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Áreas densamente urbanizadas e com uso irregular do solo sofrem frequentemente 

com as cheias urbanas, que provocam inundações causando diversos problemas 

sociais, econômicos e de infraestrutura da cidade. A modelagem hidráulica 

computacional, em seu campo de estudo, nos permite estudar e analisar cenários a 

fim de minimizar os transtornos e as perdas da população afetada, como no estudo 

de caso em questão, em que os habitantes dos bairros ribeirinhos ao Rio Acari 

sofrem com graves problemas de inundações. Este trabalho visa desenvolver um 

projeto de controle de cheias na bacia do rio Acari. A metodologia empregada 

consiste na simulação das cheias do rio através de modelagem computacional para 

simulação hidrodinâmica MODCEL, com base em dados hidrológicos da região, 

analisando a situação atual e avaliando as diferentes soluções propostas, integradas 

com uma visão sustentável da drenagem urbana, analisando o projeto sob a ótica 

dos prejuízos evitados e considerando estes efeitos ao longo de um horizonte de 

avaliação, que pode estar submetido, inclusive, a mudanças climáticas.  

 

Palavras-chave: Drenagem Urbana. Modelagem Matemática. Controle de 

Inundações. 
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ACARI RIVER BASIN STUDY: ASSESSMENT OF FLOOD CONTROL 

MANAGEMENT AND SYSTEM RESILIENCE 
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December/2017 
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Densely urbanized areas with irregular land use often suffer from flooding of 

their rivers, causing several social, economic, and infrastructure problems in the city. 

Computational hydraulic modeling allows us to study and analyze scenarios in order 

to minimize the inconveniences and damages to the population, as in the given case 

study, which the inhabitants of the neighborhoods bordering the Acari River suffer 

from floods. This work aims to analyze the proposal of flood control measures and 

management of the Acari River Basin in the city of Rio de Janeiro. The methodology 

to be used consists of simulating the floods of the river through computational 

hydrodynamical modeling software MODCEL, based on hydrological data of the 

region, and analyzing the results referring to different scenarios, consequently with 

sustainable urban drainage systems, analyzing the project from the perspective of 

avoided losses and considering these effects over an evaluation horizon, which may 

be even submitted to climate changes. 

 

 

Keywords: Urban drainage. Mathematical modeling. Flood control. 
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1. INTRODUÇÃO  

Historicamente, a origem e o crescimento das cidades estiveram ligados à presença 

e proximidade de corpos hídricos. Os primeiros assentamentos humanos ocuparam 

as planícies de inundação dos rios, tanto por ser as melhores áreas agrícolas 

conhecidas, quanto por causa da disponibilidade de água para consumo e 

transporte. Porém, a ocupação das áreas ribeirinhas, que são áreas naturais de 

inundações, acrescenta o perigo das cheias à vida cotidiana das cidades, 

materializando o risco de inundações. Estes fenômenos são usualmente associados 

a precipitações intensas. 

O desenvolvimento das cidades leva a alterações no ciclo hidrológico, que se vê 

agravado fundamentalmente por causa dos processos de impermeabilização, nos 

quais as variáveis hidrológicas são modificadas (POLETO, 2011).  

A urbanização de uma bacia, principalmente se o crescimento urbano for 

descontrolado e desordenado, aumenta o escoamento superficial, devido à remoção 

da cobertura vegetal e ao consequente aumento da impermeabilização do solo. 

Consequentemente, aumentam e se aceleram os picos de cheia e reduzem-se 

vazões de estiagem. 

Assim, as cheias urbanas são hoje um dos principais problemas que enfrentam as 

cidades modernas. O “Annual Disaster Statistical Review 2016” (CRED, 2016) 

mostra que, na década de 2006-2015, as inundações foram a primeira causa de 

mortes por desastres naturais na África, América Central e do Sul, além da Ásia 

Central, do Sul e do Oeste. As inundações causam grandes prejuízos sociais e 

econômicos, piorando a qualidade de vida das pessoas, provocando significativas 

perdas materiais e riscos à saúde e à integridade física da população afetada, entre 

outros.  



2 
 

Outro fator ainda polêmico, mas que vem se tornando cada vez mais importante, é a 

possível influência das mudanças climáticas, que, como muitos estudos sugerem, 

provocará alterações no ciclo hidrológico, em um futuro próximo, aumentando a 

frequência de eventos extremos e aumentando o nível médio do mar, mudanças 

estas que deverão ser levadas em conta por afetarem diretamente os sistemas de 

drenagem já implantados. A possibilidade de ocorrência de mudanças climáticas, 

com eventos mais intensos, gera dúvidas, inclusive, quanto ao uso de parâmetros de 

projeto, como é o caso da chuva de projeto, construída com base em equações 

intensidade x duração x frequência, relacionadas a um histórico de medições 

passadas, sem influência das possíveis mudanças futuras que alterarão essa 

relação.  

Essa dúvida quanto ao futuro acaba por despertar uma discussão sobre que período 

de retorno utilizar em projetos de drenagem. Em um ambiente cambiante, seria 

possível fazer frente às mudanças climáticas, propondo um aumento do tempo de 

recorrência de referência para projetos – hoje definido pelo Ministério das Cidades, 

para o Brasil, em 25 anos. Esse gesto resgataria parte da segurança perdida com a 

incerteza. Entretanto, essa discussão faz surgir uma segunda pergunta, pertinente, 

mas frequentemente não explorada: faz sentido utilizar um tempo de recorrência fixo 

(associado a um risco tolerável pré-definido) como referência de projeto, sem se 

considerar caso a caso as particularidades da bacia que se pretende defender, bem 

como as características socioeconômicas desta bacia e os prejuízos a serem 

evitados? 

Para a mitigação dos problemas associados às inundações, uma nova visão da 

drenagem urbana diferente da tradicional vem sendo desenvolvida, não só tornando 

a cidade menos susceptível as inundações, como também visando soluções mais 

sustentáveis, que preservem o meio ambiente sem comprometer os recursos 

naturais e trazendo benefícios na qualidade de vida dos moradores. Ao se discutir 
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sustentabilidade, é importante ter em foco a necessidade de abordar os três pilares 

fundamentais da sustentabilidade: o ambiental, o social e o econômico. Nesse 

contexto, torna-se importante discutir projetos sustentáveis de drenagem urbana, 

levando em conta seus desdobramentos socioambientais, discutindo também a 

questão econômica, como parte da definição de qual o nível de proteção otimizado 

para a bacia. 

 

1.1 Motivação 

As cheias urbanas geram fortes impactos, especialmente em países em 

desenvolvimento, onde os recursos são escassos e a industrialização rápida e tardia 

nem sempre foi acompanhada pela infraestrutura necessária (REZENDE et al. 

2013). 

As inundações causaram uma média de 5,709 mortes por ano, entre 2006-2015 

(CRED, 2016). No Brasil, o histórico dos anos 1990-2014 mostra que as inundações 

causaram o 82,2% do total de mortes devido aos desastres naturais, mesmo tendo 

só uma frequência de 65,2% (EM-DAT, 2015). É estimado que o risco devido às 

inundações no Brasil supõe 98,6% das Perdas Anuais Médias (“Average Annual 

Loss”), com um custo de 4,44 bilhões de dólares (UNISDR, 2015).  

Nesse contexto, este trabalho foca na bacia do Rio Acari, localizada na região norte 

do município do Rio de Janeiro e com mais de 140 km2 de área de contribuição 

(GUIMARÃES, 2016). O Acari forma, junto com o rio Pavuna, cuja bacia também 

toma parte neste estudo, o rio São João de Meriti, que deságua na Baía de 

Guanabara. 

A bacia do rio Acari tem graves problemas de inundações, assoreamento e 

destinação de lixo. A área urbanizada formou-se de maneira irregular, com alta 
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ocupação das margens, restringindo o escoamento e contribuindo com a alta 

sedimentação e erosão. O quadro é de degradação ambiental e urbana. 

A população concentrada nos bairros que compõem a bacia tem baixo nível de 

renda e o índice de desenvolvimento humano (IDH) é dos menores do município. 

Portanto, as frequentes inundações causam um alto prejuízo social e a capacidade 

de recuperação é extremamente baixa. 

O sistema convencional de micro e macrodrenagem presentes tornam-se ineficazes 

e de seção muitas vezes insuficiente, aumentando a vulnerabilidade da bacia e 

expondo quase toda a população das áreas mais baixas a inundações. As áreas que 

naturalmente deveriam ser utilizadas para armazenagem temporária das cheias 

estão praticamente todas ocupadas. O rio sofre influência de restrição de 

escoamentos na foz, por influência de maré e pode sofrer ainda mais se considerado 

o processo de possíveis mudanças climáticas. Porém o rio também sofre, e de modo 

significativo, já hoje, uma série de restrições de escoamento pela presença de 

pontes inadequadas, que dificultam a passagem das vazões de cheias e represam 

águas a montante. Assim, são necessárias soluções de drenagem a partir de um 

diagnóstico mais preciso da situação atual e da avaliação da eficácia das diferentes 

medidas possíveis. Também é importante olhar o problema sob uma ótica 

sustentável. Além disso, considerando o histórico frequente de inundações, com 

magnitudes que chegam a 2m de profundidade em diversos locais da bacia, é 

questionável a necessidade de proteção para um tempo de recorrência de 25 anos, 

quando inundações com tempo de recorrência de 2 ou 5 anos já causam estragos 

que minam a capacidade de resistência e recuperação da bacia. 
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1.2 Objetivo 

Os objetivos foram divididos em dois grupos: o objetivo geral, no qual é definida a 

finalidade do projeto, e os objetivos específicos, que definem as metas para atingir a 

finalidade apresentada no objetivo geral. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma metodologia para projeto de controle de cheias, a partir do caso da 

bacia do rio Acari, apoiado na ferramenta de modelagem computacional para 

simulação hidrodinâmica MODCEL (MASCARENAS E MIGUEZ, 2002; MIGUEZ et 

al. 2017), de forma a avaliar soluções sistêmicas e otimizadas, partindo da 

restauração da capacidade de calha, focando em reservatórios como soluções mais 

resilientes e propondo um procedimento de avaliação de medidas por partes, 

caminhando de jusante para montante para evitar superposição de efeitos. 

Adicionalmente, pretende-se estabelecer medidas simples para avaliação de 

eficiência e resiliência do projeto proposto, considerando os efeitos de redução de 

alagamentos em um horizonte futuro de avaliação, que pode estar submetido, 

inclusive, a mudanças climáticas. As diferentes soluções propostas devem estar 

integradas com uma visão sustentável da drenagem urbana, que contribuam para 

eliminar ou diminuir as inundações e melhorem a qualidade urbanística e ambiental 

das áreas afetadas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

São objetivos específicos deste projeto: 
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• Modelagem da bacia do rio Pavuna a partir da ferramenta de modelagem 

computacional MODCEL (MASCARENAS E MIGUEZ, 2002; MIGUEZ et al. 

2017). 

• Completar a modelagem matemática da bacia do rio Acari, desenvolvida no 

âmbito dos Estudos Integrados para Avaliação de Projeto de Intervenção na 

Calha do Rio Acari (COPPETEC, 2006), expandindo o modelo existente até 

às cabeceiras da bacia e fundindo este modelo com o modelo do Rio 

Pavuna. 

• Realizar o diagnóstico atual das bacias dos rios Acari e Pavuna, que formam 

o rio São João de Meriti, visualizando os efeitos da expansão urbana e das 

mudanças no uso do solo. 

• Apresentar soluções para os problemas de inundação na bacia do rio Acari, 

através da concepção do manejo sustentável de águas. 

• Avaliar os efeitos negativos advindos de possíveis incrementos na chuva de 

projeto e no nível médio do mar.  

• Avaliar os resultados obtidos para a melhoria das condições ambientais e a 

qualidade de vida dos moradores, para as diferentes soluções, tanto em 

termos de eficiência como de resiliência, utilizando indicadores simples que 

comparam a redução de áreas alagadas com a área de inundação original e 

capacidade do projeto em continuar provendo resultados de controle de 

inundação em um futuro incerto, sob condições de mudanças climáticas. 

 

1.3 Metodologia  

O procedimento foi baseado nas seguintes etapas: 

1. Revisão conceitual como base teórica para o trabalho. 

2. Definição da bacia do rio Acari, Rio de Janeiro, como Estudo de Caso. 
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3. Definição do Modelo de Células de Escoamento como ferramenta de 

modelagem. 

4. Discretização da bacia de estudo. 

5. Calibração e validação do Modelo matemático da situação atual. 

6. Elaboração das alternativas de intervenções e definição dos cenários de 

simulação para diagnóstico e avaliação dos projetos. 

7. Simulação dos cenários propostos e apresentação dos resultados. 

8. Combinação, Integração e Otimização dos cenários para desenvolver um 

projeto de controle de inundações. 

9. Avaliação da resiliência da bacia frente aos projetos modelados. 

10. Discussão, e avaliação da eficiência dos resultados obtidos frente aos 

objetivos propostos. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O trabalho é apresentado nos capítulos a seguir, organizado da seguinte maneira: 

• Capítulo 2 – Breve histórico da drenagem urbana, com contextualização dos 

conceitos básicos para o desenvolvimento do trabalho, como o conceito de 

drenagem urbana sustentável e a possibilidade de mudanças climáticas; 

• Capítulo 3 – Estudo de Caso, onde é caracterizado o caso de estudo; 

• Capítulo 4 – Aqui é apresentada a linha de Ação Metodológica seguida ao 

longo do projeto; 

• Capítulo 5 – Aqui é apresentada a Modelagem Matemática que apoia a 

obtenção de resultados; 

• Capítulo 6 – Avaliação do Sistema Atual de drenagem Urbana da Bacia do 

Rio Acari, com o uso de modelagem matemática; 
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• Capítulo 7 – Identificação de soluções para o sistema de drenagem da Bacia 

do Rio Acari, com realização de estudos de diversas concepções de 

soluções; 

• Capítulo 8 – Discussões dos resultados, integração de medidas e proposta 

do Projeto Final de drenagem urbana visando melhorar as inundações na 

Bacia do Rio Acari; 

• Capítulo 9 – Conclusões e sugestões, a partir da consolidação e discussão 

dos resultados obtidos. 
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2. REVISÃO CONCEITUAL 

Neste capitulo serão apresentados e discutidos temas importantes, como o conceito 

de drenagem urbana sustentável e a possibilidade de mudanças climáticas e os 

impactos destas na resiliência dos sistemas urbanos, para fundamentar o objetivo 

deste projeto. 

 

2.1 A interação entre Água e Cidades 

As primeiras grandes civilizações surgiram sempre ligadas a presença de um corpo 

hídrico, seja este rio ou o próprio mar, favorecendo a disponibilidade de água, 

elemento essencial para a vida. Um exemplo pode ser visto na importância do rio 

Nilo, fundamental no desenvolvimento do império Egípcio e posteriormente, como 

provedor de terras férteis que abasteciam de grãos o Império Romano.  

As interações entre o ciclo hidrológico e a ocupação humana deram origem a 

necessidade de sistemas de drenagem urbana.  Segundo BUTLER e DAVIES 

(2004) no livro “Urban Drainage”, esta interação se manifesta em dois modos 

principais, a abstração das águas do ciclo natural para abastecimento e a 

impermeabilização das superfícies, desviando as águas de chuva dos sistemas 

naturais de drenagem para sistemas artificiais. Estes dois tipos de interação 

resultam em três sistemas de drenagem diferentes, um sistema de abastecimento de 

água potável, outro de saneamento de águas residuais, e outro ainda para o 

escoamento das cheias urbanas (drenagem urbana). Eventualmente, os sistemas de 

esgotamento sanitário e esgotamento pluvial podem ser combinados. 

A urbanização aumenta o risco, gerando impactos com graves consequências nas 

cidades. A impermeabilização do solo reduz a capacidade de infiltração, 

aumentando tanto o volume do escoamento (como visto na Figura 2) quanto a 

velocidade dele, com aumentos em até 6 vezes nas vazões máximas de cheia 



10 
 

(LEOPOLD, 1968). Isto não só aumenta o risco de inundações, mas também o risco 

de assoreamento e inadequada destinação de lixo que acaba nos rios e águas 

naturais. 

 

Figura 1- Aumento do escoamento superficial devido à urbanização. Fonte: livro “Urban Drainage”, 
BUTLER e DAVIES (2004). 

 

O controle das inundações permite à população residente em áreas de risco 

minimizar as perdas e conviver com o rio. Quanto mais “naturais” forem as soluções, 

com o favorecimento da infiltração e a oferta de áreas de retenção e 

armazenamento, mais harmonioso tende a ser este convívio, inclusive com a 

possibilidade de revitalização da paisagem urbana. Uma combinação de ações, que 

podem ser tanto estruturais quanto não estruturais visam minimizar e reduzir as 

consequências das cheias urbanas.  

As medidas estruturais são aquelas que visam introduzir modificações físicas na 

rede de drenagem e sobre a paisagem urbana da bacia (CARNEIRO, MIGUEZ, 

2011) com o intuito de modificar a relação da cidade com seus escoamentos. As 

medidas não estruturais estão focadas na educação ambiental, em sistemas de 
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alerta e planejamentos mais restritivos do uso do solo, entre outras ações, sem 

finalidade de ação direta para modificação dos escoamentos. 

A drenagem tradicional, por sua vez, consistia em uma série de obras estruturais 

destinadas a trasladar os escoamentos rapidamente para jusante, evitando à 

acumulação das águas nos núcleos urbanos. Porém, estas medidas acabam tendo 

um caráter local, transferindo os problemas para jusante, interferindo em outras 

áreas.  

Hoje são abordadas novas perspectivas de caráter mais sustentáveis e mais 

integradas com o meio ambiente, mas também levando em conta as questões 

sócias e econômicas que não podem ser mais desconsideradas. 

 

2.2 Histórico da Drenagem Urbana 

No final do Período Neolítico foi quando ocorreu a transição do sistema econômico-

social de caçadores-coletores para os primeiros assentamentos de agricultores e 

pastores, provavelmente precedido por Jerico, Palestina, antes do 6000 a. C.  

(DELLEUR, 2003).  

Diversas civilizações historicamente antigas como os Indus, os Persas e os Gregos 

entre outros, já desenvolveram sistemas de drenagem urbana bem-sucedidos, 

mesmo sendo as técnicas e conhecimentos precários, com o objetivo de coletar as 

águas de chuva, prevenir inundações transportar resíduos para fora do sítio ocupado 

(BURIAN, EDWARDS, 2002). 

Conforme as cidades foram aumentando em tamanho e população, se deu uma 

ocupação mais intensa das áreas ribeirinhas, tanto por cultivos, como por 

assentamentos. SAYERS et al. (2013), no livro “Flood Risk Management: A Strategic 

Approach”, cita alguns dos principais motivos desta ocupação: 
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• Para agricultura e irrigação.  

As margens dos rios forneciam não só áreas férteis para a agricultura, mas 

também disponibilidade de água para consumo das crescentes populações. Ao 

mesmo tempo, começaram os primeiros esforços por entender e prevenir as 

periódicas inundações. 

Assim, tanto nas civilizações Egípcias, localizadas nas margens do rio Nilo, 

quanto na Mesopotâmia, começaram a ser desenvolvidas junto com os sistemas 

principais de abastecimento pequenas obras de controle de inundações como 

diques, para proteger as populações e os cultivos.  

 

• Para obter vantagem estratégica.  

As áreas costeiras e os rios eram considerados pontos estratégicos para o 

desenvolvimento de grandes impérios, facilitando o transporte e a construção de 

defesas das cidades. Um claro exemplo é a origem da cidade de Londres em torno 

ao rio Tâmisa como pode ser visto na figura 2.  

 

Figura 2 – Cidade romana de Londres localizada estrategicamente no estuário do rio Tâmisa. Fonte: 
SAYERS et al., 2013.  
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• Para o crescimento e o desenvolvimento econômico. 

A estimativa é que já em 4600 a.C., a China estava utilizando diques para controle 

de inundações. Em torno do ano 6 a.C., mesmo com sistemas de controle de 

enchentes cada vez maiores, um aumento das pressões os tornou ineficientes, e a 

partir desse ponto um novo conceito de estratégias integradas começou a surgir. 

Jiarang, um oficial chinês, desenvolveu uma nova filosofia baseada em planos de 

controle e mudanças do uso do solo. Contudo, suas ideias foram ignoradas. 

 

O Império Romano foi um dos períodos mais efetivos para o desenvolvimento da 

drenagem urbana na Antiguidade. Segundo BURIAN e EDWARDS (2002), desde 

antes do Império Romano e durante seu crescimento e expansão importantes 

avanços tecnológicos na área foram implantados. A ascensão desta civilização, uma 

das mais importantes historicamente, fez que as cidades do império desenvolveram 

cada vez mais e melhores sistemas, como por exemplo a Cloaca Máxima, uma 

galeria subterrânea construída em fins do século VI a.C. que esvaziava águas 

pluviais e esgotos oferecendo condições sanitárias adequadas à própria cidade de 

Roma (DELLEUR, 2003). 

