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Resumo – A fim de compensar os impactos da urbanização técnicas compensatórias de 

drenagem são implantadas, essas técnicas são baseadas no amortecimento e/ou na infiltração dos 

volumes escoados. Apesar de suas vantagens, o desempenho real dessas técnicas deixa ainda 

lacunas. O presente trabalho apresenta então a avaliação do funcionamento de uma bacia de 

detenção, através de modelagem hidrológica e mostra as bases para implantação de um sistema de 

alerta de inundação no campus da UFMG. A bacia estudada é a do córrego do Engenho Nogueira, 

localizada em Belo Horizonte. A modelagem hidrológica foi realizada utilizando o software HEC-

HMS versão 3.4, que realiza a transformação chuva-vazão através do método SCS-CN. Mostrou-se 

que a bacia de detenção implantada tem um papel importante no amortecimento de cheias, 

principalmente aquelas com período de retorno inferior a 5 anos, consequentemente espera-se uma 

redução na frequência de ocorrência de extravasamentos na rede de drenagem do campus da UFMG. 

Uma Curva de eventos críticos foi obtida, ela correlaciona várias durações de precipitação a alturas 

máximas de precipitação que a rede do campus pode suportar. Essa ferramenta será utilizada para o 

alerta de inundações no campus, dado a partir da previsão de precipitação, fornecida pelo INMET. 

 

Abstract – In order to reduce the impacts of urbanization compensatory techniques are deployed, 

they are based on the damping and / or infiltration the runoff volumes. Despite its advantages, the 

actual performance of these techniques still leaves gaps. This paper presents the evaluation of the 

operation of a detention basin, through hydrologic modeling and shows the basis for implementation 

of a flood warning system on the UFMG campus. The studied catchment is of the Engenho 

Nogueira stream, located in Belo Horizonte. The hydrologic modeling was performed using the 

HEC-HMS software version 3.4, which performs the transformation rain to flow using SCS-CN 

method. It was shown that the detention basin has an important role in dampening flows, especially 

those with return periods inferior to five years, therefore we expect a reduction in the frequency of 

occurrence of sewer overflows in UFMG campus. A curve of critical events was obtained, it 

correlates the various precipitation durations with the maximum precipitation height witch the 

campus network can support. This tool will be used for flood warning in the campus, given the 

precipitation forecast, supplied by INMET. 

 

Palavras-Chave – bacia de detenção, modelagem hidrológica, previsão e alerta de inundação. 
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INTRODUÇÃO 

A urbanização causa significativos impactos hidrológicos, especialmente pelo aumento das 

áreas impermeáveis. Como consequência da urbanização e das canalizações de drenagem observa-se 

um aumento do escoamento superficial e aumento das vazões de pico, além de um aumento na 

poluição que chega aos corpos receptores. Atualmente os sistemas clássicos de drenagem adotados 

em áreas urbanas são responsáveis por inundações cada vez mais frequentes e por problemas 

sanitários, tendo importantes implicações sociais, econômicas e políticas.  

A fim de compensar os efeitos da urbanização técnicas compensatórias de drenagem vêem 

sendo utilizadas. Elas são baseadas no armazenamento e infiltração do escoamento superficial e têm 

grande potencial para utilização em áreas já urbanizadas, onde o sistema de drenagem existente é 

insuficiente, com ocorrência de inundações, a fim de controlar o escoamento superficial. Apesar de 

indispensáveis e com grandes possibilidades de uso e adaptação, essas técnicas ainda apresentam 

lacunas com relação ao seu funcionamento; por exemplo, seu comportamento hidráulico e sua 

contribuição no amortecimento de cheias continuam mal conhecidos. 

O presente trabalho tem como foco o estudo de uma bacia de drenagem urbana localizada em 

Belo Horizonte, a bacia do Engenho Nogueira. O objetivo do estudo é apresentar as bases para 

implantação de um sistema de alerta de inundação no campus Pampulha da UFMG a partir da 

modelagem hidrológica da supracitada, onde recentemente foi implantada uma bacia de detenção. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

A bacia do Engenho Nogueira tem uma área de 600 hectares e se localiza em uma área 

urbanizada da região da Pampulha, em Belo Horizonte. A parcela mais a jusante da bacia drena o 

Campus da Universidade Federal de Minas Gerais (aproximadamente 44% da área total da bacia). 

