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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Civil. 

PROJETO DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES COM AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS 

TRADICIONAIS E SUSTENTÁVEIS NA BACIA DO RIO GUERENGUÊ/ARROIO 

PAVUNA, APOIADO EM MODELAGEM MATEMÁTICA 

Anna Beatriz Ribeiro da Cruz de Franco 

Maio/2018 

Orientadores: Marcelo Gomes Miguez, Osvaldo Moura Rezende e Francis Martins Miranda. 

Curso: Engenharia Civil 

O problema das inundações está cada vez mais recorrente nos centros urbanos. O processo 

de urbanização das cidades tende a promover modificações no uso e ocupação do solo, podendo 

causar alagamentos e situações de risco para a população. A cidade do Rio de Janeiro, segunda 

mais populosa do Brasil, apresenta, em diversas regiões, um processo de ocupação carente de 

planejamento que, somado aos recorrentes eventos de chuvas intensas, agrava a situação de 

inundações. O presente trabalho propõe a comparação e a proposição de projetos de drenagem 

urbana para a bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna, situada na Área de Planejamento 4 do 

município. Foram priorizadas medidas de detenção e infiltração das águas pluviais, buscando 

mitigar os efeitos negativos da urbanização sobre o ciclo hidrológico. Diferentes cenários de 

simulação hidrológico-hidrodinâmica, comparando as situações atual e futura, bem como as 

diferentes propostas de intervenção, foram realizados com o auxílio do software MODCEL, 

desenvolvido na UFRJ. O principal resultado da pesquisa reporta a avaliação do funcionamento 

de projetos de controle de inundações para a bacia urbana do rio Guerenguê-Arroio Pavuna, 

alternativo ao conjunto de medidas proposto pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com uma 

redução de mais de 50% nos alagamentos acima de 0,50m atualmente observados na bacia. 

 

Palavras-chave: Modelagem matemática; Drenagem urbana; Controle de inundações; 

Guerenguê-Arroio Pavuna 
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Engineer. 

FLOOD CONTROL DESIGN WITH EVALUATION OF TRADITIONAL AND 

SUSTAINABLE SCENARIOS IN THE GUERENGUÊ / ARROIO PAVUNA RIVER 

BASIN, SUPPORTED BY MATHEMATICAL MODELING 

Anna Beatriz Ribeiro da Cruz de Franco 

May/2018 

Advisors: Marcelo Gomes Miguez, Osvaldo Moura Rezende e Francis Martins Miranda. 

Course: Civil Engineering 

The problem of flooding is recurrently increasing in urban centers. The process of 

urbanization tends to promote changes in land use and occupation, which can cause floods and 

consequent risks to the population. The city of Rio de Janeiro, the second most populous city 

in Brazil, presents a planning process that, combined with recurrent events of heavy rains, 

aggravates the flood situation in several regions. The present work proposes the comparison 

and the proposal of different urban drainage design alternatives for the Gueruguê-Arroio 

Pavuna River basin, located in the Planning Area 4 of the city. Detention and infiltration 

measures were prioritized, seeking to mitigate the negative effects of urbanization on the 

hydrological cycle. Different hydrological-hydrodynamic simulation scenarios, comparing 

current and future situations, as well as intervention proposals, were carried out with the help 

of MODCEL software, developed at UFRJ. The main result of the research reports the 

evaluation of the effectiveness of a flood control project proposed to the urban basin of the 

Gueruguê-Arroio Pavuna River, replacing the set of measures proposed by the City of Rio de 

Janeiro, with a reduction of more than 50% in floods above 0,50m currently observed in the 

basin. 

 

Keywords: Mathematical modeling; Urban drainage; Flood control; Guerenguê-Arroio 

Pavuna. 
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1 INTRODUÇÃO 

O problema das inundações está cada vez mais recorrente nos centros urbanos. O processo 

de urbanização desordenado das cidades tende a provocar alterações extremas no uso do solo, 

tais como a remoção da cobertura vegetal e o aumento significativo das áreas impermeáveis, 

além de favorecer a ocupação de áreas naturalmente inundáveis. 

O crescimento das cidades sem planejamento, alinhado com possíveis mudanças 

climáticas, induz o aumento do volume escoado superficialmente, podendo causar ainda mais 

transtornos para a população. O Rio de Janeiro sofreu, como grande parte das cidades 

brasileiras, um processo de urbanização lacunoso de infraestrutura adequada para o manejo das 

suas águas pluviais, intensificando assim, as inundações na cidade. 

Diante dos recorrentes impactos negativos associados às inundações, metodologias e 

abordagens para a diminuição do risco de inundações e manejo mais sustentável das águas 

pluviais urbanas vêm sendo desenvolvidas e, neste trabalho, serão propostas e avaliadas 

alternativas de controle de cheias para a bacia dos rios Guerenguê-Arroio Pavuna, na cidade do 

Rio de Janeiro, que sofreu intenso processo de urbanização nas últimas décadas, mas que ainda 

se encontra em processo de expansão urbana. 

1.1 Objetivos 

O que se pretende alcançar com este projeto final está discriminado em duas etapas, a 

primeira será abordada no tópico 1.1.1 e abrange de forma ampla o propósito do trabalho; a 

segunda será exposta no tópico 1.1.2 e discrimina os tópicos específicos. 

1.1.1 Geral 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um projeto de engenharia civil, 

fundamentado na gestão integrada das águas pluviais urbanas e apoiado em modelagem 

computacional hidrológico-hidrodinâmica, com o objetivo primário de buscar soluções para 

mitigação do problema de inundações na Bacia do Rio Guerenguê/Arroio Pavuna, situada na 

zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

É importante ressaltar que a busca pela solução dos problemas de inundação esteve em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas pelas diversas esferas do Poder Público, de modo 

a respeitar, sempre que possível, os arranjos territoriais e socioculturais presentes na região. 
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O projeto intenciona, portanto, se adequar à atual abordagem da problemática das cheias 

urbanas, de uma forma geral, que se dá sob a ótica da gestão do risco as inundações em 

transversalidade com os planos estratégicos para desenvolvimento da cidade. 

1.1.2 Específicos 

• Diagnosticar e avaliar a situação hidráulica da bacia estudada, utilizando o modelo de 

células de escoamento (MIGUEZ, 2001) e propor prognóstico pautado nos resultados 

obtidos pela modelagem; 

• Comparar cenários baseados em concepções de sistemas de drenagem tradicional e 

sustentável, tanto em tempo atual quanto futuro, levando em consideração mudanças na 

ocupação do uso do solo e possíveis mudanças climáticas, de forma a estabelecer a melhor 

solução com relação aos benefícios socioambientais; 

• Realizar um projeto efetivo que mitigue os problemas de inundação presentes na região da 

bacia do Rio Guerenguê/Arroio Pavuna, propiciando uma melhor relação entre o ambiente 

natural e o construído, baseando-se nas premissas de manejo sustentável de águas pluviais; 

• Detalhar as soluções propostas de drenagem em nível de projeto hidráulico; 

• Discutir a necessidade da prática do planejamento do uso e ocupação do solo em meio 

urbano e propor medidas de gestão integradas, com foco em bacias metropolitanas 

submetidas a um intenso processo de ocupação. 

1.2 Metodologia Geral 

Para realizar este trabalho foi adotado o procedimento metodológico descrito nas etapas 

seguintes: 

i. Revisão bibliográfica: buscou-se incorporar aspectos referentes aos processos de 

urbanização; conceituar inundações em bacias hidrográficas urbanas; descrever as 

diversas concepções dos sistemas de drenagem, bem como suas medidas de controle de 

inundações; discutir políticas e instrumentos legais das gestões de recursos hídricos e de 

uso e ocupação do solo, com enfoque no manejo de águas pluviais urbanas; 

ii. Definição como estudo de caso da bacia hidrográfica do Rio Guerenguê/Arroio Pavuna, 

drenante ao Sistema Lagunar de Jacarepaguá, situada na Área de Planejamento 4 da 

cidade do Rio de Janeiro; 

iii. Definição do Modelo de Células de Escoamento como ferramenta de modelagem e 

discretização da bacia de estudo; 
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iv. Calibração e validação do modelo computacional, seguida da simulação da situação atual 

para diagnóstico; 

v. Aplicação das alternativas de intervenção propostas pela Rio-Águas (PDMAP, 2015) no 

modelo computacional; 

vi. Elaboração de alternativas de intervenção e definição de cenários futuros para avaliação 

dos projetos; 

vii. Apresentação e discussão dos resultados frente às propostas e seus possíveis benefícios. 
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2 CIDADES E INUNDAÇÕES 

Os arranjos institucionais, físicos, econômicos e sociais caracterizam a cidade em sua 

forma mais completa, e é fundamental que sejam configurados e analisados transversalmente, 

a fim de que os efeitos de um sobre o outro fiquem explícitos aos gestores e aos cidadãos 

(CARNEIRO e MIGUEZ, 2011). 

A interface entre os processos de urbanização e inundação serão tratados no item 2.1. 

2.1 Processos de urbanização 

As cidades modernas estão longe de serem falanstérios1 e de possuírem uma organização 

harmônica. Suas mais diversas necessidades são muitas vezes negligenciadas devido à falta de 

planejamento urbano e, avaliando o desempenho de seus sistemas, observam-se grandes 

vulnerabilidades em situações de estresse. 

Conforme os autores Carneiro e Miguez apontam em seu livro “Controle de Inundações 

em Bacias Hidrográficas Metropolitanas” (2011), uma possibilidade de caracterizar a cidade 

refere-se à observação da existência de equipamentos urbanos, ou rede de infraestruturas, como 

sistemas de drenagem pluvial, iluminação pública, rede de gás, infraestrutura viária, 

abastecimento de água, rede de serviços, entre outros. 

Na maioria dos casos, a urbanização se dá de forma espontânea, sem que haja o 

direcionamento da ocupação do solo pelos gestores. Esta ocupação desregulada provoca, quase 

sempre, o aumento descomedido da impermeabilização do solo e a ocupação de áreas 

inundáveis e/ou com risco de deslizamento. 

Os problemas de inundação vivenciados nas grandes metrópoles estão amplamente 

correlacionados com esta urbanização descontrolada. Atrelado a isto, o mal dimensionamento 

da rede e a escassa manutenção também contribuem para que haja a deficiência dos sistemas 

de drenagem. 

Para que a cidade seja gerenciada e vivida através de um enfoque integrado, o ideal seria 

articular as divisões administrativas com os recortes geográficos, que constituem e delimitam 

as bacias hidrográficas (MIRANDA, 2016). A bacia hidrográfica deve ser considerada ela 

própria como um ente sistêmico, visto que é onde se realizam os balanços de entrada e saída de 

água no meio físico (PORTO e PORTO, 2008). 

                                                 

 

1 fil soc no fourierismo, organização comunitária concebida como uma realização plena da natureza 

humana, por meio do encontro entre princípios socialistas, como a propriedade coletiva dos meios de produção. 
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Novos modelos sociais e arranjos espaciais são necessários, mas devido às limitações 

impostas pela estaticidade do ambiente antropizado, pela inércia da população e por questões 

culturais e/ou institucionais, soluções sistêmicas ficam por vezes prejudicadas ou até mesmo 

inviabilizadas.  

O problema, à luz de um sistema de drenagem pluvial efetivo, é crítico, pois as redes são 

comumente precárias e apresentam escassa manutenção. A cidade do Rio de Janeiro apresenta, 

desde que se tem registro, histórico de dificuldades no tratamento de áreas alagadas e de cursos 

d’água em geral. 

O atual órgão técnico responsável pelo planejamento, supervisão e operação de ações 

preventivas e corretivas contra enchentes na cidade do Rio de Janeiro é a Fundação Rio-Águas, 

criada em meados da década de 1990. 

A Rio-Águas trabalha na manutenção dos corpos hídricos, realizando obras de 

conservação e desobstrução de canais e rios. Também é responsável pelo sistema de 

esgotamento sanitário do município e, na AP-5, atua como reguladora e fiscalizadora da 

prestação de serviços de coleta e tratamento de esgoto. 

Na atual conjuntura urbana da maioria das cidades brasileiras não há resiliência ampla e 

imediata dos eixos estruturantes frente à desastres naturais, portanto, conclui-se que a 

configuração vigente não proporciona segurança social, ambiental ou econômica. 

Portanto, o destino da gestão urbana está na decomposição e fragmentação das cidades 

em camadas-chave, integrando seus eixos a partir do entendimento de suas finalidades, 

deficiências e relações com os outros sistemas. 

Um plano diretor urbano intenciona garantir a perpetuidade das soluções e ações 

apresentadas, uma vez que é formulado visando um horizonte de médio e longo prazo. Para 

garantir a eficiência das intervenções de manejo de águas pluviais é importante ressaltar que as 

propostas devem ser respeitadas independentemente da alternância das administrações 

municipais.  
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3 CONCEITOS DE DRENAGEM URBANA 

Neste item serão brevemente apresentados os conceitos dos projetos de drenagem no 

transcorrer dos anos, começando desde a fase higienista, passando pelos sistemas de drenagem 

sustentáveis com o uso das técnicas compensatórias até a incorporação da gestão do risco a 

inundações. As medidas estruturais e não estruturais mais comumente utilizadas em cada fase 

também serão abordadas. 

3.1  Fases e suas características 

No século XX, a primeira maneira de resolver o problema das inundações nos centros 

urbanos foi planejada somente para solucionar os problemas locais, sem contemplar que a bacia 

hidrográfica funciona de forma sistêmica, inter-relacionada e interdependente. 

As medidas adotadas, que serão abordadas mais à frente, foram prioritariamente as que 

proporcionavam uma drenagem mais acelerada, com remoção da água superficial e do esgoto 

das cidades, concentrando o escoamento em canais retificados e em galerias que garantiam a 

capacidade hidráulica para a condição de projeto estudada. 

Até 1970 estas soluções se apresentaram como satisfatórias para os problemas de 

salubridade das cidades (MIGUEZ, VÉROL e REZENDE, 2016), sendo esta fase reconhecida 

como fase higienista. Trouxe benefícios para a saúde pública, mas promoveu a degradação dos 

corpos d’água e a contaminação dos mananciais. 

Uma dificuldade encontrada para estas soluções recai sobre os centros urbanos que se 

encontram à jusante de onde as intervenções hidráulicas são realizadas. Com o aumento do 

volume de água drenada e da velocidade de escoamento, notou-se que o excesso de água 

superficial foi somente transferido de um local para o outro, certamente o mais à jusante. 

Outro aspecto negativo foi observado em períodos de cheia, onde há o aumento da 

frequência e da magnitude das inundações. Em vista do aumento de água na bacia hidrográfica, 

haveria a necessidade de maiores seções hidráulicas para que a drenagem funcionasse da forma 

adequada. 

Com o aumento do crescimento urbano, mais locais da bacia hidrográfica foram ocupados 

e impermeabilizados, ocasionando a redução da interceptação vegetal, da evapotranspiração, 

do armazenamento superficial, da infiltração e recarga dos lençóis freáticos e o aumento dos 

escoamentos superficiais. 

Desta forma, entre os anos de 1970 e 1990, a nova fase da drenagem urbana tem um 

caráter corretivo, objetivando a melhoria da qualidade da água dos rios e abrangendo conceitos 
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de poluição difusa nas cidades. O sistema separador absoluto é adotado e há tratamento dos 

esgotos coletados. O amortecimento dos escoamentos pluviais é ainda realizado com medidas 

estruturais e com obras de grande impacto. 

A partir da década 1990, a bacia hidrográfica é contemplada como um sistema 

interdependente e há a busca pela preservação do sistema natural. Começa assim, a fase 

sustentável dos sistemas de drenagem, com o uso de técnicas compensatórias para mitigação 

das cheias urbanas. 

Considera-se que os sistemas tradicionais de drenagem urbana têm vantagens e devem 

ser considerados na proposição dos projetos, mas não podem ser os únicos contemplados nas 

soluções para os problemas contemporâneos. Ações e medidas que promovam a 

interdisciplinaridade são a chave para que a solução seja positiva à médio e longo prazos. 

Paralelamente a incorporação da gestão do risco de inundações passa a ser considerada 

relevante nos projetos de drenagem urbana. 

3.2 Aspectos de hidrologia urbana 

A hidrologia é uma ciência que lida com a água no planeta Terra, suas propriedades 

químicas e físicas, sua ocorrência, circulação e distribuição, e com sua relação com as formas 

vivas e com o meio ambiente (MIGUEZ, VÉROL e REZENDE, 2016). 

O ciclo hidrológico é composto por fenômenos complexos, que envolvem, de uma forma 

geral, conceitos de: precipitação, evaporação direta, interceptação vegetal, infiltração, retenção, 

evapotranspiração, escoamento superficial, subsuperficial e subterrâneo e evaporação de 

superfícies líquidas. A representação simplificada pode ser observada na Figura 1. 

 

Figura 1 –Representação simplificada do ciclo hidrológico. 

 



8 

A precipitação, em forma de chuva, ocorre com processos de aglutinação e crescimento 

de microgotículas em nuvens com presença significativa de umidade (vapor d’água) e núcleos 

de condensação (aerossóis ou gelo). Quando formam uma grande quantidade de gotas em 

tamanho e peso suficientes para vencer movimentos ascendentes, precipitam sobre a superfície 

terrestre (TUCCI, 1993). 

Pode-se dizer que existem três categorias de chuva, a orográfica, a convectiva, e a frontal. 

Cada tipo de precipitação apresenta características específicas. A orográfica é aquela que ocorre 

quando ventos quentes e úmidos, geralmente vindos do oceano, encontram obstáculos, como 

montanhas. A massa de ar sobe para transpor o obstáculo, o ar se expande e se resfria e por fim, 

a nuvem perde a capacidade de reter umidade, precipitando a água em forma de chuva. Este 

tipo de precipitação é muito comum na região de montante da baixada do Rio de Janeiro, devido 

à sua topografia composta por planícies seguidas de montanhas. 

A chuva convectiva é comumente chamada de chuva de verão e ocorre quando há a 

formação de correntes verticais de ar, provocadas pelo aumento das massas de ar quente 

próximos ao solo. São chuvas de alta intensidade e baixa duração, com muitos raios e fortes 

ventos locais. Costumam causar grande dano à cidade do Rio de Janeiro durante os meses entre 

dezembro e março. Já a precipitação frontal é uma chuva que provém da interação de massas 

de ar quentes e frias. Com menor intensidade e maior duração, pode ocorrer ao longo de vários 

dias (SILVA, 2015). 

Uma etapa importante no projeto de drenagem é a elaboração da chuva de projeto. Esta 

chuva precisa ser determinada tanto espacial quanto temporalmente, e é o ponto de partida do 

trabalho. O conceito de tempo de recorrência (TR) aparece nesta etapa e está associado ao 

período de repetição de determinado evento (MIGUEZ, VÉROL e REZENDE, 2016). Define-

se como o inverso da frequência, tendo uma probabilidade associada à sua ocorrência. 

Para projetos de macrodrenagem, o tempo de recorrência recomendado pelo Ministério 

das Cidades é de 25 anos. Este tempo representa o nível de segurança que se espera obter de 

determinado projeto frente à probabilidade de ocorrência de eventos de chuvas intensas. 

A intensidade de chuva (i) é definida também pelo tempo de duração (td) desta chuva, 

visto que para um mesmo tempo de recorrência, a intensidade média da chuva de uma duração 

N é tanto maior quanto menor for o N. Portanto, a intensidade é inversamente proporcional à 

duração da chuva e diretamente proporcional ao tempo de recorrência. 

Para cada posto pluviométrico, a partir de seus dados medidos, pode-se estabelecer uma 

relação geral, com coeficientes que são ajustados para cada local. Esta relação é denominada 

de IDF (intensidade x duração x frequência) e conduz a uma chuva de intensidade constante 
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correspondente à intensidade média, na duração considerada, dada, de forma geral, pela 

equação (3.1). 

𝑖 =  
𝑎 ∗  𝑇𝑅𝑛

(𝑡𝑑 + 𝑏)𝑚
 (3.1) 

Na qual: 

a e b são parâmetros 

m e n são expoentes a serem determinados; 

i é a intensidade da chuva para um determinada tempo de recorrência TR com duração td. 