Com a queda deste império, ocorreu um decréscimo das cidades e uma emigração 

para áreas rurais, abandonando-se e consequentemente deteriorando-se 

progressivamente os sistemas de drenagem projetados. Assim, durante séculos na 

Idade Média, não se deu nenhum avanço tecnológico significante (BURIAN, 

EDWARDS, 2002). 

Já no início do século XIX as cidades recuperaram a importância perdida e 

experimentaram um rápido crescimento populacional, que não foi acompanhado 

pelos sistemas de drenagem. Por causa da ausência ou precariedade destes 
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sistemas, segundo TUCCI (2008) a proliferação de doenças e problemas de saúde 

pública foi o principal desafio das cidades até o século XX. 

Tucci mostra também a evolução dos problemas das águas urbanas até hoje: 

• Com o objetivo de evitar as enfermidades, no início do século XX o 

abastecimento de água de fontes seguras e a coleta de esgoto, com despejo 

a jusante sem tratamento, tiveram como finalidade evitar doenças e seus 

efeitos, mas acabaram transferindo os impactos para jusante. Tucci 

apresenta esta fase como higienista. 

• Posteriormente, a partir de 1970 começou a fase corretiva, para controle do 

impacto do crescimento urbano a partir da Segunda Guerra Mundial, com o 

objetivo de tratas os efluentes com a melhor tecnologia disponível, para 

recuperação e conservação dos rios. 

• Se verificou posteriormente que persistia uma parte da poluição em razão 

das inundações urbanas e rurais, chamada poluição de fontes difusas. 

Portanto, desde os anos 1990 se está procurando uma política de 

desenvolvimento sustentável com novos sistemas que preservem o sistema 

natural. Esta fase tem sido denominada desenvolvimento sustentável. 

 

2.3 Drenagem Urbana Sustentável 

Hoje é amplamente reconhecido que a abordagem convencional de gestão das 

águas urbanas é altamente inadequada para lidar com problemas de 

sustentabilidade atuais e futuros (NEWMAN, 2001; ASHLEY et. al., 2005). 

A partir dos anos 1990 o desenvolvimento sustentável da drenagem urbana 

começou a mudar as perspectivas das medidas corretoras, baseadas principalmente 

em grandes obras estruturais de controle de inundações, como canalizações, diques 

e grandes barragens, para uma série de medidas de menor porte e discussões mais 
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complexas, focando na fonte da geração do escoamento e considerando de uma 

maneira mais profunda as relações entre o sistema urbano e os ecossistemas 

naturais. 

O começo do século XXI marcou o período a partir do qual a proporção da 

população morando em áreas urbanas ultrapassou a população morando em áreas 

rurais. Um desafio crítico para as comunidades urbanas é o seu desenho para a 

resiliência ao impacto das mudanças climáticas o do crescimento populacional, 

particularmente em relação à gestão sustentável dos recursos hídricos e a proteção 

do meio ambiente e das águas (WONG, BROWN, 2008). 

No Brasil, nos últimos anos a percentagem da população urbana em relação à 

população total chegou aos 84,36%, sendo o Sudeste a região com maior taxa de 

urbanização, somando 92,95% (IBGE, 2010). Este processo se deu principalmente 

nas Regiões Metropolitanas das maiores cidades, onde a população em áreas de 

ocupação irregular chega muitas vezes a 50% (MMA, 2000). Hoje, a taxa de 

crescimento anual da população urbana no Brasil continua sendo alta, com um valor 

de 2,47%, enquanto a taxa de crescimento anual da população rural é negativa (-

1,37%) e tem tendência de seguir decrescendo (IBGE, 2000). 

Os efeitos deste processo que vem ocorrendo se tornam ainda mais intensos no 

caso de países em desenvolvimento, onde frequentemente os avanços na drenagem 

urbana chegaram atrasados. MIGUEZ et al. (2007) apresenta vários aspectos que 

agravam os prejuízos das inundações nestes países: 

• Rápido crescimento populacional em um período curto de tempo, unido a 

uma urbanização descontrolada. 

• Politicas incapazes de prevenir ocupações irregulares, acompanhadas de um 

forte processo de favelização. 
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• Ocupação das áreas ribeirinhas, tanto legalmente por desconhecimento dos 

efeitos, quanto ilegalmente. 

• Baixa qualificação dos trabalhadores técnicos municipais. 

 

Neste contexto, surgiram nas últimas décadas novas abordagens para a drenagem 

urbana, visando recuperar as caraterísticas naturais do ciclo hidrológico, sob 

diferentes denominações. Muitas das novas terminologias surgiram de maneira 

informal, e estão influenciadas por perspectivas, conhecimentos e contextos 

regionais, resultando em diferentes termos para definir conceitos similares ao redor 

do mundo, gerando potencialmente contradições, sobreposição de termos e 

confusão (FLETCHER et al., 2014). 

Assim, são apresentadas a seguir as principais denominações, sua origem e 

princípios de cada uma delas. Se destacam: Best Management Practices (BMPs) na 

América do Norte; Low Impact Development (LID) nos EUA e Canadá e Low Impact 

Urban Design and Developmente (LIUDD), na Nova Zelândia; Sustainable Urban 

Drainage Systems (SUDS), no Reino Unido; e Water Sensitive Urban Design 

(WSUD), na Austrália. 

 

2.3.1 Best Management Practices (BMP) 

Termo de origem industrial, nascido na América do Norte, principalmente nos EUA e 

Canadá, adaptado para o conceito de “storm water BMP”. Esta perspectiva foca não 

só em reduzir a quantidade de água que escoa, mas também reduzir a polução e 

melhorar a qualidade dessas águas, por meio de medidas tanto estruturais 

(infraestruturas de controle) quanto não estruturais como minimização do uso de 

fertilizantes químicos e pesticidas, entre outras. 
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2.3.2 Low Impact Development (LID) e Low Impact Urban Design 

and Developmente (LIUDD) 

O Desenvolvimento de Baixo Impacto ou LID surgiu nos EUA. Tenta reduzir o custo 

da gestão das águas urbanas focando em controles na origem (ou na fonte) para 

diminuição da geração de escoamentos. O objetivo é simular (aproximadamente) as 

condições originais de infiltração e armazenamento das bacias antes da 

urbanização.  

São práticas do LID medidas estruturais tais como bacias de retenção, medidas de 

biorretenção, filtros vegetais, entre outras; e medidas não estruturais como redução 

da contaminação na fonte, desenhos alternativos de rodovias e edifícios para 

minimizar a impermeabilização e maximizar o uso dos solos permeáveis e da 

vegetação, além de programas de educação para promover novas atividades 

(ELLIOT, TROWSDALE, 2007). 

O LID tem muitas similaridades com o LIUDD, que nasceu paralelamente na Nova 

Zelândia e foca mais na qualidade das águas e redução da polução. LIUDD foi 

considerado para cumprir os valores da cultura Maori e seu conceito do meio 

ambiente (BARLOW, 1993). 

 

2.3.3 Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) 

O Sistema de Drenagem Urbana Sustentável (ou SUDS) vem sendo desenvolvido 

principalmente no Reino Unido e busca retomar tanto quanto possível as 

características e condições naturais do ciclo hidrológico antes da urbanização, 

procurando evitar a transferência de impactos a jusante. Estas ideias são 

consistentes com os princípios do LID. Porém, tende a acrescentar preocupações 

com o saneamento ambiental de forma geral. 



18 
 

 

Este conceito promove as medidas de drenagem urbana não só como controle de 

inundações, mas também como potenciais ganhos paisagísticos, ambientais e 

econômicos melhorando o desenho urbano da cidade.  

São medidas do SUDS: valas de infiltração, bacias de infiltração, bacias de 

retenção, bacias de detenção, pavimentos permeáveis e telhados verdes, entre 

outras. (CIRIA, 2007). Na figura 3 podem se ver algumas destas medidas. 

 

 

a)          b) 

 

 

No Brasil, começaram a ser implantados Planos Diretores de drenagem urbana com 

princípios ecológicos do SUDS a partir do final da década de 90. Segundo 

POLETTO (2011), porém, os planos encontraram fortes dificuldades para 

implantação destes sistemas; um dos principais é quanto a população ribeirinha, 

que, além de estar em péssimas condições de moradia, impede ou dificulta as obras 

de drenagem. De acordo com Poletto, nos Planos Diretores, as questões ambientais 

ainda são pouco abordadas, o que fica visível através dos problemas frequentes de 

erosões e inundações recorrentes anualmente nas bacias urbanas.  

Figura 3 – Exemplos de medidas do SUDS. a) Blocos Vazados preenchidos com Material 
Granular (Fonte: RBRH); b) Bacia de detenção de Tau Tai Hamg Tung – Hong Kong 

(Fonte: CHU, 2005). 
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Além disso, segundo MIGUEZ et al. (2015) as medidas de drenagem urbana 

sustentável, ainda que sejam efetivamente aplicadas na paisagem urbana e mais 

adaptáveis a mudanças futuras do que as medidas tradicionais, podem perder 

eficiência e inclusive falhar no longo prazo, se não são corretamente integradas com 

o planejamento urbano, principalmente com o controle do uso do solo. 

 

2.3.4 Water Sensitive Urban Design (WSUD) 

O Projeto Urbano Sensível à Água ou WSUD começou a ser utilizado na Austrália 

nos anos 90. Os objetivos do WSUD foram listados por WHELANS et al. (1994): 

1. Gerenciar o balanço hídrico. 

2. Manter e, onde possível, melhorar a qualidade da água. 

3. Minimizar a necessidade de importação de água potável para abastecimento 

através do aproveitamento das águas pluviais e redução do desperdício. 

4. Manter as oportunidades ambientais e recreativas da água. 

O conceito WSUD evoluiu desde seus primórdios, quando focava principalmente na 

gestão das águas de chuva, para um sistema mais amplo que integra a gestão 

holística do ciclo hidrológico completo e das águas urbanas (de chuva, 

abastecimento e saneamento) com o desenho urbano (WONG, 2006). 

Atualmente o conceito está sendo aplicado não só na Austrália, expandindo-se 

internacionalmente e paralelamente ligado ao termo Water Sensitive City, porém 

este descreve o objetivo, enquanto WSUD descreve o processo (BROWN, CLARKE, 

2007). 
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Estes termos, entre outros menos divulgados, mostram como nas últimas décadas a 

evolução das técnicas de drenagem urbana se alinha com implementar o conceito 

de desenvolvimento sustentável mediante soluções sistêmicas para a bacia. Cada 

uma delas mediante princípios e técnicas parecidos e consistentes entre eles em 

maior ou menor grau. Cada terminologia vem evoluindo e mesmo as interpretações 

de cada uma vão evoluindo também por meio da adaptação e aplicação. 

FLETCHER et al. (2014) fazem uma classificação da abrangência de cada método 

segundo a especificidade e o foco principal, como visto na figura 4: 

 

Figura 4 – Possível classificação das diferentes terminologias de drenagem urbana sustentável, 
enquanto a sua abrangência e foco principal. Fonte: FLETCHER et al., (2014). 

 

Pode-se perceber que esta evolução vem acompanhada de uma preocupação cada 

vez maior com o meio ambiente e a preservação dos ecossistemas naturais. Porém, 

se faz imprescindível uma correta integração dos planos de drenagem urbana com 

os Planos Diretores e o planejamento urbano, para que as medidas sejam realmente 
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efetivas no longo prazo, focando especialmente no uso adequado do solo, mas 

também implantando infraestruturas mais adaptáveis, integrando os aspetos 

técnicos, sociais e econômicos.  

ZHOU (2014) presenta esta integração dos planejamentos em drenagem urbana 

sustentável como um planejamento multidisciplinar, focado sobre 4 aspectos 

principais, vistos na figura.  

 

Figura 5 – Aspectos da integração multidisciplinar no planejamento de drenagem urbana sustentável, 
adaptado de ZHOU (2014). 

 

2.4 Mudanças Climáticas e a Drenagem Urbana 

As mudanças climáticas, que vem sendo destacadas como uma relevante 

preocupação global pela maior parte da comunidade cientifica durante pelo menos 

os últimos 30 anos, são cada vez mais evidentes e declaradas por vários estudos.  

O fenômeno do aquecimento global é um dos principais motores do processo, que 

tem várias implicações como o aumento do nível médio do mar, mudanças do 

regime de chuvas, agravamento das secas, entre outras. As provas do aquecimento 

são significativas, como visto na figura 6, que mostra as mudanças na temperatura 

global relativas às temperaturas médias da série 1951-1980. A tendência é 

claramente crescente, chegando ao seu máximo no ano 2016 com um crescimento 

de até 0,99ºC. Este aquecimento se agravou a partir do início do século XXI, onde 

ocorreram 16 dos 17 anos mais quentes, do total dos 136 observados. 
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Figura 6 – índice de temperatura global Fonte: NASA’s Goddard Institue for Space Studies, (GISS). 

 

É difícil discernir se estas mudanças são o resultado de causas puramente 

antrópicas, naturais ou uma combinação delas. Porém, o papel da atividade humana 

é cada vez mais inquestionável. O Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), que conta com mais de 1300 científicos independentes e expertos de todo o 

mundo, no seu “Fith Assessment Repor” (AR5, 2009), conclui que as probabilidades 

de que os efeitos das atividades humanas nos últimos 50 anos tenham contribuído 

para o aquecimento do planeta são de mais do 95%. 

Entre os principais causadores das mudanças no clima, e concretamente do 

fenômeno do aquecimento, se encontram a emissão dos gases de efeito estufa 

(dióxido de carbono, vapor de água, metano, clorofluorcarbonos, entre outros) na 

atmosfera. 

Um dos gases estufa mais nocivos é o dióxido de carbono (CO2), que está 

fortemente relacionado com atividades humanas tais como deflorestação e a 

extração e processamento de combustíveis fósseis, além de causas naturais como 

erupções vulcânicas. As atividades industriais das nossas civilizações modernas têm 

aumentado os níveis de CO2, passando de cerca de 280 ppm (partes por milhão) 

para 400 ppm nos últimos 150 anos. Na figura 7 pode-se ver a distribuição global do 
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CO2 durante os três ciclos glaciais, reconstruído a partir de amostras de gelo, e o 

claro crescimento na concentração média a partir dos anos 50. 

 

Figura 7 – Níveis de CO2 a partir de medidas indiretas Fonte: National Oceanic and Atmospheric 
Administration, (NOAA, EUA). 

 

As incertezas e dificuldades nas previsões futuras tornam-se maiores quando se 

muda das variáveis climáticas, tais como a temperatura, para as variáveis 

hidrológicas, tais como chuvas e escoamentos superficiais, e da ampla escala 

temporal dos modelos climáticos à escala espacial menor dos modelos hidrológicos. 

Além disso, a importância destas variáveis hidrológicas é maior quando lidando com 

a engenharia e os processos de gestão, tais como o desenho e operação dos 

sistemas hidráulicos (KOUTSOYIANNIS, 2003). 

Espera-se que o fenômeno do aquecimento global tenha um impacto na magnitude 

e na frequência das inundações; no entanto, nenhum sinal consistente de mudança 

climática em grande escala nas magnitudes de enchentes observadas tinha sido 

identificado até agora, quando diversos resultados destacam a existência de uma 
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clara influência das mudanças climática nas observações das inundações na escala 

continental (BLÖSCHL et. al., 2017). 

Segundo o IPCC, as evidencias mostram que os custos líquidos dos danos das 

mudanças climáticas vão provavelmente ser grandes e crescer com o tempo. Além 

disso, os efeitos das mudanças climáticas nas diferentes regiões vão variar com o 

tempo e a habilidade dos sistemas ambientais e sociais para mitiga-los ou adaptar-

se a eles. 

É assim que não é possível generalizar sobre os riscos potenciais das mudanças 

climáticas, enquanto a natureza e escala dos riscos variam entre diferentes 

localizações, grupos populacionais e condições físicas (RIBEIRO, 2008). 

Se faz patente que as áreas urbanas vão ser das mais susceptíveis de sofrer os 

efeitos das mudanças climáticas, devido ao processo intenso da urbanização e a 

alta densidade populacional destas áreas. Especialmente, como muitos estudos 

insinuam, no caso dos sistemas de drenagem urbana. Segundo MOSER e 

SATTERTHWAITE (2008), os centros urbanos concentram uma alta proporção das 

áreas de maior risco aos impactos das mudanças climáticas, particularmente em 

países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. 

No Climate Change Adaptation Strategy for the City of Rio de Janeiro da Prefeitura 

do Rio junto com o Centro Clima (COPPE, UFRJ, 2016), se destaca a importância 

da adaptação das políticas e medidas atuais, sendo uma cidade altamente 

susceptível às mudanças climáticas por várias causas, entre as que cabe destacar o 

crescimento demográfico e urbanização descontrolada, além da peculiar topografia, 

favorável a formação de tormentas e com grande percentagem da população 

morando entre o mar, a baía, as lagoas e colinas. 

No relatório, são apresentadas as seguintes ameaças, sob um cenário de mudanças 

climáticas, como as de maiores efeitos prejudiciais para à cidade: 
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1. Subida do nível médio do mar e das ondas 

2. Deslizamentos de terra 

3. Ilhas de calor 

4. Inundações  

5. Secas 

A bacia do rio Acari é susceptível a sofrer as consequências de todos eles; 

entretanto, os dois mais presentes neste estudo por serem os principais são as 

inundações e a subida do nível médio do mar, enquanto este último piora ainda mais 

o risco de inundações.   

 

2.4.1 Mudanças no Regime de Chuvas 

Geralmente, aceita-se que os volumes de precipitação dos eventos extremos vão se 

incrementar sob condições de mudança climática (IPCC, 2012). Essas modificações 

no regime de chuvas, aumentando a intensidade das precipitações, trazem 

potenciais implicações aos sistemas convencionais de drenagem urbana: 

• Aumento na frequência dos eventos que sobrecarregam o sistema, 

aumentando a frequência e prejuízos das cheias. 

• Maior deterioração dos sistemas urbanos. 

• Maior deterioração ambiental, aumentando a capacidade de erosão, 

transporte de lixo, entre outros fatores. 

 

No Acari, considerando já o histórico frequente de inundações com magnitudes de 

até 2 m de lâmina de água nos trechos críticos, um aumento das chuvas pode ser 

um risco considerável que tem que ser levado em conta no planejamento dos 

sistemas futuros. 
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2.4.2 Elevação do Nível do Mar 

Brasil é um pais com uma extensão de costa grande e os efeitos do aumento do 

nível médio do mar devem ser levados em conta em futuros cenários. No caso da 

cidade do Rio de Janeiro, onde se situa a bacia de estudo, a subida do nível do mar 

é uma das preocupações que mais impacto podem ter no longo prazo.  

As áreas costeiras estão entre as mais vulneráveis às mudanças climáticas. Além 

das possíveis inundações, como resultado do aumento do nível do mar, as 

mudanças climáticas também aumentam o risco de inundações e erosão devido às 

tempestades marítimas e às restrições impostas ao escoamento fluvial (WATSON et 

al., 1996). 

O aumento do nível médio do mar é causado, principalmente, por dois fatores 

relacionados com o fenômeno do aquecimento global: 

a) O aumento do volume de água devido ao derretimento do gelo nos polos e 

geleiras. 

b) A expansão térmica da água dos oceanos. 

Os dados medidos das marés pela Commonwealth Scientific and Indistrial Research 

Organisation (CSIRO), visto na Figura 8, mostram um crescimento médio continuo 

na série de anos 1870-2000. As observações atuais mostram uma taxa de 

crescimento anual em torno de 3,4 mm (NASA Goddard Space Flight Center). 
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Figura 8 – Nível médio medido do mar. Fonte: Commonwealth Scientific and Indistrial Research 
Organisation, (CSIRO) 

 

 

Rio de Janeiro é uma cidade costeira, com grande infraestrutura e urbanização na 

linha de costa, inclusive com grandes investimentos para modifica-la, projetados 

antigamente sem previsão dos efeitos dinâmicos costeiros. Assim, os efeitos das 

ondas sob a cidade são relevantes. A vulnerabilidade da cidade sob mudanças nos 

níveis do mar é enorme.  

O número de tempestades marítimas tem aumentado continuamente durante as 

últimas décadas, como mostrado na figura 9:  
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Figura 9 – Tempestades marítimas na cidade do Rio de Janeiro Fonte: Climate Change Adaptation 
Strategy for the City of Rio de Janeiro. 

 

O Climate Change Adaptation Strategy for the City of Rio de Janeiro (2016) destaca 

que neste contexto pelo menos os seguintes efeitos da subida do nível médio do 

mar devem ser levados em conta para a projeção de cenários futuros: 

• Inundações das áreas em torno das lagoas costeiras. 

• Os efeitos combinados das subidas transitórias no nível do mar (marés 

meteorológicas) com as ondas, resultando em galgamento das obras 

costeiras, ação das ondas sob as infraestruturas costeiras e edificações na 

beira do mar, e ameaças à seguridade das pistas dos aeroportos. 

• Afogamento dos sistemas de drenagem, resultando em inundações e danos 

ao transporte urbano. 

