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RESUMO – O processo de urbanização provoca efeitos significativos na hidrologia natural local.
Notavelmente, o aumento na impermeabilização do solo provoca um aumento do volume de
escoamento superficial, da velocidade de escoamento e da vazão de pico. Como consequência do
fenômeno, inundações e a deterioração da qualidade da agua podem ocorrer. A utilização de
técnicas de drenagem sustentável em conjunto com sistemas de drenagem tradicional é vantajosa,
visto que essas amenizam a vazão de pico, por meio do armazenamento e infiltração de água no
local, atenuando efeitos a jusante. Este trabalho abordou de maneira quantitativa a aplicação de
técnicas de drenagem sustentável no Setor Habitacional Sol Nascente em Ceilândia-DF, atualmente,
com seu sistema de drenagem em construção. Realizou-se a modelagem hidrodinâmica na região
com o modelo SWMM, no qual os resultados apontam que a implantação de bacias de detenção ao
final da rede reduziria em mais de 80% a vazão de pico lançada no exutório. Adicionalmente, caso
pavimentos permeáveis fossem implementados, ocorreria uma redução de poços de visita inundados
(>50%) e do volume inundado (>60%).
ABSTRACT– Urbanization processes have significant effects on natural hydrology. Notably, the
increase on surface impermeability leads to an increase of the runoff volume, flow velocity, and
peak flow. As consequence of this phenomenon, floods and the deterioration of water quality may
occur. Urban drainage systems aim to mitigate those events. The use of sustainable drainage
techniques coupled with traditional drainage systems is advantageous, since they reduce peak flow
by local storage and infiltration of water, attenuating downstream effects. This work has
quantitatively addressed the application of sustainable drainage techniques in the Setor Habitacional
Sol Nascente in Ceilândia-DF, currently with its drainage system under construction. In this
objective, hydrodynamic modeling was performed in the region with SWMM model. Results
showed that the construction of detention basins at the end of the network would reduce by more
than 80% the peak flow in the discharge area. Furthermore, permeable pavements could reduce the
number of flooded manholes (> 50%) and flooded volume (> 60%).
Palavras-Chave – SWMM, Modelagem Hidrodinâmica de aguas urbanas, drenagem sustentável.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, nos últimos 60 anos, o processo de urbanização teve um desenvolvimento
acelerado. Durante esse período, a população urbana cresceu de 37%, em 1950, para mais de 80%,
atualmente (UN DESA, 2014).
A rápida urbanização tem um efeito importante hidrologia natural local. A retirada da
vegetação para dar lugar a espaços urbanizados provoca um aumento na impermeabilização do solo.
As consequências desse processo são um aumento do volume de escoamento superficial, um
aumento da velocidade de escoamento da água e a redução do tempo de concentração da bacia
(Chow et al., 1988; Mccuen, 1998). Esses fatores têm como consequência um aumento da vazão de
pico escoada pela bacia hidrográfica. Descargas de pico podem aumentar aproximadamente 80%
em áreas urbanas com 50% de áreas impermeáveis. Para áreas urbanas com 30% de cobertura
impermeável esse número chega a 50% (Burns et al., 2005).
O processo de urbanização acarreta em consequências para a população e para o meio
ambiente. Notavelmente, a erosão e carregamento de sedimentos podem crescer mais de 150% no
com o processo de urbanização (Chin, 2006) e estes sedimentos carreados afetam diretamente a
qualidade da água (EPA ,2010). A rápida urbanização também é responsável por inundações. Mais
de 25% das cidades brasileiras sofreram com danos a edifícios devido a inundações entre os anos de
2008 e 2013. Nesse período, 1,4 milhões de pessoas foram desalojadas ou desabrigadas (IBGE,
2013). Os números salientam a necessidade de medidas para controle desses eventos que muitas
vezes podem ser evitados com a construção de sistemas de drenagem eficientes (Simonivic, 2013).
Nas décadas passadas, a implantação de um sistema de drenagem implicava somente na
rápida evacuação da água para locais longe das áreas urbanas, o que resultava na ocorrência de
cheias em outras áreas, a jusante da bacia. Atualmente, o conceito de técnicas de drenagem
sustentável vem sendo cada vez mais difundido e visam à atenuação das vazões de pico por meio do
armazenamento e infiltração da água em estruturas construídas para esse propósito (Baptista et al.,
2005).
O trabalho apresentado teve como objetivo analisar a eficiência da rede de drenagem que está
sendo implementada no setor habitacional Sol Nascente, Ceilândia-DF, em três diferentes cenários:
com a implantação de um sistema de drenagem clássico; com bacias de detenção ao final da rede; e
com pavimentos permeáveis implementados nas vias locais.
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ÁREA DE ESTUDO
O Setor Habitacional Sol Nascente abriga uma população de mais de 90.000 pessoas. Com
uma taxa de crescimento de 9,26% entre os anos de 2013 e 2015, é uma região de alto crescimento
populacional no DF (CODEPLAN, 2015). O presente trabalho refere-se a uma sub-região do setor,
inclusa no trecho 3 de obras previstas pelo Distrito Federal. Duas sub-bacias serão foco da análise:
Sol Nascente SB1 (0,56km2) e Sol Nascente SB2 (0,22km2) (Fig. 1).