Como as chuvas reais tendem a variar no tempo, utilizam-se procedimentos para que se 

obtenha uma precipitação variável no tempo. O método utilizado neste trabalho foi o do Bureau 

of Reclamation, que se destaca por sua simplicidade e facilidade em aplicação. O quadro que 

exemplifica este procedimento está apresentado na Figura 2. 

Consiste na subdivisão da chuva de projeto em intervalos menores e de igual duração e 

em sua posterior reordenação, com incrementos de precipitação ao longo do tempo. Esta 

reordenação deve ser feita de modo que o incremento de maior intensidade seja colocado na 

posição do intervalo de tempo central da chuva, e os seguintes, em ordem decrescente, devem 

ser redistribuídos à esquerda e à direita desse núcleo central. O quadro reproduzido a seguir foi 

extraído do livro “Drenagem Urbana – Do projeto tradicional à sustentabilidade” (MIGUEZ, 

VÉROL e REZENDE, 2016), e exemplifica este procedimento. 



10 

 

Figura 2 – Quadro que exemplifica o procedimento do Bureau of Reclamation. (MIGUEZ, VERÓL e 

REZENDE, 2016). 

Entende-se por hietograma de projeto a distribuição da chuva no tempo, sem que sejam 

descontadas as parcelas de perda d’água referentes à infiltração, interceptação vegetal e demais 

extravios. 

A distribuição espacial é mais precisa quanto mais postos pluviométricos estiverem 

disponíveis. Neste trabalho considerou-se a distribuição espacial da chuva como sendo 

homogênea sobre toda a área de interesse, visto a presença de somente um posto pluviométrico 

nas proximidades. 

Compreender o conceito de bacia hidrográfica é, também, de suma importância, visto que 

esta representa a área de captação natural da chuva precipitada, delimitada pelos divisores 

topográficos, onde o processo de transformação da chuva em vazão ocorre (PORTO e PORTO, 

2008). A bacia hidrográfica é determinada a partir do ponto considerado como o exutório da 

bacia e, em planta, é um sistema fechado que percorre todo o perímetro topográfico que 

contribui para o escoamento da bacia até o ponto em questão. Portanto, está associada às 
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características do relevo, e os elementos básicos são as informações topográficas e mapas de 

curvas de nível com a rede de drenagem (SILVA, 2015). O exemplo de delimitação de uma 

bacia hidrográfica se encontra apresentado na Figura 3. 

Além de ser um ente sistêmico, também tem representatividade legal, visto que é a 

unidade para implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 

 

Figura 3 – Bacia hidrográfica em planta – exemplo real. 

As características físicas mais determinantes da bacia hidrográfica são: 

• Área de drenagem: área em projeção horizontal delimitada pelos divisores de água que 

delimitam a bacia (m², ha, km, etc.); 

• Coeficiente de compacidade (Kc): é a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência 

de um círculo de área equivalente; 

• Fator de forma da bacia (FF): pode ser medida dividindo a largura média da bacia com o 

seu comprimento axial, dando uma indicação sobre a tendência da bacia de gerar 

inundações; 

• Comprimento do curso d’água principal: corresponde ao rio que drena a maior parte das 

águas escoadas, com medição em planta (m, km, etc.); 

• Declividade do curso d’água principal (S): pode ser medida calculando-se o desnível entre 

as extremidades do talvegue principal dividido pelo comprimento medido entre estes 

pontos. Esta declividade representa a declividade de fundo representativa do trecho (m/m); 

• Tempo de concentração (tc): é o intervalo de tempo a partir do início da precipitação até o 

momento em que toda a bacia hidrográfica passe a contribuir para a vazão na seção 

determinada como exutório. Também pode ser caracterizada como a duração da trajetória 

da partícula de água que demore mais tempo para atingir o exutório (min.). 
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Muitos fatores têm influência no tempo de concentração da bacia, como a forma da bacia, 

o comprimento e a declividade do seu talvegue principal, as condições de umidade do solo (pois 

influenciam na taxa de infiltração e consequentemente no volume escoado superficialmente), a 

intensidade da chuva, o uso e cobertura do solo, entre outros. 

A urbanização tem forte impacto sobre o ciclo hidrológico, alterando suas principais 

parcelas e modificando o balanço hídrico da bacia hidrográfica urbanizada. Portanto, no 

contexto deste projeto, faz-se válido também o estudo do ciclo hidrológico em bacias urbanas. 

Entender o ciclo hidrológico urbano permite o estabelecimento de parâmetros para diversas 

aplicações em engenharia, especialmente em projetos de drenagem. 

O desenvolvimento urbano altera a cobertura vegetal provocando inúmeros efeitos que 

alteram essas parcelas do ciclo natural. Com o aumento da mancha urbana, há um aumento da 

área de superfícies impermeáveis, que colaboram para as seguintes alterações no ciclo (TUCCI, 

1997): 

• Redução na infiltração do solo; 

• Aumento do escoamento superficial; 

• Redução do tempo de deslocamento da água, visto que são construídos condutos pluviais 

para o escoamento superficial, acelerando o escoamento; 

• Aumento da possibilidade de inundações urbanas em locais favoráveis a alagamentos, 

frente ao aumento do excedente pluvial; 

• A diminuição da recarga subterrânea tende a diminuir o nível do lençol freático por falta 

de alimentação, reduzindo, assim, o escoamento subterrâneo. Vale ressaltar que as redes 

de abastecimento e de esgoto podem possuir vazamentos, tendo o efeito inverso do 

mencionado quanto aos aquíferos; 

• Redução da transpiração, já que há menos cobertura vegetal. 

Na Figura 4 são caracterizadas as modificações no uso do solo devido ao processo de 

urbanização e o efeito surtido sobre o hidrograma e os níveis de inundação. 
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Figura 4 –Características das alterações de uma área rural para urbana. (Adaptado de SCHUELER, 1987 

apud TUCCI, 1997).  
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Pode-se observar que com o advento da urbanização, o pico de cheias é mais elevado e 

acelerado, o escoamento de base é reduzido e a resposta da bacia tende a ser menos gradual que 

na condição pré-urbanizada. 

As condições de cada localidade em função do tipo de solo, cobertura vegetal, geologia, 

pluviosidade, clima e outros, determinam a proporção com a qual se alteram os componentes 

do balanço hídrico. 

É válido destacar que o impacto da urbanização é mais expressivo para chuvas de maior 

frequência (baixo tempo de retorno), onde o efeito da infiltração é mais importante. Com uma 

porcentagem maior de impermeabilização do terreno, a chuva que infiltraria numa condição 

pré-urbanizada se transforma rapidamente em escoamento superficial. A tendência é de que as 

diferenças relativas entre as vazões máximas pré-urbana e urbana diminuam com o aumento do 

risco associado à precipitação. Para precipitações de baixa frequência, ou seja, alto tempo de 

retorno e maior risco associado, a relação entre as condições naturais e modificadas são 

relativamente menores (TUCCI, 1997). 

Para que o impacto da urbanização seja controlado sob o enfoque da drenagem urbana, o 

princípio básico a ser considerado é a bacia como um ente sistêmico, projetando as medidas de 

controle, tanto estruturais quanto não estruturais, no conjunto da bacia. É importante considerar 

também o horizonte de expansão planejado pelo Plano Diretor Urbano como via de regra para 

a ocupação de novas localidades, pois este já deve conter o mapeamento das áreas com risco de 

inundação da cidade como parte integrante do zoneamento urbano e ainda considerar cenários 

sob mudanças nos padrões climáticos. 

As instruções técnicas para elaboração de estudos hidrológicos e dimensionamento 

hidráulico de sistemas de drenagem urbana aprovadas pela Rio-Águas pela Portaria O/SUB 

nº004/2010 determinam que a formulação empírica a ser utilizada no Rio de Janeiro é a de 

Kirpich ou de George Ribeiro, ambas relativas ao percurso sobre o talvegue. A primeira 

considera apenas o comprimento do rio principal da bacia e a declividade média da bacia, 

enquanto a segunda considera estes fatores e a percentagem com cobertura vegetal. Ambas as 

formulações podem ser observadas nas equações (3.2) e (3.3). 

Fórmula de Kirpich: 

 𝑡𝑐 =  3,989 ∗  
𝐿0,77

𝑆0,385
 (3.2) 

Na qual: 

L: Comprimento do rio principal da bacia (km); 

S declividade média da bacia (m/m). 



15 

Fórmula de George Ribeiro: 

 𝑡𝑐 =  
16 ∗ 𝐿

(1,05 − 0,2 ∗ 𝑝) ∗ (100 ∗ 𝑆)0,04
 (3.3) 

Na qual: 

L: Comprimento do rio principal da bacia (km); 

P: percentagem com cobertura vegetal (entre 0 e 1); 

S:declividade média da bacia (m/m). 

Neste trabalho optou-se pela utilização da fórmula de George Ribeiro para a determinação 

do tempo de concentração da bacia considerada no estudo de caso. Este tempo calculado será 

utilizado no cálculo do hidrograma unitário sintético e igual à duração da chuva de projeto. Esta 

é uma prática habitual em projetos de drenagem em bacias de pequeno e médio porte. 

3.3 Sistemas de drenagem 

O controle de enchentes deve ser encarado como o um processo permanente, associando 

as obras de proteção com as potenciais variações legais e eventuais ocupações das áreas de 

risco. A manutenção das obras também deve ser realizada de acordo com o recomendado pelos 

profissionais competentes. O sistema de drenagem urbana pode ser caracterizado em dois 

subsistemas: 

• Macrodrenagem: é a hidrografia natural da bacia hidrográfica e equivale aos canais 

naturais ou artificiais que conduzem as águas concentradas no sistema. É também 

conhecida como rede principal e costuma ter grandes intervenções hidráulicas, como a 

retificação de rios, aumento da capacidade de escoamento, grandes reservatórios, diques, 

entre outras. O tempo de recorrência para tais obras, de maneira geral, deve atender a 

precipitações que variam entre 10 e 100 anos. 

• Microdrenagem: é a drenagem dos loteamentos e áreas públicas, como parques, ruas, 

praças, entre outros. É a rede responsável pela primeira captação dos escoamentos 

superficiais. Visa retirar o mais rápido possível as águas de chuva do sistema e conduzi-las 

para a rede principal. Possui um risco associado que varia de 2 a 10 anos. 
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3.4 Medidas de controle de inundações 

Os projetos de controle de inundações devem prever medidas de intervenção estruturais 

e não-estruturais: 

• Medidas estruturais: são intervenções diretas no escoamento superficial, que interferem 

geralmente de forma significante na paisagem urbana, como barragens, reservatórios, 

canalizações, desvios fluviais, diques, criação de parques inundáveis, reservatórios de lote 

ou em praças, entres outros. Também pode ser uma intervenção na calha dos rios, como 

dragagens do leito. São medidas que visam o controle e/ou ação corretiva. Logo, podem 

ser medidas hidráulicas ou intensivas, quando possuem ação direta sobre o escoamento nos 

rios e canais, alterando a hidrodinâmica da onda de cheia. Como também podem ser 

hidrológicas ou extensivas, quando possuem uma ação mais ampla, sob a bacia, buscando 

alterar a relação chuva x vazão. 

• Medidas não-estruturais: são ações indiretas, como a preservação das várzeas, educação 

ambiental, plano de resíduos sólidos, sistemas de alerta, seguros contra inundações, 

zoneamento urbano com a identificação das áreas inundáveis, legislação quanto à ocupação 

das áreas alagáveis, reserva de áreas para controle de inundações, preservação da cobertura 

vegetal (florestas e matas ciliares), entre outras. Possuem caráter preventivo e 

complementam as medidas estruturais no planejamento urbano. 

As medidas analisadas e modeladas no presente trabalho são tipicamente estruturais, 

portanto, visam intervenções diretas como dragagem de cursos d’água, retificação de 

determinados trechos do rio, grandes reservatórios, reservatórios de encosta entre outros. As 

medidas não estruturais recomendadas devem ser complementares às propostas apresentadas, 

mas não serão avaliadas nos resultados. 
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4 POLÍTICAS E INSTRUMENTOS  

Por que a gestão dos recursos hídricos? Como recurso natural renovável, as águas devem 

ter seus usos múltiplos considerados dentro da visão conjunta do ciclo hidrológico (YASSUDA, 

1993). A bacia hidrográfica é o palco unitário onde as águas se relacionam com o meio físico, 

social, econômico, cultural e biótico. 

A gestão dos recursos hídricos em regiões metropolitanas vincula-se, amplamente, às 

características da ocupação e uso do solo das bacias hidrográficas inseridas nessas localidades 

(CARNEIRO e MIGUEZ, 2011). Segundo os autores, o tema da gestão dos recursos hídricos 

no território metropolitano precisa ser aprofundado, objetivando esclarecer os reais desafios 

presentes e as mais diversas perspectivas de gerenciamento em bacias densamente ocupadas. 

Para enfrentar os desafios causados pelo crescimento urbano desordenado em locais 

susceptíveis a inundações, deve-se fazer uso não somente de um conjunto maior de 

instrumentos, mas também considerar os fatores políticos influenciadores dos processos de 

mudança de uso do solo. A política de manejo das águas pluviais no Brasil não é bem definida 

em âmbito nacional, no entanto, instrumentos legais podem ser utilizados com o objetivo de 

contornar esta carência (BARBEDO, 2016). 

Desta forma, destaca-se a necessidade de buscar aspectos inerentes à drenagem urbana 

presentes em planos e políticas públicas das áreas de saneamento básico, recursos hídricos, 

gestão de desastres naturais e uso e ocupação do solo, com o objetivo de delinear diretrizes para 

a proposição dos projetos de controle de inundações em áreas urbanas. 

4.1 Gestão de Recursos Hídricos 

A seguir são apresentadas e discutidas algumas leis que regulamentam a gestão dos 

recursos hídricos no Brasil, com ênfase nas políticas e instrumentos que podem ser utilizados 

como ponto de partida na determinação de parâmetros a serem seguidos para a elaboração de 

projetos de drenagem sustentáveis. 

4.1.1 Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97) 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), prevista na Lei nº 9.433/97 (BRASIL, 

2007), considera a água como sendo um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e 

um bem de domínio público. A PNRH define a bacia hidrográfica como a unidade territorial 

para implementação da política e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH), além de estabelecer que a gestão de recursos hídricos deve sempre 



18 

proporcionar seus usos múltiplos e ser descentralizada, contando com a participação do Poder 

Público, dos usuários e das comunidades. 

Dos objetivos principais destacam-se a utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável e a prevenção e defesa contra eventos 

hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inapropriado dos recursos 

hídricos. 

Prevê, como diretriz geral de ação, a articulação da gestão das águas com a do uso do solo 

e a sua integração com a gestão ambiental, configurando assim, uma gestão integrada. Dos 

instrumentos para viabilizar sua implantação destaca-se o enquadramento dos corpos de água 

em classes segundo os usos preponderantes, a cobrança pelo uso da água e a elaboração de 

planos diretores. 

Os Planos de Recursos Hídricos visam fundamentar e orientar o gerenciamento das águas, 

com horizonte de planejamento compatível com o período de implementação de seus programas 

e projetos. No que se refere ao controle de inundações, destacam-se os seguintes conteúdos: 

• Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 

• Análise das alternativas de crescimento demográfico e de modificações dos padrões de 

ocupação do solo; e 

• Propostas para criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos 

recursos hídricos; 

Rezende (2010) atentou que a real aplicação da lei ainda não refletia resultados 

perceptíveis em níveis locais, visto que tais planos são normalmente realizados em bacias onde 

existem demandas para usos múltiplos e nas quais os impactos transpassam os limites 

municipais. Essa realidade pouco se alterou, desde o ano da publicação daquele trabalho. 

4.1.2 Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (Lei nº 3.239/99) 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (PERHI-RJ, 2014) é um dos 

instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos (PERHI), instituída pela Lei nº 3.239 

de 1999 (BRASIL, 2007). 

No que compete ao controle de cheias, tem como principais diretrizes2: 

                                                 

 

2 Lei 3.239, de 02 de agosto de 1999, Art. 4º. 
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• O controle de cheias, a prevenção das inundações, a drenagem e a correta utilização das 

várzeas; 

• A proteção das áreas de recarga dos aquíferos, contra a poluição e superexploração; 

• O zoneamento das áreas inundáveis; 

• A prevenção da erosão do solo, nas áreas urbanas e rurais, com vistas à proteção contra o 

assoreamento dos corpos de água; 

• A ampla publicidade das informações sobre recursos hídricos; e 

• Conscientizar a população sobre a necessidade de preservação dos recursos hídricos através 

de ações de educação ambiental, com monitoramento nas bacias hidrográficas. 

O PERHI-RJ tem como objetivo diagnosticar os aspectos relativos à quantidade e 

qualidade de água e orientar/subsidiar as ações necessárias para conciliar as demandas da 

sociedade e dos ecossistemas no Estado do Rio de Janeiro. 

No capítulo “Vulnerabilidade a Inundações”3, o PERHI-RJ identifica e mapeia os locais 

vulneráveis a inundações através de fontes distintas de dados de informações: 

• Informações extraídas de estudos sobre inundações já realizados e/ou em fase de 

elaboração, dentre os quais merecem destaque o Plano Diretor de Manejo das Águas 

Pluviais (PDMAP), desenvolvido pela Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, através da 

Fundação Rio-Águas; e 

• Avaliação de criticidade das regiões quanto às ocorrências de inundações registradas pela 

Defesa Civil; 

Vale ressaltar que a base da Defesa Civil não separa os dados sobre os danos causados 

pelos deslizamentos dos causados pelas inundações, registrando as ocorrências de forma 

agrupada. Isto pode dar um peso indevido às inundações quando avaliada a magnitude de ambos 

os desastres naturais. 

4.1.3 Lei Do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07) 

A Lei de Saneamento Básico, ou Lei nº 11.445 de 2007 (BRASIL, 2007), estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e preconiza que os serviços públicos de 

saneamento devem ser prestados com base nos princípios fundamentais da universalização do 

acesso e da integralidade dos serviços e que o abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

                                                 

 

3 Item 4 do Relatório de “Diagnóstico - Vulnerabilidades - Vol. I – Corpo” do PERHI-RJ, pág.106. 
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limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos devem ser realizados de formas adequadas à 

saúde pública e à proteção do meio ambiente. 

No que compete ao manejo de águas pluviais, estabelece que deverá haver 

disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas 

pluviais, limpeza e manutenção preventiva das respectivas redes. Ao incorporar os princípios 

referentes à drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no conjunto de serviços de 

saneamento, esta lei possui caráter integrador, caracterizando-a como um marco no cenário 

nacional de drenagem urbana. 

Rezende (2010) frisa que os sistemas de infraestrutura urbana são interdependentes e que 

ao não se considerar os efeitos de um sistema sobre o ambiente citadino, os outros sistemas 

podem ter sua eficiência reduzida ou até mesmo inviabilizada, como é o caso dos sistemas de 

drenagem e controle de inundações com os sistemas de saneamento, resíduos sólidos e uso e 

ocupação do solo. O esquema ilustrado pelo autor é apresentado na Figura 5. 

 

     
 

 
A falta de planejamento e controle do 

processo de urbanização acarreta 
alterações no ciclo hidrológico, 

podendo aumentar a freqüência e a 

magnitude das inundações, devido ao 

aumento no volume e na velocidade 
do escoamento superficial. 

A falta ou a ineficiência de 

saneamento degrada a qualidade da 
água na rede de água pluvial, 

aumentando o nível de poluição no 

corpo d`água receptor, tornando mais 

oneroso o custo do tratamento de 
água para consumo humano. 

A falta ou ineficiência do serviço de 

gestão dos resíduos sólidos aumenta 
a quantidade de sólidos na rede de 

drenagem, degradando a qualidade da 

água e dificultando o seu 

funcionamento e diminuindo a 
eficiência dos dispositivos de 

controle de cheias. 
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Figura 5 - Sistema de Drenagem Urbana e Controle das Inundações e suas relações com outros sistemas 

urbanos. (REZENDE, 2010). 