• Maior pressão hidrostática durante eventos extremos de marés 

meteorológicas. 

• Aumento das águas subterrâneas, com inundações de plantas subterrâneas, 

tuneis de distribuição (eletricidade, telefone, gás), tubos de abastecimento de 

água e tanques de armazenamento de combustível. 



29 
 

Alguns dos problemas que se apresentam aqui se referem à falta de informações 

históricas sobre o nível médio do mar no Brasil, do correto monitoramento dos 

fenômenos oceânicos, da falta de dados tanto qualitativos quanto quantitativos e o 

uso de sistemas de referência diferentes; estes fatores aumentam a vulnerabilidade 

e a incerteza já grande em si mesma.   

Os engenheiros e planejadores já estão acostumados a lidar e trabalhar com essa 

incerteza, sempre presente no dimensionamento dos sistemas urbanos. Porém, no 

marco atual de mudanças climáticas, a incerteza trazida por estas não pode mais 

ser desconsiderada. Os sistemas dimensionados para longo prazo, tais como os 

planos de urbanização e sistemas de gestão de águas, tem decisões cujas 

consequências vão ser refletidas por períodos de até 200 anos, inclusive mais. 

Deste modo, se faz evidente que estas decisões hoje têm que levar em 

consideração as condições climáticas tanto atuais como futuras.  

Os planos de urbanização podem ser muito eficientes lidando com inundações se 

são bem planejados, mas geralmente só para umas décadas. Atualmente é sugerido 

que para prevenir os impactos esperados para metade do século e gerenciar os 

riscos de inundações em cidades costeiras, as medidas de atuação e prevenção têm 

que começar hoje e devem levar em conta o aumento do nível médio do mar 

(HALLEGATE, 2009). 

Hallegate (ibid) apresenta uma tabela, estimada empiricamente pelo autor, com os 

principais setores onde as mudanças climáticas devem ser já consideradas, devido 

tanto a escala temporal dos investimentos quanto a exposição às condições 

climáticas. 
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Tabela 1- Setores onde devem ser considerados os efeitos das mudanças climáticas (HALLEGATE, 
2009) 

SETOR 
ESCALA TEMPORAL 

(anos) 
EXPOSIÇÃO  

Infraestruturas de águas (por exemplo reservatórios, 
barragens) 

30 - 200 Alta 

Planejamentos do Uso do Solo (por exemplo em áreas 
costeiras e planícies de inundação) 

>100 Alta 

Obras de Proteção Costeiras e contra Inundações (por 
exemplo diques) 

>50 Alta 

Edificação (por exemplo isolamentos térmicos) 30 - 150  Média 

Infraestruturas de Transporte (por exemplo portos e 
pontes) 

30 - 200 Baixa 

Urbanismo (por exemplo parques, densidade urbana) >100  Baixa 

Produção de Energia (por exemplo plantas nucleares) >100 Baixa 

 

 

2.4.3 Adaptação dos Sistemas Urbanos às Mudanças Climáticas 

Na hora de fazer a adaptação dos sistemas urbanos frente às mudanças climáticas, 

diferentes estratégias são propostas. O processo de planejamento e adaptação 

inclui normalmente dos componentes principais (KIRSHEN et al., 2014): 

1) Complementação de um estudo de vulnerabilidade, que tipicamente inclui 

uma análise da exposição e sensibilidade às mudanças climáticas e 

avaliação da capacidade de adaptação, estimando o grau em que o sistema 

é susceptível ou capaz de lidar com os efeitos do câmbio climático.  
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2) Desenvolvimento de uma estratégia de adaptação. Esta estratégia inclui uma 

série de ações proativas, locais e regionais, a serem implementadas por 

organizações públicas e privadas no tempo e espaço para a gestão dos 

sistemas que são vulneráveis ao clima futuro e outras mudanças.  

Segundo Kirshen et al., uma estratégia de adaptação efetiva para uma área 

particular tem que consistir em medidas robustas (ou seja, funcionando 

aceitavelmente sob a maioria das incertezas e riscos futuros), flexíveis e ajustáveis 

de forma que possam ser aplicadas satisfatoriamente frente a câmbios nas 

condições socioeconômicas e biofísicas. 

MILLAR et al. (2007), argumenta que estratégias de adaptação proativas para áreas 

urbanas, tomando em conta a importância dos ecossistemas e sua influência no 

correto funcionamento das infraestruturas e serviços, tem que considerar os 

seguintes pilares: 

• Resistencia: prevenindo impactos e protegendo recursos altamente 

valorizados. 

• Resiliência: melhorando a capacidade dos ecossistemas a retornando às 

condições iniciais antes das perturbações. 

• Resposta: facilitando a transição dos ecossistemas das condições atuais 

para as novas. 

 

Quanto aos sistemas de drenagem urbana, KANG et al. (2016) discutem que a 

melhoria destes deve vir precedida por uma avaliação da capacidade atual do 

sistema, e as medidas mitigadoras devem ser identificadas entre um leque de 

opções nas quais os efeitos das mudanças climáticas no sistema de drenagem 

possam ser avaliados e atendidos, se fazendo necessário também uma análise 

econômica para uma adaptação eficiente. A figura 10 apresenta a metodologia 
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proposta por Kang et al. para atender as mudanças do clima e reduzir as inundações 

urbanas.   

 

Figura 10 – Metodologia para atender as mudanças climáticas nos sistemas de drenagem urbana. 
Fonte: KANG et al., (2016). 

 

Esta abordagem ou procedimento de decisão segue os seguintes passos: 

1. Primeiro, investigar a área de estudo e avaliar as medidas de prevenção de 

desastres; 

2. Avaliar a vida útil e as capacidades das medidas; 

3. Avalia, em termos percentuais, a eficiência das medidas, baseado nos 

critérios de desenho para a instalação. Depois, determinar se a instalação 

atual de prevenção de desastres é segura frente às mudanças climáticas; 

4. Caso seja segura, continuar com manutenção rotineira; 

5. Se não for segura, tentar aumentar a segurança melhorando o sistema de 

drenagem ou a operação (LID, SUDS, WSUD, etc.) sem aumentar o critério 

de prevenção aos desastres. Caso isto não seja efetivo, aumentar o critério 

de prevenção aos desastres; 
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6. Por último, aplicar medidas estruturais se o reforço do critério de prevenção 

for valido economicamente. As medidas estruturais devem reforçar o critério 

de prevenção sob as mudanças do clima e melhorar o comportamento das 

instalações; 

7. Porém, se as medidas estruturais não forem economicamente viáveis, 

devem-se aplicar medidas não estruturais tais como evacuação e restrições 

ao solo. 

Kang et al. destacam a importância de considerar as incertezas nas projeções 

climáticas futuras como uma das limitações à metodologia proposta. Outra das 

limitações desta metodologia aplicada a situação atual do Acari (e de muitas outras 

áreas da cidade do Rio de Janeiro e sua Região Metropolitana em geral) é a falta de 

dados dos sistemas de micro e macrodrenagem. Porém, a situação atual obtida de 

observação e medição, já mostra que a capacidade atual do sistema é claramente 

inferior e ineficaz lidando com as cheias urbanas.  

Deste modo, medidas estruturais são necessárias, assim como também medidas 

não estruturais. Essas medidas estruturais deveriam incorporar a incerteza climática 

nas projeções futuras para solucionar não só os problemas atuais, mas também os 

futuros.  

Para as obras de engenharia, a segurança e durabilidade frequentemente se 

associam a um tempo de recorrência ou tempo de retorno (TR). Assim, a 

probabilidade de ocorrência da inundação pode ser associada ao tempo de 

recorrência da chuva que gera a inundação. O tempo de recorrência é o tempo 

transcorrido até que um evento de determinada magnitude, ou maior, volte a ocorrer. 

Ou seja, corresponde ao inverso da probabilidade de um evento, hidrológico no caso 

de estudo (vazão ou precipitação), ser igualado ou superado em um determinado 

período de tempo. Os critérios para estabelecer o tempo de recorrência de uma 

infraestrutura dependem geralmente de vários fatores:  
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• Vida útil da obra 

• Tipo de estrutura 

• Facilidade de reparação e ampliação 

• Custo Financeiro 

• Risco 

Ao escolher um período de recorrência para uma determinada infraestrutura de 

proteção, implicitamente se decide o risco assumido, entendendo o risco como a 

probabilidade de uma determinada obra vir a falhar, pelo menos uma vez durante 

sua vida útil. Portanto, se decide o grau de proteção conferido a população. 

Deve-se ter presente que a ocorrência de um evento perigoso não necessariamente 

gera danos, se não ultrapassar o risco para o qual a obra foi projetada. Trata-se, 

portanto, de escolher qual é o Risco Aceitável.  

Segundo SAYERS et al. (2013), a gestão do risco de inundações pode ser vista 

como um processo continuo que objetiva utilizar recursos limitados de tempo, 

sociais, esforços, meio ambientais e econômicos para conseguir múltiplos 

benefícios. A figura 11 apresenta estes aspectos. 



35 
 

 

Figura 11- Objetivo primário da gestão do risco de inundações. Fonte: SAYERS et. al., (2013) 

 

O tempo de retorno deve procurar um equilíbrio entre os objetivos hidrológicos, 

relativos a segurança para a população, e os custos econômicos da implantação dos 

sistemas, custos de operação e manutenção. Deve ser considerado ainda que, 

quanto maior o período de retorno, mais onerosa será não só a construção, mas 

também a possível futura reparação ou reconstrução. Hoje, para projetos de 

drenagem urbana, o tempo de recorrência definido como mínimo pelo Ministério das 

Cidades é o de 25 anos.  

O cálculo do tempo de recorrência é baseado em um histórico de medições 

passadas; porém essa visão clássica não leva em conta as influencias climáticas 

futuras, que alterarão essa relação. Seria possível fazer frente às mudanças 

climáticas propondo um aumento do tempo de recorrência de referência para 

projetos, incorporando assim parte da incerteza assumida e aumentando a 

segurança. 
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Surge aqui uma questão frequentemente inexplorada, mas que não deveria ser 

esquecida: Faz sentido utilizar um tempo de recorrência fixo (associado ao risco 

tolerável pré-definido) como referência de projeto, sem se considerar caso a caso as 

particularidades da bacia que se pretende defender, bem como as características 

socioeconômicas desta bacia e os prejuízos a serem evitados? Esta pergunta, 

aplicada ao caso de estudo, onde cheias de recorrência inferior a 10 ou 5 anos já 

causam importantes danos e lâminas de água superiores a dois metros, será 

submetida a discussão, questionando qual poderia ser o nível de proteção otimizado 

da bacia considerando os três pilares fundamentais da sustentabilidade: o ambiental, 

o social e o econômico. 

Com os novos procedimentos de decisão para levar em conta a incerteza das 

informações, a gestão do risco e a melhora da robustez dos sistemas urbanos, são 

propostas cinco grandes categorias de estratégias práticas nas quais se demarcam 

as medidas de adaptação às mudanças climáticas (HALLEGATTE, 2009): 

 

1. “No-regret strategies”: são estratégias geralmente válidas até sem mudança 

climática (por exemplo controle de vazamentos nos tubos de abastecimento 

de água, manutenção de áreas verde, etc). 

 

2. “Reversible strategies”: estratégias que sejam flexíveis, tentando reduzir ao 

máximo o custo de fazer algo errado sobre as futuras mudanças do clima, 

como por exemplo proteção climática aos novos edifícios e infraestruturas, 

que tem um custo de instalação, porém sua interrupção não gera mais 

gastos posteriormente; outro exemplo é o uso restritivo do solo para 

urbanização, onde a decisão deve levar em conta que restringir uma área 

potencialmente em risco de inundação à urbanização sob condições 
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climáticas cambiantes (mesmo que possa supor um alto custo no curto 

prazo, ante potenciais investimentos não realizados na área) pode ser 

reversível, se no futuro a área seja segura, mas dificilmente pode ser 

reversível a decisão contraria, avaliando o alto risco residual. 

 

3. “Safety margin strategies”: estas estratégias reduzem a vulnerabilidade e/ou 

os custos. Por exemplo em Copenhague o coeficiente de runoff usado no 

processo de simulação dos sistemas de drenagem hoje é 70% superior ao 

atual. Parte de este incremento tem em conta lidar com o crescimento 

populacional, e o resto com as mudanças climáticas. Este aumento se 

justifica na medida em que modificar no futuro um sistema já construído é 

caro e ineficiente, sendo melhor assim ser pessimistas na fase de desenho. 

 

4. “Soft strategies”: são estratégias não estruturais. Às vezes, ferramentas 

institucionais ou financeiras podem também ser eficientes. Por exemplo estas 

estratégias podem desempenhar um papel importante na gestão das áreas 

costeiras (como é o caso da cidade do Rio de Janeiro): os aumentos do nível 

do mar, que aumentam os riscos de inundações, podem precisar, hoje mais 

do que nunca, de um analise regular e atualizações. A criação de instituições 

especificas para fazer essas analises poderiam ser uma estratégia de 

adaptação eficiente.  

 

5. “Strategies that reduce decision-making time horizons”: são estratégias que, 

sob uma incerteza rapidamente crescente no clima, reduzem a vida útil dos 

investimentos, reduzindo ao mesmo tempo os custos. Estas estratégias já 
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são amplamente utilizadas no setor florestal, selecionando espécies com 

menos tempos de rotação.  

 

6. Conflitos e sinergias entre estratégias: as vezes, as estratégias de adaptação 

tem efeitos colaterais que podem ser tanto positivos quanto negativos. Esses 

efeitos podem interagir com as políticas de mitigação de riscos, e devem ser 

levados em conta na análise. 

 

Sob estas premissas, Hallegate (2009) faz uma lista de possíveis medidas para 

diferentes setores, e analisa a idoneidade destas em cada uma das categorias de 

estratégias mostradas acima. Os resultados são apresentados na tabela 2. A 

simbologia da tabela é como segue:  

� “+” quando as medidas possam ser consideradas em cada tipo de estratégia 

e “-“ quando sejam contrárias a cada estratégia. 

� No caso particular das estratégias “no-regret” o tipo “++” é quando pode 

considerar-se assim em todas as situações, e “+” quando só para algumas.  

� No caso que não sejam nem contrarias nem adaptáveis às estratégias, as 

medidas não têm simbologia.  

� Quanto a coluna das sinergias, se estas são positivas o símbolo é “+”, e no 

caso contrário, em que sejam negativas é “-“; sem simbologia implica que 

essa medida não tem sinergias umas com as outras.  

� Finalmente na última coluna se estabelece um ranking classificando as 

medidas de melhor (1) a pior (3). 
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Tabela 2 – Medidas de adaptação e concordância com as diferentes estratégias (HALLEGATE, 2009) 

SECTOR 
POSSÍVEIS 

MEDIDAS DE 
ADAPTAÇÃO 

ESTRATÉGIAS 

"No 

regret" 

Reversível
/flexível 

Margens de 
seguridade 

"Soft 

strategy" 

Redução 
da vida 

útil 

Sinergias 
entre as 

mitigaçõe
s 

Ranking 

ÁREAS 
COSTEIRAS 

Defensas costeiras / 
diques 

+  -  +       2 

Defensas fáceis de 
melhorar ("easy-to-

retrofit") 
  + +   +   1 

Sistemas de 
drenagem 

melhorados 
+  -  +       2 

Restrições no uso 
do dolo 

+ + +       1 

Sistemas de 
segurança, 

advertência e 
evacuação 

++ +   +     1 

Relocação e retirada  -   -          3 

Criação de 
instituições de 

análises de risco e 
planes para o longo 

prazo 

+ +   +     1 

ÁREAS 
URBANAS 

Melhora das 
infraestruturas 

urbanas 
+  -  +     + 2 

Planos restritivos do 
uso do solo 

++ + +       1 

Barreiras/infraestrut
uras contra 
inundações 

+  -  +       2 

Desenvolvimento de 
sistemas de alerta 

antecipados 
++ +   +     1 
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Por último, cabe destacar a importância de diferentes fatores e agentes na 

implementação de planos efetivos para adaptação às mudanças climáticas. Não 

existe um esquema fixo para implementação de estratégias de adaptação a nível 

local, é necessária uma combinação de diferentes fatores incluindo diferentes tipos 

de atores, recursos humanos e econômicos, conhecimentos, dados, participação de 

investidores, organizações governamentais e estratégias regulatórias e institucionais 

(MARTINS, FERREIRA, 2010). 

Para Martins e Ferreira (ibid) existem atualmente muitas barreiras que as cidades 

encontram no desenvolvimento de políticas de adaptação, tais como:  

• Falta de conhecimento do clima e das influências e seus impactos gerados 

pelas mudanças climáticas nas cidades;  

• Incerteza sobre o timing e extensão de vários impactos, o que dificulta aos 

órgãos gestores o estabelecimento de prioridades;  

• Focalização nos custos de adaptação no curto prazo em vez de focar nos 

possíveis custos futuros; 

• Dificuldades em obter a atenção e compromisso dos líderes políticos, uma 

vez que os políticos locais têm mandatos relativamente curtos 

(principalmente em comparação com a escala das mudanças climáticas) e 

enfrentam mais frequentemente eleições onde tem que responder às 

preocupações atuais dos seus potenciais votantes;  

• Falta de coordenação entre departamentos do governo local ou entre 

diferentes níveis do governo; 

• Falta de uma estratégia nacional de adaptação para guiar aos governos 

locais (GRANBERG, ELANDER, 2007), entre outras. 
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Além das barreiras presentes, existe também outro efeito ao qual se deve prestar 

atenção, que é a globalização, que pode entorpecer as políticas de recuperação e 

adaptação. Segundo O’BRIEN e LEICHENKO (2000), para os residentes de menor 

renda das cidades dos países em desenvolvimento, o impacto duplo da globalização 

e das mudanças climáticas podem ser inclusive mais severos; assim, este grupo 

populacional se encontra entre os mais vulneráveis às mudanças do clima. 

Torna-se imprescindível, portanto, tomar em consideração neste trabalho, no 

contexto do risco de inundações, os possíveis efeitos e consequências das 

mudanças climáticas, especialmente no regime de chuvas e aumento do nível médio 

do mar, e como vão afetar à capacidade de recuperação ou resiliência da bacia do 

Acari. 
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3. ESTUDO DE CASO 

3.1 Localização 

O Rio Acari localiza-se na região norte do município de Rio de Janeiro, na parte 

noroeste da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. A bacia do Acari, está entre 

as maiores e mais populosas do Rio de Janeiro. A figura 12 mostra a localização 

geográfica da bacia. 

 

Figura 12 – Mapa de Localização da Bacia do Rio Acari na cidade do Rio de Janeiro. Fonte: autor. 
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3.2 Caracterização da Bacia  

A bacia drena uma área aproximada de 107 Km2. O rio Acari atravessa 7 grandes 

eixos estruturais viários, como a Avenida Brasil, a Rodovia Presidente Dutra e a 

Linha Vermelha, entre os mais importantes.  

3.2.1 Hidrografia 

Formando parte da bacia da Baia de Guanabara, o Rio Acari possui uma densa rede 

de drenagem. Tem a montante o Rio Sapopemba e a jusante o Rio Pavuna, junto ao 

qual forma o Rio São João de Meriti, que deságua na Baía de Guanabara. Os 

principais afluentes do rio Acari são, pela margem esquerda, o rio Calogi e, pela 

margem direita, os rios dos Cachorros I e II, das Pedras, Tingui, dos Afonsos, 

Caldeireiro, Merinho e Caranguejo. A figura 13 mostra a hidrografia da região, 

destacando a calha principal com linha de maior espessura. A figura 14 apresenta 

um diagrama dos rios principais e seus respectivos afluentes na bacia do Rio Acari. 

  

Figura 13 – Hidrografia da Bacia do Rio Acari. Fonte: Autor. 
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Figura 14 – Diagrama dos Rios principais e afluentes, na Bacia do Rio Acari 
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3.2.2 Topografia 

A topografia da região na bacia é importante no que se refere às condições de 

macrodrenagem. A bacia tem uma variação brusca de declividade, com as áreas de 

cabeceira sujeitas a altas velocidades, favorecendo o rápido escoamento e com propensão 

a erosão e transporte de sedimentos. Por outro lado, as áreas baixas têm uma declividade 

bastante menor, causando assoreamento e favorecendo o acúmulo de sedimentos devido 

às baixas velocidades. Além disso, as cotas baixas estão bem próximas do nível do mar, o 

que poderia influenciar o escoamento no caso de elevação do nível médio do mar e dos 

agravamentos dos efeitos da maré e das ondas, na hipótese de mudanças climáticas. A 

figura 15 mostra esta topografia junto com a hidrografia presente nela. 

