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RESUMO 

A urbanização é um dos maiores agentes transformadores do uso do solo em uma bacia 

hidrográfica. Entre as transformações que mais causam impacto está a impermeabilização do 

solo que muda os caminhos da precipitação e faz alterações no ciclo hidrológico. Um 

resultado dessas alterações é uma vazão maior chegando em um curto espaço de tempo nos 

corpos d’água, além de inundações a jusante e a poluição difusa gerada. Os sistemas 

convencionais de manejo de águas pluviais não somente aceleram esses processos, mas 

também os intensificam podendo causar perdas materiais e até mesmo humanas. Visando a 

diminuir as consequências da interferência urbana sobre o escoamento superficial as técnicas 

compensatórias surgiram, com o intuito de reestabelecer o deflúvio gerado na pré-

urbanização, diminuindo assim as consequências sobre a hidrologia urbana. Dentre essas 

técnicas compensatórias estão as bacias de detenção e retenção. Em uma área de ocupação 

espontânea a instalação da infraestrutura se mostra um desafio, incluindo a necessidade do 

manejo de águas pluviais eficiente. Nesse contexto, este trabalho avaliou as consequências 

sobre o escoamento superficial da urbanização não planejada do Setor Habitacional 

Arniqueira – SHAr, além do sistema de drenagem proposto e das técnicas compensatórias 

passíveis de implementação. A avaliação foi feita por meio do estabelecimento de cenários no 

modelo hidrológico PCSWMM, considerando diferentes quadros de uso e ocupação do solo e 

de manejo das águas pluviais. Os resultados confirmaram a expectativa de uma grande 

transformação causada pela urbanização, por meio da comparação dos hidrogramas gerados. 

Os resultados também apontaram as consequências da utilização de sistemas convencionais de 

mailto:joaolponciano@gmail.com
mailto:mariaelisaleitecosta@gmail.com
mailto:skoide@unb.br


                   XI Encontro Nacional de Águas Urbanas – 5 a 7 de Julho de 2017 – Belo Horizonte 
 

drenagem sem qualquer técnica compensatória, que geraram os maiores deflúvios, e 

evidenciam a importância das medidas para amortecimento do escoamento superficial. 

INTRODUÇÃO 

A urbanização é uma das mudanças que podem ocorrer sobre os fatores controladores que 

interrompem o equilíbrio natural. Um dos maiores problemas é a alteração do uso e ocupação 

do solo ocasionado pela urbanização, que altera a resposta hidrológica a um evento chuvoso. 

A expansão das áreas urbanizadas pode ser caracterizada principalmente pela 

impermeabilização da bacia, o que diminui a capacidade de armazenamento e aumenta o 

escoamento superficial e sua velocidade, por consequência, a capacidade de infiltração da 

bacia diminui e o risco de inundações aumenta (Ravazzani et al., 2015). 

Muitas cidades em países em desenvolvimento, como o Brasil, sofrem com processos 

descontrolados de urbanização, as chamadas ocupações espontâneas. Nessas regiões, onde a 

ocupação ocorre sem um planejamento formal e uma autorização governamental, há 

insuficiência ou mesmo a inexistência de infraestrutura sanitária, e sua implementação pode se 

tornar um desafio, incluindo o sistema de drenagem urbana. Esse estudo analisou as 

consequências de uma ocupação espontânea em Brasília, o Setor Habitacional Arniqueira, 

quanto ao escoamento superficial gerado. A área a qual atualmente é o SHAr faz parte de um 

conjunto de colônias agrícolas que surgiram na década de 60, as quais tinham o objetivo de 

fornecer alimentos para a população do Distrito Federal. A área permaneceu rural até meados 

do ano de 1991, quando várias chácaras sofreram parcelamento. Em 2000, uma intensa 

urbanização ocorreu na área devido ao aumento do valor imobiliário de áreas vizinhas à 

região (Figura 1).  

 

 

Figura 1 – Fotografias Aéreas (1964; 1991; 2013), Setor Habitacional Arniqueira. 
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Uma solução possível para atenuar os efeitos negativos produzidos por essas modificações no 

escoamento superficial é a construção de técnicas compensatórias, como as bacias de 

detenção.  

A fim de analisar a capacidade de amortecimento nas ondas de cheia destas técnicas, utiliza-se 

a modelagem como instrumento na gestão pluviais e das interferências da modificação do 

espaço sobre elas (Smith et al., 2005). 

METODOLOGIA 

Realizou-se uma caracterização do uso do solo para o Setor Habitacional Arniqueira para os 

anos de 1964, 1991, e 2013. Além disso foram coletados os dados obtidos pela Embrapa 

(1978) os quais forneceram os diferentes tipos de solo e grupos hidrológicos da região de 

estudo. 

Os elementos existentes no plano da rede de drenagem, tais como condutos e poços de visita, 

foram georeferenciados e usados para simulações realizadas por meio do modelo PCSWMM 

(Chiwater). 

O método SCS foi utilizado para a simulação dos processos hidrológicos, considerando a 

curva número para cada sub-bacia dos poços de visita, afim de analisar a infiltração no solo e 

o escoamento das águas fluviais na área de estudo (SWMM, 2012). A vazão foi simulada 

usando o processo de onda dinâmica. 

O hietograma de 24 horas (Figura 2) foi desenvolvido por meio do método dos blocos 

alternados, com intervalos de 5 minutos e baseado na curva IDF para o Distrito Federal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Hietograma de Projeto, curva IDF. 
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Uma vez conhecidas as características da Arniqueira, é possível de se entender os processos e 

o comportamento da bacia hidrológica e se avaliar a implementação de técnicas 

compensatórias. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O modelo PCSWMM foi utilizado para simular diferentes cenários de uso do solo e 

gerenciamento das águas pluviais em três sub-bacias de drenagem do Setor Habitacional 

Arniqueira. Cinco cenários foram analisados: Cenário de Pré-urbanização (Pré Urbanização); 

Cenário Atual (Atual); Cenário com a rede de drenagem proposta, sem bacias de detenção 

(Rede); Cenário com a rede de drenagem proposta pela Topocart/Novacap, com bacias de 

detenção (Bacia D.); Cenário alternativo com a rede de drenagem proposta completa da 

Topocart/Novacap, com bacias de detenção e retenção (Bacia de D. e R.). A comparação entre 

esses cenários na maior sub-bacia analisada está exposta na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Hidrogramas de Saída da Sub-bacia para os Diferentes Cenários. 
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Nota-se na Figura 3, por meio da comparação entre os hidrogramas atual e pré-urbanização, 

que há um crescimento de 45% no deflúvio devido a urbanização, o que evidencia suas 

consequências. Outro aspecto notável é o grande problema causado pelo sistema de drenagem 

sem técnicas compensatórias (Rede), o qual apresenta o maior pico. Os cenários com bacia de 

detenção e com bacias de detenção e retenção são os que apresentam os melhores resultados e 

que permitem a implementação das redes, desde que tais contem com as bacias de 

regularização.  

CONCLUSÕES 

É possível afirmar que os resultados validam a hipótese de transformação no deflúvio causada 

pela intensa urbanização da área. Além disso, os resultados confirmam as consequências do 

uso dos sistemas tradicionais de drenagem pluvial sem quaisquer técnicas compensatórias. Os 

sistemas tradicionais geram os maiores escoamentos superficiais, o que evidencia a 

importância das técnicas compensatórias para amortecer o deflúvio superficial. 

Esse estudo é parte de uma rede de pesquisa a qual envolve toda a bacia do Lago Paranoá, 

onde pretende-se quantificar a vazão e cargas lançadas no corpo hídrico de mesmo nome  
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