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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. 

 

DRENAGEM URBANA EM ARRAIAL DO CABO: A MODELAGEM 

HIDRÁULICA COMO FERRAMENTA NA TOMADA DE DECISÕES 

 

Miguel Fandiño Álvarez 

Dezembro/2018 

 

Orientadores: Marcelo Gomes Miguez; Aline Pires Veról; Bruna Peres Battemarco 

Curso: Engenharia Civil 

Este trabalho trata de dar resposta aos problemas de drenagem urbana no município de 

Arraial do Cabo, localizado no Estado do Rio de Janeiro, considerando a integração com 

o planejamento urbano a partir de um sistema de espaços livres como elemento 

estruturador da ocupação urbana. Os problemas de drenagem existentes ocorrem, 

principalmente, por se tratar de uma região de cotas baixas e sub-horizontal, em 

combinação com a existência de formações de grande declividade, agravados pela 

exploração do uso do solo não controlada. A região mais crítica é a do Distrito Sede, 

região central do município. Constrói-se uma modelagem matemática com o uso 

combinado dos programas MODCEL e QGIS, desenvolvendo-se uma metodologia 

própria com o propósito de ter uma ferramenta de apoio na tomada de decisões para a 

mitigação do problema de cheias. São avaliadas várias soluções para a redução da lâmina 

de água nas áreas mais críticas, mediante a análise dos resultados obtidos para cada 

Cenário proposto. Conclui-se assim, que realizando medidas de drenagem urbana 

sustentável, como o rebaixamento das praças da cidade para a criação de bacias de 

detenção, é possível reduzir os níveis de alagamento de forma considerável.  

 

Palavras chave: drenagem urbana, modelagem hidráulica, MODCEL, QGIS, Arraial do 

Cabo, planejamento urbano 
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for degree of Engineer. 

 

URBAN DRAINAGE IN ARRAIAL DO CABO: HYDRAULIC MODELING AS A 

TOOL IN DECISION-MAKING 

 

Miguel Fandiño Álvarez 

December/2018 

 

Advisors: Marcelo Gomes Miguez; Aline Pires Veról; Bruna Peres Battemarco 

Course: Civil Engineering 

This project aims to provide solutions to the problems with urban drainage problems in 

the city of Arraial do Cabo, located in the State of Rio de Janeiro, considering the 

integration with urban planning from a system of free spaces as a structuring element of 

urban occupation. The existing drainage problems occur mainly because it is a region of 

low and sub-horizontal, in combination with the existence of formations of great slope, 

aggravated by the exploitation of the use of the uncontrolled soil. The most critical region 

is the Sede District, the central region of the municipality. A mathematical modeling is 

constructed with the combined use of the MODCEL and QGIS programs, developing a 

proper methodology for the purpose of having a decision support tool for mitigation of 

the flood problem. Several solutions are evaluated to reduce the water depth in the most 

critical areas, by analyzing the results obtained for each proposed scenario. It is concluded 

that by carrying out sustainable urban drainage measures, such as lowering the town 

squares for the creation of holding basins, it is possible to reduce flood levels 

considerably. 

 

Keywords: urban drainage, hydraulic modeling, MODCEL, QGIS, Arraial do Cabo, 

urban planning  
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1. INTRODUÇÃO 

O avanço territorial das grandes metrópoles e a intensificação do seu adensamento 

populacional trazem a discussão da sustentabilidade do corrente modo de urbanizar. O 

processo de urbanização carrega consigo desafios em conjugar as demandas sociais, 

ambientais e econômicas, que por sua vez não são estáticas, mas variam ao longo do 

tempo e com as particularidades locais. Por isso, é necessário sempre repensar o 

planejamento da expansão urbana, considerando os fatores atuais e futuros, de forma a 

garantir um processo sustentável, ocupando coerentemente o território e respeitando 

também os limites do sistema natural. 

Quando se analisa os efeitos do crescimento desordenado sobre o setor de drenagem 

urbana, diversos são os impactos negativos. A remoção da vegetação e a 

impermeabilização que segue esse processo, para implantação da urbanização, a 

regularização de superfícies e a introdução de sistemas artificiais de drenagem modificam 

significativamente o padrão de escoamentos, produzindo maiores e mais rápidas respostas 

dos escoamentos superficiais e menores oportunidades de infiltração, o que resulta em 

incremento de vazões de pico, redução de vazões de base, redução do tempo de 

concentração da bacia e perda de ecossistemas fluviais (MIGUEZ, et al., 2015) 

A drenagem urbana constitui uma área muito importante do saneamento, pois é requisito 

para o desenvolvimento do Brasil e de outros países de regiões tropicais, que têm 

regularmente graves problemas de alagamentos durante os episódios de precipitação 

torrenciais, causando graves impactos econômicos e de qualidade de vida. Esses eventos 

se caracterizam por ter uma intensidade elevada e uma duração curta. São esses tipos de 

eventos os mais críticos para os sistemas de drenagem. 

As inundações urbanas geram danos a edificações e a equipamentos urbanos, degradam 

e empobrecem áreas sujeitas à inundação, geram perdas associadas à paralisação de 

negócios e serviços, interrompem a circulação de pedestres e de sistemas de transportes, 

são potenciais veículos de difusão de doenças, afetam e são afetadas pela coleta e 

disposição de esgotos e resíduos sólidos urbanos (MIGUEZ, et al., 2018). 

Os desastres causados por inundações e eventos hidrológicos em geral estão fortemente 

associados a falhas no sistema de drenagem urbana e à falta de preparação da cidade 

frente a ocorrência de um evento extremo que colapse o sistema de drenagem. 
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A Organização das Nações Unidas (ONU) em seu relatório de desastres climáticos 

(CRED, 2015), apresenta as inundações como maiores causadoras de desastres naturais 

no mundo entre os anos de 1995 e 2015, correspondendo a 43% do total (ver Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 – Porcentual dos desastres naturais ocorridos entre 1995 e 2015 (CRED, 2015) 

Como forma de mitigação desse grave problema, a visão tradicional do projeto de 

drenagem vem sendo modificada nas últimas décadas, por uma abordagem integrada de 

manejo sustentável das águas pluviais e planejamento do espaço urbano. 

 Motivação 

O interesse na elaboração do presente trabalho tem sua origem no desejo de realizar algo 

que tivesse utilidade prática e funcional dentro de um cenário real. Durante o curso de 

graduação, realizado na Universidad Politécnica de Madrid (UPM), na Espanha, foi 

realizado um projeto de construção completo, como requisito da instituição para seus 

alunos do plano de estudos anterior ao Tratado de Bolonha ou para os alunos de mestrado 

atuais, de entre os que me encontro. Nesse contexto, foi desenvolvido um projeto 

completo para dar resposta a um problema de abastecimento numa cidade que tem sua 

capacidade levada ao máximo. Após a realização do trabalho, que foi um grande desafio 

e requereu muito esforço, foi motivo de orgulho pelos resultados conseguidos, ao mesmo 

tempo em que se percebeu que se tratava de um projeto teórico, que talvez não se tornasse 

realidade, tendo em vista que não foi solicitado pela prefeitura da cidade espanhola 

Archena.  
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Como parte do curso, foi realizada uma atividade de intercâmbio acadêmico na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2018, quando, então, surgiu a 

oportunidade de realizar um novo Projeto de Conclusão de Curso. Houve a intenção de 

que este projeto fosse como o primeiro, no sentido de ser um importante desafio e a partir 

do qual se pudesse desenvolver um aprendizado importante, porém, desta vez, gostaria 

de ter a oportunidade de realizar algo que pudesse, de fato, ser implementado 

Além disso, outra razão que acabou sendo decisiva na escolha do tema deste trabalho, foi 

a intenção de deixar uma colaboração para o povo brasileiro, que tão bem me recebeu 

durante meu intercâmbio no Brasil. 