 

 

Figura 15 – Topografia da Bacia do Rio Acari. Fonte: Autor. 
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3.2.3 Cobertura e Uso do Solo 

Quanto à cobertura e uso do solo, a área é intensamente urbanizada na maior parte da 

bacia, só nas cabeceiras dos morros ainda se conservam a cobertura vegetal. Assim, o 

escoamento superficial ao longo da bacia é favorecido por este processo de urbanização e 

impermeabilização do solo. A figura 16 presenta os usos do solo, diferenciando entre 

superfície urbanizada e não urbanizada. Uma análise mais detalhada não é necessária, 

dado que a urbanização é principalmente residencial. Porém, cabe mencionar que existem 

também áreas industrias, institucionais e de infraestrutura pública. 

 

 

Figura 16 – Usos do solo da Bacia do Rio Acari. Fonte: Autor 

 

 

 

3.3 Breve Histórico e Situação Atual 
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A bacia do Rio Acari sofreu intensas modificações ao longo do tempo e a antiga cobertura 

vegetal presente já praticamente não existe mais, dando lugar a áreas residenciais 

densamente ocupadas, na maior parte de forma irregular, além de loteamentos industriais 

presentes e alta ocupação das margens dos rios. Hoje a região é basicamente árida, quase 

sem áreas verdes. 

O rápido crescimento populacional não foi acompanhado pelas infraestruturas urbanas 

necessárias. Esta situação de precariedade é agravada ainda pelo baixo poder aquisitivo 

da maior parte da população moradora, encontrando-se bairros com um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) dos menores do Estado de Rio de Janeiro (IBGE, 2010).  

A tabela 3 apresenta os percentuais da área da bacia associados a cada classe social 

(GUIMARÃES, 2016). Se vê que cerca de 90% pertence as classes C1, C2, D e, E, o que 

afeta diretamente a resiliência da bacia, por terem uma capacidade de recuperação 

extremamente baixa frente às inundações. 

Tabela 3 – Estratificação socioeconômica na Bacia do rio Acari (adaptado de GUIMARÃES, 2016) 

Classe 
Renda domiciliar 

total mensal média 
(R$) 

Percentual da área 
da bacia 

A 20273 0,00% 

B1 8696 0,00% 

B2 4428 9,6% 

C1 2409 39,9% 

C2 1446 42,3% 

D - E 640 8,2% 

 

Os impactos causados pela aceleração da urbanização e as atividades poluentes, como a 

utilização do corpo hídrico como receptor de esgoto doméstico e industrial, levam a bacia a 

uma situação atual de grande degradação ambiental. O lançamento de lixo e esgoto, unido 

à urbanização irregular, causa problemas tais como erosão das margens e assoreamento. 

Alguns destes problemas podem ser vistos nas figuras 17, 18 e 19. 
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Figura 17 – Acúmulo de lixo na margem. Fonte: Estudos Integrados para Avaliação de Projeto de Intervenção 
na Calha do Rio Acari (COPPETEC/UFRJ, 2007). 

 

 

Figura 18 – Lançamento de esgoto no Rio. Fonte: Estudos Integrados para Avaliação de Projeto de Intervenção 
na Calha do Rio Acari (COPPETEC/UFRJ, 2007). 
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Figura 19 – Exemplo de erosão das margens de alguns canais da Bacia. Fonte: Estudos Integrados para 
Avaliação de Projeto de Intervenção na Calha do Rio Acari (COPPETEC/UFRJ, 2007). 

 

 

3.3.1 Inundações na Bacia do Rio Acari 

O principal problema que sofre a Bacia do Rio Acari é, sem dúvida, referente às 

inundações, provocadas tanto pelas chuvas intensas quanto pelo agravamento das 

condições de drenagem urbana: o sistema convencional de microdrenagem presente torna-

se ineficaz e de seção muitas vezes insuficiente; a bacia sofre restrições frequentes ao 

longo das calhas dos principais canais de macrodrenagem; as áreas que deveriam ser 

utilizadas para armazenagem temporária das cheias estão praticamente todas ocupadas. 

Além disso, o rio sofre influência de restrição de escoamentos na foz, por influência do 

remanso provocado pelo rio São João de Meriti, e da maré, e pode sofrer ainda mais se 

considerado o processo de possíveis mudanças climáticas. 

A situação da topografia, com grandes áreas planas, e a ocupação irregular do solo, 

diminuindo a largura da calha, dentre outros fatores, são também responsáveis por agravar 

as enchentes.  
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As áreas de alagamento alcançam grandes superfícies, com magnitudes que chegam a 2m 

de profundidade em diversos locais da bacia. Observa-se que os bairros mais críticos são 

Jardim América, Acari, Parque Colúmbia, Coelho Neto, Barros Filho e Pavuna. 

Eventos periódicos de inundações vêm se sucedendo ao longo dos anos. Se podem 

destacar, dentre os mais críticos: o ocorrido em janeiro de 2006, cuja área de inundação 

atingiu uma população de mais de 50.000 habitantes (Programa Acari-Projeto Rio Vivo, 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2008); e o evento da madrugada do 11 de 

dezembro de 2013, com resultados muito prejudiciais para os moradores da bacia. As 

figuras 20 e 21 mostram áreas alagadas durante estas enchentes. 

 

 

Figura 20 – Praça Montese, Marechal Hermes, durante a enchente de 2006. Fonte: Estudos Integrados para 
Avaliação de Projeto de Intervenção na Calha do Rio Acari (COPPETEC/UFRJ, 2007). 
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Figura 21 – Favela de Acari durante a enchente de 2013. Fonte: G1 / Reprodução Internet 

 

 

3.4 Estudos Anteriores 

Anteriormente, algumas áreas do entorno foram objeto de intervenções de programas 

municipais voltados para a revitalização urbana, como o Rio-Cidade, e de regularização de 

loteamentos (Programa Morar Legal). As intervenções foram responsáveis pela reforma e 

correção de pontos críticos de microdrenagem, de forma isolada. 

Mais recentemente, a Bacia do Rio Acari tem sido estudada em diversas ocasiões, com 

intervenções propostas visando solucionar os problemas principais desta bacia, porém com 

pouco ou nenhum êxito, inclusive porque a maioria delas nem têm sido realizadas. Entre os 

principais estudos e documentos produzidos para a área, cabe destacar:  

• Estudos Integrados para Avaliação de Projeto de Intervenção na Calha do Rio Acari 

– RJ (FUNDAÇÃO COPPETEC / UFRJ, 2007). 
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• Programa Acari/Projeto Rio Vivo – Ações voltadas ao Desenvolvimento Urbanístico-

ambiental Sustentável, na micro-bacia do Rio Acari, Área de Planejamento 3.3 da 

Cidade do Rio de Janeiro (2008). 

• Plano Diretor Municipal de Manejo de Águas Pluviais, do Município de Rio de 

Janeiro (PDMAP, 2013). 

• Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro (PEDUI, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA PROPOSTA  
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A atividade de projeto de hidráulico de rios, rede de canais e reservatórios e redes de 

drenagem, em geral, pode ser realizada para uma determinada situação crítica de vazões, 

que serve de envoltória máxima para o fenômeno que se pretende equacionar. Entretanto, 

em situações de falha, onde as premissas de projeto se perderam e é necessário atuar na 

correção de uma situação descontrolada de escoamentos, que usam a rede de drenagem e 

a própria paisagem urbana para se deslocar, a modelagem matemática se torna uma 

necessidade. Nestas condições, é muito difícil (e até impossível) individualizar a 

funcionamento das estruturas e suas interações, sendo necessário usar modelos do 

sistema, para uma observação conjugada de todos os efeitos (MIGUEZ et al. 2017). 

Nesse contexto, a proposta de atuação na bacia do rio Acari, caso de estudo deste 

trabalho, demanda o suporte de ferramenta de modelagem matemática hidrodinâmica. 

Porém, deve-se destacar que o uso do modelo, por si só, não configura solução do 

problema. É necessário garantir a confiabilidade do modelo, em um processo de 

calibração. O uso do modelo deve permitir a avaliação conjunta de diferentes 

possibilidades de atuação, mas é necessário organizar um procedimento de atuação em 

projeto que permita otimizar as propostas e evitar a superposição de efeitos que não se 

somam e acabam por gerar gastos não (completamente) efetivos. Além disso, é importante 

definir critérios práticos para avaliar a melhoria introduzida com o projeto e, mais 

recentemente, vem-se buscando também aumentar a resiliência do sistema a eventos 

futuros.  

Dessa forma, propõe-se a seguinte linha de ação metodológica: 

• Realizar o diagnóstico da situação atual, identificando os principais problemas da 

bacia em estudo. No caso da bacia do rio Acari, a caracterização da bacia e a 

análise de estudos anteriores já permite adiantar que a ocupação intensa e não 

planejada da bacia, com excesso de impermeabilização, ocupação de margens e 
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obras restritivas de calha (como pontes estreitas e baixas), são fatores 

fundamentais nas inundações que lá ocorrem, registradas em histórico. 

• Como primeira etapa de atuação no projeto, é necessário eliminar restrições 

severas de calha, que obstruem parcialmente a passagem dos escoamentos e 

limitam a capacidade já instalada. Mesmo sem se pensar em ampliações do 

sistema, para que este reaja às novas propostas (sem efeitos colaterais de 

singularidades restritivas ao escoamento) é necessário colocar a rede em 

funcionamento, conforme capacidade instalada. 

• Priorizar reservatórios como medidas para reorganização de escoamentos no tempo 

e no espaço, agregando volumes ao sistema, de modo a incrementar também a 

resiliência da solução. 

• Propor e testar cada medida individualmente, a fim de avaliar a sua eficácia na 

redução de alagamentos e auxiliar na definição final de como combinar mais 

efetivamente cada medida. 

• Ao combinar as medidas de controle de inundação para compor o projeto integrado, 

deve-se introduzir medidas de controle de montante para jusante no modelo, de 

modo a evitar superposição de efeitos. Caso este cuidado não seja tomado, uma 

dada medida a jusante pode não se mostrar efetiva, pois recebe excedentes de 

escoamento de montante com os quais não consegue lidar.  Assim, se uma medida 

de montante é projetada inicialmente, ela pode crescer em dimensão 

(desnecessariamente) para comportar escoamentos descontrolados de montante. 

Porém, com os alagamentos de montante precisam também ser resolvidos, uma 

medida de montante projetada a posteriori e que poderia ser usada para otimizar (e 

reduzir) dimensões de uma medida de jusante, não cumpre esta função, não 

configurando a integração do projeto. Dessa forma, preconiza-se que o projeto seja 

concebido gradualmente de montante para jusante, sempre procurando compor os 

efeitos de todas as medidas proposta de forma integrada. 
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• Deve-se mapear a área alagada acima de um dado limite estabelecido, tomando 

esse valor como referência (por exemplo, acima de 15 cm, considerando que este 

primeiro patamar de alagamentos não gera prejuízo significante), de forma a usar 

esse parâmetro na comparação de diferentes cenários em relação à situação atual. 

Maiores reduções de áreas alagadas implicam em maior eficiência das medidas 

aplicadas. Menores pioras das soluções propostas, frente a simulações que 

considerem possíveis mudanças climáticas implicam em maiores resiliências destas 

soluções.  

Acredita-se que, por hipótese, uma solução composta por reservatórios, com cobertura 

espacial integrando ações de proteção por toda a bacia, deve ser também resiliente e 

capaz de dar sustentabilidade e maior ao projeto proposto frente a um cenário futuro de 

mudança climática. 

 

4.1 Avaliação da Resiliência 

Complementarmente, esta proposta metodológica desenvolve uma rotina simples de 

avaliação de resiliência.  

A eficiência de uma alternativa para mitigação de inundações pode ser calculada pela 

Equação 1: 

 

Atual

ojetoAtual

aÁreaAlagad

aÁreaAlagadaÁreaAlagad
Eficiência Pr

−
=    Equação 1 

 

Para se chegar a um cálculo quantitativo para indicação da resiliência de uma alternativa, 

pode-se utilizar a Equação 2:  
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máticamudançacliProjetocom

ojeto

aÁreaAlagad

aÁreaAlagad
aResiliênci Pr

=     Equação 2 

 

Por fim, ainda é possível trabalhar com as lâminas médias de alagamento de um cenário, 

fazendo o seguinte procedimento: 

• Para todas as áreas modeladas da superfície urbana alagável, pode-se mapear as 

lâminas de alagamento superiores ao valor de referência (por exemplo, 15 cm 

conforme citado anteriormente) e multiplicar pela área de armazenagem associada, 

somar as contribuições parciais e dividir pela área total de armazenagem 

considerada (área total alagada). Isso vai dar uma lâmina média ponderada de 

alagamento para cada cenário (ou alternativa de projeto), que pode ser associada à 

área alagada e aos indicadores calculados acima. 
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5. MODELAGEM MATEMÁTICA 

O uso de modelos matemáticos torna-se, hoje, cada vez mais imprescindível na análise de 

cenários de escoamento em uma bacia hidrográfica. A partir destes modelos é possível 

conhecer e avaliar o comportamento da bacia e suas condições de drenagem, encontrando 

os pontos críticos e mais vulneráveis. O uso de modelos possibilita também avaliar também 

o comportamento da bacia frente a cenários futuros, como, por exemplo, mudanças no uso 

do solo, nos padrões de urbanização, o efeito de mudanças climáticas, entre outros. 

Finalmente, os modelos facilitam o estudo de possíveis soluções, permitindo otimizar 

aspectos técnicos e econômicos, proporcionando análises integradas e sistêmicas.  

 

5.1 Escolha do modelo 

Para a modelação matemática proposta na Bacia do Rio Acari, analisando as 

características desta, os dados disponíveis e a escala de interesse do estudo, optou-se 

pela ferramenta de modelagem computacional para simulação hidrodinâmica MODCEL 

(MASCARENAS E MIGUEZ, 2002; MIGUEZ et al. 2017). 

O MODCEL é um modelo Hidrodinâmico Quasi-2D baseado no conceito de células de 

escoamento (ZANOBETTI et al., 1970) no qual o território é representado através de um 

conjunto de compartimentos (canais, galerias e superfícies de escoamento), integrando a 

área toda da bacia. Esses compartimentos são chamados de células de escoamento. Os 

caminhos de escoamento são pré-definidos e as comunicações entre células são 

calculadas através das leis hidráulicas unidimensionais clássicas (com destaque para a 

equação dinâmica de Saint Venant).  

As células de escoamento formam uma rede de escoamentos que representam as 

paisagens urbanas e a interação destas com a rede de drenagem, integrando os processos 

hidrológicos observados nas células com um modelo hidrodinâmico, com uma 

representação espacial que liga o escoamento de superfície, de canal e de galerias.  
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Assim, faz parte da modelação a identificação de áreas alagáveis, das direções principais 

do escoamento, que por sua vez definirão o mapa geral do padrão do escoamento, além da 

definição das características hidráulicas e geométricas das seções de escoamento em 

trechos de rio e das interações que ocorrem entre os diversos elementos topográficos ou 

estruturas hidráulicas identificadas (MODCEL, Manual do Usuário). 

O processo de modelagem matemática para a Bacia do Rio Acari foi desenvolvido em duas 

etapas principais: primeiro, a modelação da área de interesse, com a divisão de células da 

região e a caracterização inicial destas células, bem como das relações hidráulicas, 

utilizando (inicialmente) parâmetros da literatura técnica pertinente; e, depois, foi realizada 

a calibração do modelo para a representação de uma situação real de cheias na bacia, a 

fim de ajustar os parâmetros utilizados, garantindo a confiabilidade do modelo ao reproduzir 

o evento observado. 

 

5.2 Construção do Modelo 

Uma parte da modelagem matemática da bacia do rio Acari já tinha sido desenvolvida no 

âmbito dos Estudos Integrados para Avaliação de Projeto de Intervenção na Calha do Rio 

Acari (COPPETEC, 2006), em projeto contratado pela Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi acompanhado pela 

Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO ÁGUAS, órgão 

municipal que cuida da gestão das águas urbanas na cidade. Porém, esta modelagem 

estava limitada às áreas mais baixas da bacia, necessitando de um conjunto de condições 

de contorno para representar os efeitos do domínio externo que afeta a área de interesse e 

com uma representação muito simplificada do Rio Pavuna (que não fazia parte da área de 

interesse). 
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O objetivo da construção do modelo foi completar a modelagem matemática da bacia do rio 

Acari, expandindo o modelo existente até às cabeceiras da bacia, e fundir este modelo com 

o modelo dos Rios Pavuna e São João de Meriti. Um esquema dos eixos principais de 

canalização é mostrado na figura 22: 

 

Figura 22 – Esquema dos principais canais de drenagem da Bacia Acari-Pavuna. Fonte: adaptada de Estudos 
Integrados para Avaliação de Projeto de Intervenção na Calha do Rio Acari (COPPETEC/UFRJ, 2007). 

 

 

5.2.1 Divisão de células 

A divisão em células foi realizada segundo as características topográficas naturais e 

urbanas das bacias dos rios Acari e Pavuna, desde os pontos mais altos a montante, até o 

deságue na Baía de Guanabara. Necessariamente, para a adequada representação de 

padrões de escoamento, as mudanças de declividade devem ocorrer nos centros de célula, 

de forma que os trechos de escoamento entre cada dois centros sejam homogêneos. Por 

outro lado, porém, trechos longos, sem nenhuma mudança de declividade, não podem ficar 

sem subdivisão, para não perder capacidade de representação em nível de detalhe 

desejado. Além disso, a própria necessidade de circulação das águas no plano cartesiano 

horizontal condiciona a definição de células para dar esses caminhos aos escoamentos. 

A figura 23 apresenta a divisão de células, que compõem as bacias completas do Rio 

Pavuna (246 células) e do Rio Acari (703 células), formando um modelo total de 949 

células.  
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Figura 23 – Divisão de Células das bacias dos Rios Acari e Pavuna. Fonte: Autor 

 

Esquematicamente, a figura 24 apresenta as áreas das bacias representadas no 

modelo.  

Figura 24 – Esquema das bacias representadas no modelo matemático MODCEL. Fonte: adaptada de Estudos 
Integrados para Avaliação de Projeto de Intervenção na Calha do Rio Acari (COPPETEC/UFRJ, 2007). 
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Este foi o modelo usado durante o processo de calibração. Já na fase de projeto, 

entretanto, ainda foram adicionadas células para compor parte da bacia do Rio Sarapui, 

com um total de 152 células a mais. Essas células foram adicionadas para representar a 

bacia de montante do rio Sarapuí, até a barragem de Gericinó, que consiste em uma 

estrutura composta, uma parte na calha do Rio Pavuna e outra na própria calha do Rio 

Sarapuí. Os reservatórios formados se interligam em cotas mais altas e podem funcionar 

em conjunto, A barragem foi construída no Programa de Defesa contra inundações do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro e pode ser vista como uma possibilidade de 

adaptação para receber também águas do rio Acari, sendo uma alternativa a ser 

considerada na avaliação dos arranjos de projetos para o controle de inundações na bacia 

de interesse. Nas observações presentes, a bacia de montante do Rio Pavuna não parece 

encher o reservatório para as condições do projeto original. 

Após a divisão de células, foi realizada a construção da topologia do modelo, que é a 

matriz representativa da rede de células que o compõem, em concordância com a topologia 

do modelo antigo e respeitando as leis básicas de interligação entre células, onde uma 

célula só pode se comunicar com vizinhas imediatas na descrição topológica do modelo.  

Em seguida, se procedeu ao levantamento de dados necessários para a caracterização de 

cada célula, destacando-se: área de contribuição (associada à área de recepção da chuva 

e atuação do modelo hidrológico) e área de armazenagem (capaz de oferecer volumes de 

armazenagem para a célula), cota do terreno, coeficiente de runoff e ligações com as 

células vizinhas, com seus parâmetros específicos (largura, coeficiente de manning, 

coeficiente de vertedouro, entre outros, dependendo da relação hidráulica estabelecida 

entre células). Para a parte do modelo pré-existente, datado de 2007, as informações foram 

atualizadas com informações presentes proporcionadas pela Fundação Instituto das Águas 

do Município do Rio de Janeiro – RIO AGUAS.  
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Os tipos de células utilizados no modelo (esquema na Figura 25) são: 

• Canal, representando os rios, por onde se desenvolve o escoamento principal da 

rede de macrodrenagem. 

• Galeria, representando a passagem de água subterrânea em canais enterrados. 

• Planície Urbanizada, para representar os escoamentos através das ruas, na 

paisagem urbana. O padrão de urbanização se encontra representado neste tipo de 

célula. 

• Reservatório, simulando o armazenamento de água em um reservatório, informando 

ao modelo os diversos pontos em uma curva cota x área dentro da célula, que 

caracteriza seu relevo. Foi representada assim a barragem de Gericinó. 

• Planície Natural, geralmente para as áreas elevadas ou as áreas verdes não 

urbanizadas. 

 

Figura 25 – Tipos de Células do modelo. Fonte: Manual do Usuário do MODCEL 
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Para os coeficientes de runoff, que são importantes para a entrada de parâmetros no 

modelo, por serem responsáveis por representar a transformação da chuva em vazão 

escoada no método racional, utilizado como modelo hidrológico, foram utilizados os 

seguintes coeficientes padrão: 

• Área Urbanizada. 0,7 

• Urbanização leve: 0,30 – 0,40 

• Vegetação: 0,15 - 0,20 

• Água: 1 

 

5.2.2 Ligações utilizadas no Modelo 

As ligações presentes no MODCEL e utilizadas para ligar as diferentes células de 

escoamento, relacionadas por equações unidimensionais, foram as seguintes: 

• Tipo P, Planície. Para escoamento à superfície livre, utilizando a equação dinâmica 

de Saint Venant, sem termos de inércia, usualmente para escoamentos superficiais, 

nas ruas ou pequenos canais. 