Figura 1 – Localização das sub-bacias Sol Nascente SB1 e Sol Nascente SB2.

O Setor teve desenvolvimento iniciado ao final da década de 90 com o fracionamento
irregular de terrenos de concessão na região. A partir de 2000 o crescimento da região intensificouse (Fig. 2). É uma região de lotes irregulares, com infraestrutura precária, não havendo vias
pavimentadas, rede de esgoto e rede de drenagem. A ausência de rede de drenagem tinha como
consequência inundações anuais e o carregamento de lixo para corpos hídricos (Fig. 3a). Em 2011,
realizou-se uma licitação para execução de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial
no Setor. As obras no trecho 3 foram iniciadas em 2017 com previsão de finalização em 2018
(GDF, 2017) (Fig. 3b).
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Figura 2 - Histórico da região das sub-bacias Sol Nascente SB1 e Sol Nascente SB2.

a – Enxurrada de Agua Outubro de 2013 (Sol Nascente
b – Obras de drenagem urbana, novembro de 2017(GDF,
Hoje, 2013)
2017)
Figura 3 – Drenagem Urbana no Setor habitacional Sol Nascente.

METODOLOGIA
O programa PCSWMM foi utilizado para a realização desse trabalho. Embasado na
plataforma SWMM 5, o programa realiza simulações hidráulicas através de um modelo semidistribuído que divide a área de estudos em sub-bacias de diferentes características (CHI Water,
2017b). Neste trabalho foram utilizadas como variáveis de entrada um modelo de precipitação
sintética; o escoamento superficial na bacia, calculado pela metodologia Soil Conservation Service
(SCS); e a rede de drenagem que será implementada no setor Habitacional Sol Nascente, de acordo
com o processo 124/2011, disponibilizado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA).
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Precipitação
Nesse trabalho a simulação foi feita através de um modelo singular de precipitação baseada na
curva de Intensidade-Duração-Frequência (IDF) realizada pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana
(Equação 1 - PDDU - GDF, 2009), com TR de 10 anos. O evento teve duração de 24 horas e foi
discretizada em intervalos de 5 minutos e foi ordenada a partir do método de blocos ordenados,
permitindo a melhor avaliação dos impactos causados pela precipitação.
𝐼=

1574,70∗𝑇𝑟 0,207
(𝑡+11)0,844

Onde: 𝐼 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 (

(1)
𝑚𝑚
ℎ

) ; 𝑇𝑟 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 (𝐴𝑛𝑜𝑠); 𝑡 = 𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑣𝑎 (𝑚𝑖𝑛)

Escoamento Superficial
O escoamento superficial foi calculado pela metodologia SCS, que requer parâmetros de uso
do solo e pedologia da região. O uso do solo foi definido a partir da Ortofoto de abril de 2013, de
resolução espacial de 24 cm, disponibilizada pela Terracap. A base de dados da Embrapa Cerrados
(2004) foi utilizada para a confecção do mapa pedológico. Os valores CN foram associados de
acordo com Tucci, 1993. Latossolos Vermelho Amarelo e Vermelho foram considerados como
solos de alta infiltração, de grupo hidrológico A e Cambissolos, solos de pouca infiltração, de grupo
hidrológico D (Fig. 4).