A drenagem urbana é uma área com a qual não havia ainda tido a oportunidade de me 

aprofundar antes de minha chegada à UFRJ. Aqui surgiu a conscientização sobre a 

gravidade dos problemas de drenagem urbana no Brasil, por conta das experiências 

cotidianas como morador do Rio de Janeiro. Assim surgiu o interesse na área e cursei a 

disciplina de Drenagem Urbana do curso da engenharia civil em 2018.1.  

Sempre tive muito interesse pelas matérias que envolvessem a gestão de recursos 

hídricos. Exemplo de isso é a minha formatura na ênfase de hidrologia pela UPM, e ter 

cursado matérias eletivas da UFRJ, que resultavam em complemento na minha formação 

recebida, como Transportes Aquaviários, na qual conheci o professor Marcelo Gomes 

Miguez, orientador do presente trabalho. Foi ele, após mostrar meu interesse na realização 

de um projeto real, que me ofereceu a oportunidade de participar do projeto de extensão 

Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário[1]. Este grupo tem a intenção de 

desenvolver diretrizes para o Plano Diretor do município de Arraial do Cabo, estado do 

Rio de Janeiro. O objetivo era que a colaboração estudasse a situação da drenagem urbana 

na cidade e que pudesse dar soluções técnicas e integradas na trama urbana, pois a 

fundamentação teórica do grupo trata da estruturação do território em base à criação de 

um sistema de espaços livres multifuncionais. Essa ideia se conecta com a nova ideologia 

sustentável da drenagem urbana, a qual trata se solucionar os problemas dos alagamentos 

mediante a retenção e armazenamento dos volumes de agua, em vez da sua canalização e 

lançamento rápido a jusante, como eram abrangidos os problemas tradicionalmente. 

Este grupo, formado principalmente por alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

(FAU/UFRJ), estava precisando de uma visão mais técnica dos problemas, com vistas à 
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elaboração de soluções que de fato mitigassem os problemas de alagamento. É nesse 

ponto que essa participação ganha importância, por ter capacidades para uso de software 

próprio da engenharia e Sistemas de Informação Geográfica, além de amplos 

conhecimentos sobre conceitos gerais de engenharia, de hidrologia e hidráulica, bem 

como de drenagem urbana, que acabava de adquirir. A personificação desta parceria entre 

a FAU/UFRJ e a Escola Politécnica/UFRJ, é feita pela Prof.ª Aline Pires Veról, 

coorientadora deste projeto. 

A Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo também assina este projeto de extensão. Tal 

fato me possibilitou desenvolver um trabalho cujos resultados poderão ser utilizados e 

aplicados dentro de um problema real.  

 Objetivos 

Desenvolver um modelo matemático de avaliação de cheias em Arraial do Cabo (RJ) para 

dar suporte à decisão no plano diretor municipal. 

 Objetivos específicos 

 Propor uma metodologia que combina o uso de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) e do software MODCEL, desenvolvido na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (MIGUEZ, 2001), para a criação do modelo matemático. 

 Realizar o diagnóstico de cheias do Distrito Sede de Arraial do Cabo, no estado 

do Rio de Janeiro. 

 Simular matematicamente cenários de intervenção e conceber um projeto para 

mitigar os graves problemas de micro e macrodrenagem. 

 Propor soluções que visem à redução dos alagamentos produzidos durante as 

cheias por meio do manejo sustentável de águas urbanas, com a apreciação de 

sistema de espaços livres como elemento estruturador do território (TARDIN, 

2008). 

 Auxiliar a construção de um Sistema de Espaços Livres (SEL) que dê suporte a 

prevenção e mitigação do risco de inundação, assim como a preservação do 

ambiente natural e a possibilidade de ofertas de serviços multifuncionais para a 

cidade. 

 Embasar propostas para a revisão do Plano Diretor de Arraial do Cabo orientando 

soluções para a redução de alagamentos integrada com uma revitalização dos 

espaços livres. 
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 Objetivos pessoais 

 Contribuir na resolução de um problema real, relacionado à engenharia e à gestão 

de recursos hídricos, que dê resposta a uma demanda da sociedade. 

 Devolver ao povo brasileiro uma parte de todo o conhecimento recebido durante 

o intercâmbio realizado, mediante a entrega de um trabalho que, de fato, possa 

ajudar alguém. 

 Interagir dentro de uma equipe multidisciplinar, com objetivos comuns, e com 

nacionalidade diferente à minha, aumentando, assim, minha experiência 

multicultural. 

 Metodologia 

Neste trabalho, adquire uma importância relevante a parte correspondente à metodologia 

empregada durante a criação da ferramenta computacional tendo em vista seu caráter 

inovador, que combina o uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e do software 

de modelagem hidrodinâmica de cheias desenvolvido na UFRJ, conhecido como 

MODCEL, como ilustrado na Figura 1.2 

 

Figura 1.2 – Uso combinado de softwares empregado na modelação. Fonte: o autor 

A metodologia empregada neste trabalho pode ser dividida, de forma resumida, nas 

seguintes etapas: 

1. Análise das informações existentes, relacionadas à topografia, hidrologia e 

urbanização. 

2. Divisão de células considerando o uso de SIG aliado ao MODCEL. 

3. Definição do arranjo topológico. 

4. Entrada de dados no modelo. 

5. Cálculo e aplicação das condições de contorno e iniciais. 
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6. Calibração do modelo. 

7. Proposição de cenários para mitigação das cheias em Arraial do Cabo (RJ). 

8. Modelação dos cenários.  

9. Análise de resultados. 

As informações requeridas podem se considerar classificadas em 4 tipos: 

 Informações cartográficas: nos permitem trabalhar dentro de um programa GIS 

mediante arquivos georreferenciados. 

 Informações técnicas: vão definir os coeficientes e valores de geometria que 

devem ser colocados nas diferentes células dentro das tabelas de atributos. 

 Informações sobre alagamentos: níveis de água atingidos durante o evento de 

calibração. 

 Informações hidrológicas: condições de contorno ou iniciais que devem ser 

impostas no modelo topológico, mediante o uso do programa de modelização 

MODCEL. 

No primeiro programa que se sugere usar, o QGIS, se realizam as operações de: 

entendimento do escoamento da área de drenagem, a partir da topografia e conhecimento 

dos obstáculos, divisão da área em células de escoamento, e incorporação das 

informações numéricas em cada uma delas. 

Após o termino da construção do modelo, ele vai ser submetido a certas condições iniciais 

e de contorno. Em primeiro lugar, se precisam das informações hidrológicas durante o 

evento de calibração, do qual conhecemos os níveis de alagamento acontecidos na 

realidade. É dentro do MODCEL que são colocadas essas condições e obtidos uns 

resultados, que devem ser comparados com os alagamentos realmente acontecidos nesse 

evento. Durante o processo de calibração, alguns parâmetros são modificados, e até a 

topologia pode ser aperfeiçoada, com o objetivo de os resultados coincidirem para esse 

evento de calibração. Se avisa que pode ter mais de um evento de calibração, e que 

maiores informações dão como resultado um modelo mais preciso, que representa com 

maior fidelidade a situação real. 

Terminado o processo de calibração, já se dispõe da ferramenta computacional capaz de 

predizer resultados sobre drenagem, tanto níveis de alagamento quanto as vazões 

circulantes ao longo do tempo. Então resulta interessante, aplicar ao modelo calibrado 
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umas condições iniciais e de contorno chamadas de projeto, que correspondem a um 

determinado tempo de recorrência, habitualmente de 25 anos. Por último, os resultados 

obtidos podem ser representados graficamente no Microsoft Excel ou geograficamente 

de novo no QGIS, mediante a exportação dos arquivos shapes. 

