effect of a detention basin as a compensatory technique to attenuate the peak flow in 

the Córrego do Leitão basin located in Belo Horizonte, Minas Gerais, in order to minimize the risk 

of flooding in the region. It was found that the peak flow with the compensatory technique adopted 

was reduced from 17 m
3
/s to less than 8 m

3
/s, which represents a reduction of more than 50%. The 

results obtained indicated that the proposed structure met the objective of this study, considering 

that it was able to significantly reduce the flow peak for the project storm hydrograph. Therefore, 

the association of compensatory structures with urban equipment addressed to other functions 

contribute to the multipurpose use of urban infrastructure aimed at social well-being in different 

dimensions. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Neves e Tucci (2012) o processo de urbanização pode afetar drasticamente o 

comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfia devido ao desmatamento, impermeabilização 

das superfícies e alteração do traçado dos cursos d’água. Junto a isso, a ocupação descontrolada de 

fundos de vale culmina com a surgimento de áreas urbanas com alto risco de alagamentos 

frequentes. 

Neste contexto uma solução interessante para manejo das águas pluviais são as técnicas 

compensatórias, as quais de acordo com Baptista et al. (2011), consistem em estratégias de controle 

capazes de propiciar o aumento das taxas de evapotranspiração, infiltração ou detenção de água, 

promovendo a desaceleração do escoamento superficial a jusante e beneficiando a qualidade da 

água escoada.  Gonçalves et al. (2018) constataram que bacias de detenção, trincheiras de 

infiltração, dentre outras técnicas compensatórias combinadas em diferentes cenários permitiram 

diminuir o volume de inundações em mais de 30%. Ottoni et al. (2018) ressalta que tendo em vista 

que as técnicas compensatórias são aplicadas preferencialmente em locais com disponibilidade de 

território ou em áreas verdes, estas soluções trazem benefícios urbanos, funcionais e paisagísticos 

quando integradas a locais públicos, como ruas, passeios e praças. De fato, o aproveitamento de 

áreas públicas com múltiplas funções é essencial para o desenvolvimento sustentável das cidades e 

para a otimizar a implantação de diferentes tipos de equipamentos urbanos. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o efeito de uma bacia de detenção como 

técnica compensatória para atenuação do pico de vazão na bacia do Córrego do Leitão localizado 

em Belo Horizonte, Minas Gerais, visando minimizar o risco de alagamentos na região. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Descrição da área de estudo 

A área de estudo consiste em uma das subbacias do Córrego do Leitão a qual tem sido afetada 

por eventos de alagamentos de maneira recorrente durante o perído das chuvas. O Córrego do 

Leitão é um dos afluentes do Ribeirão Arrudas e faz parte da bacia do Rio das Velhas. Localizado 

na região Centro-Sul do município de Belo Horizonte, o córrego em questão situa-se em uma região 

de urbanização intensa, com edificações verticalizadas e extensas áreas impermeabilizadas por 

concreto e asfalto. Nos últimos anos tem sido frequentes cenários de alagamentos em porções 

baixas da bacia do Córrego do Leitão, os quais são ocasionados pelo extravasamento das águas 

pluviais para fora do sistema de drenagem urbana. Sendo assim, visando minimizar o risco destes 
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sinistros o estudo em questão visa avaliar o efeito de atenuação do pico de vazões da bacia em 

questão por meio da implantação de uma bacia de detenção.  

O local escolhido para a instalação desta técnica compensatória é a Praça Marília de Dirceu 

(coordenadas -19.93372, -43.94556), localizada no centro da bacia do Córrego do Leitão. A escolha 

deste local para a instalação da referida estrutura se justifica primeiramente pelo fato de possuir 

uma posição estratégica em termos de gestão das águas pluviais. Isso porque, esta praça está a 

montante da região da bacia hidrógráfica mais afetada pelos alagamentos supracitados e se localiza 

no exutório de uma área de drenagem de 1,44 km
2
. Além disso, a Praça Marília de Dirceu trata-se 

de uma área pública de 2500 m
2
 na qual seria possível integrar no mesmo espaço a função de lazer 

com um equipamento urbano de manejo de águas pluviais. Dessa forma, otimiza-se tanto os 

recursos públicos quanto o uso de espaços urbanos ao se implantar ambientes multifuncionais. A 

Figura 1 apresenta o contorno da bacia hidrográfica da área de estudo, bem como o local de 

implantação da bacia de detenção. 

 

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica a ser estudada e da área de implantação da bacia de detenção (adaptado de 

Bhmap (2022) e Google Earth (2022)).  