4.1.4 Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro 

(PDMAP) 

O Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) tem como objetivo criar mecanismos de 

gestão da infraestrutura urbana para evitar perdas econômicas, melhorar as condições de saúde 

e meio ambiente da cidade (TUCCI, 2002). Algumas metas para os PDDUs foram definidas 

pelo autor supracitado, dentre elas: 
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• Planejar a distribuição da água no tempo e no espaço, com base nas tendências de ocupação 

urbana, compatibilizando esse desenvolvimento com a infraestrutura, evitando assim 

prejuízos ambientais e econômicos; 

• Controlar a ocupação das áreas de risco de inundação através de restrições; e 

• Conviver com as enchentes em áreas de baixo risco, entendendo este fenômeno como sendo 

um fenômeno natural. 

O PDDU deve ser desenvolvido com base num conjunto de informações relacionadas de 

acordo com o ilustrado na Figura 6. Ressalta-se que a política de controle de enchentes deve 

ser realizada considerando a bacia como um todo e não em trechos isolados. 

 

Figura 6 - Estrutura do plano diretor de drenagem urbana. (TUCCI, 2002). 

Segundo Tucci (2002), a drenagem faz parte da infraestrutura urbana, portanto deve ser 

planejada em conjunto com os outros sistemas. O autor define que os escoamentos não devem 

ser ampliados pela ocupação da bacia, partindo do fundamento de que cada usuário urbano não 

deve ampliar a cheia natural do rio. Em bacias já densamente ocupadas, dificilmente este 

princípio é respeitado pela população ou pelo poder público, portanto, se a ação pública não for 

realizada preventivamente através do gerenciamento, as consequências sociais e econômicas 

são evidentemente maiores. 
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O Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais da cidade do Rio de Janeiro (PDMAP, 

2015), elaborado através do Contrato 027/2009 pelo Consórcio Hidrostudio-Fundação Centro 

Tecnológico de Hidráulica-SP teve como objetivo diagnosticar a situação atual da drenagem 

urbana e fornecer proposição de medidas corretivas e preventivas, com vista no controle ou 

mitigação das cheias urbanas. 

O PDMAP propõe a avaliação sistêmica dos efeitos da urbanização e tem como objetivo 

implementar princípios modernos de drenagem urbana, considerando aspectos quantitativos e 

qualitativos, bem como a reintegração dos cursos d’água à paisagem urbana. 

Rezende (2010) sugere que o plano de manejo de águas pluviais seja realizado sob uma 

perspectiva sustentável e propõe medidas de curto, médio e longe prazo: 

• Medidas de curto prazo: buscam corrigir ou minimizar problemas estruturais na rede de 

macrodrenagem. São intervenções realizadas em trechos que apresentam extravasamento 

da calha principal do rio, como a limpeza e desassoreamento de trechos, a remoção de 

travessias subdimensionadas e garantir a conformidade das seções transversais do rio; 

• Medidas de médio prazo: são intervenções de caráter não estrutural, como cadastrar a rede 

de drenagem, mapear as zonas de inundação e elaborar um manual de drenagem que 

forneça orientação sobre as restrições a serem empregadas nas alternativas de projeto; 

• Medidas de longe prazo: visam perpetuar a proteção contra os riscos de inundações, através 

do monitoramento das ações previstas no Plano de Ações da Bacia. As medidas estruturais 

não contempladas em médio prazo devem ser implantadas gradativamente, de modo a 

controlar o processo de urbanização futuro da bacia; 

O autor destaca ainda que o PDDU deve estar em consonância com o Plano Diretor 

Urbano, respeitando os limites de impermeabilização impostos. 

4.2 Gestão de Uso e Ocupação do Solo 

A seguir são apresentadas e discutidas algumas leis que regulamentam a gestão do uso e 

ocupação do solo no Brasil, com ênfase nas políticas e instrumentos que podem ser utilizados 

como ponto de partida na determinação de parâmetros a serem seguidos para a elaboração de 

projetos de drenagem sustentáveis. 
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4.2.1 Parcelamento do Uso do Solo (Lei nº 6.766/79) 

A Lei Federal nº 6.766 de 1979 (BRASIL, 2007), conhecida como Lei do Parcelamento 

do Solo Urbano, reconhece a importância do mapeamento das áreas inundáveis para o 

planejamento urbano, uma vez que restringe a ocupação das mesmas. 

O mapeamento das áreas inundáveis é fundamental para o planejamento urbano, e a Lei 

nº6.766/79 (BRASIL, 2007), em seu Art. 3º, estabelece: 

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para 

assegurar o escoamento das águas; 

Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que 

sejam previamente saneados; 

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 

atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; 

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições 

sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

Das disposições preliminares ressalta-se o parágrafo 5º do Art. 2º, que define a 

infraestrutura básica dos parcelamentos como sendo constituída em parte pelos equipamentos 

urbanos de escoamento das águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água 

potável. 

4.2.2 Estatuto da Cidade (Lei nº 12.257/01) 

A Lei nº 12.257 de 2001 (BRASIL, 2007), denominada como Estatuto da Cidade, regula 

o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, do bem-estar dos cidadãos, da segurança 

e do equilíbrio ambiental. 

Tem como objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana através da garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 

direito ao saneamento, moradia, infra-estrutura-urbana, transporte e a outros serviços públicos. 

Também tem como finalidade ordenar e controlar o uso do solo, de forma a evitar a utilização 

inadequada dos imóveis urbanos, deterioração de áreas urbanas, poluição, degradação 

ambiental e a exposição da população a riscos de desastres. 

Seu principal instrumento a nível de planejamento municipal é o Plano Diretor (PD). Em 

seu Art. 42-A, incluído pela Lei nº 12.608 de 2012 (BRASIL, 2007), o PD define que os 
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municípios cadastrados com áreas suscetíveis à ocorrência de inundações bruscas ou processos 

hidrológicos correlatos deverão conter um mapeamento contendo as áreas suscetíveis à 

ocorrência destes eventos, bem como medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à 

mitigação de impactos de desastres. 

4.2.3 Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/12) 

Em 2010, pelo decreto nº 7.257, define-se Defesa Civil como o conjunto de ações 

preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar 

seus impactos para a população e restabelecer a normalidade social. Caracteriza como desastres 

o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema 

vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos 

econômicos e sociais. Também define que ações de prevenção são destinadas a reduzir a 

ocorrência e a intensidade de desastres, por meio da identificação, mapeamento e 

monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades locais, incluindo a capacitação da 

sociedade em atividades de defesa civil, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração 

Nacional. 

A Lei nº 12.608 de 2012 institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) 

e determina em seu Art. 2º que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios a adoção de medidas necessárias à redução dos riscos de desastres e que a incerteza 

quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e 

mitigadoras da situação de risco. 

Dos seus objetivos, destacam-se: 

• A redução dos riscos de desastres; 

• A incorporação da redução do risco de desastre e das ações de proteção e defesa civil entre 

os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais; 

• O estimulo ao desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de 

urbanização; 

• O incentivo à identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a 

desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência; 

São diretrizes desta Lei: a abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação; a prioridade às ações preventivas relacionadas à 

minimização de desastres; a adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações 

de prevenção de desastres relacionados a corpos d’água; entre outros. 
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A lei abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 

voltadas à proteção e defesa civil. Em parágrafo único de seu Art. 3º, estabelece: 

PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento 

urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, 

geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, 

tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2012) 

Compete aos municípios: incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento 

municipal; identificar e o mapear das áreas de risco de desastres; promover a fiscalização das 

áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas; proceder à avaliação de danos 

e prejuízos das áreas atingidas por desastres; entre outras. 

A PNPDEC dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC). O primeiro tem por finalidade 

contribuir no processo de planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, 

projetos e ações de proteção e defesa civil. O segundo tem por finalidades auxiliar na 

formulação, implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil; propor 

normas para implementação e execução da PNPDEC; expedir procedimentos para 

implementação, execução e monitoramento da PNPDEC, observado o disposto nesta Lei e em 

seu regulamento; propor procedimentos para atendimento a crianças, adolescentes, gestantes, 

idosos e pessoas com deficiência em situação de desastre, observada a legislação aplicável; e 

acompanhar o cumprimento das disposições legais e regulamentares de proteção e defesa civil. 

4.2.4 Projeto de Estruturação Urbana - Vargens (Lei complementar nº 104/09) 

O Projeto de Estruturação Urbana Vargens (PEU Vargens) contempla os bairros de 

Vargem Grande, Vargem Pequena Camorim e parte dos bairros dos Recreio dos Bandeirantes, 

Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Tem os seguintes objetivos: 

• Orientar a ocupação urbana de parte da área da Baixada de Jacarepaguá, condicionando-a 

à proteção do meio ambiente e às suas características paisagísticas e de fragilidade 

ambiental e promovendo uma relação adequada entre adensamento e as possibilidades do 

sítio; 

• integrar as intervenções e/ou ações administrativas dos diversos órgãos setoriais 

municipais, necessárias à urbanização, com a proteção do ambiente local; 

• adequar os parâmetros urbanísticos à realidade local e tornar mais eficaz o seu controle, 

em virtude da atual intensificação da ocupação urbana e do crescente surgimento de 

loteamentos irregulares e clandestinos; 
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• garantir meios de participação da população local para atendimento de suas propostas. 

Esta lei complementar estabelece critérios para a ocupação do território mediante a 

definição de diretrizes para as ações e intervenções imprescindíveis para a ocupação urbana, a 

definição do zoneamento e das normas e parâmetros urbanísticos que regularão o parcelamento, 

o uso e a ocupação do solo. 

A ocupação desta área está condicionada à proteção ao ambiente, à biodiversidade, à 

paisagem e às características locais. Deste modo, em seu Art. 7º dispõe que será necessária a 

elaboração do plano de macrodrenagem, de recuperação e preservação dos canais, 

compreendendo os meios de controle e a fiscalização da ocupação das margens por edificações 

irregulares, do lançamento de esgotos sem tratamento ou com tratamento inadequado, pelo 

órgão municipal responsável. 

Em seu Art. 20 articula que será estabelecida a Taxa de Permeabilidade (TP), a ser 

aplicada em áreas particulares ou públicas da região do PEU Vargens, como parâmetro de uso 

e ocupação do solo para a garantia das boas condições da drenagem e da estabilidade geológica 

da região. Em seu Art. 21 ressalta que a TP pode ser executada mediante à previsão de 

reservatório para a acumulação de águas pluviais, pavimentações permeáveis e reserva de faixa 

de passeio destinada à implantação de canteiro com vegetação. 
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5 ESTUDO DE CASO 

Como estudo de caso escolheu-se uma bacia hidrográfica integrante da cidade do Rio de 

Janeiro, de forma a incorporar o trabalho previamente realizado no contexto de estágio realizado 

no Laboratório de Hidráulica Computacional (LHC) da COPPE/UFRJ. 

A bacia adotada é a do rio Guerenguê-Arroio Pavuna, situada na Área de Planejamento 4 

(AP-4) da cidade. É uma bacia hidrográfica altamente urbanizada, com assentamentos 

irregulares próximos aos cursos d’água e intervenções hidráulicas como retificações, aterros de 

planície, entre outros. Apresenta recorrentes problemas de inundação, que serão amplamente 

discutidos nos itens que se seguem. 

5.1 Caracterização da Cidade do Rio de Janeiro 

A região metropolitana do Rio de Janeiro é também conhecida como Grande Rio e possui 

21 municípios, listados na Tabela 1 com algumas de suas principais características, como 

população, área territorial e densidade de ocupação. 

Tabela 1 - Dados da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. (IBGE, 2016). 

Municípios 
População Residente 

Estimada (Jul/2016) 

Área Territorial 

(km²) 

Densidade 

(hab,/km²) 

Rio de Janeiro 6.489.837 1200,179 5407,391 

São Gonçalo 1.044.058 247,709 4214,857 

Duque de Caxias 886.917 467,62 1896,662 

Nova Iguaçu 797.435 519,159 1536,013 

Niterói 497.883 133,919 3717,792 

Belford Roxo 494.141 77,815 6350,202 

São João de Meriti 460.541 35,216 13077,607 

Magé 236.319 388,496 608,292 

Itaboraí 230.786 430,374 536,245 

Mesquita 171.020 41,477 412,325 

Nilópolis 158.319 19,393 8163,719 

Maricá 149.876 362,569 413,372 

Queimados 144.525 75,695 1909,307 

Itaguaí 120.855 274,401 440,432 

Japeri 100.562 81,869 1228,328 

Seropédica 83.667 283,766 294,845 

Rio Bonito 57.963 456,455 126,985 

Guapimirim 57.105 360,766 158,288 

Cachoeiras de Macacu 56.603 953,801 59,345 

Paracambi 50.071 179,772 278,525 

Tanguá 32.703 145,503 224,758 

TOTAL 
12.167,268 

(~73% do Estado) 

6.315,096 

(~15% do Estado) 
- 
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Possui relevo filiado ao sistema Serra do Mar, contendo planícies aluviais entre 

montanhas e morros. Destacam-se paisagens diversificadas, com restingas, baías, lagunas e 

florestas tropicais e predomina-se o clima tropical semiúmido, com chuvas abundantes no verão 

e invernos secos. 

 

Figura 7 - Altimetria meridional do Estado do Rio de Janeiro, com enfoque na Região Metropolitana. 

O município do Rio de Janeiro está inserido no contexto da Região Metropolitana do 

Estado (RMRJ), sendo banhado ao sul pelo Oceano Atlântico, a leste pela Baía de Guanabara 

e a oeste pela Baía de Sepetiba. Limita-se por sete municípios, sendo estes os de Itaguaí, 

Seropédica, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias. 

O relevo da cidade é configurado por uma conformação física característica, de maneira 

que os maciços abruptos coexistem com baixadas extensas. Na Figura 8 é apresentada a 

topografia cidade, com destaque para os divisores de água e para os maciços da Tijuca, da Pedra 

Branca e de Gericinó-Mendanha.  
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Figura 8 - Cotas altimétricas absolutas da cidade do Rio de Janeiro.  

O maior maciço em termos de dimensão do município é o Maciço da Pedra Branca, que 

separa a Baixada de Jacarepaguá da zona oeste e dos campos de Guaratiba. Apresenta reservas 

florestais expressivas nas encostas do pau da Fome, Camorim e Santa Bárbara, acolhendo 

mananciais e pequenas represas. A parte norte do maciço, voltada para Realengo, Bangu e 

Campo grande encontra-se em grande parte degradada, com predominância de gramíneas 

(PDMAP, 2015). 

As baixadas são enlaçadas por serras e morros, sendo a baixada de Jacarepaguá isolada 

das demais áreas pelos maciços da Pedra Branca e da Tijuca. Esta região apresenta um 

importante complexo lagunar, rede hidrográfica vasta, restingas e unidades de conservação. 

A cidade do Rio de Janeiro apresenta 11 subprefeituras e 5 Áreas de Planejamento (AP), 

que se subdividem em 34 Regiões Administrativas, contendo um total de 182 bairros. A Figura 

9 ilustra as delimitações dos municípios vizinhos e das áreas de planejamento da cidade. 
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Figura 9 - Localização da cidade do Rio de Janeiro com as Áreas de Planejamento. 

O processo de ocupação irregular no território carioca teve sua origem na crise 

habitacional do final do século XIX (PDMAP, 2015), e por não ter sido acompanhado por 

medidas de infraestrutura de saneamento básico, estabeleceu-se uma situação favorável para 

que as inundações urbanas fossem críticas na cidade. Ainda como um agravante à esta situação, 

as montanhas e margens dos corpos d’água tornaram-se o destino preferencial desses 

assentamentos precários, expondo as pessoas mais carentes a sofrerem mais com os danos dos 

alagamentos. 

A Área de Planejamento 4 (AP-4) corresponde à zona Oeste da cidade e o seu processo 

de expansão é mais recente, notando-se a presença de loteamentos irregulares e clandestinos 

em grande parte da região. Os entraves causados pelas inundações nessas áreas são inúmeros, 

visto que o processo de urbanização acelerado exigiu que fossem ocupadas áreas aterradas ou 

mais próximas aos cursos d’água. 

Segundo dados do IBGE de 2010, a AP-4 apresenta cerca de 910.000 habitantes inseridos 

em sua área, o que corresponde a algo em torno de 14,5% da população do município do Rio 

de Janeiro. Possui 293,79 km², aproximadamente 25% da área total da cidade e sua fisiografia 

é caracterizada por extensa baixada, limitada pelo Parque Nacional da Tijuca, pelo Parque 

Estadual da Pedra Branca e pelo oceano atlântico. 
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A Figura 10 ilustra o mapa de uso e ocupação do solo para a cidade do Rio de Janeiro, 

com destaque para as áreas de cobertura arbórea e arbustiva (verde claro) e para as áreas 

residenciais (cinza). Verifica-se também diversas manchas no mapa ocupadas por 

assentamentos irregulares, caracterizados como favelas (rosa). 

 

Figura 10 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo. (Elaborado pela autora com dados do Instituto Pereira 

Passos (IPP), 2015). 

As 48 bacias hidrográficas inseridas total ou parcialmente no município carioca drenam 

para três grandes corpos hídricos receptores (Oceano Atlântico, Baía de Sepetiba, Baía de 

Guanabara), setorizando a cidade em quatro macrorregiões de drenagem, que são apresentadas 

na Figura 11.  
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Figura 11 - Macro bacias e sub-bacias hidrográficas da cidade do Rio de Janeiro. 

A Tabela 2 discrimina o uso e ocupação do solo nas macrorregiões de drenagem, tendo 

as bacias de Jacarepaguá e da Zona Sul agrupadas em uma única macrobacia da região 

Oceânica. 

Tabela 2 - Uso e ocupação do solo nas macrorregiões de drenagem. (PDMAP, 2016). 

Tipo de Ocupação 
Baía de Guanabara 

(%) 

Oceânica 

(%) 

Baía de 

Sepetiba 

(%) 

Área urbana consolidada 71,10 33,80 17,97 

Área urbana não consolidada 1,16 8,90 3,42 

Vegetação em parques púbicos 0,50 2,64 0,03 

Campo antrópico 16,57 0,26 2,74 

Floresta alterada 3,38 3,69 5,42 

Mangue 0,16 1,10 0,90 

Praia e areal 0,06 1,05 25,68 

Área unida com vegetação 0,04 24,51 10,79 

Solo exposto e área de mineração 1,47 18,23 2,10 

Afloramento rochoso 0,16 0,86 18,91 

A macro bacia da baía de Guanabara abrange bacias das zonas norte e central da cidade, 

concentrando aproximadamente 71% da população enquanto a macrorregião da baía de 

Sepetiba corresponde à drenagem das regiões de Santa Cruz e Campo Grande, abrangendo ao 
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todo 11% da população. As macrobacias da Zona Sul e de Jacarepaguá abrangem o restante da 

população da cidade (PDMAP, 2015). 

A bacia de Jacarepaguá está inserida na Área de Planejamento 4 (AP-4), área de ocupação 

condicionada pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro, 

onde são previstas melhorias nas condições de mobilidade para possibilitar a ocupação urbana 

ordenada. Drena uma superfície de cerca de 300 km² e é formada pelos rios que descem a 

vertente dos maciços da Tijuca e da Pedra Branca, e pelas lagoas da Tijuca, Camorim, 

Jacarepaguá, Marapendi e Lagoinha. 

As sub-bacias hidrográficas do município do Rio de Janeiro com sua hidrografia são 

apresentadas a seguir, na Figura 12. 

 

Figura 12 - Hidrografia do município do Rio de Janeiro. 

Para caracterizar a situação do município quanto ao perigo de inundações, optou-se por 

utilizar o conceito discutido por (MIRANDA, 2016), em que a suscetibilidade a inundações 

está atrelada aos fatores físicos (antrópicos e/ou naturais) do ambiente. O autor apresenta o 

Índice de Suscetibilidade do Meio Físico a Inundações (ISMFI), como ferramenta para mapear 

as áreas da cidade sujeitas a sofrerem inundações a partir de quatro indicadores relacionados à 

declividade do terreno, proximidade a cursos d’água, nível de impermeabilização do solo e 

influência de maré. 
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Este índice apresentou significativa representatividade dos resultados visto que conseguiu 

destacar áreas da cidade sujeitas a problemas de inundação com uma acurácia satisfatória. Para 

validá-lo, o autor comparou algumas regiões do mapa às manchas de alagamento obtidas para 

o mesmo local, utilizando o tempo de recorrência de 25 anos (TR25) e o uso de modelagem 

hidrológico-hidrodinâmica. Na Figura 13 está apresentado o mapa das áreas com propensão a 

inundação segundo o ISMFI. 