Para a construção dos diferentes cenários de mitigação, são analisados os resultados do 

cenário Nº 0 ou cenário atual. Isto pode ajudar na identificação de lugares críticos que 

podem reduzir a lâmina de água. Então se procede numa modificação do modelo para 

representar essas medidas propostas, e após, são impostas novamente as condições de 

projeto, comparando os resultados com os atuais, com o objetivo de verificar e quantificar 

a melhoria atingida. 

No capítulo 4 esta metodologia será apresentada de forma completa, podendo ser aplicada 

em outros estudos de drenagem. 

 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho é divido em 8 capítulos, como descrito a seguir: 

O Capítulo 1, aqui apresentado, introduz o trabalho, apresentando seus objetivos, 

metodologia resumida e estrutura do trabalho. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, na qual são apresentados: uma introdução 

histórica da relação entre a água e as cidades, com destaque para a drenagem urbana e sua 

evolução ao longo do tempo; drenagem sustentável, relacionando-a com o conceito de 

sistema de espaços livres como estruturador do território. 

O Capítulo 3, por sua vez, apresenta o caso de estudo selecionado: o município de Arraial 

do Cabo, na Região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro. Inicia-se pela exposição da 

conexão entre este estudo e o Projeto de Extensão Urbanismo_Solidário [1], cadastrado 

na UFRJ. Em seguida, apresenta-se a identidade cultural da cidade ilustrando seus 

atributos biofísicos, socioculturais e urbanos. Ao final do capítulo se realiza uma análise 

crítica sobre o sistema de drenagem urbana do município, tendo como base as 

informações levantadas durante a visita de campo, realizada no mês de julho de 2018, e 

se apresentam diretrizes básicas para elaboração do plano municipal de saneamento 

básico, no que tange à drenagem urbana. 
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O Capítulo 4 apresenta a metodologia proposta no trabalho, e de aplicação na construção 

de modelos matemáticos de cheias. Pretende-se assim, ser um documento de ajuda ao 

modelados. Este capítulo é estruturado seguindo as diferentes fases necessárias para a 

concepção do modelo, quais sejam: análise do modelo físico e das informações coletadas 

em documentos existentes e em visita de campo; metodologia desenvolvida com o 

software GIS para a divisão das células de escoamento e as tabelas com os dados de 

entrada; a metodologia seguida no software de cálculo hidrodinâmico, passando desde a 

imposição das condições iniciais e de contorno até as correções feitas durante a fase de 

calibração do modelo. 

Depois, o capítulo 5 indica como foi aplicada essa metodologia ao modelo matemático 

de drenagem no Distrito Sede de Arraial do Cabo. A estrutura do capítulo é coincidente 

com a estrutura da metodologia proposta, começando pelo entendimento do escoamento 

em Arraial do Cabo, incluindo a aplicação pratica dos softwares empregados, e 

terminando com a calibração do modelo. Neste capítulo se incluem todas as hipóteses 

realizadas e valores adotados. 

Terminando, o Capítulo 6 apresenta os resultados alcançados no estudo. Assim, 

começando pela simulação do cenário atual e a análise dos seus resultados, descreve-se 

como foi feita a seleção de alternativas e as propostas de mitigação dos alagamentos. Em 

seguida são apresentados os resultados da simulação do cenário proposto como solução 

dos problemas de alagamento na cidade de Arraial do Cabo.  

Por último, no capítulo 7, são apresentadas as conclusões do presente trabalho. Aqui se 

interpretam os resultados alcançados, comprovando o cumprimento do alcance e dos 

objetivos propostos no começo do trabalho. 

Para terminar o trabalho, o capítulo 8 mostra a bibliografia consultada durante o estudo.  

A estrutura do trabalho é esquematizada na Figura 1.3. 
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Figura 1.3 – Estrutura do trabalho. Fonte: o autor 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, é apresentada a base conceitual que norteou as decisões neste projeto 

acerca da construção dos cenários de estudo, a partir da compreensão da relação do 

homem e o ciclo hidrológico, e da necessidade de espaços livres no meio urbano. 

 Relação entre água e cidade 

A relação entre água e cidade ocorre desde o surgimento das primeiras civilizações, que 

surgiram vinculadas à presença de um corpo hídrico, seja este um rio ou o próprio mar. 

Com isso, se favorecia a disponibilidade de água de abastecimento e para irrigação, a 

existência de terras férteis para agricultura, a possibilidade de estabelecer rotas comerciais 

fluviais e marítimas e a proteção conferida pelo rio como barreira natural. (MIGUEZ, et 

al., 2015) 

Um exemplo pode ser visto na importância do rio Nilo, fundamental no desenvolvimento 

do império Egípcio e, posteriormente, como provedor de terras férteis que abasteciam de 

grãos o Império Romano. 

 Crescimento populacional 

Já no século XIX, com as profundas transformações nas sociedades inseridas pela 

Revolução Industrial, o desenvolvimento das cidades se tornou cada vez mais rápido, com 

um consequente aumento da população urbana. No Brasil, a urbanização ganhou 

intensidade somente a partir da década de 1950, com um crescimento desordenado e sem 

planejamento. 

Esse crescimento acelerado é desequilibrado em relação aos atributos biofísicos, bióticos 

e abióticos, socioculturais (elementos e processos relacionados aos valores e à vida da 

população local), e urbanos (elementos e processos relacionados aos assentamentos e 

infraestrutura viária e de serviços). Entre os desequilíbrios gerados, podem ser 

constatados: a construção de assentamentos e infraestruturas pouco sensíveis aos atributos 

biofísicos e socioculturais do sítio, carências de espaços livres públicos, fragmentação de 

ecossistemas, excessivo consumo do solo para a construção de assentamentos, a 

existência de espaços livres residuais derivados da construção de assentamentos e 

infraestruturas, etc. 
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Assim, cresce uma ocupação sem urbanidade, configurando um alto grau de 

adensamento, e se expandindo sem planejamento e sem acesso aos serviços urbanos 

básicos. Esta ocupação sofre a precariedade de infraestrutura e retrata problemas 

socioeconômicos, ao mesmo tempo que muitas vezes divide o espaço com a cidade 

formalmente planejada, onde, por sua vez, se concentram os investimentos públicos 

(GROSTEIN, 2001). 

Em resposta a esse desafio, surge a necessidade de planejar antecipadamente o espaço 

urbano, a fim de garantir conforto e segurança aos seus habitantes e a estabilidade e 

preservação do ambiente que os acolhe. 

 Problemas na drenagem 

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

de sistemas de drenagem urbana. Esta interação se manifesta em dois modos principais: 

a abstração das águas do ciclo natural para abastecimento e a impermeabilização das 

superfícies, desviando as águas de chuva dos sistemas naturais de drenagem para sistemas 

artificiais (BUTLER, et al., 2004). 

O processo histórico de urbanização descontrolada é um dos principais responsáveis pelos 

problemas causados pelas inundações urbanas, grande desafio enfrentado pelas cidades 

na atualidade. As cheias dos rios são fenômenos naturais e sazonais, com importante papel 

ambiental. No entanto, a ocupação urbana altera características importantes no seu 

processo natural, aumentando sua intensidade e frequência e tornando maior o seu risco 

associado, no que diz respeito à presença de pessoas, construções e atividades 

econômicas. 

Como ressaltado por Tucci (1993), enquanto a população de maior poder aquisitivo tende 

a habitar os locais mais seguros, a população carente ocupa as áreas de alto risco de 

inundação, provocando problemas sociais que se repetem por ocasião de cada cheia. 

