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RESUMO – O artigo apresenta uma análise do comportamento de escoamento de quatro pequenas 
bacias hidrográficas em zonas urbanas, ligadas ao uso de solo, das cidades de Belo Horizonte e 
Contagem, em Minas Gerais. A partir de dois anos de medições on-line de dados hidrológicos e de 
qualidade básica da água, combinados com a análise espacial, foi possível comparar o escoamento de 
bacias hidrográficas com diferentes modos de uso de solo e grau de urbanização, corroborando com 
a hipótese, geralmente admitida, de que as urbanizações mais densas geram vazões maiores e mais 
rápidas, sendo acompanhadas por fluxos sólidos mais fortes. Essas observações contribuem para um 
melhor entendimento do impacto da urbanização sobre a bacia hidrográfica da Pampulha, e para a 
proposição de medidas compensatórias para as tendências atuais.  
 
ABSTRACT– The paper presents an analysis of runoff behaviour of four, small urban catchments 
between the city of Belo Horizonte and Contagem in Brazil, linked to their land-use. Two year of on- 
line measurements of hydrological and basic water quality data, combined with spatial analysis, made 
it possible to compare urban catchment with different land use and urbanization and support the 
generally admitted hypothesis that more dense urbanization generate faster and bigger discharges, 
accompanied by stronger solid fluxes. These findings contribute to better understanding of the 
urbanization trends of Pampulha watershed and to predict measures of mitigation if actual trends go 
on. 
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CONTEXTO 

O Brasil, como vários outros países em desenvolvimento, sofre com a rápida urbanização, 

acompanhada da impermeabilização e infra-estrutura deficiente. Cidades populosas com uma densa 

rede hidrográfica, como Belo Horizonte com, dois milhões e meio de habitantes, encontram, 

permanentemente, dificuldades ligadas ao manejo do clima úmido: enchentes, sedimentação, 

transbordamento de esgoto e poluição difusa - na maioria de seus rios urbanos (Aroeira et al. 2010; 

Aroeira, 2012). 

A urbanização e o uso intensivo do solo podem ter impacto negativo no ciclo da água, e o 

melhor conhecimento dessa relação pode contribuir para uma gestão da água mais sustentável e 
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integrada (IWM) na escala de bacia hidrografia (Miller et al., 2014). Em outras palavras, a gestão 

integrada junto aos sistemas de drenagem sustentáveis ajudam a mitigar os impactos da urbanização 

e das mudanças climáticas (Dudula e Randhir, 2016). 

A presente pesquisa faz parte do projeto BRUM (Bacias Representativas de Usos Mistos) 

coordenada pela Unicamp e financiada pelo Finep. Ela teve como objetivo principal a caracterização 

dos processos hidrológicos quantitativos e qualitativos nas principais bacias hidrográficas do lago da 

Pampulha e a realização da pesquisa sobre a relação e as características de uso e ocupação do solo e 

da infraestrutura de saneamento. 

 

METODOLOGIA 

A Lagoa da Pampulha foi originalmente construída para fornecer água potável para a cidade de 

Belo Horizonte, no entanto, desde os anos 70; a qualidade da água se degradou como consequência 

da rápida urbanização das bacias hidrográficas sem infraestrutura de saneamento nem controle de 

erosão. Atualmente, o assoreamento de lago e a eutrofização da água com episódios de floração de 

cianobactérias são os principais problemas a serem enfrentados. Apesar de sua má qualidade da água, 

o lago é um importante ponto turístico e área de lazer para os habitantes, contribuindo para evitar 

inundações a jusante (Friese et al., 2010). 

 
Figura 1 – Bacias estudadas (adaptado de (Silva, 2014). 

Pontos vermelhos: nível do rio (incluindo parâmetros 

básicos de qualidade da água) e nível do lençol freático, 

quadrados azuis: pluviômetros, estrela azul: pluviômetro de 

terceiros e medições de nível. ° 55'S, 43 ° 56'W 

 

 

 

 

 

 

 

A bacia hidrográfica da Lagoa da Pampulha (Figura 1) se estende por 98 km² (figura 1)  é 

drenada por oito pequenos córregos: (1) Olhos d’água; (2) AABB; (3) Bráunas; (4) Água Funda; (5) 

Sarandi; (6) Ressaca; (7) Tijuco e (8) Mergulhão. As bacias hidrográficas de Agua Funda (4), Ressaca 
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(5), Sarandi (6) e Mergulhão (8) cobrem 90 % de água produzida pela bacia Pampulha (Friese et al., 

2010; Resck et al., 2007; Silva, 2014).  

O comportamento hidrológico das principais bacias foi determinado por meio de modelagem 

hidrológica usando o programa SWMM 5.1 (Rossman, 2015). Os modelos foram construídos 

combinado dado do sistema geográfico da PROPAM (PBH 2017) com as imagens de satélite antigas 

e recentes. 

Para calibrar os modelos, as bacias Agua Funda (4), Sarandi (6) e Mergulhão (8) foram 

monitoradas nas saídas durante dois períodos hidrológicos, de setembro (2016) a maio (2018). O nível 

de água dos córregos e a qualidade básica da água (condutividade, turbidez e oxigênio) foram 

monitorados em seções retangulares em intervalos de 5 minutos usando uma sonda multi-parâmetro 

(Aquaread) e uma sonda complementar de nível e temperatura (Campbell). A precipitação foi 

monitorada em cada bacia separadamente, juntamente ao nível de água subterrânea (Sollinst). Dados 

complementares de chuva e de níveis do corego Ressaca (5) foram obtidos da rede de monitoramento 

hidrológico da cidade de Belo Horizonte (Carvalho e Aroeira, 2012). A velocidade de água durante 

os eventos chuvosos foi estimada in situ com flutuadores, em seções de 1 km, em frente dos pontos 

de monitoramento. –  

Para calibrar os modelo específicos de cada bacia foi utilizada uma série específica de 20 

eventos de chuva, aplicando um procedimento automatizado de Matlab e algoritmo genético 

(Petrucci, 2012). Este procedimento permite automatizar as iterações e obter coeficientes de 

eficiência de modelagem Nash–Sutcliffe acima 80%. As bacias hidrográficas foram comparadas 

usando os modelos SWMM calibrados aplicando uma série anual de chuva da estação Ressaca de 

setembro 2016 a agosto 2017 e uma chuva típica com período de retorno de um mês e de um ano em 

todos modelos.  