A parcela de montante da bacia drena uma área densamente urbanizada e tem seu escoamento 

superficial encaminhado para a bacia de detenção supracitada, que se localiza dentro do campus da 

UFMG. 

O córrego do Engenho Nogueira tem 5,5 km de extensão e tem 75% da sua extensão 

canalizada e 25% ainda em leito natural.  

A área do Campus da UFMG sofre problemas recorrentes de inundação, com frequência 

média de seis vezes ao ano, com profundidades de submersão inferiores a 50 cm. Além disso, as 

áreas a jusante do campus, pertencentes a outra bacia de drenagem, mas à qual a bacia do Engenho 

Nogueira é afluente, sofre problemas mais severos com inundação, então, a bacia de detenção 
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construída terá um efeito de amortecimento na vazão que deverá ser percebido tanto em micro 

quando em macro escalas. A Figura 1 mostra a imagem de satélite da bacia. 

 

 

Figura 1 – Imagem de satélite da bacia do Engenho Nogueira 
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Para dimensionamento da bacia de detenção adotou-se um período de retorno de 50 anos, 

sendo que a precipitação de projeto foi obtida à partir da equação IDF para a Região Metropolitana 

de Belo Horizonte proposta por Pinheiro e Naghettini (1998), com distribuição temporal baseada no 

método de Huff proposta pelos mesmos autores.  

A bacia de detenção tem área de aproximadamente 22 000 metros quadrados e um volume de 

83 600 metros cúbicos, cota do vertedouro 829 metros. Ela está localizada às margens do anel 

rodoviário de Belo Horizonte, dentro da área da Estação Ecológica da Universidade Federal de 

Minas Gerais. A Figura 2 mostra fotografias da bacia de detenção. 

 

 

Figura 2 – Fotos da bacia de detenção (Fonte: Fausto Parsia) 

 

MODELAGEM HIDROLÓGICA 

A modelagem hidrológica realizada no presente trabalho utilizou o software HEC-HMS 

versão 3.4 (USACE, 2009). Treze sub-bacias foram identificadas, 6 a montante da bacia de 

detenção e 7 a jusante desta, conforme pôde ser observado na Figura 1, que mostra além da imagem 

de satélite a divisão da bacia do Engenho Nogueira em sub bacias. 

O modelo HEC-HMS utiliza o método do hidrograma unitário proposto pelo Soil 

Conservation Service (SCS). O método do número da curva (ou curve number) tem sido utilizado 

em larga escala em vários países do mundo há mais de 50 anos, foi desenvolvido pelo United States 

Department of Agriculture (USDA), e descrito no Soil Conservation Service (SCS) Manual 

Nacional de Engenharia (TR-55) (USDA, 1972). O método originou nos Estados Unidos com 

realização de vários testes de infiltração desenvolvidos pelo Serviço de Conservação de Solo (SCS) 

no final dos anos 1930 e início dos anos 1940 com a intenção de desenvolver dados básicos para 

avaliar os efeitos de tratamento da bacia e medidas de conservação do solo no processo de deflúvio.  

Desde a sua criação o método teve o total apoio da agência federal dos Estados Unidos tornando-se 

rapidamente estabelecido e de grande utilização na prática hidrológica com inúmeras aplicações nos 

Estados Unidos e outros países.  
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O método SCS-CN é baseado na equação do balanço hídrico e apresenta duas hipóteses 

fundamentais. A primeira hipótese afirma que a relação entre a quantidade real de escoamento 

direto ao máximo escoamento potencial é igual à razão da quantidade de infiltração real para o 

montante da retenção potencial máxima. A segunda hipótese afirma que a quantidade de inicial 

abstração é uma fração do potencial máximo de retenção. 