• Tipo V, Vertedor. Quando a água de uma célula tem que atingir certa cota para se 

comunicar com outra. Também é utilizada para ligar as células de canal com suas 

planícies de inundação, e nas saídas das barragens para representar os 

vertedouros. 

• Tipo O, Orifício. Quando a conexão entre célula se dá por um orifício. Se usa, por 

exemplo, para comunicar células de galeria com o exterior e para os 

descarregadores de fundo das barragens. 

• Tipo U, Soleira. Quando o canal apresenta um ponto alto no caminho do 

escoamento. É usado para configurar um obstáculo parcial ao fluxo de água. 
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5.2.3 Condições de contorno 

As condições de contorno foram de dois tipos, de vazão específica ou vazão de base, uma 

a montante de cada rio; e uma condição de contorno de níveis d’água, representativa da 

maré na foz, no limite extremo de jusante da área modelada. 

Quanto às vazões de base, estas são tomadas como as vazões específicas dos rios em 

condições naturais, antes da chegada das chuvas. Para estimá-las, se utilizou o documento 

“Disponibilidade e Demandas de Recursos Hídricos no Brasil”, da Agência Nacional de 

Águas (ANA). Segundo este documento, a vazão específica para a região das bacias dos 

Rios Acari e Pavuna é de aproximadamente 20-40 l/s/km2 (Figura 26). Na tabela 4 se 

mostram as vazões de base utilizadas considerando as áreas de contribuição das 

diferentes sub-bacias que compõem a região, as quais podem ser vistas no mapa da 

Figura 27. 

 

Figura 26 – Vazões específicas nas diferentes unidades hidrográficas de Brasil. Fonte: “Disponibilidade e 
Demandas de Recursos Hídricos no Brasil” (ANA) 
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Tabela 4 . Condições de Contorno de Vazões de Base dos Rios 

Célula RIO 
Vazão de base 

(m3/s) 

253 Catarino 0.43 

264 Piraquara 0.20 

267 Caranguejo 0.10 

245 Marinho 0.15 

271 Arroio dos Afonsos 0.08 

94 Caldereiro 0.33 

23000 Tingui 0.56 

30011 Calogui 0.53 

20750 Orfanato 0.49 

20910 Ninguém 0.49 

99036 Sanatório 0.49 

76 Rio dos Cachorros II 0.32 

11313 Rio dos Cachorros I 0.29 

980 Pavuna 1.56 
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Figura 27 – Condições de contorno de Vazões de Base dos Rios aplicadas às células do tipo canal no Modelo 
de Células de Escoamento. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ 

 

Considerando a importância da maré na bacia do Rio Acari, localizado em zona costeira e 

sujeita a restrições ao escoamento por causa da influência desta, foi necessário 

representa-la como condição de contorno na foz. As informações para representação da 

maré foram obtidas do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), no Porto do Rio de 

Janeiro – Ilha Fiscal e adaptadas para a referência de nível de elevação do IBGE. Para 

calibração do evento de 2013, a maré foi calibrada também por meio das medições do 

Posto Fluviométrico “Fuzileiros Navais”, na foz do Rio Meriti. A figura 28 mostra a maré 

adaptada do dia 11 de dezembro de 2013, para o evento de calibração. 
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Figura 28 – Maré utilizada na calibração do modelo para o evento de 2013 

 

Assim, com a bacia toda discretizada e dividida em células para a modelagem matemática, 

não foi preciso adicionar outras condições de contorno, uma vez que todos os rios já estão 

representados, de montante até a foz, com suas respectivas bacias realizando o processo 

de transformação de chuva em vazão. Note que a saída da Barragem de Gericinó, na sua 

seção que recebe o rio Sarapuí, é descarregada em um “poço virtual”, ou seja, em um 

exutório sem importância para o modelo, uma vez que a região de jusante, neste rio, não 

foi objeto de análise. Esse “poço” é modelado por uma célula de grande dimensão e grande 

profundidade, capaz de receber toda a água de montante, sem interferir com a área 

modelada. 

 

5.3 Calibração do Modelo  

A calibração do modelo matemático se refere ao processo de ajuste de parâmetros de 

modelagem para representar tanto o comportamento hidrodinâmico normal da bacia, como 

também eventos de chuva intensa (elevadas pluviosidades).  

De forma geral, o procedimento de calibração aqui proposto seguiu a seguinte rotina: 



68 
 

� Ajustar contribuição das sub-bacias, em que foram substituídas condições de 

contorno por um conjunto de células de escoamento representativas das partes 

mais altas a montante do modelo original e na bacia do rio Pavuna – essa etapa 

não foi decisiva, mas funcionou como um pré-calibração para controle das 

modificações introduzidas no modelo; 

� Definir coeficientes de runoff para ajustar volume de água no modelo; 

� Reproduzir manchas de alagamento observadas, para ajustar a distribuição espacial 

dos volumes de água de forma preliminar; 

� Revisar topografia e conexões da malha de escoamento, quando retenções não 

esperadas ocorrem em pontos mais altos, ou mais inclinados da bacia, bem como 

em áreas planas não relatadas como áreas de inundação; 

� Ajustar fase da maré; 

� Calibrar os níveis d’água observados nos postos de medição nos rios principais.  

O processo de calibração e validação do modelo matemático, portanto, se dividiu em duas 

etapas, para as quais foram escolhidos dois eventos diferentes de chuvas extremas que 

causaram transtornos aos moradores da bacia: 31 de janeiro de 2006 (para pré-ajuste das 

áreas de montante introduzidas para completar o modelo original, que utilizava condições 

de contorno) e 11 de dezembro de 2013 (para efetivamente calibrar o modelo como um 

todo). Todos os dados relativos às manchas de inundações foram proporcionados pela 

Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO AGUAS.  

 

5.3.1 Evento de 2006 

O objetivo deste processo de calibração foi calibrar e validar as células das áreas que 

foram adicionadas ao modelo original (Estudos Integrados para Avaliação de Projeto de 

Intervenção na Calha do Rio Acari, COPPETEC, 2006), garantindo que este processo 
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mantinha a coerência com o modelo original e se constituindo em uma pré-calibração do 

modelo para 2013. No modelo original, todos os afluentes não representados foram 

inseridos como condições de contorno de vazão (a Figura 29 apresenta estas condições de 

contorno originais), calculadas por meio do Sistema de Modelagem Hidrológica – 

HIDROFLU, que é uma ferramenta computacional desenvolvida pelo LHC – COPPE/UFRJ.  

 

Figura 29 – Condições de Contorno do Modelo Original. Fonte: Estudos Integrados para Avaliação de Projeto 
de Intervenção na Calha do Rio Acari (COPPETEC/UFRJ, 2007). 

 

Assim, as condições de contorno originais foram eliminadas (com a exceção da maré) e se 

escolheram as células que as tinham como seções de controle, como pontos de referência 

para comparação. Depois, se dividiram as adições de células em 5 regiões para calibração. 

A figura 30 representa geograficamente as regiões (A, B, C, D e Pavuna) sobre a bacia.  

Posteriormente, se avaliaram as vazões nas seções de controle para as chuvas do evento 

de 2006, as mesmas utilizadas no modelo antigo, e se calibraram as regiões para fazer 

coincidir estas vazões (de forma aproximada, uma vez que o modelo hidrológico 

concentrado, que gerou as condições originais, dificilmente seria reproduzido fielmente, 
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dado que os processo de amortecimento não foram representados em detalhes). As 

chuvas, dos dois postos pluviométricos (Irajá e Realengo) foram distribuídas nas células da 

bacia por meio do método de Thiessen, conforme o modelo original, que o próprio software 

MODCEL realiza. Os principais ajustes feitos para calibração, em relação aos parâmetros 

iniciais estimados, são apresentadas na tabela 5. 

 

Figura 30 – Divisão em regiões para calibração do evento de 2006. Fonte: Autor 

 

 

Tabela 5 – Principais modificações do processo de calibração de 2006 

REGIÃO  PRINCIPAIS MODIFICAÇOES  

A Áreas de armazenagem corrigidas 

B Ampliação da calha do rio 

C Áreas de armazenagem corrigidas 

D Divisão de células mais detalhada 

PAVUNA 
Cotas de Fundo e Áreas de armazenagem das 

células de planície nas margens do rio corrigidas 

 

 



71 
 

A comparação dos resultados pode ser vista nos gráficos que seguem: 

 

Gráfico 1 – Comparação de resultados, Condição de Contorno 45 – Evento de 2006 

 

 

Gráfico 2 - Comparação de resultados, Condição de Contorno 88 – Evento de 2006 
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Gráfico 3 - Comparação de resultados, Condição de Contorno 83 – Evento de 2006 

 

 

Gráfico 4 - Comparação de resultados, Condição de Contorno 76 – Evento de 2006 
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Gráfico 5 - Comparação de resultados, Condição de Contorno 73 – Evento de 2006 

 

 

Gráfico 6 - Comparação de resultados, Condição de Contorno 79 – Evento de 2006 
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Gráfico 7 - Comparação de resultados, Condição de Contorno 67 – Evento de 2006 

 

 

Gráfico 8 - Comparação de resultados, Condição de Contorno 54 – Evento de 2006 

 

Os resultados podem considerar-se satisfatórios (embora com diferenças), na medida em 

que as condições de contorno antigas representam uma simulação que pode não ser fiel a 

realidade do comportamento da bacia, uma vez que o sistema HIDROFLU faz cálculos 

concentrados de vazões. Os volumes de água e vazões máximas foram em geral bem 
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próximos, com erros máximos em torno do 15%. Além disso, conforme já destacado, essa 

pré-calibração é apenas um processo balizador inicial, para garantir que os acréscimos de 

modelação estão coerentes. 

 

5.3.2 Evento de 2013 

Para este processo, foram realizadas comparações entre as respostas do modelo 

matemático e as medições registradas no evento de chuva intensa, ocorrido no dia 11 de 

dezembro de 2013. Tal evento foi escolhido por suas consequências devastadoras em 

diversos pontos da bacia hidrográfica do Rio Acari, além de ser um evento relativamente 

recente e, ainda, por apresentar grande quantidade de dados medidos e levantados, que 

permitem uma melhor comparação com os resultados simulados.  

Os dados utilizados no processo de calibração provêm de postos fluviométricos e de 

manchas de inundação realizadas pela Fundação Rio-Águas. Foram localizados 4 postos 

fluviométricos distribuídos ao longo da bacia, os quais coincidem com os postos 

pluviométricos: Base dos Fuzileiros Navais, Ponto Frio, Parque das Vizinhanças e 

Universidade Castelo Branco (UCB). A localização dos quatro postos está representada na 

figura 31. As chuvas dos postos foram distribuídas inicialmente nas células da bacia por 

meio do Método de Thiessen, em uma funcionalidade do próprio software MODCEL. Este 

evento já foi concebido para calibrar toda a bacia com o objetivo de diagnosticar a situação 

atual. 
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Figura 31 – Localização dos Postos Pluviométricos na Bacia do Rio Acari. Fonte: Autor 

 

Dos quatro postos, se obtiveram informações de precipitações (mm) sobre a bacia e níveis 

de água nos rios (m), proporcionadas pela Fundação Instituto das Águas do Município do 

Rio de Janeiro – RIO AGUAS.  

O processo consistiu em inserir os quatro postos com as respetivas precipitações e tomar 

estes também como seções de controle nos rios, para comparar os níveis de água 

simulados com os medidos, até fazê-los coincidir aproximadamente, em um processo de 

tentativa e erro, por aproximações sucessivas. O processo de calibração é muito 

importante, também, além da necessidade de ajuste do modelo, pela possibilidade de o 

modelador aprender sobre o funcionamento da bacia, enquanto busca reproduzir seu 

comportamento. Esse aprendizado é fundamental, na etapa posterior, quando se busca 

compensar efeitos negativos em um projeto de controle de inundações. A tabela 6 

apresenta as etapas mais importantes deste processo, de forma esquemática, com as 

modificações mais importantes em cada uma das etapas em relação aos parâmetros 

estimados inicialmente, até o modelo ficar calibrado.
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Tabela 6 – Processo de calibração para o evento de 2013 

ETAPA PROCESSOS PRINCIPAIS DE CALIBRAÇÃO 

1 
Juntar os dois modelos (Pavuna e Acari) que estavam rodando separadamente para 
um único modelo e atualizar as informações da calibração de 2006 

2 
Inserir novos postos e chuvas, estabelecendo as precipitações pelo método de 
Thiessen; inserir o Valão do Acari, que não estava representado anteriormente; 
inserir a maré e rodar o modelo para ver os resultados 

3 
Em vista dos resultados, corrigir cotas de fundo e áreas de armazenamento de várias 
células 

4 
Corrigir a maré obtida na Ilha Fiscal, para adapta-la à medida no Posto de Fuzileiros 
Navais na foz do rio Meriti; adicionar vazões de base dos rios 

5 Modificar o runoff das adições, trocando em área urbanizada para 0,7 

6 
Modificar coeficiente de manning do canal principal do Rio Acari; modificar o 
Thiessen, redistribuindo as chuvas pelas principais cumeadas 

7 
Deslocar à mare e as precipitações alguns intervalos de tempo para ajustar com as 
medições 

8 Rodar sem chuvas para verificar as condições iniciais, e atualiza-las depois de rodar 

9 
Adicionar ligações tipo U em dois pontos críticos do Rio Acari, que apresentam 
restrições ao escoamento devido a presença de duas pontes com soleira numa cota 
muito baixa (ligações 5-6 e 33-34) 

10 
Dividir as células das margens do rio nas proximidades do Posto Parque das 
Vizinhanças, para a correta representação das margens e das encostas 

11 Revisar ainda algumas cotas de fundo e áreas de armazenamento 

12 
Penalização do coeficiente de manning nas afluências dos rios; revisar os 
parâmetros das ligações tipo U 

13 Modificação dos coeficientes de vertimento de toda a bacia para 0,1 

14 Calibração das margens do Rio Catarino  

15 Com o modelo já calibrado, adicionar as células da barragem do Rio Sarapui 
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16 
Atualização das curvas cotas x área e dos coeficientes de orifício da barragem de 
Gericinó  

Os resultados do processo podem ser vistos nas figuras 32 a 35: 

 

 

Figura 32 - Comparação de resultados da calibração 2013, Posto UCB. Fonte: Autor 

 

 

Figura 33 - Comparação de resultados da calibração 2013, Posto Parque das Vizinhanças. Fonte: Autor 
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A comparação nos postos mostra vazões máximas e volumes de água similares. As curvas 

medidas e simuladas se aproximam com bastante precisão, excetuando o Ponto Frio, mas 

mesmo assim o comportamento dele é aceitável, uma vez que a principal diferença é de 

fase (com forma e picos muito semelhantes). Ainda foi feita uma comparação da mancha 

Figura 34 - Comparação de resultados da calibração 2013, Posto Fuzileiros Navais. Fonte: Autor 

Figura 35 - Comparação de resultados da calibração 2013, Posto Ponto Frio. Fonte: Autor 
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de inundação, fornecida pela Rio Águas, com a obtida na simulação, conforme visto na 

figura 36. 

 

Figura 36 – Comparativa das manchas de inundação medida (vista em cima) e simulada (vista em baixo). 
Fonte: Autor 

 

Esta também foi uma comparação considerada satisfatória, uma vez que a mancha 

construída pela Rio Águas mostra apenas a principal região de alagamento, a partir da 

mancha principal (e contínua) de alagamento, sem detalhes locais para os bairros e sem 

informações para a margem esquerda do Rio Pavuna, que se encontra fora do município 
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do Rio de Janeiro. Nessa margem, a mancha de inundação se encontra em Duque de 

Caxias. 

5.3.3 Conclusões do processo de calibração  

Pela análise do processo de calibração, é possível concluir que o modelo responde bem ao 

se simular eventos de chuvas intensas. A falta de informações sobre um outro evento não 

permitiu a realização do processo de validação do modelo de modo formal e usual. Porém, 

a comparação da mancha de inundação permitiu uma validação informal. Assim, o modelo 

é considerado adequado tanto para diagnosticar a situação atual, quanto para avaliar o 

comportamento da bacia para chuvas de diversos tempos de recorrência, visando 

identificar as soluções mais adequadas para o sério problema de inundações.  
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6. SITUAÇÃO ATUAL DE CHEIAS 

Neste capítulo se apresenta a situação atual da bacia para uma determinada chuva de 

projeto, associada a um tempo de recorrência. A representação da situação atual serve de 

base para a posterior comparação de alternativas de projeto.  

Para o cálculo das precipitações associadas aos tempos de recorrência, se utilizou a 

seguinte equação de chuva IDF (intensidade – duração – frequência): 

 

 Onde: 

• i = intensidade pluviométrica em mm/h; 

• Tr = tempo de recorrência em anos; 

• t = tempo de duração da precipitação da chuva em minutos; 

• a, b, c e d = coeficientes específicos de cada área 

 

Os coeficientes para os postos representados no modelo são os representados na tabela 7: 

Tabela 7 – Coeficientes para cálculo das chuvas de projeto. Fonte: Rio Águas 

PLUVIÓMETRO a b c d 

Irajá 5986,27 0,157 29,70 1,05 

Realengo 1164,04 0,148 6,96 0,769 

Bangu 1208,96 0,177 14,00 0,788 

 

Para definir os projetos, se considerou o período de recorrência estabelecido como mínimo 

pelo Ministério das Cidades, com valor de 25 anos, adotando-se um tempo de duração 
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igual ao tempo de concentração da bacia do Rio Acari, já calculado no projeto anterior, 

realizado pela COPPETEC (2006), e igual a 5 horas.  

A intensidade da chuva na bacia do Rio Acari, Pavuna e São João de Meriti foi calculada a 

partir das curvas IDF dos postos pluviométricos de Irajá e Realengo. A chuva de projeto da 

bacia do Rio Sarapuí, até a barragem de Gericinó, foi calculada considerando o posto 

pluviométrico de Bangu. 

A definição das áreas de influência dos postos pluviométricos de Irajá e Realengo foi feita a 

partir da aplicação do método de Thiessen, conforme ilustra a 37 e a influência do posto de 

Bangu foi considerada apenas na bacia do Rio Sarapuí. Esta informação foi utilizada para o 

cálculo da chuva associada a cada uma das células que compõem a área modelada. 

 

 

Figura 37 – Distribuição das chuvas de projeto na área de modelagem. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ 
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Os coeficientes de redução ponto-área que foram aplicados sobre as chuvas de projeto 

foram calculados em função da área da bacia do Rio Acari, considerando as curvas de 

redução ponto-área elaboradas por SERLA (1991), a partir de chuvas intensas ocorridas na 

década de 60, apresentadas na Figura 38.  

 

Figura 38- Curvas de redução ponto-área utilizadas. Fonte: SERLA, 1991 

 

A partir das curvas de redução ponto-área, foram encontrados os seguintes valores para os 

coeficientes de redução: 

a) Considerando apenas a área da bacia do Rio Acari (~105 km²)  → 77,26%; 

b) Considerando a área da bacia do Rio Sarapuí (~650 km²)  → 60,82%; 

Por fim, com a aplicação das equações de chuvas intensas, foram obtidas as alturas de 

precipitação com e sem o fator de redução ponto-área: 
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• 114,62 mm (chuva bruta) e 88,55 mm (chuva c/ redução) para o posto de Realengo 

(Tr 25 anos); 

• 112,61 mm (chuva bruta) e 87,00 mm (chuva c/ redução) para o posto de Irajá         

(Tr 25 anos); 

• 128,91 mm (chuva bruta) e 78,40 mm (chuva c/ redução) para a bacia de 

contribuição da barragem de Gericinó no Rio Sarapuí (Tr 25 anos); 

 

As chuvas efetivamente utilizadas na modelagem foram aquelas que consideram a redução 

ponto área. Estas precipitações foram finalmente distribuídas ao longo do tempo a partir do 

Método do Bureau of Reclamation, considerando a construção em blocos alternados de 

precipitação, em intervalos temporais de 15 minutos, a partir da maior chuva posicionada 

no centro. A partir da metodologia apresentada, foi possível obter as chuvas de projeto 

utilizadas no modelo matemático para entrada de dados e que estão apresentadas nas 

Figuras 39, 40 e 41.  

 

 

 
Figura 39 – Chuva de Projeto obtida para a área de influência do Posto de Irajá. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ. 
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Figura 40 - Chuva de Projeto obtida para a área de influência do Posto de Realengo. Fonte: LHC – 

COPPE/UFRJ. 

 

 
Figura 41 - Chuva de Projeto obtida para a área de influência do Posto de Bangu. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ. 