 

Figura 13 - Índice de Susceptibilidade do Meio Físico a Inundações aplicado à cidade do Rio de Janeiro. 

(MIRANDA, 2016). 

5.1 Caracterização da Bacia do Rio Guerenguê/Arroio Pavuna 

A bacia estudada no presente trabalho situa-se na macrobacia da região oceânica, numa 

área predominantemente de baixada. A maior parte dos rios desta bacia teve seus cursos 

modificados, sendo retificados em canais artificiais de capacidade hidráulica constante. O 

regime fluvial dos cursos d’água apresenta picos elevados de vazão nos períodos chuvosos e, 

como o deságue da bacia é no Complexo Lagunar de Jacarepaguá, que por sua vez sofre forte 

influência da maré, o exutório final da bacia em determinadas situações apresenta restrições 

significativas de saída. 
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Figura 14 - Macro bacia de Jacarepaguá e sub-bacias constituintes. 

A bacia tem área total de aproximadamente 22,0 km² e drena para a lagoa de Jacarepaguá, 

que faz parte do complexo lagunar de Jacarepaguá. Seu principal curso d’água é o Rio 

Guerenguê, com 3,5 km em seu primeiro trecho, que vai desde sua cota mais alta até a Estrada 

dos Bandeirantes, a partir do qual é chamado de rio Arroio-Pavuna, percorrendo a planície por 

mais 2,7 km até a sua foz na lagoa. 

O mapa da Figura 15 ilustra o levantamento topográfico da bacia, realizado pelo Instituto 

Pereira Passos (IPP), no ano de 2015. Nota-se que o relevo da região segue a tendência do 

município carioca, possuindo extensas planícies seguidas de um grande aumento de altitude nas 

montanhas. Isso torna o local mais plano propenso aos alagamentos, visto que este contraste de 

cotas se faz de forma brusca. 
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Figura 15 – Modelo digital de elevação da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. 

No mapa da Figura 16 é apresentada a hidrografia da bacia, com o nome dos principais 

tributários. Destaca-se no mapa a área de proteção ambiental denominada Parque Estadual da 

Pedra Branca (PEPB), que vem a ser considerada importante Unidade de Conservação (UC) da 

cidade do Rio de Janeiro. Tem por objetivos básicos preservar o remanescente florestal, 

localizado em ponto estratégico da cidade, e área núcleo de biodiversidade da Mata Atlântica; 

proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica no seu interior; preservar 

mananciais hídricos ameaçados pela expansão urbana; proporcionar meios e incentivos para 

atividades de pesquisa científica e monitoramento; proteger e revitalizar construções históricas, 

ruínas e sítios arqueológicos; promover aos visitantes oportunidades de recreação ao ar livre e 

valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, com o aproveitamento dos serviços 

ambientais que o parque disponibiliza. (INEA). 
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Figura 16 – Rede hidrográfica da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna.  

A Figura 17 situa a bacia e seus principais eixos viários, destacando a Av. Embaixador 

Abelardo Bueno, Av. Salvador Allende e a Estrada dos Bandeirantes. Recentemente houve a 

construção do Corredor Presidente Tancredo Neves, com a instalação de diversos terminais do 

BRT. A diversificação do acesso à região poderá intensificar ainda mais a ocupação na parte 

alta da bacia. 
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Figura 17 – Bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna e os principais eixos viários. 

O mapa da Figura 18 mostra a delimitação da bacia hidrográfica, com sua hidrografia e a 

imagem de satélite. É possível observar que a densa zona urbana, algumas regiões industriais e 

a Estrada dos Bandeirantes como um claro divisor dos padrões de urbanização. Destaca-se no 

mapa a zona de exploração mineral presente na bacia, que será contemplada como alternativa 

de intervenção para mitigação dos problemas de drenagem. 
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Figura 18 – Imagem de satélite da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna 

O mapa da Figura 19 situa a região com seus principais locais de referência (em roxo), as 

edificações (em cinza), as praças encontradas (em vermelho) e os aglomerados subnormais (em 

laranja hachurado). É possível notar que as margens dos rios foram ocupadas em grande parte 

por aglomerados subnormais, portanto houve a remoção da vegetação ciliar, que tem como 

função a proteção das regiões marginais contra processos erosivos e o impedimento do 

carreamento de poluentes para seu curso d’água. Assim como permitir o acesso dos excedentes 

pluviais nas calhas secundárias e planícies naturais de inundação dos sistemas hídricos. 
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Figura 19 – Bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna e seus locais de interesse 

Apesar da bacia ter várias indústrias instaladas, o processo de ocupação da região não foi 

acompanhado das medidas de infraestrutura, acarretando em zonas precárias e desprovidas de 

saneamento básico. A presença de aglomerados subnormais agrava o cenário de degradação 

dos corpos d’água por poluição difusa, uma vez que os resíduos gerados nas comunidades 

frequentemente não têm destino adequado. 

É apresentado na Figura 20 o gráfico percentual do uso e ocupação do solo para a bacia 

do rio Guerenguê-Arroio Pavuna, segundo dados disponibilizados pelo instituto Pereira Passo 

(IPP) para o ano de 2015. A Figura 21 representa este levantamento do uso e ocupação do solo. 
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Figura 20 – Percentual de uso e ocupação do solo na bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. 

 

Figura 21 – Uso e ocupação do solo da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. 
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6 MODELAGEM MATEMÁTICA: HIDROLÓGICO-HIDRODINÂMICA 

A modelagem matemática proporciona a realização de diagnósticos e prognósticos 

através da simulação dos cenários presente e futuros, com a presença de estruturas ainda não 

implementadas, podendo também avaliar situações extremas decorrentes de condições 

ambientais. 

A modelagem hidrológico-hidrodinâmica permite a análise das áreas inundadas pela 

observação dos padrões de escoamento, como a troca de água entre diferentes áreas, e também 

pela observação dos padrões de alagamento, como as velocidades de escoamento, os tempos de 

permanência, altura e extensão das lâminas na planície. É uma ferramenta fundamental para 

gestão territorial e planejamento das intervenções a serem implementadas. 

É importante ressaltar que para a construção de qualquer modelo matemático é necessário 

que primeiramente se avalie as simplificações e aproximações a serem realizadas. Determinar 

a escala de interesse que melhor representa o fenômeno a ser estudado também é 

responsabilidade do modelador. 

6.1 Modelagem Hidrológica 

Para o presente trabalho optou-se como ferramenta hidrológica o Sistema Hidro-Flu4, 

programa computacional desenvolvido na UFRJ, em 2005. Este sistema permite transformar 

chuva em vazão de diferentes maneiras, gerando hidrogramas a partir de precipitações medidas 

ou de projeto. A Figura 22 ilustra o esquema do cálculo de um hidrograma a partir de um 

hietograma de projeto. 

A partir das características fisiográficas da bacia calculou-se o tempo de concentração, 

que foi utilizado tanto para o cálculo do hidrograma unitário quanto para a duração da chuva de 

projeto. Com o TR escolhido foi elaborada a chuva de projeto a partir da equação IDF da estação 

pluviométrica Jacarepaguá (Via 11). 

                                                 

 

4 Ferramenta que integra e automatiza etapas de cálculos hidrológicos; Laboratório de Hidráulica 

Computacional; COPPE/UFRJ; https://goo.gl/2RsHiu 

https://goo.gl/2RsHiu
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Figura 22 – Esquema da estrutura de cálculos do Hidro-Flu. (MAGALHÃES, 2005 apud MIRANDA, 

2016). 

Para a etapa de calibração do modelo foi escolhido o TR de 20 anos, pois os dados de 

alagamento medidos em campo para comparação dos resultados do modelo matemático são 

respectivos à uma chuva com este tempo de recorrência, ocorrida em janeiro de 2006. 

Posteriormente atualizou-se o modelo para que atendesse a configuração atual da bacia (2017) 

e utilizou-se uma chuva com TR de 25 anos. A seguir são apresentados os resultados da 

modelagem hidrológica para ambos os cenários. 

O tempo de concentração estimado para a bacia em questão foi de 225 min (3h e 45min) 

e a equação IDF do posto pluviométrica da Via 11 para o TR de 20 anos é apresentada na 

Equação (6.1). A Equação (6.2) mostra a chuva bruta para o TR20. 

 𝑖 =  
𝑎 ∗  𝑇𝑅𝑛

(𝑡𝑑 + 𝑏)𝑚
=

1423,2 ∗ (20)0,196

(225 + 14,58)0,796
= 32,68 𝑚𝑚/ℎ (6.1) 

 

 𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 32,68 𝑚𝑚/ℎ ∗ 3,75 ℎ = 122,53 𝑚𝑚 (6.2) 

 

Na qual: 

a e b são parâmetros 

m e n são expoentes a serem determinados; 

i é a intensidade da chuva para um determinada tempo de recorrência TR com duração td. 

O tempo de concentração estimado para a bacia em questão foi de 225 min (3h e 45min) 

e a equação IDF do posto pluviométrica da Via 11 para o TR de 25 anos é apresentada na 

Equação (6.3). A Equação (6.4) mostra a chuva bruta para o TR25. 
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 𝑖 =  
𝑎 ∗  𝑇𝑅𝑛

(𝑡𝑑 + 𝑏)𝑚
=

1423,2 ∗ (25)0,196

(225 + 14,58)0,796
= 34,21 𝑚𝑚/ℎ (6.3) 

 

 𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 34,21 𝑚𝑚/ℎ ∗ 3,75 ℎ = 128,3 𝑚𝑚 (6.4) 

 

O gráfico da Figura 23 ilustra a chuva de projeto para o TR de 25 anos calculada com o 

Hidro-Flu. Cada intervalo de tempo equivale a 3 minutos. 

 

Figura 23 – Chuva de projeto calculada para o TR de 25 anos. 

O resumo dos parâmetros utilizados para o cálculo das condições de contorno para TR25 

se encontra apresentada na Tabela 3 e os hidrogramas referentes às condições de contorno das 

sub-bacias do rio Areal (CC1) e Engenho Novo (CC2) são apresentados na Figura 24. 

Tabela 3 – Parâmetros utilizados para o cálculo das condições de contorno.  

Condição de 

Contorno 

Área 

(km²) 

Declividade 

média (m/m) 

Comp. 

Talvegue (m) 

Coef. 

cobertura 

vegetal 

Tc 

(min) 

Coef. 

runoff 

Q máx 

(m3/s) 

Rio Areal 

(CC1) 
1,928 0,1066 2,5 0,79 40,80 0,32 16,9 

Rio Engenho 

Novo (CC2) 
4,199 0,1089 3,4 0,88 56,58 0,15 14,0 
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Figura 24 – Hidrogramas referentes às condições de contorno das sub-bacias do rio Areal e Engenho Novo 

para o TR de 25 anos. 

Após a determinação da chuva de projeto, separou-se a parcela que escoa 

superficialmente, levando em consideração o padrão de uso e ocupação do solo na bacia, através 

do Método Racional modificado. Esta parcela é a chuva efetiva, que foi utilizada para 

determinar os hidrogramas de projeto das condições de contorno 1 (hidrograma do rio Areal) e 

2 (hidrograma do rio engenho novo), conforme esquema apresentado na Figura 25. 
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Figura 25 – Esquema das condições de contorno - bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. 

A condição de contorno 3 refere-se ao nível d’água da lagoa de Jacarepaguá, local de 

descarga da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. O nível foi definido como constante em 

0,9m, conforme recomendação da Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas do Rio de 

Janeiro, atual Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (Rio-Águas) (RIO-

ÁGUAS, 2010). 

A condição de contorno 4 atua como um reservatório, uma vez que abrange uma região 

de charco com cotas muito baixas (média de 0,3m), onde não existe exutório. A região sofre 

intenso processo de aterramento para instalação do Centro Metropolitano e demais construções. 
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6.2 Modelagem Hidrodinâmica 

Para o presente trabalho optou-se pela utilização do modelo de células de escoamento 

MODCEL5, desenvolvido na UFRJ, por Miguez, em 2001. Este é um modelo Hidrodinâmico 

Quasi-2D que representa canais e células de inundação que trocam de água entre si, por uma 

rede no plano horizontal onde os caminhos são pré-definidos. 

A simulação funciona bem, não somente quando o escoamento está dentro da calha do 

rio, mas também quando o rio transborda para as planícies marginais, pois este modelo permite 

a visualização de um escoamento em uma área, modelado apenas por equações em 1D. Para o 

uso de um modelo Quasi-2D, é necessário discretizar a planície de inundação em células de 

escoamento, que funcionam como compartimentos homogêneos de forma integrada, 

comunicando-se apenas por leis hidráulicas unidimensionais clássicas. 

6.2.1 Base de dados atualizada 

A bacia do rio Guerenguê-Arroio-Pavuna já tinha sido tema de estudos prévios no LHC, 

portanto havia uma base de dados consolidada, que facilitou a interpretação dos padrões de 

escoamento. Esta base estava condicionada à época em que o estudo se deu (2006-2007), 

portanto houve a atualização desta base de dados, com incorporação de novos aspectos e a 

releitura de algumas localidades internas. 

A primeira etapa da coleta de dados é entender a fisiografia da região e, para tanto, faz-

se uso de modelos digitais de elevação, mapas de uso e ocupação do solo, imagens de satélite e 

visitas ao campo. Mapeou-se os talvegues e suas respectivas sub-bacias e posteriormente foi 

possível determinar a tendência dos escoamentos no interior da área de interesse. 

A divisão do terreno em células de escoamento se faz com base na topografia e na 

ocupação do terreno. Cada célula deve possuir características homogêneas de escoamento e, de 

forma geral, se detalhou mais as áreas próximas aos rios, áreas muito planas, localidades com 

ocupação antrópica. 

Para que fosse possível analisar de forma mais adequada os efeitos dos alagamentos 

distribuídos na região da bacia próxima às Praças Clarim e Sentinela, foi necessário discretizar 

melhor a célula 1922, a qual foi subdividida em 41 novas células de superfície, como pode ser 

observado na Figura 26. 

                                                 

 

5 Modelo de Células de Escoamento para o cálculo de cheias em planícies de inundação; Laboratório de 

Hidráulica Computacional; COPPE/UFRJ; https://goo.gl/2RsHiu  

https://goo.gl/2RsHiu


48 

 

Figura 26 – Discretização da célula de escoamento 1922 em 41 novas células. 

Foram utilizadas neste modelo células de canal, por onde o escoamento principal é a céu 

aberto; células de galeria, utilizadas para representar galerias de macrodrenagem; células de 

planície ou de superfície, para a representação das planícies alagáveis; células de encosta para 

áreas com topografia mais íngreme; e células de reservatório, que simulam o armazenamento 

d’água em um reservatório temporário, dispondo de uma curva cota x área. 

Na Figura 27 é apresentado o mapa da divisão final de células do modelo utilizado neste 

projeto. 



49 

 

Figura 27 – Divisão de células de modelo da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. 

Cada célula possui um conjunto de informações que, em conjunto, caracterizam seus 

padrões de escoamento. Utilizando informações de uso do solo foi realizada uma interpretação 
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para estabelecer os valores utilizados para o escoamento superficial (runoff) em cada célula. 

Estes valores traduzem a porcentagem de chuva que será transformada em vazão. O valor 

encontrado para cada célula foi determinado a partir da média ponderada do tipo de uso do solo 

em função da área ocupada. O uso do solo utilizado foi disponibilizado pelo IPP. Na Tabela 4 

são apresentados os valores padrões para o coeficiente de runoff, para cada uso do uso do solo.  

Tabela 4 – Coeficientes de runoff em função do uso do solo. 

Tipo do Uso do Solo Coeficiente de Runoff 

Afloramentos rochosos e depósitos sedimentares 0,90 

Áreas agrícolas 0,30 

Áreas de comércio e serviços 0,90 

Áreas de educação e saúde 0,70 

Áreas de exploração mineral 0,90 

Áreas de lazer 0,50 

Áreas de transporte 0,90 

Áreas industriais 0,90 

Áreas institucionais e de infraestrutura pública 0,70 

Áreas não edificadas 0,40 

Áreas residenciais 0,70 

Áreas sujeitas à inundação 0,90 

Cobertura arbórea e arbustiva 0,15 

Cobertura gramíneo lenhosa 0,25 

Corpos hídricos 1,00 

Aglomerados subnormais 0,80 

 

Para relacionar as células do modelo por equações unidimensionais, são utilizadas 

ligações que representam o tipo de conexão presente no ponto em questão. Foram utilizadas 

ligações do tipo P (planície) para conectar células sem obstrução em seu caminho; do tipo V 

(vertedouro) para quando a água precisa atingir uma certa cota para se comunicar com outra 

célula, tipicamente encontrada em vertimento de lagoas ou em planícies para o rio; do tipo U, 

utilizada quando há um obstáculo parcial ao fluxo de água, como um ponto elevado no caminho 

de escoamento; e do tipo O (orifício), quando a conexão se dá através de um orifício. Cada 

ligação possui um conjunto de parâmetros, que em conjunto, configuram o padrão de conexão 

entre as células.  
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6.2.2 Calibração 

O processo de calibração do modelo é uma etapa em que os parâmetros são ajustados, 

dentro de uma faixa de variação aceitável, buscando-se a maior proximidade possível entre os 

dados que representam a resposta do modelo e a medição do fenômeno físico. 

A calibração do modelo considerou uma cheia provocada por uma chuva de projeto com 

tempo de recorrência de 20 anos. 

Foram usados mapas de uso e ocupação do solo de acordo com a disponibilidade de 

informações, portanto os valores de runoff utilizados na etapa de calibração foram obtidos 

através de uma média entre os anos de 2004 e 2009. 

Por não haver medições de vazão em nenhum dos cursos d’água da bacia, a etapa de 

calibração para a simulação hidrodinâmica para a bacia do rio Guerenguê/Arroio Pavuna foi 

realizada a partir de informações de alturas de lâminas d’água registradas em campo por 

técnicos da Rio-Águas e por moradores do local, após evento de inundação registrado em 

janeiro de 2006. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos para estes locais através da 

simulação com o modelo hidrodinâmico, bem como os dados utilizados para calibrar o modelo. 

Tabela 5 – Síntese dos resultados obtidos na calibração. 

Célula Local 

Lâmina de 

alagamento 

Meta de Calibração 

(m) 

Lâmina de 

alagamento 

Resultado da 

Calibração (m) 

901 Rua Castor, próximo à Estrada dos Bandeirantes 0,30 m a 0,50 m 0,31 

1001 Rua Castor, 317 / Rua Floreal 0,75 m a 1,00 m 0,64 

1801 Rua Vila Aurora / Rua André Rocha 1,00 m a 1,50 m 1,46 

2001 Estrada do Guerenguê / Av. Beira Lima 0,15 m a 0,20 m 0,65 

2202 
Rua Onil Machado Gitahy / Rua Clodomir Lucas 

dos Reis 
0,40 m a 0,60 m 0,51 

702 
Charco próximo à Av. Arroio Pavuna entre as ruas 

Santo Antônio e Caminho do Outeiro 
0,30 m a 0,50 m 0,48 

701 
Rua Coronel Willyan próximo à rua Presidente 

Clóvis da Silva 
0,30 m a 0,50 m 0,57 

801 
Rua Coronel Willyan próximo à Estrada dos 

Bandeirantes 
0,30 m a 0,50 m 0,63 

2401 Rua Aires Ferreira 0,75 m a 1,00 m 0,91 

2502 
Estrada Outeiro Santos próximo à rua Luciano de 

Rose 
0,75 m a 1,00 m 0,74 

 

De uma forma geral, os resultados obtidos na calibração se mostram satisfatórios em 

relação aos pontos tomados para base de comparação de alagamentos. No que se refere à 

abrangência da mancha de inundação, a calibração também se mostrou aceitável, visto que a 

avaliação de seus aspectos gerais foi coerente com o os padrões de cheia da região. 
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O ponto comparado que apresenta discrepância significativa entre os valores medidos e 

calculados corresponde à célula 2001, situada entre a Estrada do Guerenguê e a Av. Beira Lima. 