Partindo da proporcionalidade entre a retenção efetiva (F) e o potencial de retenção máxima 

(S) e a proporção da precipitação que escoará superficialmente (Pe) em relação à precipitação total 

(P): 

P

Pe

S

F
             (1) 

Considerando que a abstração inicial (Ia) não pode ser maior que P, tem-se:  

Ia-P

Pe

S

F
            (2) 

Considerando F como (P-Pe), F pode ser escrito da seguinte forma: 

  PeIaPF            (3) 

Substituindo a equação (3) em (2) tem-se: 

 
  SIaP

IaP
eP

2




           (4) 

O SCS propôs uma relação linear entre o potencial de retenção máxima (S) e a abstração 

inicial (Ia), visando tornar mais simples a equação (4). Assim, estabeleceu que: 

Sa  I            (5) 

Sendo considerado que λ é uma constante de proporcionalidade da abstração inicial em 

relação a retenção potencial máxima. Após estudos realizados em bacias hidrográficas dos Estados 

Unidos, o SCS adotou λ = 0,2 sendo considerado como padrão para utilização do método, a equação 

(5) fica: 

Sa  2,0I            (6) 

Substituindo (6) em (4), a precipitação excedente calculada pela equação (USBR, 1977) fica: 

 
S8,0P

S2,0P
eP

2




     considerando  S0,2 P     (7) 

Pe representa a precipitação efetiva total, em mm; P representa a precipitação total, em mm;  

S é a diferença potencial máxima entre P e Pe, em mm, na hora em que começa a chuva. 

Para estimativa da variável S é necessário conhecer o CN que varia de 0 resultando em precipitação 

efetiva igual a zero, e 100 resultando em precipitação efetiva igual à precipitação total. O CN 

representa uma curva média que separa a parte da precipitação que escoará superficialmente e 
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encontra-se tabelado conforme combinação do grupo hidrológico do solo, tipo de cobertura e uso do 

solo, associado a uma condição de umidade antecedente. 

254
CN

25400
S     considerando (AMC II)    (8) 

Para condição de umidade antecedente AMC I e AMC III situações em que o solo se encontra 

praticamente seco e praticamente úmido respectivamente, Chow et al. (1988) propõem correções no 

CN II que depende do volume precipitado num período de 0 a 5 dias antecedentes a uma 

determinada chuva: 

 
 

 II

IICN
IN

0,058CN-10

2,4
C           (9) 

 

 
 

 II

IICN
IIIN

0,13CN10

23
C


          (10) 

O SCS definiu três condições para caracterizar a umidade antecedente do solo, AMC I, AMC 

II e AMC III. 

A condição de umidade antecedente I (AMC I) considera que os solos de uma bacia 

hidrográfica estão secos, mas não ao ponto de murchamento das plantas. 

A condição de umidade antecedente II (AMC II) considera que os solos encontram-se na 

umidade ideal, ou seja, nas condições que precederam a ocorrência de uma enchente máxima anual. 

A condição de umidade antecedente III (AMC III) considera que os solos se apresentam quase 

saturados, quando da ocorrência de chuvas fortes ou fracas e baixas temperaturas durante 5 dias 

anteriores a uma determinada precipitação. 

O parâmetro CN é função da capacidade de infiltração da água no solo, considerando o uso e 

ocupação do solo e a condição antecedente de umidade. De acordo com o SCS os solos podem ser 

divididos em quatro grupos: A, B, C e D, em relação à capacidade de infiltração.  

 

Propagação nos canais e na bacia de detenção 

O método de Muskingum-Cunge (McCuen et al., 1996) foi utilizado para a propagação da 

cheio no curso d’água, ele correspondente a uma simplificação do sistema de Saint Venant, 

baseando-se nas equações de difusão da onda que provém das equações da continuidade e da 

conservação da quantidade de movimento. Para a propagação do hidrograma de cheia na bacia de 

detenção o método de Puls Modificado (Chow et al., 1988) foi utilizado.  
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Propriedades físicas das sub bacias estudadas 

Para a definição do parâmetro CN para as sub bacias estudadas foram utilizados os valores de 

CN propostos por Tucci (1997), utilizada a condição de umidade antecedente (AMC) II. Imagens de 

satélite de alta definição foram utilizadas a fim de se identificar os usos e ocupação do solo em cada 

uma das sub bacias.  