Foram estimados as características hidrológicas como a vazão de pico anual e a vazão mediano 

por unidade de área (Tarboton, 2003). Os resultados estão comparados aos dados de uso do solo.  

 
 
RESULTADOS 

No primeiro lugar é interessante de avaliar a precisão dos modelos. O coeficiente NASH dos 

períodos de calibragem é em torno de 0.8 que é uma boa média, mas indica no mesmo tempo, que o 

modelo não seria exato para a totalidade dos eventos. Na figura 2, pode-se observar uma boa descrição 

de um evento chuvoso em duas bacias próximas. O evento com um período de retorno mensal (25,8 

mm em 6 de fevereiro de 2017) é quase idêntico nas duas bacias e possui uma ligeira evolução 

bimodal, que se percebe nos dados de nível de água dos coregos, mas que não é simulado com 
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exatidão. Além da exatidão do modelo físico, a precisão da calibragem depende igualmente da 

qualidade de dados coletados. No caso de Belo Horizonte se observa uma variabilidade espacial e 

temporal forte das precipitações (ref). No nosso caso, os modelos de Mergulhão e Ressaca foram 

calibrados com dados de dez em dez minutos, de um pluviômetro por bacia. Para as bacias grandes, 

como a Ressaca (2870 ha), estes dados e a sua frequência podem ser insuficientes. 

Além da precisão da modelagem a figura 2 ilustra o comportamento hidrológico de duas bacias 

com uso de solo diferente. A bacia da Ressaca possui urbanização densa e tem apenas 10 % de áreas 

verdes. A bacia do Mergulhão é ocupada por residências de alto padrão e por o campus da UFMG e 

possui mais de 30% da área total, em forma de floresta. Por consequência a Ressaca mostra pico de 

vazões anuais altos de ate 130 l/ha/s enquanto Mergulhão chega somente ate 70 l/ha/s (Tabela 1, 

Figura 2). Um escoamento mais alto não leva a um fluxo sólido mais alto. O espaço natural pode 

levar a maior erosão e perda de sólidos do que a bacia hidrográfica mais urbanizada. Reversamente 

uma bacia hidrográfica mais urbanizada produzisse mais poluição difusa, especialmente água residual 

não coletada, levando a uma condutividade maior do escoamento.  
 

 
 

Figura 2 : Vazão no exutório de duas bacias com cobertura vegetal diferente após uma chuva de frequência mensal. 

Dados medidos são representados com símbolos. Dados calculados com SWMM são representados com linhas. 



  
     
 

XII Encontro Nacional de Águas Urbanas  5

 

 

A figura 3 representa o conjunto de quatro bacias simuladas. A maior bacia, a bacia de Sarandi 

e a menor bacia, a bacia de Mergulhao, foram calibrados com dados de chuva de alta frequência de 

vários pluviômetros e seus coeficientes de escoamento refletem por esta razão corretamente a 

ocupação de solo. A bacia de Resaca deveria ter um coeficiente de escoamento entre 10 % à 20% 

maior e case o dobro de vazão de pico. Este tipo de discrepâncias foram observadas também pelo 

Silva (2014)  

 

 
Figura 3 : Relação entre vazão de pico e coeficiente de escoamento, resultando de modelagem SWMM. 

Cada bacia é representada por suas sub-bacias. 

Tabela 1: Características das bacias modelizadas 

NOM  Superfície 
(ha) 

Sub‐ 
bacias 

N° nos NASH L max (m) coef. 
(%) 

Q_max 
(l/s/ha) 

Q_media
(l/s/ha) 

Sarandi  4321   9   50  0,86  47137  76  259   0.277 

Agua_Funda  1720   7   33  0,82  25135  50  100  0.1
Ressaca   2870   7   36   0,74  22505  57  133   0.182 

Mergulhão 337   7   24  0,84  6541  22  70   0.0804 
 

Os modelos obtidos serão utilizados, perincipalmente, para estimar as medidas compensatórias 

necessárias para compensar a urbanização crescente e o aumento de impermeabilização.  

 

 



  
     
 

XII Encontro Nacional de Águas Urbanas  6

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Dois anos de medições on-line de dados hidrológicos e básicos de qualidade da água, 

combinados com análises espaciais, possibilitaram apoiar a hipótese geralmente admitida de que 

urbanizações mais densas geram descargas mais rápidas e maiores, acompanhadas de fluxos sólidos 

mais fortes (Fritsch, 2013; Salvadore et al., 2015). Esses resultados contribuirão para melhorar o  

planejamento e a urbanização na bacia hidrográfica de Belo Horizonte, bem como, facilitar a 

restauração do lago Pampulha. A temporada de chuvas de 2017/2018, servirá para consolidar os dados 

prévios do escoamento superficial e melhorar a análise hidrológica, o que permitiria prever a 

tendência da bacia hidrográfica da Pampulha se a tendência atual de urbanização se mantiver. O 

SWMM permitira avaliar a capacidade de técnicas compensatórias necessária par compensar estas 

tendências. 
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