Figura 4 – Definição do Escoamento Superficial pela metodologia CN/SCS
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Rede de Drenagem
Os seguintes dados foram obtidos no projeto de drenagem da região Sol Nascente:





Localização, cota de fundo e cota do terreno dos poços de visita;
Localização, cota de fundo e cota do terreno dos exutórios;
Diâmetro e comprimento das tubulações de drenagem;
Localização e dimensões das bacias de detenção.
No projeto, é previsto que a rede no local de estudo possua 138 poços de visita, 5,3 km de

rede e dois lançamentos (Fig. 5).

Figura 5 – Rede de drenagem no Setor habitacional Sol Nascente

Definição de Cenários
Visando analisar o desempenho de técnicas de drenagem foram propostos diferentes cenários
com a implementação de medidas de drenagem sustentável (DS). Esses cenários foram comparados
com um cenário de base, onde se aplicou a rede de maneira tradicional. Foram analisadas as
seguintes variáveis: vazão de pico, volume no exutório, volume total inundado, número de poços de
visita inundados e tempo máximo de inundação.
Um cenário de base, sem nenhuma técnica de drenagem sustentável foi comparado a dois
cenários:


Cenário 1: implementação de bacias de Detenção no final da rede de drenagem;



Cenário 2: implementação de bacias de detenção ao final da rede e pavimentos permeáveis
nas vias urbanas.
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As bacias de detenção (BD) foram dimensionadas de acordo com a Resolução 09/2011 da
ADASA, que estabelece, para áreas menores de 200ha, um volume necessário de acordo com a área
de contribuição (Ac) e a porcentagem de área impermeável (Ai) da sub-bacia (Equação 2)
(ADASA, 2011). Para os Cenários 1 e 2 foram dimensionadas 2 bacias de detenção, localizadas
próximas do ponto de lançamento.
𝑉𝐵𝑎𝑐𝑖𝑎 = 4,705 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝐴𝑐

(2)

Os orifícios das bacias foram dimensionados de acordo com a vazão máxima estabelecida
pela resolução 09/2011 da ADASA, de 24,4 l/s/ha. Assumindo orifícios retangulares e um
coeficiente de descarga (Cd) de 0,61, calculou-se a área de cada orifício a partir da fórmula de
grandes orifícios (Equação 3 - Porto, 2006).
2

𝑄 = 3 ∗ 𝐶𝐷 ∗ 𝐴 ∗ √2𝑔 ∗

3

3

ℎ22 −ℎ12
ℎ2−ℎ1

(3)

Os parâmetros de pavimento permeável foram estabelecidos segundo as recomendações do
manual do PCSWMM. Considerou-se uma espessura de 150mm para o pavimento e 300mm para a
camada porosa; índice de vazios do pavimento de 0,21 e 0,75 para a camada porosa. (CHI Water,
2017a). Considerou-se uma permeabilidade do pavimento de 3x10-3m/s estando de acordo com a
norma ABNT NBR 16416, que estabelece uma permeabilidade mínima de 10 -3 m/s para que a
pavimentação seja considerada permeável.

Modelagem Hidrodinâmica
As duas Sub-Bacias foram divididas de acordo com a área de influência de cada poço de
visita, sendo realizada uma divisão de Thiessen pelo Voronoi Decomposition no programa
PCSWMM. O programa considera cada uma das divisões realizadas, tendo como variável de
entrada a precipitação simulada e como variável de saída a vazão em função do tempo. O CN médio
de cada uma das divisões é considerado na abstração do escoamento superficial efetivo. O
transporte de vazão entre as divisões foi feito de acordo com o sentido da rede através do método da
onda dinâmica, que soluciona as equações de Saint-Venant, possibilitando a modelagem de
escoamento variável. Considerou-se a rede como extravasada somente quando a lâmina de agua
atingisse 100% do volume da tubulação. Devido à ausência de dados fluviométricos na região o
modelo não foi calibrado.
RESULTADOS
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Quando comparadas ao cenário de base, cenários com estruturas de drenagem sustentável
apresentam uma vazão de pico 2,5 vezes menor. O escoamento da vazão ocorre de maneira mais
suave, e com o retardamento da vazão de pico (Fig. 6). A vazão de pico do cenário de base acontece
aproximadamente 10 minutos depois do pico de precipitação simulada. Esse pico para os outros três
cenários tem um atraso de mais de 55 minutos. O tempo total de escoamento para o cenário de base
foi mais curto. No cenário de base, duas horas após o pico da precipitação a vazão nos lançamentos
reduziu em 92%. Para uma redução semelhante, nos demais cenários, foi necessário um período de
pelo menos nove horas.