A falsa segurança transmitida por locais com baixa frequência de inundações faz com que 

a população despreze o risco e aumente a densificação nas áreas inundáveis. As áreas hoje 

desocupadas devido a inundações sofrem considerável pressão para serem ocupadas. As 

inundações urbanas vão desde problemas localizados de microdrenagem, alagando ruas e 

afetando pedestres e o tráfego, até a inundação de grande parte da cidade, quando ambos 

os sistemas de micro e macrodrenagem falham. Como apresentado por Carneiro e Miguez 
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(2011), estes problemas podem acarretar prejuízos materiais aos edifícios e seus 

conteúdos, danos à infraestrutura urbana, a necessidade de realocação de pessoas, a 

proliferação de doenças de veiculação hídrica, a deterioração da qualidade da água, entre 

outros.  

A substituição da vegetação natural por áreas impermeabilizadas modifica as parcelas do 

balanço hídrico da região, diminuindo a infiltração e aumentando o escoamento 

superficial (ver Figura 2.2), com aumentos em até 6 vezes nas vazões máximas de cheia 

(LEOPOLD, 1968). Além disso, a impermeabilização propicia um aumento da 

velocidade do escoamento pela diminuição das retenções superficiais e na vegetação, 

podendo-se dizer, então, de forma geral, que o resultado desta modificação tende a 

aumentar e adiantar o pico de uma cheia (ver Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Efeito da urbanização no hidrograma da bacia (MIGUEZ, et al., 2015) 

 Lista de impactos 

Miguez et al. (2015) citam alguns dos principais impactos antrópicos agravantes dos 

eventos de inundação e suas consequências. 

 Retirada da cobertura vegetal: 

Potencialização dos processos erosivos, assoreamento dos rios, diminuição da calha 

fluvial, diminuição da capacidade de vazão do canal; diminuição da capacidade de 

amortecimento das cheias; diminuição do processo de evapotranspiração; aumento do 

volume e da velocidade do escoamento superficial. 

 Impermeabilização do solo: 
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Diminuição do processo de evapotranspiração; redução do potencial de infiltração e da 

recarga dos aquíferos; aumento e aceleração do escoamento superficial. 

 Canalização: 

Aumento da calha principal (reduz a probabilidade de inundação local), aceleração do 

escoamento a jusante. 

 Ocupação de áreas potencialmente alagáveis: 

Redução da capacidade de condução de vazão do canal, quando as margens e o leito 

secundário são ocupados; aumento da quantidade de resíduos na calha dos rios e 

exposição das pessoas às inundações. 

 Favelização: 

Retirada da cobertura vegetal; diminuição da capacidade de vazão do canal; aumento da 

quantidade de resíduos sólidos e carga orgânica no sistema de drenagem, exposição crítica 

dessas comunidades ao risco de inundação e acidentes maiores. 

 Descarte de Resíduos Sólidos: 

Acúmulo de partículas em pontos de estrangulamento do escoamento, redução da 

capacidade de condução de vazão do trecho, aumento nos níveis de água na calha do rio 

e aumento na frequência de inundações nos trechos acima deste ponto. 

 Intervenções urbanas físicas nos cursos de água: 

Diminuição da capacidade de condução de vazão, aumento do efeito de remanso para 

montante. 
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Figura 2.2 – Alterações no balanço hídrico provocadas pela urbanização (BALLARD, 2015) 
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 Controle de inundações e soluções 

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

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

favorecimento da infiltração e a oferta de áreas de retenção e armazenamento, mais 

harmonioso tende a ser este convívio, inclusive com a possibilidade de revitalização da 

paisagem urbana. 

Uma combinação de ações, que podem ser tanto estruturais quanto não estruturais visam 

minimizar e reduzir as consequências das cheias urbanas. 

Deve-se ter em mente que não há como controlar totalmente as inundações, pois se tratam 

de efeitos de origem natural. Sendo assim; as medidas sempre visam minimizar as suas 

consequências 

As medidas estruturais são aquelas que visam introduzir modificações físicas na rede de 

drenagem e sobre a paisagem urbana da bacia (CARNEIRO E MIGUEZ, 2011) com o 

intuito de modificar a relação da cidade com seus escoamentos. As medidas não 

estruturais estão focadas na educação ambiental, em sistemas de alerta e planejamentos 

mais restritivos do uso do solo, entre outras ações, sem finalidade de ação direta para 

modificação dos escoamentos. 

É importante ressaltar que soluções estruturais como ampliação da calha dos rios, através 

do seu aprofundamento ou alargamento, ou a construção de reservatórios e diques, por 

exemplo, são soluções que podem ser evitadas com o planejamento da ocupação urbana. 

Estas medidas da drenagem tradicional acabam tendo um caráter local, transferindo os 

problemas para jusante, e ainda agravando as inundações em outras áreas da bacia 

(TUCCI, 1993). 

Além disso, o desenvolvimento das cidades sem controle e planejamento aumenta os 

volumes de água a serem captados pela rede de drenagem existente devido ao aumento 

das áreas impermeáveis na bacia. Desta forma, se tornam necessários cada vez mais 

investimentos visando a adequação da rede de drenagem às novas vazões, com obras que 

geram transtornos para a população de uma maneira geral. 

Hoje são abordadas novas perspectivas de caráter mais sustentáveis e mais integradas 

com o meio ambiente, mas também levando em conta as questões sócias e econômicas 

que não podem ser mais desconsideradas. Conforme apresentado por Miguez et al. 
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(2015), elas buscam soluções sistêmicas para a bacia, com intervenções distribuídas, 

procurando resgatar padrões de escoamento próximos daqueles anteriores à urbanização. 

Medidas de armazenamento de água e incremento da infiltração aparecem como 

alternativas para compensar as principais modificações introduzidas pela urbanização 

sobre o ciclo natural da água. 

Principalmente em países em desenvolvimento, que sofreram pela urbanização tardia e 

sem controle, deve-se buscar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a gestão 

urbana, implantando infraestruturas mais adaptáveis e resilientes, e mitigando os riscos 

de inundação presente e futuro (MIGUEZ, et al., 2015). 

  Drenagem urbana sustentável 

Desenvolvimento Sustentável é definido no Relatório Brundtland (1987), com título 

“Nosso Futuro Comum”, como o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações em satisfazer suas próprias 

necessidades” (BRUNDTLAND, 1987). 

Tradicionalmente, a drenagem é definida como o “conjunto de elementos, interligados 

em um sistema, destinados a recolher as águas pluviais precipitadas sobre uma 

determinada região, conduzindo-as, de forma segura, a um destino final” (MIGUEZ, et 

al., 2015). Hoje é amplamente reconhecido que a abordagem convencional de gestão das 

águas urbanas é altamente inadequada para lidar com problemas de sustentabilidade 

atuais e futuros. 

A partir dos anos 1990, o desenvolvimento sustentável da drenagem urbana começou a 

mudar as perspectivas das medidas corretoras. O tratamento da drenagem urbana, a partir 

deste novo sistema, visa substituir as grandes estruturas dos projetos de controle de 

inundações convencionais, por pequenas medidas espalhadas por toda a bacia 

hidrográfica, atuando na fonte da geração do escoamento. Deste modo, a prática de coleta 

e disposição das águas pluviais, o mais rápido possível, tem dado lugar a aplicação de 

tecnologias mais abrangentes, capazes de reduzir o pico de inundação, controlar a 

poluição e melhorar a comodidade (ARGUE E PEZZANITI, 1999). 