Analisando imagens de satélite, se constatou que esse cruzamento corresponde a uma ponte e, 

portanto, foi considerado que o valor medido do alagamento poderia estar referenciado a partir 

de um ponto mais alto, fazendo com que esta discrepância entre o que foi calculado e o medido 

se tornasse mais expressiva. É aceitável, pela configuração do local e pelo próprio 

funcionamento da bacia, a mancha de alagamento encontrada nesta célula, mesmo não estando 

em acordo com os valores registrados no evento de 2006. 

A mancha de inundação obtida nesta etapa de calibração para os alagamentos máximos 

em cada célula é apresentada na Figura 28. 

Vale destacar que em função da ausência de dados necessários para realização da 

calibração pelo método tradicional, os dados absolutos não possuem tanto rigor quanto a 

comparação relativa efetuada entre cenários diversos de intervenção. Os dados absolutos 

possuem um valor próximo à realidade de alagamento para o TR modelado, mas possuem 

discrepâncias um pouco para mais ou para menos. Desta forma, a avaliação relativa se mostra 

mais significativa para conclusões e recomendações quanto ao tipo de intervenção que possuem 

melhores resultados para a bacia como um todo. 
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Figura 28 – Mancha de alagamento obtida na calibração do modelo matemático para TR20. 
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7 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE 

O cenário que representa a situação atual da bacia tem como referência o cenário 

modelado para o ano de 2017, considerando uma chuva com tempo de recorrência de 25 anos 

e o mesmo nível de maré na lagoa de Jacarepaguá utilizado na etapa de calibração (cota fixada 

em 0,90 m – IBGE). 

Para a atualização da base de dados do modelo, modificou-se o runoff de cada célula para 

que se adequasse às condições de uso e ocupação atuais. O procedimento foi o equivalente ao 

efetuado na calibração, só que com dados de uso do solo referentes ao ano de 2015. 

Adicionalmente, algumas cotas do modelo foram ajustadas para atualizar as informações 

do modelo para a situação atual. Foram corrigidas as cotas das planícies com o MDE de 2015, 

pois era o mais recente disponível para a região. As cotas do leito e das margens dos cursos 

d’água forma modificadas de acordo com levantamentos topobatimétricos de campo realizados 

pelo Consórcio Hidrostudio – FCTH e disponíveis como produtos do Plano Diretor de Manejo 

de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro (PDMAP, 2015). Este levantamento faz parte 

dos relatórios RA0027.RA.336-2 e RA0027.RA.337-2 emitidos em 2013 sobre a bacia do rio 

Guerenguê-Arroio Pavuna, no âmbito de plano predito. A seguir são apresentados os nomes 

dos arquivos consultados. 

• Bacia do rio Guerenguê – Planta e perfil – RA0027.DE.984-1 a 987-1 e RA0027.DE.2479-

0 a 2483-0; 

• Bacia do rio Guerenguê – Seções transversais – RA0027.DE.988-1 a RA0027.DE.993-1. 

• Bacia do Arroio Pavuna – Planta e perfil – RA0027.DE.974-1 a 978-1 e RA0027.DE.2475-

0 a RA0027.DE.2478-0; 

• Bacia do Arroio Pavuna – Seções transversais – RA0027.DE.979-1 a 983-1. 

A partir da Figura 29 até a Figura 31 estão apresentados os novos perfis que caracterizam 

a situação atual dos rios da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. 
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Figura 29 – Perfil longitudinal dos rios Guerenguê-, Arroio Pavuna e Engenho Novo. 

 

Figura 30 – Perfil longitudinal do rio Areal. 

 

Figura 31 – Perfil longitudinal do rio Monjolo. 
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A disponibilização do cadastro de drenagem situada abaixo da rua Mapuá só foi 

disponibilizada após 2007, portanto somente o cenário atual e os posteriores levaram em 

consideração a sua existência. As galerias foram adicionadas no modelo de acordo com os 

dados do cadastro referente ao projeto 3-3-D-2514, obtidos na Rio-Águas. A Figura 32 ilustra 

as galerias Mapuá (galerias nº 830 a 837) inseridas no modelo de células de escoamento. 

 

Figura 32 – Esquema das galerias Mapuá, introduzidas no modelo a partir do cenário atual. 

Com as novas atualizações já inseridas no modelo, se obteve a mancha de inundação para 

o cenário atual da bacia, que é apresentado na Figura 33 a seguir. 
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Figura 33 – Mancha de alagamento para a situação atual da bacia para TR25 anos. 

Observando a mancha de alagamento resultante deste cenário (Figura 33), é possível notar 

a larga extensão de áreas inundadas, sendo algumas delas com níveis bastante elevados, acima 
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de 1m. As principais manchas se encontram ao longo dos cursos d’água, mas é importante 

destacar que mesmo em áreas distantes dos extravasamentos dos principais cursos d’água, 

também foram identificadas diversas regiões com problemas de alagamento local, seja em 

função da falha da microdrenagem, seja em função da própria característica de planície 

inundável e ecossistema de brejo originais do trecho baixo da bacia e de boa parte da Baixada 

de Jacarepaguá. 

Através do diagnóstico para a situação atual, é possível observar extensas áreas com 

problemas de insuficiência do sistema de drenagem e que podem ser alvo de intervenções tanto 

estruturais quanto não estruturais para mitigação dos alagamentos e de suas consequências. 

Tanto as áreas com urbanização formal quanto áreas de ocupação subnormal são amplamente 

afetadas, porém estas últimas apresentam um quadro mais grave, dada a maior vulnerabilidade 

social e carência de infraestrutura das edificações e serviços de saneamento. 

Na Tabela 6 são destacados alguns pontos característicos para inundação na bacia do rio 

Guerenguê-Arroio Pavuna. Alguns pontos coincidem em localização com os pontos de 

alagamento utilizados na etapa de calibração. 

Tabela 6 – Resultados obtidos para o cenário atual (C0) para pontos estratégicos da bacia. 

Célula 

Localização da margem 

Final ímpar: margem direita 

Final par: margem esquerda 

Lâmina de 

alagamento 

(C0) 

(m) 

701 Rio Arroio Pavuna 0,51 

801 Rio Arroio Pavuna 0,55 

901 Rio Guerenguê 0,14 

1001 Rio Guerenguê 0,62 

1801 Rio Guerenguê 1,62 

2202 Rio Monjolo 1,05 

2401 Rio Monjolo 0,55 

2502 Rio Monjolo 0,85 

2001 Rio Engenho Novo 0,98 

3101 Rio Engenho Novo 1,62 

3302 Rio Engenho Novo 0,9 

3502 Rio Engenho Novo 0,77 

3200 Rio Engenho Novo 1,36 

3202 Rio Areal 1,56 

3801 Rio Areal 0,74 

4001 Rio Areal 0,88 

4501 Rio Areal 0,55 

4502 Rio Areal 0,53 
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7.1 Mapeamento detalhado da inundação 

No presente item são apresentados mapas com as manchas de alagamento para a situação 

atual com detalhamento em localidades específicas da bacia. Foram destacadas as áreas sujeitas 

a sofrerem maiores danos com os problemas decorrentes das inundações e pontos relevantes no 

contexto urbano da bacia. 

A Figura 34 apresenta o trecho médio da bacia à jusante da Estrada do Bandeirantes, antes 

de se transformar no Arroio Pavuna, onde é possível observar grandes extensões de manchas 

acima de 1 m sobre o tecido urbano. Destaca-se a presença de um morro na margem direita do 

rio Guerenguê, reduzindo a calha secundária, gerando remanso e direcionando os escoamentos 

para a margem oposta. 

 

Figura 34 – Manchas de alagamento para localidade inserida na bacia (1). 

O noticiário on-line “Balanço Notícia RJ”, da rede Record, chama atenção em uma 

reportagem6 para a situação da região ilustrada na Figura 35 (ponto em vermelho) para uma 

cheia ocorrida em dezembro de 2011. Nota-se pelo vídeo a situação das ruas do bairro de 

                                                 

 

6 Disponível em: <https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/chuva-deixa-ruas-de-

curicica-rj-alagadas-20102015>. Acessado em 01/05/2018 
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Curicica e dificuldade que os moradores do local enfrentam durante chuvas intensas. Na Figura 

36 é apresentado um print do vídeo, a fim de ilustrar a situação citada. 

A Figura 35 apresenta a confluência dos rios Monjolo, Engenho Novo e Areal, principais 

do rio Guerenguê. Também é possível observar extensas manchas com alturas significativas 

sobre o tecido urbano. Destaca-se a grande quantidade de aglomerados subnormais sujeitos a 

altas lâminas de inundação e, consequente, grandes prejuízos associados. O ponto de 

localização destacado em amarelo representa a região da Colônia Juliano Moreira. 

 

Figura 35 – Manchas de alagamento para localidade inserida na bacia (2). 

 

Figura 36 – Imagem retirada do vídeo “Balanço Notícia RJ” para uma cheia ocorrida em 2011 em 

Curicica. 
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Pode ser observado na Figura 37 e na Figura 38 que a bacia possui locais de alagamento 

em que estão inseridas diversas áreas de aglomerados subnormais, representados pelas áreas 

hachuradas. Isto evidencia o alto grau de vulnerabilidade social da região, pois a população de 

baixa renda apresenta pouca capacidade de recuperação frente à eventos de inundação. 

 

Figura 37 – Manchas de alagamento para localidade inserida na bacia (4). 

 

Figura 38 – Manchas de alagamento para localidade inserida na bacia (5).  
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8 ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO PARA O CONTROLE DE INUNDAÇÕES 

Neste item serão apresentadas, analisadas e discutidas as medidas de intervenção de 

manejo de águas pluviais propostas pelo Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais do Rio de 

Janeiro (PDMAP) para a bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. 

8.1 Avaliação das alternativas propostas pelo PDMAP 

O PDMAP propôs alternativas de intervenção de modo que fossem atendidos os déficits 

de escoamento dos rios e canais, obtidos por meio da avaliação hidráulica das seções. Os trechos 

considerados no estudo são homogêneos em geometria, declividade e vazão afluente e essa 

verificação foi feita pelo método de Manning, considerando 90% de lâmina d’água nas seções. A Tabela 7 

e a  
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Tabela 8 apresentam o quadro de diagnóstico do funcionamento da rede obtido pelo 

plano. 

Tabela 7 – Verificação hidráulica das seções do rio Guerenguê-Arroio Pavuna (1/2). 

Descrição 
Intervalo 

Seções 

Capacidade 

hidráulica 

existente 

(m³/s) 

Capacidade 

hidráulica 

TR25 

(m³/s) 

Déficit 

(m³/s) 

Trecho ao longo da Av. Canal Arroio Pavuna, 

a jusante da Estrada dos Bandeirantes 
AP30-AP28 108,0 133,0 25,0 

Trecho ao longo da Av. Canal Arroio Pavuna AP28-AP24 85,0 138,4 53,4 

Trecho ao longo da Av. Canal Arroio Pavuna AP24-AP21 98,0 138,4 40,4 

Trecho ao longo da Av. Canal Arroio Pavuna AP21-AP18 75,0 138,4 63,4 

Trecho ao longo da Av. Canal Arroio Pavuna AP18-AP13 60,0 144,4 84,4 

Trecho ao longo da Av. Canal Arroio Pavuna AP13-AP10 88,0 144,4 56,4 

Trecho ao longo da Av. Canal Arroio Pavuna AP10-AP07 110,0 144,4 34,4 

Trecho ao longo da Av. Canal Arroio Pavuna AP07-AP04 64,7 159,7 95,0 

Travessia Av. Embaixador Abelardo Bueno AP04-AP02 125,0 159,7 34,7 

Trecho entre a Av. Embaixador Abelardo 

Bueno e a foz do Arroio Pavuna 
AP02-AP01 210,0 159,7 - 

Travessia na Est. do Guerenguê GU32-GU31 58,0 89,3 31,3 

Trecho entre a Est. do Guerenguê e 

contribuição de afluente na margem esquerda 
GU31-GU29 88,6 89,7 1,1 

Trecho entre o afluente e a Rua André Rocha GU29-GU27 130,5 105,6 - 

Travessia na Rua André Rocha GU27-GU26 81,0 107,1 26,1 

Trecho entre a Rua André Rocha e 

contribuição de afluente na margem esquerda 
GU26-GU23 76,7 107,1 30,4 

Trecho após o afluente, margeado pela Rua 

Vila Aurora até a Rua Porto Vitória 
GU23-GU21 102,0 107,1 5,1 

Trecho margeado pela Rua Vila Aurora, entre 

as Ruas Porto Vitória e Areca 
GU21-GU18 58,5 115,4 56,9 

Trecho margeado pela Rua Vila Aurora, entre 

as Ruas Areca e Novo Jardim 
GU18-GU17 79,0 115,4 36,4 
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Tabela 8 – Verificação hidráulica das seções do rio Guerenguê-Arroio Pavuna (2/2). 

Descrição 
Intervalo 

Seções 

Capacidade 

hidráulica 

existente 

(m³/s) 

Capacidade 

hidráulica 

TR25 

(m³/s) 

Déficit 

(m³/s) 

Trecho margeado pela Rua Vila Aurora, entre 

a Rua Novo Jardim e indústria situada na 

margem esquerda 

GU17-GU15 62,0 115,4 53,4 

Trecho entre a Rua Vila Aurora e São Judas 

Tadeu 
GU15-GU12 100,0 117,3 17,3 

Trecho margeado pela Rua São Judas Tadeu 

até a Rua Santo Antônio 
GU12-GU09 74,0 126,7 52,7 

Trecho entre a Rua Santo Antônio e a Rua 

Zumbá 
GU09-GU06 43,0 127,1 84,1 

Trecho entre a Rua Zumbá e a Rua Aristeu GU06-GU05 65,0 129,5 64,5 

Trecho entre a Rua Aristeu e a Est. dos 

Bandeirantes 
GU05-GU01 80,0 129,5 49,5 

Travessia na Est.a dos Bandeirantes - Foz do 

Rio Guerenguê no Arroio Pavuna 
GU01 68,9 133,0 64,1 

 

Para complementar o estudo hidráulico, o PDMAP elaborou linhas d’água máximas nos 

canais estudados. Para tanto, foi aplicado o modelo hidráulico de remanso, para a verificação 

da linha d’água máxima correspondente à máxima vazão de projeto simulada, em cada trecho. 

Segundo o relatório, as simulações dos canais de macrodrenagem da bacia do rio Guerenguê-

Arroio Pavuna, foi adotada a condição de escoamento permanente, em que o efeito de 

armazenamento no trecho não impacta significativamente os níveis d’água simulados. As 

simulações foram feitas utilizando o software HEC-RAS, considerando os parâmetros dos 

relatórios emitidos pelo Consórcio Hidrostudio – FCTH como produtos do PDMAP. 

As alternativas propostas tiveram como base três abordagens o reforço da capacidade 

hidráulica, o amortecimento na bacia hidrográfica com utilização de reservatórios ou a 

combinação de ambas as soluções.  

No presente trabalho, são avaliadas as três alternativas de solução propostas pelo PDMAP 

para o problema do manejo de águas pluviais na bacia com uso do MODCEL, que serão 

apresentadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3. 

8.1.1 Alternativa 1: Reforço da capacidade hidráulica 

A alternativa 1 consiste em solucionar os problemas de inundação exclusivamente por 

meio do reforço hidráulico da rede. São previstas canalização e dragagens em trechos do rio 

Guerenguê Arroio-Pavuna, conforme Tabela 9. Os trechos do rio Monjolo com intervenções 

previstas no plano não foram considerados na modelagem. 
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Tabela 9 – Intervenções a serem implantadas nos trechos do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. 

Intervalo 

Seções 
Intervenções a Implantar no Trecho 

Capacidade 

hidráulica 

projetada 

(m³/s) 

Capacidade 

hidráulica 

TR25 (m³/s) 

AP30-AP28 
Seção trapezoidal; sem revest.; h=3,25m; b=22m; talude 

1V:3H. Dec. 0,00025 com A = 101,1 m² 
94,0 133,0 

AP28-AP24 
Seção trapezoidal; sem revest.; h=3,25m; b=22m; talude 

1V:3H. Dec. 0,00025 com A = 101,1 m² 
94,0 138,4 

AP24-AP21 
Seção trapezoidal; sem revest.; h=3,25m; b=22m; talude 

1V:3H. Dec. 0,00025 com A = 101,1 m² 
94,0 138,4 

AP21-AP18 
Seção trapezoidal; sem revest.; h=3,25m; b=22m; talude 

1V:3H. Dec. 0,00025 com A = 101,1 m² 
94,0 138,4 

AP18-AP13 
Seção trapezoidal; sem revest.; h=3,5m; b=26m; talude 

1V:3H. Dec. 0,00025 com A = 127,8 m² 
125,0 144,4 

AP13-AP10 
Seção trapezoidal; sem revest.; h=3,5m; b=26m; talude 

1V:3H. Dec. 0,00025 com A = 127,8 m² 
125,0 144,4 

AP10-AP07 
Seção trapezoidal; sem revest.; h=3,5m; b=26m; talude 

1V:3H. Dec. 0,00025 com A = 127,8 m² 
125,0 144,4 

AP07-AP04 
Seção trapezoidal; sem revest.; h=3,5m; b=26m; talude 

1V:3H. Dec. 0,00025 com A = 127,8 m² 
125,0 159,7 

AP04-AP02 Sem informações 125,0 159,7 

AP02-AP01 
Seção trapezoidal; sem revest.; h=3,5m; b=34m; talude 

1V:3H. Dec. 0,0001 com A = 155,8 m² 
101,0 159,7 

GU32-GU31 
Seção retangular; concreto; h=2,0m; b=17,3m; 

Dec. 0,001 com A = 34,6 m² 
84,0 89,3 

GU31-GU29 
Seção retangular; paredes concreto/fundo solo; h=3,1m; 

b=17,3m; Dec. 0,001 com A = 53,6 m² 
115,0 89,7 

GU29-GU27 
Seção retangular; paredes concreto/fundo solo; h=3,1m; 

b=17,3m; Dec. 0,001 com A = 53,6 m² 
115,0 105,6 

GU27-GU26 
Seção retangular; paredes concreto/fundo solo; h=3,6m; 

b=20,7m; Dec. 0,001 com A = 74,5 m² 
175,0 107,1 

GU26-GU23 
Seção trapezoidal; sem revest; h=2,9m; b=12m; talude 

1V:2,8H. Dec. 0,001 com A = 58,4 m² 
78,0 107,1 

GU23-GU21 
Seção trapezoidal; sem revest; h=2,9m; b=12m; talude 

1V:3H. Dec. 0,001 com A = 60 m² 
90,0 107,1 

GU21-GU18 
Seção trapezoidal; sem revest; h=2,85m; b=12m; talude 

1V:4H. Dec. 0,001 com A = 66,7 m² 
140,0 115,4 

GU18-GU17 
Seção trapezoidal; sem revest; h=3,2m; b=12m; talude 

1V:4H. Dec. 0,0002 com A = 79,4 m² 
59,0 115,4 

GU17-GU15 
Seção trapezoidal; sem revest; h=3,2m; b=12m; talude 

1V:4H. Dec. 0,0002 com A = 79,4 m² 
59,0 115,4 

GU15-GU12 

Seção trapezoidal; h=3,2m; b=22m; talude MD solo 

1V:2,5H e ME concreto 1V1H. Dec. 0,0002 com A = 

90,9 m² 

124,0 117,3 

GU12-GU09 

Seção trapezoidal; h=3,2m; b=22m; talude MD solo 

1V:2,5H e ME concreto 1V1H. Dec. 0,0002 com A = 

90,9 m² 

124,0 126,7 

GU09-GU06 
Seção trapezoidal; sem revest; h=3,2m; b=18m; talude 

1V:3H. Dec. 0,0002 com A = 88,3 m² 
71,0 127,1 

GU06-GU05 
Seção trapezoidal; sem revest; h=3,2m; b=18m; talude 

1V:3H. Dec. 0,0002 com A = 88,3 m² 
71,0 129,5 

GU05-GU01 
Seção retangular; paredes em gabião e fundo solo; 

h=3,8m; b=20m; Dec. 0,0002 com A = 76,0 m² 
74,0 129,5 

GU01 Sem Informações (ponte) 68,9 133,0 
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No gráfico da Figura 39 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e de projeto PDMAP1. Observa-se que houve uma redução significativa da 

porcentagem de áreas sujeitas a alagamento acima de 0,50m, indo de 36,56% no cenário C0 à 

19,78% no cenário de projeto, uma redução de 45,90%. 