Dimensionamento da bacia de detenção 

O dimensionamnento do sistema for realizado com base nos critérios recomendados pela 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) de Belo Horizonte para projetos de 

drenagem urbana de águas pluviais, os quais são apresentados em SUDECAP (2022). Sendo assim,  

adotou-se um período de retorno (T) de 10 anos e uma duração de chuva (d) de 10 minutos. Além 

disso, a intensidade da chuva de projeto foi determinada pela equação IDF para Belo Horizonte, 

apresentada na Equação 1, confome Pinheiro e Naghettini (1998). 

𝐼 = 0,76542 𝑑(−0,7059) 𝑝(0,5360) μ𝑇,𝑑                                                                                         (1) 

    

Bacia em estudo 
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I:  intensidade de precipitação [mm/h]; d: duração da precipitação [h]; p: precipitação média 

anual no local [mm], igual a 1500 mm para Belo Horizonte (SUDECAP, 2022); μ𝑇,𝑑 : quantil 

adimensional regional de T e d, igual a 1,42 para T = 10 anos e d = 10 min, conforme Pinheiro e 

Naghettini (1998). 

A partir da intensidade de precipitação foi elaborado o hietograma de projeto, o qual foi 

definido utilizando o método dos blocos alternados, conforme SMDU (2012). Foram utilizados 

passos de tempo de 2 em 2 minutos para a discretização da precipitação. 

Em seguida determinou-se a precipitação efetiva utilizando as equações 2 e 3, de acordo com 

o método do Soil Conservation Service (SCS) apresentado em Cunha et al. (2015).  

𝑃𝑒𝑓 =
(𝑃−𝐼𝑎)2

(𝑃−𝐼𝑎+𝑆)
                                                                                                                                  (2) 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254                                                                                                                              (3) 

P:  precipitação [mm]; Pef:  precipitação efetiva [mm]; S:  retenção potencial máxima [mm]; 

Ia:  perda inicial [mm]; CN: curve number, parâmetro adimensional que varia de 0 a 100 e depende 

das características locais em função do tipo de uso e cobertura do solo. 

Foi utilizado um valor de CN igual a 87,6, valor determinado para a bacia do Córrego do 

Leitão, conforme apresentado em Ramos et al. (1999). A obtenção do hidrograma de projeto foi  

realizada utilizando como base o método do hidrograma unitário sintético do Soil Conservation 

Service (SCS) descrito em Pinheiro (2011). Primeiramente foram determinados o tempo e a vazão 

de pico, bem como as vazões para cada passo de tempo utilizando-se as equações 4 a 7.  

Posteriormente, o hidrograma de projeto final obtido aplicando-se o método da convolução 

conforme Pinheiro (2011).  

𝑇𝑝 =
𝑡𝑏

2,67
                                                                                                                                            (4) 

𝑞𝑃 = 0,208
𝐴

𝑇𝑝
                                                                                                                                   (5) 

𝑞(𝑡) = 𝑞𝑃
𝑡

𝑇𝑝
 (𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑜)                                                                                                 (6) 

𝑞(𝑡) = 1,6𝑞𝑃 −
(𝑞𝑝 𝑡)

(1,67 𝑇𝑝)
 (𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑜)                                                                           (7) 

𝑇𝑝: tempo de subida do hidrograma [h]; 𝑡𝑏: tempo de base [h]; A: área da bacia [km²], igual a 

1,44 km
2
 para o estudo de caso em questão; 𝑞𝑝: vazão de pico por mm de chuva efetiva [m³/s.mm] e 

𝑞(𝑡): vazão por mm de chuva efetiva para cada passo de tempo (t) [m³/s.mm]. 
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O efeito da implantação da bacia de detenção na atenuação do pico de vazão foi estimado por 

meio do método da curva envelope (DAEE/CETESB, 1980) e os resultados obtidos foram 

comparados com o hidrograma atual da bacia em estudo.  

Foi proposta uma bacia de detenção de concreto do tipo subterrânea ocupando uma área de 

1600 m
2
. A profundidade da bacia de detenção foi determinada de modo a suportar o volume da 

chuva de projeto e considerando uma borda livre adicional de 0,5 m na altura total. O diâmetro das 

tubulações de saída foi definido buscando obter um efeito de atenuação do pico de vazões 

compatível com o volume de armazenamento da bacia. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O hietograma de projeto da bacia do Córrego do Leitão utilizado neste estudo é apresentado 

na Figura 2.  

 

Figura 2 – Hietograma de projeto para área de estudo na bacia do Córrego do Leitão considerando uma precipitação 

com duração de 10 min e período de retorno de 10 anos.  