 

 

A partir destas chuvas (de TR25) foi elaborada a situação atual apresentada na figura 42. 

Pode-se comprovar que a situação atual da bacia é crítica, gerando inúmeras perdas à 

região. Entre as conclusões obtidas da situação atual, cabe mencionar: 
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• A área mais crítica coincide com a mancha de inundação fornecida pela Rio Águas 

para o processo de calibração, na parte de jusante da bacia do Rio Acari, perto da 

foz. 

• A Praça Montese apresenta lâminas de água acima de 1,5 m, conforme observado 

na prática. 

• A barragem do Sarapui se encontra cheia para as chuvas de TR25. 

• A barragem do Pavuna não enche completamente, tendo um volume não ocupado 

que poderia ser aproveitado. 

 

 

 

Figura 42 - Mancha de Inundação, Situação Atual para um TR25. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ 

 

 



88 
 

Para esta situação atual (com TR 25 anos), os prejuízos médios anuais por domicílio são 

apresentados na Tabela 8. Além disso, o valor total dos prejuízos médios anuais para a 

bacia do Rio Acari é estimado em R$ 1.103.631.373,51 (GUIMARÃES, 2016). 

 

Tabela 8 – Quantidade de domicílios em cada faixa de prejuízo. Fonte: adaptada de GUIMARÃES (2016) 

Prejuízo médio anual por 

domicílio (R$) 

Quantidade de domicílios 

(%) 

0 - 500 53,3 % 

500 – 1.000 1,6 % 

1.000 – 1.500 3,5 % 

1.500 – 2.000 5,5 % 

2.000 – 3.000 1,7 % 

3.000 – 4.000 1,5 % 

4.000 – 5.000 10,6 % 

5.000 – 10.000 8,4 % 

Acima de 10.000 13,9 % 
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7. IDENTIFICAÇÃO E CONCEPÇÃO DE SOLUÇÕES  

Neste capítulo, serão discutidas possíveis medidas e intervenções na bacia do Acari para a 

mitigação dos problemas de inundações existentes, utilizando os preceitos de drenagem 

urbana sustentável como referência, bem como as premissas definidas no Capítulo 4 

(Metodologia).  

7.1 Concepções de projeto 

Para solucionar o problema de inundações, são necessárias diversas medidas distribuídas 

ao longo da bacia. Foi feita uma série de sugestões como conjunto base para o trabalho de 

construção da proposta de projeto: 

1. Completar o projeto de canalização original projetado pela Rio Águas 

2. Modificações nas duas pontes que mais dificultam a passagem da água: ponte da 

Rua Luiz Coutinho Cavalcante e ponte da Avenida Presidente Dutra, ambas na 

calha principal do Rio Acari 

3. Obras pontuais de macrodrenagem na área crítica da Praça Montese, permitindo a 

passagem de água por embaixo da linha férrea. 

4. Desvio de parte da vazão do Rio Acari para a barragem de Gericinó 

5. Reservatório em Campo dos Afonsos  

6. Implantação de um reservatório na caixa de sedimentação do Rio Acari 

7. Reservatório de Ponto Frio 

As propostas se localizam geograficamente ao longo da bacia na como pode ser visto na 

figura 43. Estas propostas foram primeiramente avaliadas individualmente para ver o efeito 

separado de cada uma delas, para depois tentar otimizar a melhor situação para a Bacia. 

Em seguida, a aplicação da análise de resiliência foi desenvolvida, conforme proposto no 

capítulo de metodologia.        
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Figura 43 - Localização das intervenções propostas ao longo da Bacia do Rio Acari. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ 
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7.2 Cenário 1: Canalização do Rio Acari 

Uma das propostas originais da Rio Águas para o problema de cheias na Bacia do Rio 

Acari foi um projeto de canalização na calha principal do rio, aumentando a largura 

máxima. Deste projeto, somente uma parte foi realizado na prática, finalizando as obras no 

ano 2014. É sensato pensar que a primeira medida a testar seja a complementação da 

canalização como projetada originalmente, para evitar inconsistências no caminho principal 

de escoamento. Essa intervenção não reflete o conceito de drenagem sustentável, mas é 

racional partir dela, dado que parte dos investimentos já foi realizada e a capacidade de 

descarga do sistema parece subdimensionada. 

 

7.2.1 Situação Atual 

O comprimento do projeto original de canalização abrange desde a foz do Rio Acari, 

quando deságua no Rio São João de Meriti, até 9,5 km a montante, onde passa a chamar-

se Rio Sapopemba. A Rio Águas dividiu este tramo de rio em 6 trechos, como seguem 

embaixo, onde se apresenta a situação atual de cada um deles. 

1. Trecho 1: Entre o trecho São João de Meriti e a Avenida Presidente Dutra (1180 m). 

Atualmente não foi feita nenhuma das obras projetadas neste trecho, com a seção 

natural do rio apresentando uma largura média em torno de 20 m. 

2. Trecho 2: entre a Av. Presidente Dutra e a Av. Automóvel Clube (2525 m). 

Atualmente não foi feita nenhuma as obras projetadas neste trecho, com a seção 

natural do rio apresentando uma largura média em torno de 20 m. 

3. Trecho 3: entre a Av. Automóvel Clube até a Avenida Brasil (1660 m). Foi feita uma 

bacia de sedimentação de largura 60 m, com seção tipo apresentada na figura 44, 

que atualmente se encontra tremendamente assoreada e não consegue amortecer 

vazões.  
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Figura 44 – Seção Tipo na Bacia de Sedimentação conforme projeto (Trecho 3). Fonte: Rio Águas 

 

 

 

 

4. Trecho 4: entre a Avenida Brasil até a Estrada João Paulo, no bairro de Honório 

Gurgel (1550 m). Foi feita a obra de canalização com uma largura média de 22 m 

conforme visto na figura 45. 

 

 

 

5. Trecho 5: da Estrada João Paulo até a Rua Luís Coutinho Cavalcanti, em 

Guadalupe (1200 m). Foi feita a obra de canalização com uma largura média de 22 

m, com seção tipo igual à seção do trecho anterior. 

6. Trecho 6: da Rua Luís Coutinho Cavalcanti (1455 m). Nenhuma das obras de 

canalização projetadas foi feita. 

 

 

 

Figura 45 – Seção Tipo dos trechos 4 e 5 conforme projeto. Fonte: Rio Águas 
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7.2.2 Simulação do cenário 1 

Para a simulação deste cenário, foram completadas as duas propostas de canalização que 

ainda não foram feitas, que são: 

• Canalização dos trechos 1 e 2 para uma largura média de 50 m e profundidade de 6 

m, ficando a seção como segue na figura 46. 

 

Figura 46 – Seção Tipo nos Trechos 1 e 2. Fonte: Rio Águas 

 

• Canalização dos 760 m de jusante do trecho 6 para uma largura média de 20 m, 

como apresentado na figura 47. 

 

Figura 47 – Seção Tipo no Trecho 6 para o Cenário 1. Fonte: Rio Águas. 

 

• Além disso, a bacia de sedimentação foi considerada dragada, com toda a sua 

capacidade disponível para amortecer o volume de cheias. 
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Os resultados da simulação, apresentados na Figura 48, por meio do perfil da linha de 

água máxima ao longo do curso principal do Rio Acari, e na Figura 49, por meio da mancha 

de inundação do cenário 1 em comparação com a situação atual, mostram uma melhoria 

na bacia, com uma diminuição significativa nos valores de níveis máximos da água no Rio 

desde um pouco a montante da bacia sedimentação (1,5 km aproximadamente) até 2 km a 

jusante dela quando há presença da ponte da Rodovia Presidente Dutra, que gera 

restrições ao escoamento, provocando efeito de remanso com elevação dos níveis d’água. 

Ainda a jusante da ponte, os níveis máximos de água pioram até quase 10%. 

Provavelmente isto é causado porque com o aumento da largura do canal, que aumenta o 

volume de água que pode passar por ele, o escoamento ocorre de maneira mais rápida, 

diminuindo alguns impactos a montante, mas transferindo eles, porém em magnitude 

menor, para jusante. A Tabela 9 mostra as variações dos níveis de água atuais e de 

projeto. 

A redução dos níveis de água, ainda que significativa, não evita o extravasamento, sendo 

que essa área é das mais críticas da bacia. Porém, esta canalização combinada com 

outros cenários de intervenção a montante poderia oferecer soluções mais eficientes. 

Nesse momento, com a avaliação apenas de intervenções individuais, ainda não se 

procuram soluções completas (nem se poderia esperar que ações individuais pudessem 

resolver todo o problema, que tem grande magnitude e acumula efeitos de muitos anos de 

intervenções diversas na malha urbana e na rede de drenagem natural). 
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Como apresentado no Perfil do Rio, apesar de não eliminar as inundações, os resultados 

obtidos no cenário 1 mostram uma significativa redução de níveis d’água em calha, 

especialmente no terço mais baixo da bacia, em relação à situação atual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para o cenário 1 em 
comparação à Situaçao Atual. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ 



96 
 

 

 

Figura 49 – Mancha de Inundação, Cenário 1 (vista em baixo) em comparação aos resultados da Situação Atual 
(vista em cima) para um TR25. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ. 
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Tabela 9 – Valores dos Níveis de Água no cenário 1 e variação entre Atual e Projeto (%) 

Celula 
NA máx. - 
Atual (m) 

NA máx. - 
Projeto (m) 

Redução 
Absoluta (m)  

1 3,10 3,40 -0,30 

2 3,48 3,50 -0,02 

3 3,54 3,52 0,02 

4 3,57 3,53 0,04 

5 3,62 3,55 0,07 

6 4,25 4,51 -0,26 

7 4,36 4,54 -0,18 

8 4,47 4,54 -0,08 

9 4,78 4,55 0,22 

10 5,36 4,56 0,79 

11 5,63 4,58 1,05 

12 5,67 4,61 1,06 

13 5,72 4,62 1,10 

14 5,79 4,63 1,16 

15 5,93 4,64 1,29 

16 6,11 4,65 1,46 

17 6,12 4,90 1,22 

18 6,13 4,91 1,22 

19 6,13 4,91 1,22 

20 6,13 4,92 1,21 

21 6,14 4,93 1,21 

22 6,14 4,93 1,21 

23 6,57 5,72 0,85 

24 6,61 5,80 0,81 

25 6,67 5,92 0,75 

26 6,73 6,03 0,70 

27 6,84 6,26 0,58 

28 7,02 6,58 0,44 

29 7,61 7,49 0,12 

30 7,78 7,69 0,10 

31 7,98 7,91 0,07 

32 8,26 8,22 0,04 

33 8,70 8,69 0,01 
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7.3 Cenários 2 e 3: Pontes 

Ao longo da calha do Rio Acari estão presentes vários pontos com singularidades impostas 

aos escoamentos, devido a passagens insuficientes sob pontes. Dentre eles, existem dois 

que causam grandes extravasamentos de calha, o que coincide tanto com as medições no 

campo quanto com o simulado no modelo. 

a) O primeiro é a ponte da Rua Luís Coutinho Cavalcanti (visto na figura 50), que 

restringe muito a seção transversal, não só ocasionando alagamentos significativos, 

mas também criando condições para acúmulo de lixo e sedimentos que dificultam 

ainda mais a passagem e capacidade de vazão.  

 

Figura 50 – Ponte na Rua Luís Coutinho Cavalcanti. Fonte: : Estudos Integrados para Avaliação de Projeto de 
Intervenção na Calha do Rio Acari (COPPETEC, 2006) 

 

b) O segundo é a ponte na passagem da Rodovia Presidente Dutra, em Barros Filho. 

Esta ponte, embora não tão crítica quanto a anteriormente citada, torna-se muito 

crítica devido à localização, já que está muito perto da área de maior 

vulnerabilidade às inundações da bacia. 
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7.3.1 Simulação do Cenário 2: Ponte da Rua Luís Coutinho Cavalcanti 

A ideia básica se refere a retirar e refazer a ponte, modificando-a para aumentar a cota do 

tabuleiro, o que seria factível por não ser uma ponte de grande envergadura, permitindo a 

passagem livre da água na calha do rio. Os resultados, no perfil do curso principal da 

Figura 51 e na mancha de inundação da Figura 52, já apresentam uma diminuição enorme 

nos níveis de água a montante da ponte, inclusive evitando o extravasamento para as 

planícies marginais. 

Outra observação a destacar é que os níveis de jusante não aumentam de forma 

significativa, mesmo evitando o remanso produzido na ponte. Portanto é uma medida a 

considerar em conjunto com outras no futuro processo de otimização.  

Assim, devido aos impactos da ponte nos alagamentos da área a montante, as melhorias 

introduzidas na bacia diminuem prejuízos para a população, reduzindo o risco de 

extravasamento. Esta solução se mostra de grande importância. 

 

Figura 51 - Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
o cenário 2 em comparação à Situação Atual. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ. 
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Figura 52 - Mancha de Inundação, Cenário 2 (vista em baixo) em comparação aos resultados da Situação 
Atual, (vista em cima) para um TR25. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ. 
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7.3.1 Simulação do Cenário 3: Ponte da Rodovia Presidente Dutra 

A ponte da passagem do Rio Acari sob a Rodovia Presidente Dutra, em Barros Filho, é 

uma ponte de maior envergadura, com alto volume de trafego diário. Assim, fazer 

intervenções ou modificações na estrutura principal da ponte não se apresenta como uma 

solução desejável. A melhor solução pensada para facilitar a passagem da água e melhorar 

o escoamento é rebaixar um pouco a cota de fundo do leito do rio entre os pilares da ponte, 

mas esta ação deve ser limitada pela própria segurança da ponte. Para este cenário, se 

testou um rebaixamento de 2 m. 

A diferença de níveis de água é apresentada por meio do perfil da linha d’água máxima ao 

longo do principal curso d’água da bacia na Figura 53 e de manchas de inundação na 

Figura 54. Há um pequeno rebaixamento do nível d’água a montante da ponte, porém, esta 

redução nos níveis não evita o extravasamento a montante e, ainda, piora um pouco a 

jusante da ponte, embora não de forma significativa (em torno de 1,50% pior). 

 

Figura 53 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
o cenário 3 em comparação à Situação Atual. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ. 
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Figura 54 - Mancha de Inundação, Cenário 3 (vista em baixo) em comparação aos resultados da Situação 
Atual, (vista em cima) para um TR25. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ. 
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7.4 Cenário 4: Praça Montese 

O problema nesta área é a presença de uma Linha Férrea que impede a passagem da 

água a jusante, devido à ausência ou insuficiência da rede de microdrenagem, provocando 

alagamentos de até quase 2 m de lâmina de água, como medido na realidade e simulado 

na situação atual (Figura 55). 

 

Figura 55 – Situação Atual de alagamentos na Praça Montese. Fonte: Autor 

 

Para solucionar este problema, que é local do ponto de vista da macrodrenagem da bacia 

deve-se adequar a passagem por baixo da linha férrea, permitindo escoamento livre da 

água e evitando os alagamentos. Esse cenário transfere alagamentos para jusante, o que 

deve ser tratado com outras medidas complementares. 

Assim, como apresentado na figura 56, quando facilitada a passagem da água por baixo da 

linha férrea, se consegue reduzir as lâminas máximas de água na área da Praça Montese, 

porém ainda persistem os problemas locais, com alagamentos importantes e se transferem 

alagamentos a jusante. 
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7.5 Cenário 5: Barragem de Gericinó 

Existem dois reservatórios de controle de cheias nos Rios Sarapui e Pavuna, que são 

definidos pela Barragem de Gericinó, construída no Programa de Defesa contra 

Inundações do Estado do Rio de Janeiro. 

Ambas as barragens possuem cristas interligadas na cota 23 m, por uma pista com 

comprimento total de cerca de 3600 m (KELMAN, 1995), perfazendo uma única barragem. 

A área de drenagem conjunta é de 68 km2. A altura máxima do barramento possui cerca de 

10 m, e a barragem possui dois orifícios de saída, um para cada reservatório, que 

controlam as descargas efluentes dos rios Pavuna e Sarapuí. A figura 57 apresenta a 

planta da situação atual das barragens e sua posição em relação a bacia do rio Acari. 

No reservatório, o nível de água de projeto ficaria na cota 19, quando começa a verter pelo 

vertedouro em adição a vazão de orifício. As características das duas barragens se 

apresentam na tabela 10. 

Figura 56 - Mancha de Inundação, Cenário 4, na área da Praça Monese. Fonte: Autor 
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Tabela 10 – Características das Barragens. Fonte: Amaral (2015) 

Barragem do Rio Pavuna Barragem do Rio Sarapui 

• Descarregador de fundo: 1,3 x 1,3 m, 

laje inferior na cota 12,50 m; 

• Vertedor de superfície com soleira na 

cota 19,00 m constituído por 1 parte 

de 5 m 

• Vazão efluente máxima: 12 m3/s 

• Descarregador de fundo: 1,3 x 1,3 m, 

laje inferior na cota 12,50 m; 

• Vertedor de superfície com soleira na 

cota 19,00 m constituído por 2 partes 

de 5 m 

• Vazão efluente máxima: 32 m3/s 

  

 

A proposta para este cenário é projetar uma canalização desde a calha do Rio Marinho 

(formador do Rio Acari) nas proximidades do encontro da Avenida Brasil com o corredor 

Tancredo Neves (Transolímpica), propiciando a transposição de grande parte dos 

escoamentos de cheia para o reservatório de Gericinó. Na situação atual de chuvas 

extremas (TR25), o reservatório do Sarapui já atinge sua capacidade máxima, porém, o 

reservatório do Rio Pavuna apresenta volume disponível, com nível d’água alcançando a 

cota 16,50 m, restando, assim, 2,5m de lâmina para utilização, que pode ser destinada 

para amortecimento do Rio Acari.  

Para avaliação deste e dos próximos cenários (cenários 5, 6, 7 e 8), todos eles 

relacionados a diferentes reservatórios propostos, se consideram já feitas as correções das 

singularidades de calha propostas anteriormente (cenários 2 a 4), para avaliar a eficiência 

dos diferentes reservatórios com maior precisão.  
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Figura 57 – Planta de situação das Barragens de Sarapui e Pavuna. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ. 

 

Depois de várias etapas de simulação por tentativa e erro, procurando a melhor 

configuração para o desvio, o projeto foi concebido com um canal de desvio de 1.600 m de 

comprimento, funcionando por gravidade e sem entrada em carga, partindo da calha 

principal do Rio na cota 18, e chegando até um pequeno canal que drena para o 

reservatório, com cota de chegada em 16,8m. É necessário realizar uma dragagem na 

calha do canal de destino para garantir uma declividade mínima adequada do canal de 

desvio. 

Para este cenário, foi priorizado o percurso da água pelo canal de desvio em detrimento do 

percurso original pelo Rio Marinho, em direção ao Rio Acari. Porém, sem ocorrência de 

chuvas, as vazões de base do rio escoam normalmente como na situação sem projeto. 

Assim, foi previsto uma estrutura de controle de vazão, dotada de um orifício, na seção 
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principal do Rio Marinho, que permite a passagem das vazões de base até uma 

determinada vazão, quando passa a haver uma restrição ao escoamento, priorizando a 

saída para o desvio e, desta forma, direcionando o excedente da cheia para o reservatório 

da barragem de Gericinó. A Figura 58 apresenta de forma esquemática a estrutura de 

controle de vazão proposta para viabilizar este projeto. 

 

 

 

Figura 58 - Figura esquemática da estrutura de controle de vazão proposta para desviar parte das águas do Rio 
Marinho em direção ao reservatório de Gericinó. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ. 

 

 

Com esta configuração, se conseguiu desviar para a barragem cerca de 96% do total da 

vazão que escoaria pelo rio principal, conforme apresentado na figura 59. A melhoria 

qualitativa que introduz o desvio pode ser considerada importante, uma vez que consegue 

retirar uma grande parte do volume da água que é transferida a jusante. 
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Figura 59 – Vazões pelo rio, para a situação atual e projeto (cenário 2). Fonte: Autor 

 

O comportamento da barragem é correto, sem chegar a encher mesmo com o aumento das 

vazões afluentes e, portanto, sem vertimento de água, só com saída de vazão pelo orifício. 

Portanto, embora descarregando vazões maiores, mantem-se o funcionamento e o nível de 

defesa projetados. As figuras 60 e 61 mostram os níveis no reservatório e a cota de 

vertimento da barragem respectivamente, para a situação atual e para a situação de projeto 

(cenário 5). 

Esta solução, mesmo mostrando um bom comportamento e alta capacidade de abstração 

de água da bacia, atuando numa área sem ocupação e aproveitando espaços verdes já 

disponíveis, deve ainda passar por uma avaliação econômica, dado que se encontra muito 

a montante, distante do ponto principal de alagamentos, e tem potencial para ser muito 

cara.  