Pode ser observado que a porcentagem de áreas que apresentam alagamentos maiores que 

1,00m sofreu uma diminuição relativa de 51,61%, indicando que houve a mitigação de mais da 

metade dos alagamentos graves em determinadas áreas da bacia, devido à implantação do 

projeto proposto pelo PDMAP. 

 

Figura 39 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto 

PDMAP1. 

8.1.2 Alternativa 2: Reservação na macrodrenagem 

A alternativa 2 consiste em solucionar os problemas de inundação exclusivamente por 

meio da reservação na macrodrenagem. Foram previstos 5 (cinco) reservatórios on-line, sendo 

3 (três) abertos e dois tamponados, além de dois reservatórios off-line. O volume total do 

conjunto de reservatórios estudados foi de 597,000 m³. No Quadro 1 e no Quadro 2 estão 

descritos os locais de implantação dos reservatórios e suas principais características. 
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Quadro 1 – Características dos reservatórios propostos na Alternativa 2 do PDMAP – (1/2). 

REn-1: 

TUCUM 

Curso d’água Rio do Engenho Novo 

Endereço 
Conf. do rio Tucum com o rio Eng. 

Novo 

Tipo On-line, aberto, por gravidade 

Área de drenagem total (km²) 3,62 

Área de drenagem parcial (km²) 3,62 

Área disponível para implantação (km²) 18.000 

Profundidade (m) 4,0 

Volume (m³) 72.000 

REn-2: 

ENGENHO 

NOVO 

Curso d’água Rio do Engenho Novo 

Endereço 
Próx. rua Viana do Castelo, até a rua 

Nossa Sra. De Fátima 

Tipo On-line, aberto, por gravidade 

Área de drenagem total (km²) 9,03 

Área de drenagem parcial (km²) 5,41 

Área disponível para implantação (km²) 25.000 

Profundidade (m) 5,0 

Volume (m³) 125.000 

RA-1: 

TAMOIO 

Curso d’água Rio Areal 

Endereço 
Rua Dr. Odim Goés, próx. Pedreira 

Tamoio 

Tipo On-line, aberto, por gravidade 

Área de drenagem total (km²) 2,09 

Área de drenagem parcial (km²) 1,09 

Área disponível para implantação (km²) 10.000 

Profundidade (m) 4,0 

Volume (m³) 40.000 

RMo-1: 

OUTEIRO 

SANTO 

Curso d’água Rio Monjolo 

Endereço Próximo a Est. Outeiro Santo 

Tipo On-line, fechado, por gravidade 

Área de drenagem total (km²) 1,00 

Área de drenagem parcial (km²) 1,00 

Área disponível para implantação (km²) 30.000 

Profundidade (m) 1,0 

Volume (m³) 30.000 

RMo-2: 

MONJOLO 

Curso d’água Rio Monjolo 

Endereço Próximo a Est. Outeiro Santo 

Tipo On-line, fechado, por gravidade 

Área de drenagem total (km²) 2,27 

Área de drenagem parcial (km²) 1,27 

Área disponível para implantação (km²) 20.000 

Profundidade (m) 4,0 

Volume (m³) 80.000 

RG-1: 

BANDEIRANTES 

Curso d’água Rio Guerenguê 

Endereço Est. Dos Bandeirantes 

Tipo Off-line, aberto, por bombeamento 

Área de drenagem total (km²) 15,05 

Área de drenagem parcial (km²) 6,02 

Área disponível para implantação (km²) 20.000 

Profundidade (m) 10,0 

Volume (m³) 200.000 
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Quadro 2 – Características dos reservatórios propostos na Alternativa 2 do PDMAP – (2/2). 

RAp-1: 

PAVUNA 

Curso d’água Rio Arroio Pavuna 

Endereço Av. Canal Pavuna 

Tipo Off-line, aberto, por bombeamento 

Área de drenagem total (km²) 19,57 

Área de drenagem parcial (km²) 4,52 

Área disponível para implantação (km²) 25.000 

Profundidade (m) 2,0 

Volume (m³) 50.000 

 

No gráfico da Figura 40 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e de projeto PDMAP2. Observa-se que houve uma redução significativa da 

porcentagem de áreas sujeitas a alagamento acima de 0,50m, indo de 36,56% no cenário C0 à 

12,63% no cenário de projeto, uma redução de 65,46%. 

Pode ser observado que a porcentagem de áreas que apresentam alagamentos acima de 

1,00m sofreu uma diminuição relativa de 76,92%, indicando que o cenário de armazenamento 

funciona melhor que o cenário de aumento da capacidade hidráulica. 

 

Figura 40 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto 

PDMAP2. 

8.1.3 Alternativa 3: Combinação de reservação e reforço da capacidade 

hidráulica 

A alternativa 3 consiste em mitigar os problemas de inundação através da aplicação 

conjunta de medidas de reservação e canalizações. Foram previstas as mesmas medidas de 
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canalização apresentadas na alternativa 1 e 6 (seis) reservatórios na bacia, todos com exceção 

do RMo-1 foram mantidos. Além disso, o reservatório RG-1passou a ter profundidade de 5,0 

m, diminuindo seu volume pela metade. Desta forma, o volume total do conjunto de 

reservatórios estudados para esta alternativa foi de 467,000 m³. 

No gráfico da Figura 41 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e de projeto PDMAP3. Observa-se que houve uma redução significativa da 

porcentagem de áreas sujeitas a alagamento acima de 0,50m, indo de 36,56% no cenário C0 à 

6,73% no cenário de projeto, uma redução de 81,60%. 

Pode ser observado que a porcentagem de áreas que apresentam alagamentos superiores 

a 1,00m sofreu uma diminuição relativa de 92,81%, indicando que houve a mitigação quase 

completa de alagamentos graves em determinadas áreas da bacia, devido à implantação do 

projeto proposto pelo PDMAP. 

Este cenário ilustra que, em projetos de mitigação de cheias urbanas, a combinação de 

medidas tradicionais de canalização com medidas de reservação das águas pluviais produz 

melhores resultados quando comparada com a introdução destas medidas de forma separada. 

 

Figura 41– Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto 

PDMAP3. 

As intervenções inseridas no modelo de células de escoamento da bacia do rio Guerenguê-

Arroio Pavuna e o resultado para as manchas de inundação podem ser vistos na Figura 42. 
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Figura 42 – Mancha de alagamento para a situação de projeto - alternativa 3 do PDMAP. 
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8.2 Projetos Propostos 

Dentre as medidas para a adequação do sistema de macrodrenagem em ambiente urbano, 

a seleção das alternativas que melhor atendem às necessidades de cada bacia deve considerar, 

além do diagnóstico hidráulico, as condicionantes específicas da área a ser tratada. Desta forma, 

para a proposição das alternativas de solução dos problemas de inundação da bacia do 

Guerenguê-Arroio Pavuna, buscou-se incorporar áreas estratégicas da bacia, como por exemplo 

a área de exploração mineral localizada nas adjacências do Parque Estadual da Pedra Branca e 

os demais espaços livres para reservação. 

Considerando o diagnóstico realizado para a bacia, as medidas estruturais simuladas com 

o apoio do MODCEL para o amortecimento das cheias urbanas foram as seguintes: 

• Obras de dragagem nos rios Guerenguê e Arroio Pavuna; 

• Construção de reservatórios de detenção localizados na área de exploração 

mineral (rio Areal) e na cabeceira da sub-bacia do rio Engenho Novo; 

• Construção de reservatório de detenção na Praça Clarim; 

• Construção de reservatório similar ao proposto pela Rio-Águas, em terreno 

próximo à Fábrica da Coca-Cola (Rio Guerenguê); 

As combinações das medidas estruturais citadas acima representam cenários, que se 

encontram listados na Tabela 10. 

Tabela 10 – Descrição dos cenários simulados. 

Cenário Descrição 

Cenário 0 Configuração da bacia no estado atual 

Cenário 1 Implantação da dragagem no rio Guerenguê e Arroio Pavuna 

Cenário 2 Implantação do reservatório de detenção na encosta da sub-bacia do rio Areal 

Cenário 3 
Implantação do reservatório de detenção na encosta da sub-bacia do rio Engenho 

Novo 

Cenário 4 Combinação dos cenários 2 e 3 

Cenário 5 Combinação dos cenários 1 e 4 

Cenário 6 
Considera o cenário 5 com a implantação dos reservatórios de detenção das praças 

Clarim e Sentinela e aumento da capacidade hidráulica da galeria sob a rua Mapuá 

Cenário 7 Considera o cenário 6 com a implantação do reservatório no rio Guerenguê 

Cenário 8 Considera o cenário 7 com a aplicação de telhados verdes 

Cenário 9 
Representa a ocupação futura da bacia sem considerar nenhuma das intervenções 

propostas 

Cenário 10 Representa a ocupação futura da bacia considerando a intervenção do cenário 8 
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8.2.1 Cenário 1: Reforço da capacidade hidráulica (dragagem) 

O cenário 1 (C1) considera a dragagem de 1,0 a 2,0 metros do leito do rio Guerenguê-

Arroio Pavuna em trechos desde a sua foz até o cruzamento do rio Guerenguê com a rua André 

Rocha, na região central da bacia. Também foi considerada uma dragagem pontual em um 

trecho do rio Monjolo. Os perfis dos fundos e as linhas d’água para a cheia máxima nos cenários 

atual e C1 podem ser observados na Figura 43 e na Figura 44. 

 

Figura 43 – Perfil do leito e da linha d’água do rio Guerenguê-Arroio Pavuna nos cenários atual e C1. 

 

Figura 44 – Perfil do leito e da linha d’água do rio Monjolo nos cenários atual e C1. 

Um efeito observado através da simulação deste cenário foi o aumento na vazão de pico 

no exutório do Arroio Pavuna, que passa de aproximadamente 50 m³/s na situação atual para 

75 m³/s na situação de projeto. Este aumento de vazão na calha do rio colaborou para mitigação 
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de alagamentos em algumas das margens do rio Guerenguê-Arroio Pavuna, conforme pode ser 

observado nos perfis apresentados na Figura 43 e na Figura 44. 

A Tabela 11 apresenta a comparação entre os resultados das lâminas máximas de 

alagamento obtidos nas simulações dos cenários atual e C1 para alguns pontos selecionados da 

bacia. 

Tabela 11 – Comparação entre os resultados obtidos nos cenários C0 e C1. 

Célula 

Localização da margem 

Final ímpar: margem direita 

Final par: margem esquerda 

Lâmina de 

alagamento 

(C0) 

(m) 

Lâmina de 

Alagamento 

(C1) 

(m) 

701 Rio Arroio Pavuna 0,51 0,20 

801 Rio Arroio Pavuna 0,55 0,19 

901 Rio Guerenguê 0,14 0,14 

1001 Rio Guerenguê 0,62 0,42 

1801 Rio Guerenguê 1,62 1,48 

2202 Rio Monjolo 1,05 1,17 

2401 Rio Monjolo 0,55 0,53 

2502 Rio Monjolo 0,85 0,81 

2001 Rio Engenho Novo 0,98 0,74 

3101 Rio Engenho Novo 1,62 2,00 

3302 Rio Engenho Novo 0,9 1,12 

3502 Rio Engenho Novo 0,77 0,81 

3200 Rio Engenho Novo 1,36 1,67 

3202 Rio Areal 1,56 1,87 

3801 Rio Areal 0,74 1,05 

4001 Rio Areal 0,88 0,92 

4501 Rio Areal 0,55 0,55 

4502 Rio Areal 0,53 0,52 

 

No gráfico da Figura 45 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e de projeto C1. Observa-se que para este cenário houve uma transferência dos 

alagamentos contidos entre 0,50m e 1,00m para as outras faixas de alagamento, inclusive 

aumentando os superiores à 1m de nível d’água. 

As medidas de dragagem do curso d’água para esta bacia não produziram o efeito 

esperado, visto que os alagamentos graves aumentaram em quantidade. 
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Figura 45 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto C1. 

8.2.2 Cenário 2: Reservatório de detenção na encosta da sub-bacia do Rio Areal 

A vazão produzida, para um evento hidrológico de 25 anos de recorrência, pela encosta 

do rio Areal é de cerca de 17,0 m³/s, portanto, considera-se que a implantação de um 

reservatório de detenção nesta sub-bacia traia muitos benefícios para a situação de drenagem 

da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. 

Este cenário originalmente propunha a utilização da área de exploração mineral, situado 

nas proximidades do Parque Estadual da Pedra, na sub-bacia do rio Areal, para construção do 

reservatório desta sub-bacia. Esta área foi considerada como alternativa de projeto pois 

apresenta, devido ao seu aproveitamento prévio, cavas profundas, o que tornam o espaço um 

potencial local para o acúmulo de águas pluviais. 

A proposta seria a construção de um parque na pedreira, pois seria um modo de incorporar 

o conceito de espaços multifuncionais em meio urbano, promovendo além de um local de lazer 

para os habitantes da região e a preservação do meio ambiente, a possibilidade de controle e 

manejo das águas pluviais. 

A modelagem matemática deste cenário foi realizada e os resultados revelaram que o 

defluxo de água do reservatório seria muito difícil, pois as baixas cotas registradas não 

permitiriam a saída por gravidade e um sistema de bombeamento requereria constante 

manutenção. 
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Portanto, a localização final escolhida para o reservatório coincide com o local do 

reservatório proposto pela Fundação COPPETEC no âmbito do “Estudo para Recuperação 

Ambiental e Controle Integrado de Enchentes e da Poluição Hídrica n Bacia do Rio Guerenguê 

/ Arroio Pavuna, Jacarepaguá – RJ” entregue à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

(MIGUEZ, 2007). Porém, em vista do recebimento da nova base de dados, a curva Cota x Área 

x Volume foi revisada. A Figura 46 apresenta a localização do reservatório proposto para o rio 

Areal e as variações do terreno desde a cota mais baixa do reservatório até sua cota limite. 

 

Figura 46 – Localização e cotas do reservatório proposto no rio Areal. 

Com o uso de ferramentas de análise geoespaciais e a partir de um Modelo Digital do 

Terreno na escala de 1:2.000 para a cidade do Rio de Janeiro, se obteve a curva Cota – Área – 

Volume do reservatório em questão. A Tabela 12 apresenta a curva Cota x Área x Volume 

proposta. 

Tabela 12 – Curva Cota – Área – Volume do reservatório do Areal. 

Cota (m) Área (m²) Volume (m³) 

46,00 1002,30 0,00 

47,00 2227,18 2311,34 

48,00 4936,65 5754,67 

49,00 12443,36 13865,80 

50,00 20940,57 30513,62 

51,00 27460,75 55097,46 
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Seu funcionamento foi otimizado a partir de interações do modelo e análise dos resultados 

obtidos. Desta forma, a área da seção transversal calculada para descarregar o fundo foi de 

1,360 m² e a crista do vertedor deste reservatório foi posicionada na cota 50,5 m. A largura 

necessária para o vertimento foi arbitrada em 10 m, porém o vertedor não foi utilizado. 

A eficiência no amortecimento de vazões do reservatório calculado foi de 55,2% na vazão 

de pico. Seu resultado pode ser observado no gráfico da Figura 47. 

 

Figura 47 – Amortecimento de vazão no reservatório proposto no rio Areal – C2. 

A redução da vazão no rio Areal devido à implantação do reservatório promoveu 

diminuições de até 36cm em determinadas planícies marginais ao longo do rio Areal, 20cm em 

planícies marginais ao rio Engenho Novo e cerca de 5cm em algumas margens do rio 

Guerenguê, na altura da região centra da bacia. Nota-se que no rio Guerenguê o extravasamento 

das águas da calha do rio ainda é muito significativo, com lâminas nas margens adjacentes 

superiores a 2 m. 

A Tabela 13 apresenta a comparação entre os resultados das lâminas máximas de 

alagamento obtidos nas simulações dos cenários atual e C2 para alguns pontos selecionados da 

bacia. 
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Tabela 13 – Comparação entre os resultados obtidos nos cenários C0 e C2. 

Célula 

Localização da margem 

Final ímpar: margem direita 

Final par: margem esquerda 

Lâmina de 

alagamento 

(C0) 

(m) 

Lâmina de 

Alagamento 

(C2) 

(m) 

701 Rio Arroio Pavuna 0,51 0,5 

801 Rio Arroio Pavuna 0,55 0,54 

901 Rio Guerenguê 0,14 0,14 

1001 Rio Guerenguê 0,62 0,61 

1801 Rio Guerenguê 1,62 1,59 

2202 Rio Monjolo 1,05 1,06 

2401 Rio Monjolo 0,55 0,55 

2502 Rio Monjolo 0,85 0,85 

2001 Rio Engenho Novo 0,98 0,92 

3101 Rio Engenho Novo 1,62 1,45 

3302 Rio Engenho Novo 0,9 0,71 

3502 Rio Engenho Novo 0,77 0,67 

3200 Rio Engenho Novo 1,36 1,19 

3202 Rio Areal 1,56 1,39 

3801 Rio Areal 0,74 0,57 

4001 Rio Areal 0,88 0,77 

4501 Rio Areal 0,55 0,51 

4502 Rio Areal 0,53 0,47 

 

No gráfico da Figura 48 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e de projeto C2. Observa-se que para este cenário houve uma redução dos 

alagamentos superiores a 0,50m, indo de 36,56% no cenário C0 para 33,71% para o cenário de 

projeto, uma redução relativa de 7,80%. 

 

Figura 48– Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto C2. 
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8.2.3 Cenário 3: Reservatório de detenção na sub-bacia do rio Engenho Novo 

A vazão produzida, para um evento hidrológico de 25 anos de recorrência, pela encosta 

do rio Engenho Novo é de cerca de 14,0 m³/s e logo a jusante se dá o início da ocupação urbana 

na bacia, com a presença marcante de aglomerados subnormais ao longo do rio. Desta forma, o 

cenário 3 (C3) considera a implantação de um reservatório de detenção nesta sub-bacia. 

A localização escolhida para o reservatório coincide com o local do reservatório proposto 

pela Fundação COPPETEC no âmbito do “Estudo para Recuperação Ambiental e Controle 

Integrado de Enchentes e da Poluição Hídrica na Bacia do Rio Guerenguê / Arroio Pavuna, 

Jacarepaguá – RJ” entregue à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (MIGUEZ, 2007). Porém, 

em vista do recebimento da nova base de dados, a Cota x Área x Volume foi revisada. A Figura 

49 apresenta a localização do reservatório proposto para o rio Engenho Novo e as variações do 

terreno desde a cota mais baixa do reservatório até sua cota limite. 

 

Figura 49 – Localização e cotas do reservatório proposto no rio Engenho Novo. 

A Tabela 14 apresenta a curva Cota x Área x Volume deste reservatório. 

Tabela 14 – Curva Cota – Área – Volume do reservatório do Engenho Novo. 

Cota (m) Área (m²) Volume (m³) 

19,00 225,87 0,00 

20,00 1.950,98 1.004,58 

21,00 4.819,33 4.236,94 

22,00 13.182,69 12.341,54 

23,00 42.326,32 37.772,08 

24,00 73.775,86 95.838,44 

25,00 101.874,95 185.080,37 
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Seu funcionamento foi otimizado a partir de interações do modelo e análise dos resultados 

obtidos. Desta forma, a área da seção transversal calculada para descarregar o fundo foi de 

0,384 m² e a crista do vertedor deste reservatório foi posicionada na cota 24,5 m. A largura 

necessária para o vertimento foi arbitrada em 10 m, porém o vertedor não foi utilizado. 