Figura 6 – Hidrograma das duas sub-bacias estudadas para os diferentes cenários propostos

A implementação de uma rede de drenagem clássica no setor Sol Nascente será insuficiente
para o escoamento da vazão de acordo com a resolução 09/2011 da ADASA, que prevê uma vazão
máxima de 1,34m3/s para a bacia 1 e 0,54 m3/s para a bacia 2. Adicionalmente, parte do volume
que deveria escoar pela rede permaneceu na superfície, sendo extravasada em poços de visita,
portanto ocorrerão inundações em ambas as sub-bacias (Tabela 1). Os Cenários 1 e 2 apresentaram
uma redução de aproximadamente 85% da vazão de pico (Tabela 1), e caso qualquer um destes
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cenários fossem aplicados nas Sub-bacias, a vazão estaria de acordo com as normas estabelecidas
pela ADASA.
Quando comparado ao cenário de base, o Cenário 1 não amenizou os impactos das
inundações urbanas na região. A redução do volume total inundado, do volume no exutório, do
número de poços de visita e do tempo máximo de inundação foi nula. Para uma redução eficiente
foi fundamental a aplicação de pavimentos permeáveis (Cenário 2), responsável por uma redução
de até 22% do volume total escoado ao exutório. Com pavimentos permeáveis o volume total
inundado reduziu pelo menos 62% e a quantidade de poços de visita extravasados também
apresentou redução de 50% (Tabela 1). Ocorreu diminuição do volume total escoado, visto que,
parte desse volume infiltrou pelos pavimentos permeáveis.
Tabela 1 - Análise da vazão de pico, volume no exutório, volume de inundação, PVs inundados, % de PVs inundados e
tempo máximo de inundação para os Cenários base, 1, e 2.

Parâmetros

Cenário Base

Vazão de pico (m3/s)
Volume Exutório (m3)
Volume total inundado (m3)
PVs inundados
% PVs inundados
Tempo máximo de inundação (min)
Vazão de pico (m3/s)
Volume Exutório (m3)
Volume total inundado (m3)
PVs inundados
% PVs inundados
Tempo máximo de inundação (min)

Sol Nascente SB1
2,8
10510
1162
6
13
20
Sol Nascente SB2
4,6
9528
11
2
4
3

Cenário 1

Cenário 2

Valor

Red.* (%)

Valor

Red. (%)

0,6
10330
1162
6
13

80
2
0

0,5
8557
443
3
7

84
19
62

20

0

12

40

0,5
9516
11
2
4
3

88
0
0

0,5
7414
0
0
0
0

88
22
100

0

0
0

50

100
100

*Red= Porcentagem de redução em relação ao Cenário de base
** PV = Poço de Visita

CONCLUSÃO
A implementação de uma rede de drenagem tradicional no setor habitacional Sol Nascente é
insuficiente para uma redução efetiva da vazão de pico para que esta esteja de acordo com as
normas estabelecidas pela ADASA. Ademais, ocorrerá o extravasamento de poços de visita em
ambas as sub-bacias estudadas. A construção de bacias de detenção ao final da rede (Cenário 1)
permitiria a atenuação da vazão de pico para valores de acordo com a legislação, entretanto, não
solucionaria problemas de extravasamento de poços de visita no local. A implementação de
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pavimentos permeáveis (Cenário 2) permitiria a redução em mais de 50% de poços de visitas
extravasados e mais de 60% do volume extravasado.
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