Do ponto de vista da resiliência da bacia, seria uma solução provavelmente adequada, já 

que consegue atuar a montante sem transferir impactos para jusante, reduzindo e evitando 

prejuízos causados pelas cheias. 
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Figura 60 – Níveis na Barragem Pavuna para a situação atual e projeto. Fonte: Autor 

 

 

Figura 61 – Vazões na Barragem Pavuna, para a situação atual e projeto. Fonte: Autor 

 

A diferença de níveis de água é apresentada na por meio do perfil da linha d’água máxima 

ao longo do principal curso d’água da bacia na Figura 62 e de manchas de inundação na 

Figura 63. 
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Figura 62  – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
o cenário 5 em comparação à Situação Atual. Fonte: Autor. 
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Figura 63 - Mancha de Inundação, Cenário 5 (vista em baixo) em comparação aos resultados da Situação 
Atual, (vista em cima) para um TR25. Fonte: Autor. 
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7.6 Cenário 6: Reservatório de Campo dos Afonsos 

A implementação de um reservatório na bacia do rio dos Afonsos (Figura 64), em linha com 

a calha e aproveitando a topografia natural da região e as áreas livres disponíveis, já foi 

considerada anteriormente, no Estudos Integrados para Avaliação de Projeto de 

Intervenção na Calha do Rio Acari (COPPETEC, 2006) e é aqui resgatada como uma 

possível obra para compor o projeto integrado que se busca. 

 

 

Figura 64 – Planta do Reservatório do Arroio Dos Afonsos. Fonte: LHC – COPPE/UFRJ 

 

A proposta é confinar o reservatório até a altura da curva de nível de 20 m, com um 

descarregador de fundo de tipo orifício, operando por gravidade. Este cenário foi simulado 

igual ao projeto original, com um orifício de área 0,64 m2.  
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Os resultados obtidos neste presente estudo foram similares aos apresentados no estudo 

anterior, com amortecimento de grande parte da vazão afluente, alcançando um 

abatimento de 93%, como apresentado na figura 65. 

 

Figura 65 – Vazões Afluente e Efluente no Reservatório do Campo dos Afonsos (Cenário 3). Fonte: LHC – 
COPPE/UFRJ 

 

Os impactos positivos na redução dos extravasamentos de água durante as cheias 

ocasionados pela implantação do reservatório do Arroio dos Afonsos se percebem, 

principalmente, no trecho a jusante do reservatório, se estendendo por cerca de 4,82 km, 

até a bacia de sedimentação existente. A partir desta seção, os efeitos do amortecimento já 

não são praticamente sentidos, pela incorporação de bacias não protegidas, como pode ser 

visto no perfil da Figura 66 e na mancha de inundação apresentada na Figura 67. 
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Figura 66 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
o cenário 6 em comparação à Situação Atual. Fonte: Autor. 
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Figura 67 - Mancha de Inundação, Cenário 6 (vista em baixo) em comparação aos resultados da Situação 
Atual, (vista em cima) para um TR25. Fonte: Autor. 
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7.7 Cenário 7: Reservatório na Bacia de Sedimentação 

 A bacia de sedimentação é uma área que originalmente foi concebida para receber os 

sedimentos que o Rio Acari transporta e não os transferir para jusante. Porém, esta bacia 

estava prevista para ter limpeza e manutenção frequentes, o que não se verifica na prática, 

e, portanto, já não cumpre mais o seu papel inicial. Hoje, o transporte de sedimentos já 

assoreou todo o trecho e o canal funciona com uma seção muito menor que a projetada.  

Esta caixa de sedimentação tem uma área muito grande (como visto anteriormente na 

figura 44), com 60 m de largura e um comprimento de 1.660 m. A vazão natural do rio não 

precisa de um canal tão grande para descer com normalidade. Assim, seria possível 

adaptar a caixa de sedimentação para que funcione como um reservatório, colocando um 

muro longitudinal que dividisse essa estrutura, permitindo a passagem do rio só por um 

lado, fechando o outro de maneira que só possa encher quando o nível do rio alcançar uma 

cota específica.  

O projeto foi concebido para uma largura do reservatório de 40 m, deixando os 20 m 

restantes para o curso natural do rio. Um dos principais inconvenientes encontrados na 

hora de realizar este projeto foi que o Rio Acari recebe dois afluentes, um por cada 

margem, limitando o comprimento total do reservatório, e, portanto, o volume máximo do 

reservatório. Para o melhor funcionamento do reservatório, seu início foi considerado a 

partir da chegada do afluente da margem direita (Rio da Pedras), mais próximo da entrada 

da bacia de sedimentação. A figura 68 apresenta a planta de situação do reservatório de 

projeto e a 69 a sua seção transversal. A Figura 70 apresenta um esquema do 

funcionamento do reservatório aproveitando parte do volume da bacia de sedimentação. 
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Figura 68 – Planta do Reservatório na Bacia de Sedimentação (Cenário 4). Fonte: LHC – COPPE/UFRJ 

 

 

Figura 69 – Perfil do Reservatório na Bacia de Sedimentação (Cenário 4). Fonte: Autor 
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Figura 70 - Figura esquemática do reservatório aproveitando parte da bacia de sedimentação. Fonte: LHC – 
COPPE/UFRJ. 

 

A entrada do reservatório se faz por vertimento lateral no trecho de montante da caixa de 

sedimentação, sua descarga ocorre no extremo oposto da caixa, através de uma comporta 

de sentido único, tipo flap-gate, para permitir a saída de água e impedir o retorno de água 

do rio Acari. O vertimento foi testado e otimizado para várias cotas e seções diferentes, 

ficando finalmente limitado a um comprimento de 160 m, com crista localizada um metro 

abaixo da cota da margem. Na saída a jusante do reservatório se testou uma comporta tipo 

flap de 6 m2 de área para permitir a saída de parte significativa da água sem necessidade 

de colocar bombeamento, facilitando o esvaziamento. Porém, a cota dela está limitada por 

a diferença de declividade presente, sendo necessário detalhar seu funcionamento em 

projeto executivo, para garantir a operação proposta. Complementarmente, porém, no no 

detalhamento do projeto executivo, poderá ser necessário apoio de esvaziamento por 

bombeamento. 
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Depois de vários processos de otimização, não se conseguiu fazer uma redução 

significativa nos níveis de água, mesmo com a observação de uma redução de 14% nas 

vazões de pico a jusante do reservatório, quando comparado com o cenário atual, como 

visto na Figura 53. O resultado pouco expressivo na redução de níveis d’água pode ser 

consequência da localização do trecho, muito próximo à foz da bacia e, ainda, em área 

com alta criticidade de alagamentos, onde enormes volumes se espalham por uma grande 

planície alagada. Assim, talvez a combinação deste reservatório com outras medidas a 

montante possa vir a proporcionar uma redução mais significativa também de níveis.  

 

 

Figura 71- Vazão efluente do Reservatório do Cenário 4, comparada com a vazão atual sem reservatório. 
Fonte: Autor 

 

 

A diferença de níveis de água é apresentada na por meio do perfil da linha d’água máxima 

ao longo do principal curso d’água da bacia na Figura 72 e de manchas de inundação na 

Figura 73. 
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Figura 72 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
o cenário 7 em comparação à Situação Atual. Fonte: Autor. 
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Figura 73 - Mancha de Inundação, Cenário 7 (vista em baixo) em comparação aos resultados da Situação 
Atual, (vista em cima) para um TR25. Fonte: Autor. 
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7.8 Cenário 8: Reservatório do Ponto Frio 

Outra intervenção, prevista também no relatório Estudos Integrados para Avaliação de 

Projeto de Intervenção na Calha do Rio Acari (COPPETEC, 2006), é a implementação de 

um reservatório na localização do posto Fluviométrico “Ponto Frio”, onde existe uma 

planície natural não urbanizada com área suficiente para amortecimento. A área livre 

disponível para implementação do reservatório de amortecimento de cheias foi estimada 

em 318.500,00 m. A Figura 74 apresenta esta localização. 

 

Figura 74 – Área de intervenção no Ponto Frio. Fonte: Estudos Integrados para Avaliação de Projeto de 
Intervenção na Calha do Rio Acari (COPPETEC, 2006) 

 

Originalmente, a proposta deste reservatório considerava apenas soluções de escoamento 

por gravidade, colaborando com a solução do problema, mas dependendo de outras 

intervenções combinadas, parte das quais hoje já não é mais possível, devido a ocupação 

das áreas que seriam destinadas a reservatórios a montante, especialmente na região de 

Deodoro, que recebeu instalações para as Olimpíadas de 2016. Dessa forma, o projeto 

original foi adaptado para receber um reservatório mais profundo, que precisará operar por 

bombeamento na descarga, mas que ocupa uma posição central em relação às áreas 

alagadas da parte baixa da bacia. 
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A simulação desta área como reservatório, combinada com as correções de calha, 

determinou uma cota de fundo em - 7 m e um vertimento lateral do rio para o reservatório 

na cota 2,6 m, para retirada da máxima vazão possível na situação de cheias. A figura 75 

apresenta perfil da linha d’água máxima ao longo do principal curso d’água da bacia, para o 

cenário simulado. 

 

Figura 75 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
o cenário 8 em comparação à Situação Atual. Fonte: Autor. 

 

Este cenário apresenta resultados muito positivos, ao reduzir consideravelmente os níveis 

de água no rio, numa das áreas mais críticas da bacia. Mesmo assim, de forma individual, 

ainda não consegue evitar o extravasamento em algumas áreas pontuais com cotas 

menores das margens, mas a combinação deste cenário com outros poderia apresentar 

bons resultados.  

Porém, o custo de implementação pode ser alto, uma vez que é concebido como um 

reservatório de profundidade e capacidade grandes, além de prováveis altos custos de 
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manutenção. A Figura 76 apresenta a mancha de inundação e a tabela 11 apresenta as 

variações nos níveis e a redução absoluta de valores obtidos.  
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Figura 76 - Mancha de Inundação, Cenário 8 (vista em baixo) em comparação aos resultados da Situação 
Atual, (vista em cima) para um TR25. Fonte: Autor. 
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Tabela 11 – Valores de redução dos níveis de água para o Cenário 5 

NA máx. - 
Atual (m) 

NA máx. - 
Projeto (m) 

Redução 
Absoluta 

(m) 

3,10 2,58 0,52 

3,48 2,66 0,82 

3,54 2,67 0,87 

3,57 2,68 0,90 

3,62 2,68 0,93 

4,25 2,73 1,52 

4,36 2,74 1,62 

4,47 2,75 1,71 

4,78 2,78 2,00 

5,36 2,88 2,48 

5,63 2,94 2,68 

5,67 3,22 2,45 

5,72 3,69 2,02 

5,79 4,15 1,64 

5,93 4,81 1,12 

6,11 5,39 0,72 

6,12 5,42 0,70 

6,13 5,43 0,70 

6,13 5,43 0,70 

6,13 5,44 0,69 

6,14 5,45 0,68 

6,14 5,45 0,68 

6,57 6,19 0,38 

6,61 6,26 0,35 

6,67 6,36 0,31 

6,73 6,46 0,26 

6,84 6,65 0,19 

7,02 6,93 0,09 

7,61 7,74 -0,13 

7,78 7,93 -0,15 

7,98 8,15 -0,17 

8,26 8,43 -0,18 

8,70 8,89 -0,19 

12,13 9,84 2,29 

12,73 11,50 1,23 

13,00 12,03 0,97 

13,23 12,46 0,77 

13,39 12,74 0,65 
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8. DISCUSSÕES E INTEGRAÇÃO DE MEDIDAS 

Neste capítulo, em vista dos diferentes cenários de projeto simulados no capítulo anterior, 

se busca otimizar a melhor solução para o problema de cheias da bacia, integrando as 

medidas individuais e discutindo as possíveis soluções com base no conceito de drenagem 

urbana sustentável (com a compensação de volumes de armazenamento de cheias 

perdidos durante o processo de urbanização) e visando à resiliência da bacia. 

 

8.1 Premissas para Otimização dos Cenários 

Para chegar até a melhor solução otimizada para este projeto, primeiramente tem que ser 

estudados e discutidos os diferentes reservatórios propostos, otimizando as combinações 

entre eles e combinando-os com e sem o projeto de canalização (cenário 1). 

Apresentam-se a seguir uma série de premissas, por ordem de importância, a partir das 

quais é possível procurar a solução otimizada, a partir de combinações dos diferentes 

cenários individuais: 

• Como visto anteriormente, a modificação da Ponte na Rua Luís Coutinho Cavalcanti 

apresenta resultados e efeitos direitos muito significativos. Sendo uma ponte de 

pequeno-médio porte, de laje em concreto e possivelmente biapoiada, elevar a viga 

para permitir a passagem livre da água não deve requere um custo grande; porém 

os benefícios são enormes, uma vez que elimina todo o extravasamento a 

montante. Assim, esta modificação foi já considerada para discutir e avaliar os 

diferentes reservatórios.  

• O rebaixamento da cota do fundo do canal na Ponte da Avenida Presidente Dutra 

(cenário 3) consegue reduzir um pouco as lâminas de água a montante, e 

consequentemente os alagamentos. Assim, esta modificação também foi 
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considerada feita para avaliar os reservatórios, de modo que a calha do rio funcione 

minimamente de forma normal. 

Porém, como especificado no capítulo anterior, fazer modificações sobre esta ponte 

é uma tarefa difícil, dado que o trânsito nela é pesado; devido também ao custo de 

modificações nesta ponte, que seria provavelmente alto (e talvez necessário 

reforçar as fundações da ponte), este cenário poderia ou não ser implementado, 

precisando de um estudo mais detalhado da situação atual da ponte para chegar a 

conclusões mais razoáveis. Entretanto, cabe destacar que soluções a montante, 

para evitar que as restrições da ponte sejam críticas, provavelmente também terão 

um custo elevado e estarão corrigindo um primeiro erro. Portato, há que se cuidar 

também para que não ocorram erros em cascata, a título de compensação par o 

erro anterior.  

• A complementação do projeto de canalização da calha principal do Rio Acari 

(cenário 1) é uma importante medida a ser considerada, tanto por ser uma medida 

que oferece resultados muito satisfatórios quanto por ser um projeto original da Rio 

Águas 

Este projeto introduz também melhoras significativas nos níveis de água, como 

apresentado anteriormente na tabela 9, porém não está evitando o extravasamento 

na maioria da área, só reduzindo os impactos dele. Portanto, a canalização deveria 

ser combinada com os diferentes reservatórios para procurar reduções maiores. 

Nesse caso, o cuidado a ser considerado (e, provavelmente, o ponto negativo a ser 

discutido) é que a implantação do projeto original deverá remover ocupações hoje 

existentes nas margens, para ampliação da calha. 

• Eventualmente, depois de retiradas as singularidades de calha, é possível tentar 

combinar o maior número de reservatórios para não haver a necessidade de 

completar a canalização. 
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8.2 Combinação dos Reservatórios com a Canalização 

Em sequência, serão estudadas individualmente as combinações dos diferentes 

reservatórios com a canalização, de montante para jusante. 

1. O resultado do desvio para a barragem de Gericinó, combinado com o projeto de 

canalização, é apesentado na Figura 77, com o Perfil da lamina de água do Rio 

Acari, em comparação com o projeto da canalização sem o desvio para o 

reservatório. 

 

Figura 77 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
a combinação do Gericinó em comparação à Canalização. Fonte: Autor. 

 

Parece apresentar, a priori, bons resultados, mesmo que ainda insuficientes. 

Porém, uma das desvantagens deste cenário é que para conseguir desviar 96% da 
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vazão, como apresentado anteriormente no cenário de simulação específico, se tem 

que limitar a passagem pela calha principal com um orifício (que, neste caso, só tem 

área de 0,5 m2), o que na modelagem funciona bem, permitindo a passagem só da 

vazão de base e levando o resto para a barragem. Porém, na prática, um orifício 

dessas dimensões pode entupir com muita facilidade, ainda mais sabendo que o 

Rio Acari sofre destinação inadequada de lixo. Uma alternativa seria aumentar o 

orifício e evitar desvios de vazões de até 1 ano de recorrência, mas o resultado 

seria menos efetivo. 

Percebe-se também que as áreas a montante do desvio sofrem um aumento da 

lâmina de alagamento, devido ao remanso formado no rio, chegando até um valor 

máximo de 0,60m, prejudicando a população ali residente. 

 

2. O reservatório Campo dos Afonsos, combinado com o projeto de canalização, é 

apesentado na Figura 78, com o Perfil da lamina de água do Rio Acari, em 

comparação com o projeto da canalização sem o desvio para o reservatório. 



131 
 

 

Figura 78 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
a combinação do Campo dos Afonsos em comparação à Canalização. Fonte: Autor. 

 

Este reservatório consegue amortecer bastante as vazões efluentes no Rio dos 

Afonsos, o que tem efeitos direitos a jusante dele, mas também consegue reduzir 

um pouco os níveis no trecho final do Acari, limitando a vazão de pico que escoa 

pelo rio. Assim, a combinação apresentada consegue, portanto, ajudar a amortecer 

as vazões, e combinado com outras propostas poderia conseguir acumular os 

benefícios.  

Porém, é preciso fazer uma escavação na área de implementação do reservatório 

para conseguir o volume de armazenagem desejado, o que pode aumentar os 

custos de implementação. O reservatório causa um pequeno remanso a montante, 

aumentando o alagamento, porém não atinge nenhuma área urbanizada. 

 

3. O reservatório na Caixa de Sedimentação, combinado com o projeto de 

canalização, é apesentado na Figura 79, com o Perfil da lamina de água do Rio 
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Acari, em comparação com o projeto da canalização sem o desvio para o 

reservatório. 

 

Figura 79 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
a combinação da Caixa de Sedimentação em comparação à Canalização. Fonte: Autor. 

 

Mesmo conseguindo reduzir os níveis de água com esta combinação, na qual a 

cota do vertedouro para o reservatório foi reduzida para dois metros abaixo da cota 

da margem, o reservatório na Caixa de Sedimentação tem capacidade menor que a 

desejável para amortecer uma porcentagem significativa da vazão que escoa pelo 

rio, pelo menos para chuvas com período de recorrência de 25 anos.  

Algumas limitações surgidas na fase de planejamento do reservatório, como a 

presença dos afluentes nas duas margens, limitando o seu comprimento total, 

podem ter influenciado na eficiência da solução.  
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4. O reservatório do Ponto Frio, combinado com o projeto de canalização, é 

apesentado na Figura 80, com o Perfil da lamina de água do Rio Acari, em 

comparação com o projeto da canalização sem o desvio para o reservatório. 

 

Figura 80 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
a combinação do Ponto Frio em comparação à Canalização. Fonte: Autor. 

 

O Reservatório de Ponto Frio (cenário 8), com uma grande capacidade de volume 

para amortecimento do rio, e também devido à localização dele, perto da área mais 

crítica, consegue reduzir muito os níveis do rio eliminando boa parte do 

extravasamento por si só. Assim, com esta combinação a redução é ainda mais 

significativa, sendo a melhor das apresentadas, e a profundidade do reservatório 

necessária para conseguir a melhoria se reduz, ficando a cota de fundo em -5 m. 

 

Em sequência, para avaliar quantitativamente os resultados obtidos, se apresentam, nas 

Tabelas 12 e 13, a eficiência destas combinações, calculada por meio da metodologia 
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mostrada no Capítulo 4.  As duas tabelas diferenciam entre a área total alagada e a área 

alagada na zona mais crítica da Bacia, que abrange só até 6 km a montante da sua foz.  

 

Tabela 12 – Eficiência das Combinações dos Reservatórios com a Canalização em comparação com só a 
Canalização, para a Área Total Alagada. Fonte: Autor 

 

SITUAÇAO 
ATUAL 

SÓ A 
CANALIZAÇÃO 

GERICINO  
+ CAN 

AFONSOS  
+ CAN 

SEDIMENTAÇÃO 
+ CAN 

PONTO 
FRIO + CAN 

ÁREA 
TOTAL 

ALAGADA 
(m2) 

4325747,20 3761931,10 3216508,10 3496508,10 3539735,10 3058533,3 

LÂMINA 
MÉDIA (m) 

0,954 0,836 0,660 0,739 0,737 0,50710965 

EFICIÊNCIA - 0,130 0,256 0,192 0,182 0,293 

 

 

Tabela 13 – Eficiência das Combinações dos Reservatórios com a Canalização em comparação com só a 
Canalização, para a Área Crítica Alagada. Fonte: Autor 

 

SITUAÇAO 
ATUAL 

SÓ A 
CANALIZAÇÃO 

GERICINO  
+ CAN 

AFONSOS  
+ CAN 

SEDIMENTAÇÃO 
+ CAN 

PONTO 
FRIO + 

CAN 

ÁREA 
CRÍTICA 

ALAGADA 
(m2) 

3009830,20 2446014,10 2260144,10 2310144,10 2353371,10 1872169,3 

LÂMINA 
MÉDIA (m) 

1,087 0,946 0,785 0,819 0,813 0,457364 

EFICIÊNCIA 
 

0,187 0,249 0,232 0,218 0,378 
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Dos resultados se consegue deduzir que a combinação do Ponto Frio, como apresentado 

no Perfil do Rio, é a de maior eficiência, e ainda maior se considerada só a área mais 

crítica (ou seja, a área que sofre mais com as inundações).  