O grupo hidrológico do solo utilizado foi o grupo B. Em 1999, Ramos e al. propuseram a 

classificação do solo do município de Belo Horizonte em dois grupos hidrológicos, B e D. Sendo o 

solo do grupo B presente ao norte da calha do rio Arrudas, onde se localiza a área em estudo. O solo 

dessa região é espesso e de textura silto-argilosa nas áreas de relevo muito suave, e, essencialmente 

silto-arenoso e de alta erodibilidade, nas áreas de relevo acidentado dos espigões, onde é bastante 

receptivo à formação de sulcos, ravinas e voçorocas. Ocorrem ainda formações superficiais 

recobrindo estes solos caracterizadas por depósitos aluvionais que podem ser de caráter tanto 

arenoso quanto argiloso e depósitos de vertentes, normalmente pouco significativos em termos de 

espessura e de área de ocorrência. 

Após identificados os usos e ocupação do solo, a média ponderada por área no valor de CN 

para cada classe de uso e ocupação do solo foi calculada para cada sub bacia estudada.  

A Tabela 1 mostra as características físicas das sub bacias consideradas na modelagem. 

 

Tabela 1 – Características físicas das sub bacias 

Sub bacia Área (km
2
) CN Tempo de concentração (minutos) 

1 0,267 84 6 

2 0,385 84 5 

3 0,658 82 8 

4 0,596 82 8 

5 0,130 82 3 

6 0,880 82 11 

7 0,377 70 6 

8 0,845 71 16 

9 0,259 72 11 

10 0,334 80 10 

11 0,540 78 5 

12 0,403 68 6 

13 0,187 75 8 
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MODELAGENS REALIZADAS 

Três abordagens diferentes foram realizadas. O modelo foi testado para precipitações de 

projeto, em seguida foi validado para um evento real, onde foi observada inundação no campus e 

em um terceiro momento o modelo foi utilizado na elaboração de uma ferramenta para auxílio à 

previsão de cheias no Campus. Cada uma das três abordagens será detalhada nos parágrafos a 

seguir. 

 

Precipitação de projeto 

Em um primeiro momento realizou-se uma modelagem, utilizando o modelo HEC-HMS 

(USACE, 2009) com o objetivo de verificação do real amortecimento proporcionado pela bacia de 

detenção, para precipitações de projeto. Para esse fim utilizou-se as equações IDF para a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte proposta por Pinheiro e Naghettini (1998), com distribuição 

temporal baseada no método de Huff. 

Verificou-se que a duração crítica de precipitação no funcionamento da bacia de detenção foi 

a precipitação de 2 horas de duração. A Figura 3 mostra o resultado da modelagem na bacia de 

detenção. Observa-se que há um vertimento a partir da cota 829 m, entretanto apesar de haver 

vertimento há um abatimento no hidrograma de saída em relação ao de entrada. Para essa 

precipitação de projeto há extravasamento na área do Campus, já que a rede de drenagem interna 

tem uma capacidade de transporte de uma vazão da ordem de 18 m
3
/s e que nesse caso a vazão 

máxima modelada no referido ponto é pouco maior que 40 m
3
/s. 

 

Figura 3 – Resultado do modelo na bacia de detenção (Período de retorno de 10 anos e 2 horas de duração) 
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Evento de precipitação de novembro de 2010 

Em um segundo momento, um evento real de precipitação foi modelado a fim de validar o 

modelo. O evento escolhido foi o de 22/11/2010, quando uma precipitação de 108 mm ocorreu em 9 

horas ocasionando vertimento da bacia de detenção e inundação no campus, seguida de uma 

precipitação de menor volume, mas que se iniciou quando a bacia de detenção ainda não estava 

completamente vazia. A vazão de pico modelada no ponto do campus onde há inundação é pouco 

superior a 26 m
3
/s.  

 

Figura 4 – Resultado do modelo na bacia de detenção (Precipitação de intensa de Novembro de 2010) 

 

  

Figura 5 – À direita foto da área do campus após a inundação, à esquerda foto da bacia de detenção após o 

fim da precipitação (Fonte: Fausto Parsia) 

 

Previsão de cheias no campus da UFMG 

Finalmente foram realizadas avaliações com relação ao comportamento do sistema frente a 

precipitações de diferentes durações a fim de se criar uma ferramenta para o auxílio à previsão de 

inundações no Campus da UFMG. O objetivo foi de se criar uma ferramenta facilmente acessível 
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uso simples. Para isso a modelagem foi realizada para precipitações com durações de 15, 30, 45 e 

60, 120 e 180 minutos, variando-se as alturas totais de precipitação até que fossem encontrados 

valores, no ponto onde há problemas de inundações no campus, próximos à capacidade da rede de 

drenagem, ou seja, próximos a 18 m
3
/s. 