Desta forma, a perspectiva da sustentabilidade associada à drenagem urbana introduz uma 

nova abordagem para as ações, pautada no reconhecimento da complexidade das relações 

entre os ecossistemas naturais, o sistema urbano artificial e a sociedade (POMPÊO, 2000) 
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Este conceito promove as medidas de drenagem urbana não só como controle de 

inundações, mas também como potenciais ganhos paisagísticos, ambientais e econômicos 

melhorando o desenho urbano da cidade. 

 Medidas convencionais de controle de inundações  

As medidas de controle de inundações podem ser divididas na escala de macrodrenagem 

e de microdrenagem. 

A macrodrenagem é composta por rios, córregos, canais e grandes galerias. A 

microdrenagem nasce pós urbanização, é formada pelos loteamentos e áreas públicas que 

transportam suas águas escoadas em direção à uma rede principal de macrodrenagem. 

Fazem parte dela as ruas, sarjetas e galerias, por exemplo. 

Tendo em vista este conceito de escala de interesse, podemos partir ao necessário para o 

desenvolvimento de um projeto de controle de cheias tradicional. Simons (1977) destaca 

que fazem parte do projeto de controle de inundações medidas estruturais e não 

estruturais. As medidas estruturais são alterações diretas nos elementos da drenagem 

urbana (SIMONS, 1977). 

 Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável (Sustainable Urban Drainage Systems 
– SUDS) 

Com a integração entre os conceitos de drenagem urbana e de desenvolvimento 

sustentável, novas maneiras de tratar os problemas de cheias urbanas se desenvolveram, 

entre elas os Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável ou simplesmente SUDS. 

Os projetos de SUDS buscam reduzir os escoamentos superficiais a partir de estruturas 

de controle da água pluvial em pequenas unidades (MIGUEZ, et al., 2015). Desta forma, 

o controle dos escoamentos superficiais realizado na fonte diminui a necessidade de 

grandes estruturas de controle na calha dos rios. 

Este conceito pode ser dividido em três amplos grupos, com os seguintes objetivos 

(CHARLESWORTH, 2003): 

 Reduzir a quantidade de escoamento do local (técnicas de controle de origem); 

 Diminuir a velocidade do escoamento, permitindo infiltração (sistemas de 

transporte permeáveis); 

 Promover um tratamento passivo para coletar a água superficial antes de sua 

descarga no solo ou curso d´água (fim dos sistemas de tubulação). 
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De modo geral, o sistema de drenagem urbana sustentável busca retomar as características 

e condições naturais do ciclo hidrológico antes da urbanização (OLIVEIRA, 2017). 

A seguir são apresentados os elementos básicos de projetos de SUDS, publicados pela 

Construction Industry Research and Information Association, no ano de 2007: 

 Faixas de filtração 

 Valas de infiltração 

 Bacias de infiltração (Figura 2.4) 

 Bacias de retenção 

 Bacias de detenção 

 Charcos artificiais 

 Trincheiras de filtração 

 Dispositivos de infiltração 

 Pavimentos permeáveis 

 Telhados verdes (Figura 2.3) 

Os sistemas de drenagem sustentáveis oferecem benefícios que o sistema convencional 

não abrange, tais como: proteção e melhoria da qualidade da água e biodiversidade nos 

cursos d’ água urbanos; proteção da população e de propriedades contra inundações; e 

minimização da utilização dos recursos naturais, permitindo que as operações a longo 

prazo sejam adaptáveis para requerimentos futuros (CHARLESWORTH, 2003).  

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

princípios ecológicos do SUDS a partir do final da década de 90. Segundo Poleto (2011), 

porém, os planos encontraram fortes dificuldades para implantação destes sistemas; um 

dos principais é quanto a população ribeirinha, que, além de estar em péssimas condições 

de moradia, impede ou dificulta as obras de drenagem. Nos Planos Diretores, as questões 

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

frequentes de erosões e inundações recorrentes anualmente nas bacias urbanas (POLETO, 

et al., 2011). 

Além disso, segundo Miguez et al. (2015) as medidas de drenagem urbana sustentável, 

ainda que sejam efetivamente aplicadas na paisagem urbana e mais adaptáveis a 

mudanças futuras do que as medidas tradicionais, podem perder eficiência e inclusive 
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falhar no longo prazo, se não são corretamente integradas com o planejamento urbano, 

principalmente com o controle do uso do solo. 

 

Figura 2.3 – Exemplo de instalação de um telhado verde em residência. Fonte: Ecotelhado – 
Soluções em Infraestrutura Verde LTDA 

 Melhores Práticas de Gestão (Best Management Practices – BMP) 

Esta perspectiva foca não só em reduzir a quantidade de água que escoa, mas também 

reduzir a poluição e melhorar a qualidade dessas águas, por meio de medidas tanto 

estruturais para oferecer armazenamento temporário e tratamento de águas pluviais 

(infraestruturas de controle) quanto não estruturais como técnicas de tratamento de 

escoamento de águas pluviais que usam medidas naturais para reduzir os níveis de 

poluição minimização do uso de fertilizantes químicos e pesticidas, entre outras. 

 Desenvolvimento de Baixo Impacto Hidrológico (Low Impact Development – 
LID) 

Além dos SUDS e das BMPs, também aparece outro conceito que defende a 

sustentabilidade dos projetos de controle de inundações. É o caso do Desenvolvimento de 

Baixo Impacto ou LID (Low Impact Development). 

Tenta reduzir o custo da gestão das águas urbanas focando em controles na origem (ou na 

fonte) para diminuição da geração de escoamentos. O objetivo é simular 

(aproximadamente) as condições originais de infiltração e armazenamento das bacias 

antes da urbanização. 
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São práticas do LID medidas estruturais tais como bacias de retenção, medidas de 

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

contaminação na fonte, desenhos alternativos de rodovias e edifícios para minimizar a 

impermeabilização e maximizar o uso dos solos permeáveis e da vegetação, além de 

programas de educação para promover novas atividades (ELLIOTT, et al., 2007). 

 

Figura 2.4 – Exemplo de uma bacia de infiltração em planta (BALLARD, 2015) 

A partir das discussões apresentadas, pode-se perceber que, com o surgimento de práticas 

a fim de promover uma solução que busca recuperar parte do ciclo hidrológico natural, o 

conceito de drenagem urbana incorpora também atividades de infiltração, sempre que 

possível, e de armazenagem, configurando assim o conceito de drenagem urbana 

sustentável 

Tais medidas podem ainda integrar o ambiente urbano de forma harmônica, configurando 

áreas de lazer em tempo seco e, assim, assumir características multifuncionais, com o 

bônus da melhoria do ambiente em que ela se insere (MIGUEZ, et al., 2015).  

 Sistema de espaços livres 

No processo de ocupação do solo, o homem é protagonista na criação de paisagens sobre 

o ambiente natural. Sendo esta intervenção antrópica total ou parcial, o homem que 

conquista uma terra exerce sua presença, marcando este local com características de suas 

atividades sociais, culturais e econômicas. A morfologia da paisagem será, portanto, 

resultado da interação dos sistemas geológicos, climáticos e antrópicos (MAGNOLI, 

2006). 



39 
 

 
 

Assim, com a antropização, transformações significativas ocorrem na paisagem, gerando 

impactos diversos ao meio ambiente. Porém, o grau do impacto gerado está diretamente 

relacionado ao modelo de urbanização. Quando esse não é pautado em ideais sustentáveis, 

tanto o sistema natural quanto a população sofrem com consequências desastrosas. Ian L. 

McHarg, que publicou o livro “Design with Nature” (1995) tratando da avaliação e 

planejamento da paisagem, critica a forma como o homem tem modificado a natureza. 