Todas as combinações melhoram, como esperado, o projeto só da canalização. Porém, a 

maior melhoria é a do Ponto Frio, depois o desvio para o Gericinó, o reservatório dos 

Afonsos e em menor medida o reservatório na Caixa de Sedimentação. 

 

 

8.3 Combinações Finais Otimizadas 

Neste tópico são apresentados, após estudadas e simuladas diferentes combinações 

(Apêndice 1), três projetos que combinam e otimizam diferentes cenários e reservatórios 

para conseguir os melhores resultados, sem esquecer do ponto de vista econômico. No 

final, serão apresentados e discutidos os efeitos das mudanças climáticas sob cada um 

destes projetos, avaliando a eficiência e a resiliência deles, conforme a metodologia 

proposta (Capítulo 4) para chegar até uma proposta de Projeto Final. 

8.3.1 Projeto 1 

Este projeto combina todos os reservatórios anteriores (cenários base 5 a 8) sem o projeto 

da canalização. Com a combinação de todos estes reservatórios, poderia não haver 

necessidade de complementar o projeto de canalização, que ainda sendo efetivo para 

reduzir alagamentos, transfere impactos a jusante e é um projeto provavelmente custoso e 

que precisa de expropriações e modificação de bairros e moradias presentes, medida cara 

e nada popular.     

Os resultados são apresentados por meio do perfil da linha d’água máxima, ao longo do 

principal curso d’água da bacia, na Figura 81, e das manchas de inundação, na Figura 82. 
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Figura 81 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, o 
Projeto 1 em comparação à Situação Atual. Fonte: Autor. 
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Figura 82 - Mancha de Inundação, Projeto 1 (vista em baixo) em comparação aos resultados da Situação Atual, 
(vista em cima) para um TR25. Fonte: Autor. 

 

8.3.2 Projeto 2 

Este projeto combina os reservatórios de Campo dos Afonsos e Ponto Frio com a 

Canalização. Partindo da base da combinação do Ponto Frio com a canalização, que já 

gera resultados bons, a combinação com o reservatório de Campo dos Afonsos , além de 

ser uma solução mais barata que a configuração do desvio para o Gericinó (sem considerar 

as desvantagens já enumeradas do desvio), apresentava resultados muito similares ou 

ainda melhores do que a configuração com Gericinó, principalmente na área crítica da 

bacia. 

Os resultados são apresentados por meio do perfil da linha d’água máxima ao longo do 

principal curso d’água da bacia na Figura 83 e das manchas de inundação na Figura 84. 
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Figura 83 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, o 
Projeto 2 em comparação à Situação Atual. Fonte: Autor. 
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Figura 84 - Mancha de Inundação, Projeto 2 (vista em baixo) em comparação aos resultados da Situação Atual, 
(vista em cima) para um TR25. Fonte: Autor. 
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8.3.3 Projeto 3 

Este projeto combina todos os reservatórios mais a Canalização. Ao ser o projeto mais 

completo, a priori deveria apresentar maiores reduções. Ao mesmo tempo, também seria o 

projeto mais caro. 

Os resultados são apresentados por meio do perfil da linha d’água máxima ao longo do 

principal curso d’água da bacia na Figura 85 e das manchas de inundação na Figura 86. 

 

 

Figura 85 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, o 
Projeto 3 em comparação à Situação Atual. Fonte: Autor. 
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Figura 86 - Mancha de Inundação, Projeto 3 (vista em baixo) em comparação aos resultados da Situação Atual, 
(vista em cima) para um TR25. Fonte: Autor. 
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8.3.4 Comportamento dos Projetos Frente a Mudanças Climáticas 

Como discutido ao longo do escopo da revisão conceitual do trabalho, a bacia do Rio Acari 

se encontra sob risco ainda mais severo, quando se consideram as mudanças climáticas 

que podem agravar ainda mais os efeitos das inundações, particularmente no que se refere 

a mudanças no régime de chuvas e aumento dos níveis médios do mar. 

Neste contexto, é necessário testar os três Projetos propostos, que conseguem solucionar 

a maior parte do problema atual, para um cenário futuro submetido a mudanças climáticas, 

com o objetivo de avaliar a resposta das obras concebidas frente à nova situação e testar 

sua resiliência.  

As modificações propostas para o cenário de mudanças climáticas, considerando como 

horizonte de projeto o tempo de 25 anos, foram: 

• Elevação do nível médio do mar de 0,50 m, proposta no Climate Change Adaptation 

Strategy for the City of Rio de Janeiro (2016) como uma subida esperada para os 

próximos 25 anos. 

• Segundo KHARIN et al. (2013), estudos usando analises de frequência para 

determinar os aumentos nas precipitações para uma tormenta de TR20, mostram 

que o aumento médio é em torno de 5-10%. Assim, o aumento das chuvas de 

projeto, de período de recorrência TR 25 anos, foi estimado em 10%. 

Os resultados são apresentados nas Figuras 87, Figura 88 e Figura 89, mostrando o perfil 

transversal do Rio Acari. 
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I. Projeto 1 

 

Figura 87 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
o Projeto 1 com e sem Mudanças Climáticas. Fonte: Autor. 
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II. Projeto 2 

 

Figura 88 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
o Projeto 2 com e sem Mudanças Climáticas. Fonte: Autor. 
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III. Projeto 3 

 

Figura 89 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
o Projeto 3 com e sem Mudanças Climáticas. Fonte: Autor. 

 

Observa-se, nos três casos, que o nível máximo do Rio Acari aumenta como esperado em 

todo o seu comprimento, mas principalmente o aumento se torna mais apreciável a jusante, 

sob os efeitos combinados das chuvas e maré maiores. Além disso, a jusante se encontra 

a área mais crítica, onde mesmo com a concepção do projeto se mantêm alguns 

extravasamentos. 

Portanto, as mudanças climáticas pioram os resultados das inundações nos três projetos 

mesmo depois de já realizado o projeto de controle de inundações; porém, esta piora não é 

muito significativa, já que as obras de grande porte como o reservatório de Ponto Frio, que 

estão presentes nos três Projetos, parecem comportar-se bem frente às mudanças 

climáticas. Na verdade, os armazenamentos, de forma geral, conceitualmente, são obras 

de melhor adaptabilidade que os canais simples. 
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8.3.5 Comparação e Avaliação dos Projetos 

Para a comparação dos projetos, se faz uma avaliação quantitativa, da eficiência dos 

projetos e também da resiliência deles ás mudanças climáticas, conforme procedimento 

estabelecido no Capítulo 4.  

Primeiramente, se apresenta uma comparação gráfica dos níveis de água por meio do 

Perfil do Rio Acari para os três projetos sem mudanças climáticas, na Figura 90, onde é 

possível diferenciar que as reduções dos Projetos 2 e 3 são maiores a montante do 

reservatório do Ponto Frio, reduzindo extravasamentos, porém na área mais a jusante é o 

Projeto 1 o que apresenta maiores reduções uma vez que não executando a canalização, 

não há transferência de alagamentos).  

 

Figura 90 – Perfil do Rio Acari, compreendido da sua foz no Rio São João de Meriti até 10 km a montante, para 
comparação dos Projetos 1, 2 e 3 sem mudanças climáticas. Fonte: Autor. 
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Também se consegue perceber que os projetos 2 e 3 geram perfis de água muito similares 

e, portanto, talvez uma melhor solução desde o ponto de vista custo-benefício seria o 

Projeto 2 frente ao 3, uma vez que, nem todos os reservatórios seriam implantados, 

gerando uma economia.  

Em seguida, são feitas as análises quantitativas, apresentando os resultados nas Tabelas 

14 e 15.  As duas tabelas diferenciam entre a área total alagada e a área alagada na zona 

mais crítica da Bacia, que abrange só até 6 km a montante da foz do rio Acari.  

 

Tabela 14 – Eficiência e Resiliência dos Projetos para a Área Total Alagada. Fonte: Autor 

 
SITUAÇAO ATUAL PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 

AREA TOTAL 
ALAGADA (m2) 

4325747,2 2865240,8 3027391,1 2784577,1 

LÂMINA MÉDIA (m) 0,954 0,390 0,506 0,411 

EFICIÊNCIA -  0,338 0,300 0,356 

RESILIÊNCIA -  0,934 0,916 0,922 

 

 

Tabela 15 – Eficiência e Resiliência dos Projetos para a Área Crítica Alagada. Fonte: Autor 

 
SITUAÇAO ATUAL PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 

AREA CRITICA 
ALAGADA (m2) 

3009830,20 1908876,80 1841027,10 1828213,10 

LÂMINA MÉDIA (m) 1,087 0,391 0,456 0,436 

EFICIÊNCIA -  0,366 0,388 0,393 

RESILIÊNCIA -  0,908 0,873 0,886 
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Em vista aos resultados obtidos, o Projeto 1 apresenta uma eficiência intermediária entre 

os Projetos 2 e 3 para a Área Total Alagada. Porém, o projeto 3 (o de maior eficiência) é 

provavelmente muito mais caro.  

Quando se olha a área crítica, o Projeto 3 é de novo o mais eficiente e por contra o Projeto 

1 é o de menor eficiência, porém não por muita diferença aos outros (a máxima diferença é 

de 3%). 

Para a resiliência ás mudanças climáticas, os três apresentam bons resultados, já que os 

armazenamentos, de forma geral, são obras de melhor adaptabilidade que os canais 

simples. Por este motivo, o Projeto 1 é o mais resiliente, tanto olhando a área total quanto 

olhando a área crítica. Ainda o Projeto 1 é o que tem menor valor da lâmina média de 

alagamentos nos dois casos.  

 

8.4  Projeto Final 

Finalmente, após avaliar todas as propostas, a solução final adotada é o Projeto 1, como 

segue: desvio para o Reservatório de Gericinó, Reservatório Campo dos Afonsos, 

Reservatório na Caixa de Sedimentação e Reservatório Ponto Frio, junto com as retiradas 

das restrições nas pontes.  

Nesta configuração final adotada não se implementa a complementação da canalização 

original do Rio Acari, mas se conseguem obter resultados muito bons sem transferir 

impactos a jusante, como transferiam as outras configurações, e apresentando uma 

resiliência maior às mudanças climáticas. Ainda seria possível, eventualmente, adicionar 

novos reservatórios no futuro, melhorando ainda mais a situação da bacia do Rio Acari. 

A figura 91 apresenta a mancha final de alagamento para a situação de projeto, em 

comparação com a situação atual, para toda a bacia. Para esta mancha de inundação 

foram eliminadas as células das encostas e partes mais altas da bacia, cujos resultados 
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não são representativos, uma vez que as áreas de armazenagem são muito pequenas (o 

que aumenta as lâminas de alagamento calculadas pelo programa Modcel); também foram 

eliminadas as células da bacia do Rio Pavuna para favorecer a compreensão visual, já que 

na bacia do Pavuna não foi feita nenhuma obra de controle de inundações e, 

consequentemente, não se tem reduções das áreas de inundação.  
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Figura 91- Mancha de Inundação, Projeto Final (vista em baixo) em comparação aos resultados da Situação 
Atual, (vista em cima) para um TR25. Fonte: Autor. 
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9. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Com os resultados de simulação, percebe-se que a Bacia do Rio Acari apresenta graves 

problemas de inundações, que afetam grande parte da população residente, cuja maioria 

está em situação de pobreza, tornando os moradores mais vulneráveis aos efeitos das 

cheias e com baixa capacidade de recuperação após os desastres de inundação.  

Encontrar uma solução geral para o problema de inundações presente se torna 

extremamente difícil, tanto pelas características da bacia (hidrológicas, topográficas, etc.) 

quanto pela ocupação densa e irregular (no sentido legal da palavra).  

Primeiramente, notou-se que ao definir um período de recorrência fixo de 25 anos para a 

concepção de projetos (Estabelecido pelo Ministério das Cidades) sem considerar as 

características e singularidades da bacia e os recursos financeiros disponíveis para 

investimento no setor de manejo de águas pluviais, nos tornamos reféns de obras 

hidráulicas de grande porte, e é perdida a análise crítica para cada caso particular. Essa 

bacia, em particular, já sofre pesadamente mesmo com chuvas menores e mais frequentes. 

Dependendo da bacia em questão há poucas diferenças de lâminas de inundação quando 

comparados o TR de 25 anos com TR menores, porém, para proteger integralmente a 

bacia para o TR 25, aumenta-se de forma significativa o valor final das obras. 

Uma questão importante, portanto, é discussão sobre a aprovação de projetos com TR 

inferiores há 25 anos. Em bacias como a bacia do Rio Acari, que inundam frequentemente, 

obras com TR de 5 ou 10 anos já teriam efeitos positivos sobre uma grande parte da 

população, com significativa redução de prejuízos; porém, projetos hidráulicos, para 

concorrerem aos financiamentos federais, somente são aprovados quando utilizam TR 25. 

Na espera de capital suficiente para implementar tais projetos (Com TR 25), anos se 

passam e a população continua vulnerável aos riscos trazidos pelas inundações.  

Considerando a fixação do TR em 25 anos, porém, as obras concebidas neste trabalho 

conseguem oferecer bons resultados de controle das inundações, conseguindo amortecer 
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grande parte das vazões máximas e, portanto, diminuindo as lâminas de água que atingem 

a população; estas obras são especialmente interessantes na medida em que conseguem 

retirar a maior parte da água que extravasa na área mais crítica da bacia, que é a região de 

jusante do rio Acari, pouco a montante da rodovia Presidente Dutra, já perto da afluência 

com o Rio São João de Meriti. Essas obras correspondem à correção da singularidade na 

rua Luís Coutinho Cavalcanti e na Presidente Dutra, e à introdução dos reservatórios do 

Gericinó (desvio), da caixa de sedimentação, do rio dos Afonsos e do Ponto Frio. 

Porém, estas obras, projetadas para um TR de 25 anos, são quase todas obras de grande 

porte, associadas a altos custos de implementação e operação, sendo também 

susceptíveis a gerar impacto ambiental e urbano. 

Também cabe destacar que as obras como à do Reservatório de Ponto Frio, que 

apresentam capacidade para amortecer muito volume de água, podem melhorar as 

características da bacia em termos de resiliência frente a eventos extremos de 

precipitações intensas e, inclusive, frente às mudanças climáticas, como apresentado no 

capítulo 7, porém não são tão resilientes em uma avaliação mais sistêmica, como se pode 

pensar a priori, uma vez que, caso ela falhe, as consequências da inundação vão ser 

semelhantes às atuais, devido ao seu porte e ao consequente impacto concentrado. Em 

termos de resiliência de uma bacia, soluções menores e mais distribuídas, na medida do 

possível, podem mostrar-se mais adequadas. Na bacia do rio Acari, com o déficit de 

armazenamento verificado, possivelmente medidas de pequeno porte não seriam 

suficientes. Porém, poderia ser considerada, futuramente, a implantação de obras de 

menor porte, desde as cabeceiras e passando por parques urbanos, em conjunto com as 

obras aqui propostas, a fim de melhorar a distribuição espacial das soluções, reduzir a 

importância individual de cada obra e auxiliar o controle local de alagamentos (que estão 

desatrelados do curso principal rio Acari), reduzindo também os alagamentos em todos os 

bairros. 
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Percebe-se também que um projeto de macrodrenagem, como o do presente trabalho, não 

pode ser concebido sem o respetivo projeto de microdrenagem. Várias áreas da bacia 

continuam alagadas, mesmo com os extravasamentos do rio quase completamente 

controlados. As medidas para controlar e acondicionar a água do rio devem vir 

acompanhadas de medidas para retirar a água das ruas. Ambos os projetos devem ser 

considerados em conjunto, para otimizar as soluções de drenagem urbana, de forma a 

resolver os problemas de inundações em sua totalidade. Nota-se que, nas simulações 

realizadas, há ainda inúmeros alagamentos locais, que não foram drenados, pois não havia 

sido implantada a simulação das redes de microdrenagem, que, de fato, tem inúmeras 

restrições na bacia. Assim, recomenda-se como uma sugestão adicional para 

complementar esse trabalho que as redes de micro drenagem sejam representadas e, 

depois, complementadas em projeto, para a efetiva redução geral de alagamentos e 

consequente cômputo desta contribuição nos canais principais, a fim de avaliar estes 

resultados e, eventualmente, revisar o projeto. 

Por último, cabe considerar nos projetos de drenagem urbana, os efeitos das mudanças 

climáticas, especialmente em bacias onde a influência da maré seja relevante, 

prejudicando o escoamento do rio. O aumento do nível médio do mar pode ter efeitos 

prejudiciais nestas bacias, como é o caso da Bacia do Rio Acari. Na simulação aqui 

realizada, a proposta de projeto mostrou-se resiliente. 

Sugere-se, para futuros estudos, a consideração de cenários com mudanças climáticas 

como a elevação do nível do mar para um horizonte de projeto de 50 ou 100 anos, e 

estudos de cenários com menores tempos de recorrência, que possam procurar soluções 

menores e melhor distribuídas ao longo da bacia, aportando soluções mais sustentáveis, 

aumentando a resiliência do sistema urbano e adaptando medidas de controle de 

inundações às realidades econômicas de cada região em questão. Esse é um ponto 

fundamental de continuidade dos estudos. 
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APÊNDICE 1 

EFICIENCIA DAS COMBINAÇÕES DOS DIFERENTES CENÁRIOS SIMULADOS 
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Eficiência das Combinações dos Diferentes Cenários de Simulação 

A seguir seguem duas tabelas de comparação da eficiência de todos os cenários e 

diferentes combinações simuladas para estudos de projeto neste trabalho, tanto para a 

área total alagada quanto para a área alagada na zona mais crítica da Bacia (que abrange 

só até 6 km a montante da foz do rio Acari), calculadas por meio da metodologia proposta. 

 
Tabela 1 – Eficiência dos cenários para a Área Total Alagada 

CENÁRIO ÁREA TOTAL ALAGADA (m2) 
LÂMINA MÉDIA 

(m) 
EFICIÊNCIA 

SITUAÇÃO ATUAL 4325747.2 0.954 -  

CANALIZAÇÃO 3761931.1 0.836 0.130 

PONTE LUÍS COUTINHO 4125924.2 0.956 0.046 

PONTE DUTRA 4325747.2 0.884 0.000 

CAN + PONTES + MONTESE 3496508.1 0.779 0.192 

GERICINÓ 3966194.2 0.765 0.083 

AFONSOS 4196194.2 0.853 0.030 

SEDIMENTAÇÃO 4204564.2 0.850 0.028 

PONTO FRIO 3354957.4 0.527 0.224 

GERICINÓ + CAN 3216508.1 0.660 0.256 

AFONSOS +CAN 3496508.1 0.739 0.192 

SEDIMENTAÇÃO +CAN 3539735.1 0.737 0.182 

PONTO FRIO +CAN 3058533.3 0.507 0.293 

GER + PF 3174098.4 0.578 0.266 

GER + SED + PF 3028318.8 0.402 0.300 

GER + AF + SED + PF 2865240.8 0.390 0.338 

AF + PF + CAN 3027391.1 0.506 0.300 

GER + PF + CAN 2797391.1 0.425 0.353 

GER + AF + PF + CAN 2797391.1 0.420 0.353 

GER + AF + SED+ PF + CAN 2784577.1 0.411 0.356 



3 
 

Tabela 2 - Eficiência dos cenários para a Área Crítica Alagada 

CENÁRIO ÁREA CRITICA ALAGADA (m2) LÂMINA MÉDIA (m) EFICIÊNCIA 

SITUAÇÃO ATUAL 3009830.2 1.087 -  

CANALIZAÇÃO 2446014.1 0.946 0.187 

PONTE LUÍS COUTINHO 3009830.2 1.073 0.000 

PONTE DUTRA 3009830.2 0.988 0.000 

CAN + PONTES + MONTESE 2310144.1 0.878 0.232 

GERICINÓ 3009830.2 0.883 0.000 

AFONSOS 3009830.2 0.950 0.000 

SEDIMENTAÇÃO 2997016.2 0.947 0.004 

PONTO FRIO 2147409.4 0.482 0.287 

GERICINÓ + CAN 2260144.1 0.785 0.249 

AFONSOS +CAN 2310144.1 0.819 0.232 

SEDIMENTAÇÃO +CAN 2353371.1 0.813 0.218 

PONTO FRIO +CAN 1872169.3 0.457 0.378 

GER + PF 2217734.4 0.658 0.263 

GER + SED + PF 2071954.8 0.407 0.312 

GER + AF + SED + PF 1908876.8 0.391 0.366 

AF + PF + CAN 1841027.1 0.456 0.388 

GER + PF + CAN 1841027.1 0.457 0.388 

GER + AF + PF + CAN 1841027.1 0.450 0.388 

GER + AF + SED+ PF + CAN 1828213.1 0.436 0.393 

 

Cabe destacar que os cenários das pontes por si sós não são representativos nos 

resultados das tabelas, enquanto os efeitos deles são localizados. Além disso, os cenários 

que se encontram abaixo da linha dupla nas tabelas (a partir da sexta coluna) já incluem as 

modificações dos cenários das pontes e da Praça Montese. 