A eficiência no amortecimento de vazões do reservatório calculado foi de 84,5% na vazão 

de pico. Seu resultado pode ser observado no gráfico da Figura 50. 

 

Figura 50 – Amortecimento de vazão no reservatório proposto no rio Engenho Novo – C3. 

A redução da vazão no rio Engenho Novo devido à implantação do reservatório promoveu 

diminuições de até 23cm em determinadas planícies marginais ao longo do rio Engenho Novo, 

até 21cm em planícies marginais ao rio Areal e cerca de 7cm em algumas margens do rio 

Guerenguê, na altura da região centra da bacia. Nota-se que no rio Guerenguê, o extravasamento 

das águas da calha do rio ainda é muito significativo, com lâminas nas margens adjacentes 

superiores a 2 m. 

A Tabela 15 apresenta a comparação entre os resultados obtidos nos cenários C0 e C3 

para os pontos de controle selecionados. 
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Tabela 15 – Comparação entre os resultados obtidos nos cenários C0 e C3. 

Célula 
Localização da margem 
Final ímpar: margem direita 

Final par: margem esquerda 

Lâmina de 

alagamento 

(C0) 

(m) 

Lâmina de 

Alagamento 

(C3) 

(m) 

701 Rio Arroio Pavuna 0,51 0,48 

801 Rio Arroio Pavuna 0,55 0,51 

901 Rio Guerenguê 0,14 0,14 

1001 Rio Guerenguê 0,62 0,58 

1801 Rio Guerenguê 1,62 1,56 

2202 Rio Monjolo 1,05 1,06 

2401 Rio Monjolo 0,55 0,55 

2502 Rio Monjolo 0,85 0,84 

2001 Rio Engenho Novo 0,98 0,9 

3101 Rio Engenho Novo 1,62 1,41 

3302 Rio Engenho Novo 0,9 0,67 

3502 Rio Engenho Novo 0,77 0,67 

3200 Rio Engenho Novo 1,36 1,15 

3202 Rio Areal 1,56 1,35 

3801 Rio Areal 0,74 0,53 

4001 Rio Areal 0,88 0,8 

4501 Rio Areal 0,55 0,54 

4502 Rio Areal 0,53 0,52 

 

No gráfico da Figura 51 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e de projeto C3. Observa-se que para este cenário os resultados obtidos foram 

similares aos encontrados no cenário C2 anterior. 

Observa-se que para este cenário houve uma redução dos alagamentos superiores a 

0,50m, indo de 36,56% no cenário C0 para 33,79% para o cenário de projeto, uma redução 

relativa de 7,58%. 
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Figura 51 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto C3. 

8.2.4 Cenário 4: Combinação dos cenários 2 e 3 

As áreas das encostas dos rios Areal e Engenho Novo correspondem a aproximadamente 

28% da área total da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna e as vazões produzidas somam 

cerca de 30 m³/s, para uma chuva com tempo de recorrência de 25 anos. 

O cenário 4 (C4) propõem a combinação dos reservatórios de detenção destas sub-bacias, 

pois os funcionamentos em conjunto têm potencial para modificar significativamente os 

padrões hidrodinâmicos da bacia, reduzindo a linha d’água nos cursos d’água e mitigando parte 

do extravasamento dos excedentes pluviais nas planícies urbanizadas. 

As características de projeto de ambos os reservatórios se mantiveram constantes, 

portanto as eficiências no amortecimento de vazões dos reservatórios do rio Areal e do rio 

Engenho Novo permaneceram as mesmas calculadas anteriormente, respectivamente, 55,2% e 

84,5% nas vazões de pico.  

A redução da vazão no rio Engenho Novo devido à implantação dos reservatórios 

promoveu diminuições de até 44cm em determinadas planícies marginais ao longo do rio 

Engenho Novo, até 37cm em planícies marginais ao rio Areal e cerca de 10cm em algumas 

margens do rio Guerenguê, na altura da região central da bacia. Nota-se que no rio Guerenguê, 

o extravasamento das águas da calha do rio ainda é muito significativo, com lâminas nas 

margens adjacentes superiores a 2 m. 
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Tabela 16 – Comparação entre os resultados obtidos nos cenários C0 e C4. 

Célula 

Localização da margem 

Final ímpar: margem direita 

Final par: margem esquerda 

Lâmina de 

alagamento 

(C0) 

(m) 

Lâmina de 

Alagamento 

(C4) 

(m) 

701 Rio Arroio Pavuna 0,51 0,47 

801 Rio Arroio Pavuna 0,55 0,5 

901 Rio Guerenguê 0,14 0,14 

1001 Rio Guerenguê 0,62 0,57 

1801 Rio Guerenguê 1,62 1,54 

2202 Rio Monjolo 1,05 1,07 

2401 Rio Monjolo 0,55 0,55 

2502 Rio Monjolo 0,85 0,84 

2001 Rio Engenho Novo 0,98 0,86 

3101 Rio Engenho Novo 1,62 1,25 

3302 Rio Engenho Novo 0,9 0,46 

3502 Rio Engenho Novo 0,77 0,57 

3200 Rio Engenho Novo 1,36 0,99 

3202 Rio Areal 1,56 1,19 

3801 Rio Areal 0,74 0,39 

4001 Rio Areal 0,88 0,67 

4501 Rio Areal 0,55 0,5 

4502 Rio Areal 0,53 0,47 

 

No gráfico da Figura 52 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e de projeto C4. 

As porcentagens de áreas alagadas superiores a 0,50m caíram de 36,56% do cenário atual 

C0 para 29,70% no cenário de projeto C4, uma redução de 18,76%. 

Nota-se que o resultado para áreas com alagamento superiores à 0,50m no cenário C4 

(↓18,76%), que representa a combinação dos dois reservatórios de detenção nas cabeceiras da 

bacia, é melhor que o resultado encontrado no cenário de dragagem do trecho médio-baixo da 

bacia, correspondente ao cenário C1 (↓13,07%). 

Também pode-se observar que a porcentagem das áreas com alagamentos superiores a 

1,00m aumentou significativamente com a combinação dos dois reservatórios. A redução 

relativa das áreas com alagamentos maiores que 1,00m foi de 10,72% neste cenário de projeto. 
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Figura 52 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto C4. 

8.2.5 Cenário 5: Combinação dos cenários 1 e 4 

O cenário 5 (C5) corresponde à combinação dos projetos de reservatório de detenção nos 

rios Areal e Engenho Novo (C4) com a dragagem do rio Guerenguê-Arroio Pavuna (C1). Nota-

se que a soma das medidas de canalização e de reservação para a mitigação de cheias promove 

a sobreposição de parte dos efeitos de ambos os cenários C1 e C4, reduzindo as inundações na 

região central da bacia de forma mais significativa. 

Os perfis dos fundos e as linhas d’água para a cheia máxima nos cenários atual e C5 

podem ser observados por rio na Figura 53, Figura 54, Figura 55, Figura 56 e Figura 57. 
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Figura 53 – Perfil do leito e da linha d’água do rio Guerenguê-Arroio Pavuna – C0 e C5. 

 

Figura 54 – Perfil do leito e da linha d’água do rio Monjolo – C0 e C5. 

 

Figura 55 – Perfil do leito e da linha d’água do rio Engenho Novo – C0 e C5. 
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Figura 56 – Perfil do leito e da linha d’água do rio Areal – C0 e C5. 

 
Figura 57 – Perfil do leito e da linha d’água do afluente do Guerenguê-Arroio Pavuna – C0 e C5. 

 

A introdução das medidas propostas neste cenário promoveu diminuições de até 47cm 

em determinadas planícies marginais ao longo do rio Engenho Novo, até 36cm em planícies 

marginais ao rio Areal, cerca de 38cm em algumas margens do rio Guerenguê, na altura da 

região centra da bacia, no rio Arroio-Pavuna houve diminuição de até 39cm e no afluente da 

margem esquerda próximo à rua André Rocha tiveram planícies com redução de até 40cm de 

lâmina de alagamento máxima. Os dados de comparação para os pontos selecionados da bacia 

se encontram na Tabela 17. 
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Tabela 17 – Comparação entre os resultados obtidos nos cenários C0 e C5. 

Célula 

Localização da margem 

Final ímpar: margem direita 

Final par: margem esquerda 

Lâmina de 

alagamento 

(C0) 

(m) 

Lâmina de 

Alagamento 

(C5) 

(m) 

701 Rio Arroio Pavuna 0,51 0,2 

801 Rio Arroio Pavuna 0,55 0,16 

901 Rio Guerenguê 0,14 0,14 

1001 Rio Guerenguê 0,62 0,42 

1801 Rio Guerenguê 1,62 1,37 

2202 Rio Monjolo 1,05 1,2 

2401 Rio Monjolo 0,55 0,57 

2502 Rio Monjolo 0,85 0,84 

2001 Rio Engenho Novo 0,98 0,65 

3101 Rio Engenho Novo 1,62 1,29 

3302 Rio Engenho Novo 0,9 0,47 

3502 Rio Engenho Novo 0,77 0,55 

3200 Rio Engenho Novo 1,36 1,02 

3202 Rio Areal 1,56 1,22 

3801 Rio Areal 0,74 0,41 

4001 Rio Areal 0,88 0,65 

4501 Rio Areal 0,55 0,5 

4502 Rio Areal 0,53 0,47 

 

No gráfico da Figura 58 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e de projeto C5. 

A porcentagem de áreas alagadas superiores a 0,50m caiu de 36,56% do cenário atual C0 

para 25,49% no cenário de projeto C4, uma redução de 30,28%. 

Pode-se observar que o resultado para áreas com alagamento superiores à 0,50m no 

cenário C5 (↓30,28%), que representa a combinação dos dois reservatórios de detenção nas 

cabeceiras da bacia com as medidas de dragagem do cenário C1 não apresentou diminuição 

para os alagamentos mais severos na bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. 
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Figura 58 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto C5. 

8.2.6 Cenário 6: Combinação do cenário 5 com os reservatórios das Praças 

Clarim e Sentinela e aumento da capacidade hidráulica da galeria sob a rua Mapuá 

Os padrões de alagamento da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna mostram que as 

inundações, em sua grande maioria, são mais comuns nas planícies adjacentes aos rios, dado ao 

extravasamento de água das calhas principais. Contudo, há locais na bacia em que há o acúmulo 

de água é ocasionado pela deficiência da microdrenagem, e que, mesmo após as intervenções 

propostas, permanecem com inundações significativas. 

Para contornar este efeito local de inundação, foi introduzido um conjunto de 

reservatórios de praça no cenário 5 simulado. Parte da intervenção (os Reservatórios das praças 

Clarim e Sentinela) havia sido contemplada no “Estudo para Recuperação Ambiental e Controle 

Integrado de Enchentes e da Poluição Hídrica n Bacia do Rio Guerenguê / Arroio Pavuna, 

Jacarepaguá – RJ” (MIGUEZ, 2007) e foi objeto de pesquisa da dissertação “Concepção, 

modelagem e detalhamento de um reservatório de detenção em praça, como alternativa para o 

controle de cheias na bacia do rio Guerenguê” (AUGUSTO, 2008). 

A porção hachurada da Figura 59 ilustra a bacia de contribuição das praças Clarim e 

Sentinela, que foram utilizadas para implantação de reservatórios de detenção. As praças 

funcionarão em cascata, com o objetivo de reter as águas superficiais e as drenadas pela rede 

local de drenagem complementar. 
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Considerou-se a praça Clarim (jusante) com um rebaixo de 1,1m e um orifício de descarga 

com área de 0,25m² e a praça Sentinela com um rebaixo de 1,5m e um orifício de descarga com 

área de 1,31m² (montante). As saídas dos reservatórios foram projetadas para trabalharem por 

gravidade, logo, sem auxílio de bombas. 

 

Figura 59 – Localização das células contidas na bacia de contribuição das praças Clarim e Sentinela. 

Adicionalmente, para mitigar os problemas de inundação presentes na região das células 

51, 52 e 53, foi previsto o aumento da capacidade hidráulica da rede de drenagem existente no 

local. As galerias representadas pelas células 880, 881 e 822, que anteriormente possuíam 

diâmetros de respectivamente 0,8m, 0,8m e 1m, passaram a ter 1,5m. 

Os hidrogramas obtidos na modelagem para os reservatórios das praças Sentinela e 

Clarim podem ser visualizados nos gráficos da Figura 60 e da Figura 61, respectivamente. O 

amortecimento dos reservatórios correspondeu à 79,2% e 78,3%. 
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Figura 60 – Hidrograma do reservatório da praça Sentinela. 

 
Figura 61 – Hidrograma do reservatório da praça Clarim. 

Observando os resultados apresentados na Tabela 18 percebe-se que há redução 

significativa do alagamento local, praticamente eliminando a mancha, que passa de 50cm para 

valores de 5 a 20cm, o que, no modelo, representa um alagamento até aproximadamente a altura 

do meio-fio. 
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Tabela 18 – Comparação das lâminas de alagamento para células próximas às Praças Clarim e Sentinela. 

Célula 
Lâmina de alagamento 

(C0) (m) 

Lâmina de Alagamento 

(C6) (m) 

Redução do nível 

d’água (%) 

51 0,17 0,13 23,53 

52 0,57 0,18 68,42 

53 0,58 0,18 68,97 

54 0,26 0,17 34,62 

55 0,42 0,16 61,90 

56 0,54 0,05 90,74 

57 0,20 0,17 15,00 

58 0,16 0,11 31,25 

59 0,35 0,06 82,86 

65 0,33 0,09 72,73 

66 0,34 0,20 41,18 

67 1,00 0,13 87,00 

68 0,24 0,08 66,67 

87 0,22 0,19 13,64 

88 0,36 0,12 66,67 

89 0,26 0,14 46,15 

Uma das vantagens dos reservatórios de detenção em praças é a multifuncionalidade da 

intervenção, pois além de auxiliar na mitigação de alagamentos locais, também possui aspectos 

paisagísticos e sociais que melhoram a qualidade de vida das pessoas da região. A utilização 

destes conceitos de forma ampla na bacia pode ajudar no controle de vazões e na redistribuição 

temporal e espacial das águas pluviais. 

No gráfico da Figura 62 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e de projeto C6. Como era esperado esse cenário não provocou mudanças 

significativas no nível da bacia. A porcentagem de áreas alagadas superiores a 0,50m caiu de 

36,56% do cenário atual C0 para 24,96% no cenário de projeto C4, uma redução de 31,74%. 

 

Figura 62 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto C6. 
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8.2.7 Cenário 7: Combinação do cenário 6 com o reservatório no rio Guerenguê 

O cenário 7 (C7) considera as intervenções propostas pelo cenário C6, com a implantação 

de um reservatório de detenção na região central da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna. O 

reservatório se localiza entre a Estrada dos Bandeirantes e o Rio Guerenguê, ao lado do 

Laboratório Roche e em frente ao aglomerado da Rua Vila Aurora, como pode ser observado 

na Figura 63. 

 

Figura 63 – Localização do reservatório Guerenguê, bacia do rio Guerenguê Arroio-Pavuna. 

O objetivo principal deste reservatório é mitigar as inundações remanescentes 

encontradas na região central da bacia, comportando os excedentes pluviais que ainda não 

foram controlados pelos outros mecanismos de controle de cheias propostos. 

O reservatório é off-line, aberto e funciona por gravidade. A água eflui através de uma 

galeria com exutório de 2,35m² e dispõe de dispositivo de comporta flap. Possui um volume de 

90.000m³, com uma profundidade de 3m. Foi dimensionado para atender as características do 

local, que possui cotas muito baixas. O gráfico da Figura 64 ilustra a curva de enchimento do 

reservatório. 
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Figura 64 – Hidrograma do reservatório do rio Guerenguê. 

Os dados de comparação para os pontos selecionados da bacia se encontram na Tabela 

19. 

Tabela 19 – Comparação entre os resultados obtidos nos cenários C0 e C7. 

Célula 

Localização da margem 

Final ímpar: margem direita 

Final par: margem esquerda 

Lâmina de 

alagamento 

(C0) 

(m) 

Lâmina de 

Alagamento 

(C7) 

(m) 

701 Rio Arroio Pavuna 0,51 0,2 

801 Rio Arroio Pavuna 0,55 0,16 

901 Rio Guerenguê 0,14 0,14 

1001 Rio Guerenguê 0,62 0,42 

1801 Rio Guerenguê 1,62 1,25 

2202 Rio Monjolo 1,05 1,21 

2401 Rio Monjolo 0,55 0,57 

2502 Rio Monjolo 0,85 0,84 

2001 Rio Engenho Novo 0,98 0,62 

3101 Rio Engenho Novo 1,62 1,29 

3302 Rio Engenho Novo 0,9 0,47 

3502 Rio Engenho Novo 0,77 0,55 

3200 Rio Engenho Novo 1,36 1,02 

3202 Rio Areal 1,56 1,22 

3801 Rio Areal 0,74 0,41 

4001 Rio Areal 0,88 0,65 

4501 Rio Areal 0,55 0,5 

4502 Rio Areal 0,53 0,47 

 

No gráfico da Figura 65 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e de projeto C7. 
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A porcentagem de áreas alagadas superiores a 0,50m caiu de 36,56% do cenário atual C0 

para 22,07% no cenário de projeto C4, uma redução de 39,62%. 

 

Figura 65 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto C7. 

8.2.8 Cenário 8: Combinação do cenário 7 com aplicação de telhados verdes 

A ideia da recomposição da vegetação original retirada do solo é trazida de volta com os 

conceitos de coberturas verdes, de forma que haja a mimetização de parte das propriedades 

superficiais originais. Para isto, esta tecnologia utiliza a cobertura das edificações, onde são 

implantadas camadas de vegetação, substrato, filtro, drenagem e impermeabilização, de modo 

a simular uma superfície de solo vegetado (CAETANO et al., 2010 apud GARRIDO NETO, 

2016). Como as áreas de coberturas representam extensa parcela da superfície dos centros 

urbanos, nos quais praticamente não existem muitos espaços para novas infraestruturas, as 

coberturas verdes podem ser consideradas como uma intervenção interessante para resolver 

problemas na escala da bacia hidrográfica (VERSINI et al., 2014 apud GARRIDO NETO, 

2016). 

A incorporação dos telhados verdes no modelo de células de escoamento terá como 

princípio a modificação do coeficiente de runoff das células tipo 2 (urbanizadas), conforme a 

metodologia desenvolvida na dissertação de mestrado “Telhados Verdes como técnica 

compensatória em drenagem urbana na cidade do Rio de Janeiro: Estudo experimental e 
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avaliação de sua adoção na bacia do rio Joana a partir do uso de Modelagem Matemática” 

(GARRIDO NETO, 2016). 

A metodologia consiste em estimar, para cada célula, os valores da área total da célula, 

da área de telhados existentes, e dos locais onde poderiam ser instaladas coberturas verdes e, 

posteriormente, ponderar o coeficiente de transformação de chuva em vazão (runoff), 

considerando a adoção de telhados verdes com o coeficiente de runoff mais favorável 

encontrado nos ensaios experimentais realizados pelo autor. 

Para o presente trabalho, área de telhados da bacia foi obtida através do shapefile de 

edificações disponibilizado pelo IPP, com dados referentes ao ano de 2013. Para 

compatibilização das informações obtidas neste arquivo com a situação atual da bacia, foram 

adicionadas as novas coberturas de forma manual.  

O autor atualizou os coeficientes de runoff segundo formulação apresentada na equação 

(8.1) e na (8.2). 