Ele aponta a necessidade do tratamento da paisagem como sistema ecológico, sendo 

imperativo compatibilizar processos sociais e naturais ao planejamento, propondo um 

programa prático para uma nova e saudável relação entre natureza e ambiente construído. 

Isso deve ocorrer através da compreensão dos processos que configuram a paisagem, 

tentando utilizá-los como fundamento para um planejamento eficiente (McHARG, 1995). 

Uma situação de drenagem urbana sustentável implica que sistemas de drenagem urbana 

devem ser planejados de forma integrada com o crescimento urbano, com a demanda de 

que soluções de drenagem sejam agregadas com a paisagem urbana (MIGUEZ, et al., 

2015) 

Os espaços livres, as edificações e as redes de infraestrutura são os elementos basilares 

de todas as cidades. Espaço livre é, por definição, toda área não edificada que possui forte 

potencial como um elemento estruturador do território (TARDIN, 2008). O termo espaço 

livre é impregnado de múltiplos significados sendo geralmente associados ao meio 

urbano onde se definem pelo perfil de propriedade, acessibilidade ou uso, como públicos 

ou privados, minerais ou vegetados, associados às funções múltiplas de preservação, 

recreação, convívio, circulação (RONCAYOLO, 2002). 

Para tanto, é necessária uma visão sistêmica e integrada. Tal abordagem deve avaliar a 

cidade de forma a associar questões ambientais e infraestrutura urbana, reavaliar políticas 

públicas no tocante ao uso e ocupação do solo e buscar a adoção de padrões urbanísticos 

adequados para a mitigação ou prevenção do risco de inundação. Possibilitar um sistema 

de espaços livres, através do ordenamento do solo, que podem assumir funções 

multifuncionais - ambiental, de infraestrutura e de lazer - pode ser a resposta para tal 

questão. 

Segundo Tardin (2008), de modo geral, ordenar o território de forma segmentada, sem a 

devida preocupação com seus recursos, em especial pelos espaços livres, é um dos fatores 
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que caracterizam a dissipação urbana das metrópoles atuais, cuja urbanização se 

dissemina sem fronteiras e sem atenção às necessidades coletivas, ocasionando todo um 

desequilíbrio. 

De acordo com a autora, que defende o sistema de espaços livres como diretriz do 

ordenamento do território, o que permite pensar a construção da paisagem de “dentro para 

fora”. Este pensamento baseia-se na transformação desses espaços da cidade, muitas 

vezes negligenciados, em espaços cheios de significado, capazes de serem 

reestruturadores do território, demonstrando que a infraestrutura e as pressões 

imobiliárias não são a única lógica possível de urbanização. 

Dentro dessa perspectiva, busca-se a mitigação dos impactos ambientais gerados pelo 

intenso processo de urbanização e, por outro lado, busca-se o estabelecimento de um 

padrão de desenvolvimento urbano que reconhece a necessidade de coexistência, ou seja, 

o ambiente natural coexiste com o ambiente urbano, ao contrário do que é comumente 

visto, em que um sobrepõe-se ao outro. Essa coexistência é preponderante para a mudança 

no modelo de urbanização atual. 

Todavia, com o crescimento das cidades, torna-se comum a escassez de áreas livres que 

possam atender as funções social, cultural, ambiental e de infraestrutura, por isso, há a 

preocupação de otimizar os espaços livres. Essa otimização pode ser alcançada através da 

concepção de espaços multifuncionais. (GROSTEIN, 2001) 

Um espaço multifuncional é uma intervenção urbanística que prevê mais de um uso para 

o mesmo local, usos que visem aspectos de infraestrutura, como drenagem urbana, assim 

como aspectos de superação das carências sociais, como ausência de áreas de lazer. Isto 

garante o uso racional do solo urbano, propiciando a valorização imobiliária no entorno, 

aumentando a qualidade de vida da população e permitindo um ambiente urbano mais 

saudável. 

Paisagens multifuncionais revelam a oportunidade de agregar a elementos de 

infraestrutura urbana a valoração paisagística, recreacional e estética. Uma rede 

gerenciada de espaços multifuncionais, que prestem benefícios ao meio urbano, ambiental 

e social, excede a soma das partes individuais. (TARDIN, 2008) 

Sendo assim, é possível reconhecer que a concepção de um sistema de espaços livres 

multifuncional é capaz de atenuar os problemas de drenagem urbana, como o déficit de 
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capacidade de condução das águas pluviais pelas tradicionais redes de drenagem, cujo 

resultado reverte em um volume de alagamentos espalhados pela cidade. Há um grande 

potencial de solução quando passamos a observar os espaços livres como um sistema 

multifuncional capaz de tanto trabalhar para o manejo de águas pluviais, oferecendo um 

volume de armazenamento para o sistema de drenagem, quanto como espaços de lazer e 

recreação. 

Assim, estes espaços livres podem ser utilizados também como reservatórios de 

amortecimento, diminuindo os picos de vazão nos eventos extremos, ou como 

reservatórios de retenção, com lagos permanentes, além de aumentar as oportunidades de 

infiltração retirando parte da água do sistema e devolvendo aos reservatórios do solo, 

além de oferecer a possibilidade de melhoria na qualidade da água. Em paralelo aos 

espaços livres, o gerenciamento de águas superficiais nas áreas urbanas requer novas 

abordagens que integram o conhecimento sobre padrões e processos territoriais no 

desenvolvimento de práticas de gerenciamento e estruturas de controle projetadas para 

desempenho hidráulico e ecológico. (OLIVEIRA, 2017) 

Para o equilíbrio da cidade deve ser empregada uma lógica multisetorial na qual a 

sustentabilidade de determinado conglomerado urbano dependa da densidade de 

conexões dos espaços verdes (Vegetações) e azuis (Rios). Como sistemas integrados, a 

infraestrutura verde e azul pode reduzir o escoamento, aumentar a biodiversidade e 

oferecer benefícios culturais e de saúde através do acesso público a valiosos recursos 

naturais (VAN TIMMEREN, 2014), além de gerar as conexões necessárias para os 

espaços livres naturais fragmentados. 
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3. CASO DE ESTUDO 

Este trabalho consiste na modelação da drenagem urbana em Arraial do Cabo e na análise 

das possíveis soluções ou cenários. Constitui, assim, uma ferramenta poderosa para a 

tomada de decisões na revisão do Plano Diretor, no que se refere às diretrizes sobre 

drenagem urbana. Buscam-se propostas relacionadas à inclusão de soluções de drenagem 

na combinação com a estruturação de um sistema de espaços livres. Para isto, será 

realizada uma análise crítica da situação atual, com a elaboração de uma lista de possíveis 

medidas que reduzam os níveis de alagamento máximo. As diferentes medidas propostas 

serão avaliadas comparativamente, desde o ponto de vista técnico e mediante a ferramenta 

computacional, para assim conhecer os efeitos, a melhoria atingida e a viabilidade da 

proposta (ver Figura 3.1). Trata-se de dar subsídio, mediante a entrega de uma ferramenta 

computacional e de propostas de intervenções urbanísticas, junto com os resultados 

alcançados, ao Projeto de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. 

Cabe destacar também, as colaborações e orientações recebidas pelos professores e alunos 

durante a redação do trabalho, que foram determinantes para a seleção das possíveis 

medidas mitigadoras. 