Utilizando este hietograma combinado com um hidrograma unitário determinou-se o 

hidrograma de projeto para as condições atuais da bacia em questão, conforme apresentado na 

Figura 3.  

Observa-se que o pico de vazão para a bacia em questão ocorre a cerca de 15 min após o 

início do evento pluviométrico atingindo um valor de aproximadamente 17 m
3
/s. A vazão escoa 

durante mais de 30 min após o início da chuva de projeto. 
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Figura 3 – Hidrograma de projeto para a área de estudo na bacia do Córrego do Leitão considerando uma precipitação 

com duração de 10 min e período de retorno de 10 anos.  

A Figura 4 apresenta a variação da profundidade da lâmina d’água no interior da bacia de 

detenção ao longo do tempo considerando o evento de projeto utilizado neste estudo. Nota-se que a 

maior profundidade obtida foi de cerca de 5,2 m, a qual ocorre 24 min após o início da precipitação. 

Sendo assim, com base nos resultados do dimensionamento, foi considerada uma profunidade útil 

de 5,5 m totalizando um volume útil de armazenamento 8800 m
3
, pois a bacia de detenção proposta 

ocupa uma área de 1600 m
2
. Por fim, adotou-se como profundidade total 6 m, sendo 0,5 m de borda 

livre. Foram adotadas duas tubulações de saída com diâmetro de 900 mm de modo a se obter um 

bom compromisso entre profundidade da bacia de detenção e atenuação do pico de vazão. 

 

Figura 4 – Variação da profundidade da lâmina d’água no interior da bacia de detenção ao longo do tempo considerando 

ao evento de projeto utilizado neste estudo.  

A Figura 5 apresenta um gráfico comparativo com os resultados obtidos para o hidrograma da 

bacia do Córrego do Leitão considerando a situação atual e após a implantação da bacia de detenção 

proposta.  

Primeiramente observa-se que a implantação da bacia de detenção proposta resulta em um 

amortecimento significativo da vazão de projeto com atenuação e retardamento do pico. Observa-se 
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que o pico de vazão com a técnica compensatória adotada reduziu-se de 17 m
3
/s para menos de 8 

m
3
/s, o que representa um abatimento superior a 50%. Isso atesta a contribuição considerável da 

intervenção proposta no manejo das águas pluviais para atenuação dos problemas de alagamentos 

recorrentes em áreas a jusante da bacia de detenção.  

 

Figura 5 – Hidrogramas da bacia do Córrego do Leitão considerando a situação atual e após a implantação da bacia de 

detenção proposta. 

É importante ressaltar também o amortecimento do hidrograma em termos de retardo da 

ocorrência do pico de vazões. Na situação original o pico ocorre 16 min após o início da 

precipitação, enquanto que com a implantação da bacia de detenção este valor passa a ocorrer aos 

24 min. Salienta-se que o retardamento do pico de vazão é também um aspecto interessante, pois 

pode ser utilizado como artificio para desincronizar os picos de vazões de bacias hidrográficas 

adjacentes, mas esta análise extrapola o escopo deste estudo e requer um estudo mais aprodundado 

do comportamento das áreas próximas ao estudo de caso. 

CONCLUSÃO 

Este trabalho avaliou o efeito da implantação de uma bacia de detenção na atenuação do pico 

de vazão na bacia do Córrego do Leitão como medida compensatória do processo de urbainzação 

para minimizar o risco de alagamentos que tem ocorrido de maneira recorrente nesta região. Os 

resultados obtidos indicaram que a estrutura proposta atendeu ao objetivo deste estudo, tendo em 

vista que foi capaz de reduzir significativamente o pico de vazão do hidrograma da chuva de 

projeto.  

De fato, a utilização de bacias de detenção e de outras técnicas compensatórias tem potencial 

para reduzir o efeito das inundações em áreas intensamente urbanizadas como a região Centro-Sul 
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de Belo Horizonte. O planejamento urbano integrado a gestão das águas pluviais é, portanto, 

fundamental para que a associação de estruturas compensatórias com equipamentos urbanos 

voltados a outras funções como lazer, descanso, paisagismo e estacionamento, possam contribuir de 

maneira polivalente para o bem estar social em diferentes dimensões.  

De modo a dar continuidade a esta pesquisa recomenda-se a realização de estudos adicionais 

para avaliar o desempenho da técnica adotada associada a outras medidas estruturais e estruturantes 

de modo a se obter melhores resultados em termos de mitigação de alagamentos na região. 
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