 

 𝐶𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎
𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

(𝐴𝐸𝑇𝑉 ∗ 𝐶𝑇𝑉) + (𝐴𝐸𝑇𝑇 ∗ 𝐶𝑇𝑇) + (𝐴𝑆𝐸 ∗ 𝐶𝑆𝐸)

𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 (8.1) 

Sendo: 

 𝐶𝑆𝐸 =
(𝐶𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 ∗ 𝐴𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿) − (𝐴𝑇 ∗ 𝐶𝑇𝑇)

𝐴𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎
 (8.2) 

 

Sendo: 

• 𝐶𝑐é𝑢𝑙𝑎
𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 é o coeficiente de escoamento, considerando a adoção de telhados verdes, que 

substituirá o existente; 

• 𝐴E𝑇𝑉 é a área de edificações com telhado verde (no presente estudo será equivalente à 60% da área 

de coberturas encontradas); 

• 𝐶𝑇𝑉 é o coeficiente de runoff do telhado verde (A eficiência dos telhados verdes no estudo quanto 

à absorção de água pluvial foi de 56% do volume precipitado comparado ao telhado convencional 

(telha), portanto arbitrou-se o runoff de 0,56); 

• 𝐴ETT corresponde à área das edificações com telhados tradicionais (telha); 

• 𝐶TT é o coeficiente de runoff do telhado tradicional (arbitrado em 0,90 segundo o artigo “Análise 

da Retenção Hídrica em Telhados Verdes a Partir da Eficiência do Coeficiente de Escoamento” 

(OHNUMA JR, ALMEIDA NETO e MENDIONDO, 2014), apresentado na Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos); 

• 𝐴SE é a área da célula que não possui edificações; 

• 𝐶SE é o coeficiente de runoff médio característico da área da célula sem nenhum tipo de cobertura; 
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• 𝐴TOTAL é a área da célula; 

• 𝐶𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 da 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 é o coeficiente de escoamento da célula existente, sem considerar a implantação 

de coberturas verde; 

• AT é a área total de telhados presente na célula; 

• Arestante da célula é a área sem telhados presente na célula. 

Após a atualização do coeficiente de runoff das células de escoamento, foi realizada a 

modelagem do cenário 8 e os resultados se encontram a seguir apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20 – Comparação entre os resultados obtidos nos cenários C0 e C8. 

Célula 

Localização da margem 

Final ímpar: margem direita 

Final par: margem esquerda 

Lâmina de 

alagamento 

(C0) 

(m) 

Lâmina de 

Alagamento 

(C8) 

(m) 

701 Rio Arroio Pavuna 0,51 0,19 

801 Rio Arroio Pavuna 0,55 0,16 

901 Rio Guerenguê 0,14 0,13 

1001 Rio Guerenguê 0,62 0,38 

1801 Rio Guerenguê 1,62 1,14 

2202 Rio Monjolo 1,05 1,18 

2401 Rio Monjolo 0,55 0,48 

2502 Rio Monjolo 0,85 0,77 

2001 Rio Engenho Novo 0,98 0,44 

3101 Rio Engenho Novo 1,62 1,30 

3302 Rio Engenho Novo 0,9 0,45 

3502 Rio Engenho Novo 0,77 0,56 

3200 Rio Engenho Novo 1,36 1,00 

3202 Rio Areal 1,56 1,2 

3801 Rio Areal 0,74 0,4 

4001 Rio Areal 0,88 0,66 

4501 Rio Areal 0,55 0,50 

4502 Rio Areal 0,53 0,47 

 

No gráfico da Figura 66 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e de projeto C8. 

A porcentagem de áreas alagadas superiores a 0,50m caiu de 36,56% do cenário atual C0 

para 17,28% no cenário de projeto C8, uma redução de 52,73%. As áreas com alagamentos 

mais severos também apresentaram diminuição, indo de 12,93% no cenário C0 para 9,57% no 

cenário de projeto, uma redução relativa de 26,00% 
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Figura 66 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto C8. 

A mancha de inundação para este cenário de projeto C8 encontra-se apresentada na Figura 

67. 
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Figura 67– Mancha de alagamento para a situação atual da bacia com projeto C8. 
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8.3 Avaliação de cenário futuro 

A variação hidrológica deste cenário considera a elevação do nível médio do mar (NMM), 

as marés meteorológicas (MM) a serem somadas ao NMM e o aumento das chuvas intensas 

para o tempo de recorrência de 25 anos. Os valores utilizados como referência foram obtidos 

no Relatório “R1 - Modelagens para Definição de Níveis Máximos nas Embocaduras Fluviais 

do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, Considerando Cenários de Mudanças Climáticas” do 

“Estudo Técnico de Apoio ao Desenvolvimento do Plano de Adaptação da Cidade do Rio de 

Janeiro às Mudanças Climáticas – EPA/PA” (ROSMAN, 2015). 

Dentre os possíveis cenários abordados no relatório supracitado, o escolhido para ser 

utilizado no presente estudo foi o Cenário de Adaptação Provável em 20140 nº6, que considera 

o NMM atual com o acréscimo de 0,10m (4mm/ano), a MM na forma senoidal de até 0,4m 

subindo por 4 dias e descendo por 4 dias e um acréscimo na chuva com tempo de recorrência 

de 25 anos de 10%. Esta configuração altera o nível d’água na lagoa de Jacarepaguá de 0,9m 

para 1,06m. 

A modificação da ocupação urbana levou em consideração o crescimento esperado para 

a bacia até o ano de 2040, a partir da extrapolação de dados do Instituo Pereira Passos (IPP). A 

projeção populacional foi obtida pelo método do crescimento aritmético, que estabelece um 

crescimento populacional segundo uma taxa constante. Este um método tem origem em uma 

premissa falsa, uma vez que não avalia o número crescente de pessoas que atingem, a cada ano, a 

idade reprodutiva. Entretanto, seus resultados são satisfatórios e por apresentar fácil aplicabilidade, 

é muito utilizado. Os dados obtidos para a cidade do Rio de Janeiro e para a Área de Planejamento 

4 são apresentados na Tabela 21. 

Tabela 21 – Projeção populacional aritmética para a cidade do Rio de Janeiro e AP4, baseado em dados 

do IPP. 

Ano 
População (nº hab.) 

Rio de Janeiro 

População (nº hab.) 

AP-4 

1991 5.480.778 526.302 

1996 5.551.538 575.992 

2000 5.857.904 682.051 

2010 6.320.446 909.955 

2040 7.646.238 1.515.723 

∆ (2010-2040) 20,97% 66,57% 

 

O impacto do aumento populacional nos escoamentos superficiais foi traduzido na 

modelagem matemática com o aumento do runoff em determinadas células de planície, pois 

esta modificação da ocupação urbana promove a impermeabilização dos solos, modificando as 

características de escoamento da região. Desta forma, considerou-se um aumento proporcional 



99 

de 66,57% no runoff das células localizadas na porção inferior da bacia Guerenguê. Não foram 

considerados o avanço na ocupação das encostas e as expansões dos aglomerados subnormais 

e das áreas industriais. 

8.3.1 Cenário 9: Ocupação futura (2040) sem projeto 

O presente cenário (C9) representa a ocupação futura da bacia em 2040, considerando 

aspectos relativos às mudanças climáticas e ao crescimento urbano com aumento da 

impermeabilização do solo. Neste cenário nenhuma obra de controle de cheias foi representada. 

Os dados de comparação para os pontos selecionados da bacia se encontram na Tabela 

22, abaixo. 

Tabela 22 – Comparação entre os resultados obtidos nos cenários C0 (atual) e C9 (futuro). 

Célula 

Localização da margem 

Final ímpar: margem direita 

Final par: margem esquerda 

Lâmina de 

alagamento 

(C0) 

(m) 

Lâmina de 

Alagamento 

(C9) 

(m) 

701 Rio Arroio Pavuna 0,51 0,20 

801 Rio Arroio Pavuna 0,55 0,16 

901 Rio Guerenguê 0,14 0,14 

1001 Rio Guerenguê 0,62 0,42 

1801 Rio Guerenguê 1,62 1,37 

2202 Rio Monjolo 1,05 1,20 

2401 Rio Monjolo 0,55 0,57 

2502 Rio Monjolo 0,85 0,84 

2001 Rio Engenho Novo 0,98 0,65 

3101 Rio Engenho Novo 1,62 1,29 

3302 Rio Engenho Novo 0,90 0,47 

3502 Rio Engenho Novo 0,77 0,55 

3200 Rio Engenho Novo 1,36 1,02 

3202 Rio Areal 1,56 1,22 

3801 Rio Areal 0,74 0,41 

4001 Rio Areal 0,88 0,65 

4501 Rio Areal 0,55 0,50 

4502 Rio Areal 0,53 0,47 

 

No gráfico da Figura 68 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atual e futuro C9. 

A porcentagem de áreas com alagamentos acima de 0,15m apresentou aumento neste 

cenário simulado de 5,75%, indicando que mais áreas da bacia passaram a sofrer alagamentos. 

As porcentagens de áreas alagadas superiores a 0,50m subiram de 36,56% do cenário atual C0 

para 40,23% no cenário futuro, um aumento de 10,03%. Os alagamentos mais severos, com 

lâminas superiores à 1,00m, sofreram um aumento em porcentagem de áreas alagadas de 

51,72%. 
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Os resultados observados já eram esperados, visto que o aumento da impermeabilização 

do solo com o processo de intensificação das ocupações urbanas promove maiores escoamentos 

superficiais. 

 

Figura 68 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0 (atual) e de projeto C9 

(futuro). 

Com as modificações inseridas no modelo, se obteve a mancha de inundação para o 

cenário futuro da bacia, que é apresentado na Figura 69. 
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Figura 69 – Mancha de alagamento para a situação futura da bacia para o TR25 anos. 
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8.3.2 Cenário 10: Ocupação futura (2040) com Projeto C8 

Na conjuntura deste cenário (C10), a evolução temporal da bacia considera a modificação 

da ocupação urbana na bacia, a elevação do nível médio do mar (NMM), as marés 

meteorológicas (MM) a serem somadas ao NMM e o aumento das chuvas intensas para o tempo 

de recorrência de 25 anos, tal como cenário anterior C9. Contudo, neste cenário, as 

modificações ocorrem em conjunto com as intervenções propostas no cenário C8. 

A piora da cheia e das condições de uso e ocupação do solo compromete pouco o projeto 

proposto, visto que ele ainda continua com resultados expressivos para mitigação dos 

alagamentos, quando comparado com a situação futura sem projeto. 

A Tabela 23 compara os resultados obtidos para a situação atual com o cenário 9. Os 

resultados para estes pontos de controle não foram muito significativos.  

Tabela 23 – Comparação entre os resultados obtidos nos cenários C9 (atual) e C10 (futuro). 

Célula 

Localização da margem 

Final ímpar: margem direita 

Final par: margem esquerda 

Lâmina de 

alagamento 

(C9) 

(m) 

Lâmina de 

Alagamento 

(C10) 

(m) 

701 Rio Arroio Pavuna 0,20 0,38 

801 Rio Arroio Pavuna 0,16 0,33 

901 Rio Guerenguê 0,14 0,14 

1001 Rio Guerenguê 0,42 0,42 

1801 Rio Guerenguê 1,37 1,24 

2202 Rio Monjolo 1,20 1,22 

2401 Rio Monjolo 0,57 0,56 

2502 Rio Monjolo 0,84 0,84 

2001 Rio Engenho Novo 0,65 0,58 

3101 Rio Engenho Novo 1,29 1,38 

3302 Rio Engenho Novo 0,47 0,58 

3502 Rio Engenho Novo 0,55 0,60 

3200 Rio Engenho Novo 1,02 1,11 

3202 Rio Areal 1,22 1,31 

3801 Rio Areal 0,41 0,50 

4001 Rio Areal 0,65 0,71 

4501 Rio Areal 0,50 0,53 

4502 Rio Areal 0,47 0,50 

 

No gráfico da Figura 70 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atuais (C0 – sem projeto e C8 – com projeto) e futuros (C9 - sem projeto e C10 - com 

projeto). 

As porcentagens de áreas alagadas superiores a 0,50m desceram de 40,23% do cenário 

futuro C9 para 24,71% no cenário futuro com projeto, uma diminuição de 38,58%. 

Para a situação com aumento da urbanização e agravamento das condições hidrológicas, 

o projeto proposto no cenário C8 apresenta uma perda de eficiência em seu funcionamento, 
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representado pelo resultado do cenário C10. Porém, esse impacto negativo é menor que o 

apresentado na comparação dos cenários sem projeto, na situação atual (C0) e na futura (C9). 

 

Figura 70 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0, C8, C9 e C10. 

8.3.1 Cenário 11: Ocupação futura (2040) com Projeto PDMAP3 

Na conjuntura deste cenário (C11-PDMAP3), foram consideradas as mesmas condições 

climáticas e de uso e ocupação do solo que as consideradas no cenário C10 e C9, porém com a 

introdução das medidas propostas no canário 3 do PDMAP (PDMAP3).  

A Tabela 24 compara os resultados obtidos para a situação futura PDMAP3 com o cenário 

9. 
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Tabela 24 – Comparação entre os resultados obtidos nos cenários C9 (atual) e C11 (futuro). 

Célula 

Localização da margem 

Final ímpar: margem direita 

Final par: margem esquerda 

Lâmina de 

alagamento 

(C9) 

(m) 

Lâmina de 

Alagamento 

(C11) 

(m) 

701 Rio Arroio Pavuna 0,20 0,24 

801 Rio Arroio Pavuna 0,16 0,18 

901 Rio Guerenguê 0,14 0,15 

1001 Rio Guerenguê 0,42 0,42 

1801 Rio Guerenguê 1,37 0,35 

2202 Rio Monjolo 1,20 0,95 

2401 Rio Monjolo 0,57 0,43 

2502 Rio Monjolo 0,84 0,94 

2001 Rio Engenho Novo 0,65 0,05 

3101 Rio Engenho Novo 1,29 0,58 

3302 Rio Engenho Novo 0,47 0,1 

3502 Rio Engenho Novo 0,55 0,49 

3200 Rio Engenho Novo 1,02 0,02 

3202 Rio Areal 1,22 0,02 

3801 Rio Areal 0,41 0,05 

4001 Rio Areal 0,65 0,58 

4501 Rio Areal 0,50 0,49 

4502 Rio Areal 0,47 0,46 

 

No gráfico da Figura 71 é apresentada a relação da porcentagem de alagamentos entre os 

cenários atuais (C0 – sem projeto e C8 – com projeto) e futuros (C9 - sem projeto e C11 - com 

projeto PDMAP). 

As porcentagens de áreas alagadas superiores a 0,50m desceram de 40,23% do cenário 

futuro C9 para 10,62% no cenário futuro com projeto PDMAP3, uma diminuição de 73,59%. 
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Figura 71 – Comparação da porcentagem de áreas alagadas entre os cenários C0, C8, C9 e C10. 

 

A Figura 72, Figura 73 e a Figura 74 apresentam, respectivamente, os gráficos da situação 

futura, sem projetos implantados (C9) e com os projetos previstos (C10 e C11-PDMAP3). 

Observa-se que os projetos ainda apresentam alguma eficiência quando comparados com a 

situação futura sem projeto. 

 

Figura 72 – Gráfico da porcentagem de áreas alagadas para a situação futura (2040) sem projeto (C9). 
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Figura 73 – Gráfico da porcentagem de áreas alagadas para a situação futura (2040) com projeto C10. 

 

 

Figura 74 – Gráfico da porcentagem de áreas alagadas para a situação futura (2040) com projeto (C11-

PDMAP3). 
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

De modo geral, as alternativas previstas pelo PDMAP apresentam-se mais eficientes 

quanto à redução das lâminas com níveis acima de 0,50m, tomadas como referência para 

avaliação de danos às edificações e seus conteúdos. O Cenário 3 do PDMAP, por exemplo, 

reduz em aproximadamente 80% as lâminas acima de 0,50m na bacia. Entretanto, isto se dá 

pela magnitude das intervenções propostas, tais como o aumento das seções de escoamento do 

rio Guerenguê-Arroio Pavuna em até 20m de largura, avançando sobre áreas urbanas 

consolidadas, e a introdução de reservatórios off-line de até 5m de profundidade em áreas baixas 

e úmidas da bacia, necessitando o uso de bombeamento para o seu funcionamento. Alguns 

destes reservatórios se mostram de difícil implementação prática. 

As propostas concebidas e adaptadas neste estudo tiveram como premissas a minimização 

dos possíveis impactos nas áreas urbanas consolidas, entendendo que análises tais como risco 

e resiliência a inundações, custo x benefício das intervenções, controle social, entre outras, 

precisam ser desenvolvidas, pelo fato de envolverem uma série de condicionantes complexas, 

assumindo maior escala de importância na concepção de projetos. Desta forma, todas as 

intervenções simuladas estão dispostas em locais públicos e não-ocupados, isto é, se 

caracterizam como soluções de drenagem com maiores garantias de obtenção dos resultados 

esperados. Além disso, o canal sofreu dragagens de limpeza e manutenção, mas as seções não 

foram alargadas, evitando mais remoções. 

Na configuração proposta neste trabalho como alternativa às medidas contidas no 

PDMAP, conseguiu-se chegar a uma redução de 52% das lâminas acima de 0,50m na bacia. 

Esse resultado foi considerado aceitável, principalmente pela maior factibilidade das 

intervenções propostas e pela redução da escala destas medidas, com consequente significativa 

redução esperada de custos. 

Entender o comportamento hidráulico da bacia hidrográfica e sua resposta aos eventos de 

precipitação intensa é de suma importância para a proposição de projetos de drenagem urbana. 

Diversas medidas de soluções para mitigação de cheias podem ser propostas nos projetos de 

drenagem e os projetos que apresentaram os melhores resultados para esta bacia em questão 

foram os que uniram as medidas de canalização com as de reservação. 

Existem problemas de alagamentos específicos dentro da bacia que necessitam de 

soluções locais, como é o caso da região nas proximidades das praças Clarim e Sentinela. Tais 

soluções podem associar aspectos paisagísticas e de bem-estar social para que a população 

utilize e se aproprie das medidas de intervenção aplicadas na cidade como um patrimônio a ser 

desfrutado. Essa consideração foi introduzida no projeto proposto e é um bônus em relação à 
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lógica macroscópica do PDMAP, que vê apenas grandes intervenções, sem uma apreciação de 

possíveis problemas de caráter mais local, que podem se beneficiar grandemente de soluções 

menores, também locais. 

Verifica-se, porém, a necessidade de realocação de moradias posicionadas em locais 

inadequados, como por exemplo, nas adjacências da calha principal do rio Guerenguê. Mesmo 

com todas as intervenções propostas para mitigação de cheias urbanas, estas regiões continuam 

apresentando alagamentos expressivos, o que coloca aquelas pessoas em situação de risco, não 

só pelas perdas materiais, como pela possibilidade de arraste das próprias casas e perda de vidas, 

em eventos extremos. Nesses casos, a remoção seria indicada, mesmo em uma lógica que se 

propunha mais conservativa em relação à urbanização implementada. 

Em termos de políticas urbanas, vislumbrar uma cidade resiliente às precipitações 

intensas sem que haja comunicação entre os diversos setores da administração pública é por si 

só um desejo paradoxal. Não há malha que se sustente sem um elo consolidado. Uma vez que 

se admita a necessidade de planejamento urbano integrado em cidades sustentáveis, o diálogo 

entre os gestores dos setores da administração pública é primordial. 

Cenários hidrológicos que consideram a possibilidade de as mudanças climáticas 

agravarem o quadro de inundação nas bacias hidrográficas urbanas devem ser incorporados no 

planejamento estratégico das cidades, de forma a se estabelecer parâmetros de projeto em favor 

da resiliência ao longo do tempo. Frente ao aumento do nível do mar e ao aumento da 

intensidade das chuvas, a adoção de medidas de infiltração e reservação atuam positivamente 

contra as mudanças climáticas, uma vez que podem ser percebidas como medidas adaptativas, 

que reorganizam os escoamentos e reduzem seu volume, demandando menos capacidade de 

rede e podendo aguardar tempos maiores até seu descarte final no corpo receptor. 

Visto que demais locais da bacia apresentam problemas localizados e de pequena escala, 

sugere-se, para uma solução completa do sistema de manejo de águas pluviais da bacia do rio 

Guerenguê-Arroio Pavuna, um projeto que contemple também a escala de microdrenagem, 

incorporando os aspectos urbanísticos de pavimentação e funcionamento hidráulico de 

dispositivos. 

O quadro crítico e frequente de inundações da bacia do rio Guerenguê-Arroio Pavuna 

requer também a adoção de medidas não estruturais que atuem na conscientização e 

convivência da população frente aos eventos de alagamento não mitigáveis. 
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