 

Figura 3.1 – Utilidade da ferramenta computacional. Fonte: o autor 

 Conhecendo Arraial do Cabo 

Arraial do Cabo é uma cidade pertencente à Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro 

e localizada na bacia hidrográfica Lagos São João, designada com a numeração RH VI 

pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rio de Janeiro, por meio da 

Resolução nº 18 CERHI-RJ de 2006 (RIO DE JANEIRO, 2006). 
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O município possui uma extensão de 152.305 km2 divididos em três distritos: Monte Alto, 

Figueira e o Distrito Sede, no qual tem abrangência o presente trabalho. Araruama, Cabo 

Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia são os quatro municípios limítrofes. Segundo 

dados do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), Arraial do Cabo tem uma população de 28.866 habitantes. 

É um município que teve um crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) nas últimas décadas, em comparação à média do país, segundo dados 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O IDHM é um 

índice que agrega 3 das mais importantes dimensões do desenvolvimento humano, 

representadas pela saúde, pela educação e pela renda. Este crescimento coincide 

com sua expansão urbanística e com o crescimento do turismo como atividade 

comercial. Anterior a isso, a cidade era conhecida pela pesca e pela indústria, que 

determinou seu crescimento no século XX com a criação da empresa ALCALIS, 

localizada próximo à Vila Industrial e que tinha como atividade a extração de sais 

minerais da Lagoa de Araruama, usando para sua exportação o Porto do Forno. Na 

Figura 3.2, se apresentam os eventos que marcaram o crescimento urbano e social 

do município.  

 

Figura 3.2 – Principais eventos que influenciaram no crescimento populacional de Arraial do 
Cabo. Fonte: Grupo SEL – Projeto de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo 

Solidário 

 Atributos de Arraial do Cabo 

Os espaços livres em sistema, considerando seus atributos, podem ser planejados junto 

com os espaços ocupados. Portanto, estratégias de atuação sobre os espaços livres, como 

instrumentos sistêmicos para o planejamento de paisagens urbanas, podem apresentar 

possibilidades para proteger esses espaços, traçar um sistema de espaços livres que 

contribua para a manutenção e desdobramento dos processos biofísicos, socioculturais e 

urbanos, e planejar a ocupação urbana de uma forma mais equilibrada e inter-relacionada 

com os espaços livres. (TARDIN, 2016) 
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Para a configuração do sistema, é importante reconhecer as peças componentes e as 

relações que estabelecem entre elas e com seu entorno imediato, sob influências mútuas 

e em relativa autonomia (SANTOS, 2004). 

 Relativo aos atributos biofísicos – A preservação das condições necessárias para 

a manutenção dos elementos e processos naturais e suas conexões, como por 

exemplo: as comunidades vegetais, a topografia, a edafologia, os sistemas 

hídricos, e como estas podem formar um sistema e estruturar a ocupação urbana 

(TARDIN, 2016). 

Nas imagens a seguir, podem ser visualizadas duas formas contrárias de lidar com a 

natureza. A primeira, na Figura 3.3, ilustra a ocupação irregular do morro da Cabocla, 

sem planejamento e que traz consigo impactos no meio ambiente e no meio urbano. Na 

Figura 3.4, são apresentados dois exemplos de uma urbanização relacionada aos atributos 

biofísicos do local. Na imagem da esquerda, com vista da Avenida Hermes Barcellos, 

mostra como foi mantida, ao menos parcialmente, a forma natural da Praia Grande. A 

imagem da direita mostra a lagoa locada no Parque Público. Ela tem uma origem natural 

e foi mantida até a atualidade, porém sofrendo modificações importantes na sua extensão 

e na sua topografia. Hoje constitui um vínculo do meio urbano com a infraestrutura verde 

e azul.  

 

Figura 3.3 – Ocupação da área de encosta no morro da Cabocla. Fonte: Grupo de Extensão 
Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 
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Figura 3.4 – Praia Grande (esq.) e Parque Público Prefeito Hermes Barcellos (dir.). Fonte: 
Grupo de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

 Relativo aos atributos socioculturais - A valorização da participação e da inclusão 

social nas propostas de planejamento e a preservação das manifestações culturais 

do lugar, representadas pelas relações estabelecidas entre as pessoas, os usos e as 

atividades implantadas e o lugar que habitam, na forma de valores e significados 

atribuídos a sua estrutura física e as atividades produtivas que são realizadas, 

seguidas de suas respectivas repercussões nas relações espaciais e funcionais do 

sítio, como parte importante de um sistema de espaços livres e estruturadores da 

ocupação urbana (TARDIN, 2016). 

Na imagem da esquerda da Figura 3.5, se exibe a falta de infraestrutura portuária para 

atender uma das atividades turísticas mais emblemáticas da localidade, que são os 

passeios de barco. Essa atividade entra em conflito com a atividade tradicional e é de 

grande importância para a população local, por seus valores históricos e econômicos, que 

é a atividade pesqueira. Na Figura 3.6, se ilustra o conflito entre essas duas atividades por 

dispor de recursos e um espaço limitado. Na imagem, podem ser vistas barcos de passeios 

e barcos de pesca na Praia dos Anjos. 
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Figura 3.5 – Vista aérea da Praia dos Anjos e cais para o desenvolvimento da atividade 
pesqueira. Fonte: Grupo de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 

2018 

O turismo e as relações que ele tem com os outros sistemas da cidade, devido a seu 

acelerado crescimento na região durante a última década, não foi levado em consideração 

de forma satisfatória, causando interferências sistematizadas nos períodos de alta 

temporada. Esse tráfego marítimo também afeta ao meio ambiente e ao meio marinho, 

poluindo as águas e causando danos na biota, além da deterioração da praia e o impacto 

visual que produz para o usuário. 

 

Figura 3.6 – Barcos de passeio ancoradas da Praia dos Anjos junto com barcos de pesca. 
Fonte: Grupo de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

 Relativo aos atributos Urbanos – A proposta de elementos e processos urbanos 

(infraestruturas, edificações e espaços livres urbanos), tendo em vista a eficiência 

da ocupação urbana e os atributos dos espaços livres como elementos 
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estruturadores desta, de acordo com as intenções de formar um sistema de espaços 

livres a partir da preservação dos aspectos biofísicos, da valorização sociocultural 

e da integração dos tecidos urbanos (TARDIN, 2016). 

Na Figura 3.7, relativa aos atributos urbanos da cidade de Arraial do Cabo, apresenta-se 

a topologia urbanística da cidade, marcada por um tecido irregular nos seus bairros mais 

históricos, como o Centro e a Macedônia, que vai se estruturando no avanço da 

urbanização, e vias urbanas bem marcadas que estruturam o distrito, como as avenidas da 

Liberdade e Getúlio Vargas. Entre essas duas avenidas se encontra a praça Olivia Coelho 

Vidal, na imagem da esquerda. 

 

Figura 3.7 – Vistas aéreas do tecido urbano e da Praia dos Anjos. Fonte: Grupo de Extensão 
Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

 Análise da drenagem urbana 

O sistema de drenagem urbana da cidade foi projetado com objetivo de implementar um 

sistema unitário em tempo seco, isto é, um sistema de coleta do esgoto sanitário junto 

com a incorporação das águas pluviais ocasionais. Constitui um sistema único capaz de 

transportar a vazão quase constante do esgoto doméstico junto com a vazão de água 

produzida nas chuvas ordinárias. Quando acontece a cheia, esse sistema é saturado e uma 

proporção das suas águas são vertidas ao ambiente, porém já com uma concentração de 

contaminantes diluída no grande volume de água da chuva. Por outro lado, o Decreto nº 

22.872 de 28 de dezembro de 1996 obriga as cidades a dispor de um sistema conhecido 

como separador absoluto, ou seja, uma rede independente para a coleta de esgoto sanitário 

e outra para a drenagem urbana (RIO DE JANEIRO, 1996). Isto não é o que se vê 

geralmente nos municípios brasileiros, com numerosas interferências entre os dois 
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sistemas, com conexões erradas ou clandestinas, até sem conhecimento pelo organismo 

responsável da sua gestão. 
Em Arraial do Cabo, apesar de ser declarado o uso do sistema unitário em tempo seco, 

não existe uma rede de esgotamento sanitário, tampouco de microdrenagem, consolidadas 

em todo o município. Além disso, o efluente, atualmente, é lançado diretamente na areia 

da Praia dos Anjos, quando deveria ser encaminhado a uma Estação de Tratamento de 

Esgotos (ETE). A rede de macrodrenagem começa na Praça Euclides de Aguiar, no 

Centro, e, seguindo o caminho do talvegue natural principal, coincidente com a Avenida 

da Liberdade, chega até a Praia dos Anjos, onde tem seu ponto de lançamento. 