A distribuição temporal das precipitações testadas seguiu a distribuição de Huff, segundo o 

trabalho de Pinheiro e Naghettini (1998). 

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 2, observa-se que os períodos de retorno 

para os quais as inundações são ocorrem são bastante baixos, entretanto a bacia de detenção 

promove uma redução da frequência das inundações no Campus. 

 

Tabela 2 – Resultados obtidos através da modelagem – relação duração versus altura precipitada 

Duração da 

precipitação  Precipitação  

Intensidade média da 

precipitação  

Período de Retorno 

aproximado 

15 minutos 33 mm 132 mm/h entre 5 e 10 anos 

30 minutos 40 mm 80 mm/h entre 5 e 10 anos 

45 minutos 42,5 mm 57 mm/h entre 2 e 5 anos 

60 minutos 44 mm 44 mm/h entre 2 e 5 anos 

120 minutos 48,5 mm 24 mm/h entre 2 e 5 anos 

180 minutos 55 mm 18 mm/h 5 anos 

 

ALERTA DE RISCO DE INUNDAÇÃO 

Um sistema de alerta de inundações foi implantado no início de 2010, objetivo é alertar a 

comunidade do campus Pampulha, através do site da UFMG, os dias e horários em que há elevada 

probabilidade de precipitações de forte intensidade, com a possibilidade de inundação de áreas 

isoladas do campus. O alerta recomenda que a avenida Mendes Pimentel não seja utilizada para o 

estacionamento de veículos, especificamente no trecho compreendido entre a Faculdade de Letras e 

a Praça de Serviços. A Figura 6, a seguir, mostra a área do campus que sofre com problemas de 

inundação. 
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Figura 6 – Em azul, local susceptível a inundação no campus da UFMG 

 

Para a previsão da precipitação a UFMG firmou um acordo com o Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) que fornece as previsões de precipitação. Tendo em mãos a previsão de 

precipitação, o técnico responsável pelo alerta irá verificar, a partir da curva de Eventos críticos 

mostrada na Figura 7, se há possibilidade de extravasamento da rede, em caso positivo este lançará o 

alerta. 

 

Figura 7 – Curva de eventos críticos, representando a capacidade máxima de transporte das redes no interior 

do Campus da UFMG 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo da bacia do Engenho Nogueira poderá ainda ser refinado. As características 

construtivas da bacia de detenção utilizadas na presente modelagem merecem um detalhamento, 

através da realização de um levantamento topográfico fino da bacia e dos dispositivos de saída.  

Pretende-se ainda, no quadro do projeto NEEBH – Núcleo de Estudos Experimentais em 

Bacias Hidrográficas, realizar a modelagem hidráulica da bacia do Engenho Nogueira e, em paralelo 

monitorar as entradas e saídas da bacia de detenção, em termos de quantidade e qualidade da água. 

 

CONCLUSÕES 

A bacia de detenção implantada tem um papel importante no amortecimento de cheias, 

notadamente para cheias com período de retorno inferior a 5 anos. Espera-se uma redução na 

frequência de ocorrência de extravasamentos na rede de drenagem do campus da UFMG. 

A modelagem hidrológica permitiu o desenvolvimento de uma ferramenta simples e acessível 

para o alerta de inundações no campus da UFMG. O alerta será dado à partir da previsão de 

precipitação, fornecida pelo INMET e, em função da duração e da altura de precipitação prevista, 

segundo a Curva de eventos críticos haverá a definição se a precipitação provocará ou não 

extravasamento do canal do córrego Engenho Nogueira na UFMG.  

O alerta de eventos de cheia irá permitir à comunidade do campus de se prevenir, não 

utilizando a via como estacionamento e evitando transitar na avenida Mendes Pimentel, entre a 

Faculdade de Letras e a Praça de Serviços. 
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