A topografia da cidade é caracterizada por regiões de cota baixa que apresentam 

problemas de alagamento, como os bairros de Macedônia ou do Sítio. Nessas regiões 

diversas casas/comércios apresentam estratégias paliativas para impedir entrada da água, 

como degraus nas portas das residências. 

Também se destaca a presença de vários morros que alcançam os 144 metros (morro da 

Cabocla) ou 109 m (morro da Atalaia), ou outros menores, próximos ao bairro Prainha. 

Outro morro que é preciso destacar e que é parte da divisória entre as três bacias 

hidrográficas é o morro de Boa Vista, de 42 metros de altura. De forma natural, esses 

morros produzem um escoamento elevado para os bairros do Centro e do Sítio. Além 

disso, a urbanização não planejada dos morros da Cabocla e Boa Vista aumentou a 

impermeabilização do solo, gerando maior escoamento superficial. A ausência de rede de 

microdrenagem adequada, com elementos receptores (grelhas e bocas de lobo) nesses 

pontos contribuem para a ocorrência de alagamentos. 

No Parque Público Prefeito Hermes Barcellos, localizado no bairro Prainha, há uma lagoa 

que recebe as águas pluviais do sistema de drenagem e que funciona como bacia de 

retenção em dias de chuva; ela possui um canal que leva até à Prainha e que atualmente 

está obstruído. Devido ao funcionamento incorreto do sistema de tempo seco, esta lagoa 

recebe também esgoto sanitário proveniente das áreas vizinhas. Atualmente, a lagoa está 

em processo de despoluição, e com isso, a água está sendo direcionada a uma estação 

elevatória, e posteriormente à estação de tratamento, na Praia Grande. 

A lagoa tem um enorme potencial para associação do sistema de drenagem urbana ao 

sistema de espaços livres, uma vez que tenha seu corpo hídrico tratado e não receba mais 
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esgoto sanitário. Para relacionar ambos os sistemas, será precisa a elaboração de um 

projeto de recuperação do parque. 

Todos esses pontos do sistema de drenagem de águas pluviais são mostrados na Figura 

3.8 a seguir. Assim, pode se localizar as duas galerias, seus pontos de lançamento, e a 

lagoa do Parque Público. 

 

Figura 3.8 – Principais pontos do sistema de drenagem urbana de Arraial do Cabo. Fonte: o 
autor 

 Visita técnica realizada em julho/2018 

A equipe do Projeto de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário 

participou de uma visita de campo à cidade de Arraial do Cabo durante os dias de 23 a 26 

de julho de 2018, na qual participou de uma série de reuniões com diversos setores da 

Prefeitura Municipal, Fundação de Meio Ambiente, e Defesa Civil. Na ocasião, foi 

possível obter diversas informações acerca do histórico e situação atual da cidade, no 

tocante aos sistemas de drenagem das águas pluviais. Paralelamente às reuniões, foram 

feitas entrevistas informais com moradores da cidade a fim de estabelecer um 
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comparativo entre as informações oficiais e as fornecidas pelos que sofrem direto impacto 

das falhas dos sistemas de drenagem urbana. 

3.2.1.1 1º dia: 23/07/2018 

A primeira reunião se deu no primeiro dia da visita (23/07/2018), em edifício anexo à 

sede da Prefeitura de Arraial do Cabo. Nesta, o grupo foi recebido por membros da 

Secretaria de Comunicação e Eventos (Sra. Daniele e Sr. Raphael Barreto) e da Secretaria 

de Obras (Sr. Rinaldo Gonçalves), que explanaram sobre a progressão histórica da 

ocupação da cidade – de cidade predominantemente voltada à pesca artesanal, passando 

por cidade industrial (quando do funcionamento da empresa ALCALIS) até os dias atuais, 

de cidade com forte caráter turístico –, os problemas decorrentes da ocupação  acelerada 

e sem planejamento urbano dos morros da Cabocla e Boa Vista e a alteração da ocupação 

da cidade que, por ser polo turístico, sofre com população flutuante até quatro vezes maior 

em períodos de alta temporada. 

No tocante ao saneamento básico, duas grandes questões foram levantadas: o emprego de 

sistema unitário de tempo seco, desaguando na Praia dos Anjos (está em andamento a 

construção de um cinturão interceptor de esgoto ao longo do canal condutor de drenagem 

para separar os sistemas de esgoto sanitário e de drenagem urbana); e a ocupação irregular 

dos morros, onde ligações clandestinas e aumento do escoamento superficial pela 

impermeabilização do solo sobrecarregam o sistema.  

Quando questionados sobre problemas de alagamento, os funcionários relataram apenas 

pequenos eventos em áreas especificas da cidade (bairros Macedônia e Sítio/Vila Canaã), 

devido à cota mais baixa da região. 

3.2.1.2 2º dia: 24/07/2018 

Foi determinado em reunião de equipe na noite anterior a visita à Av. Liberdade (sob a 

qual se encontra o canal que deságua na Praia dos Anjos) e aos bairros Macedônia e Vila 

Canaã, indicados como pontos recorrentes de alagamentos. Ao fim do dia, ainda foi 

possível conhecer a localidade onde se encontra a Estação de Tratamento de Esgotos 

principal do município, na Praia Grande. 

O canal da Av. Liberdade foi coberto no governo do prefeito David Dutra (1993-96) e 

sofreu reforma em 2016, estando atualmente sob o canteiro central da avenida, com 

ciclovia e projeto paisagístico. No canteiro, o grupo observou alguns poços de visita com 
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numeração, indicador da existência da galeria de macrodrenagem subterrânea (Figura 

3.9). 

 

Figura 3.9 – Tampa de poço de visita com numeração. Fonte: Grupo de Saneamento - Projeto 
de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

O projeto do Cinturão da Praia dos Anjos teve suas obras iniciadas no dia 04 de junho de 

2018 e a estimativa era que terminasse em setembro de 2018. Porém, as obras estão 

atrasadas e a mesma ainda não foi concluída até o presente momento (dezembro de 2018). 

O cinturão será implantado em ambos os lados da Avenida Liberdade e funcionará como 

um interceptor, levando o esgoto coletado até as Estações Elevatórias designadas em 

projeto, das quais seguirão para a ETE localizada na Praia Grande. Segundo o engenheiro 

presente na obra (Engenheiro Lucas, funcionário da empresa AEGEA, contratada da 

Prolagos), o diâmetro da tubulação varia entre 150 e 200 mm nas pontas do cinturão e 

entre 200 e 300 mm próximo à estação elevatória, ao lado do canteiro de obra no período 

da visita. 

As Figuras 3.10 a 3.12 apresentam trechos da obra em andamento, uma das estações 

elevatórias existentes, próxima a Av. Liberdade, e o deságue na Praia dos Anjos, como 

ocorre atualmente, antes da implantação do cinturão. 
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Figura 3.10 – Banner de divulgação de obras. Fonte: Grupo de Saneamento - Projeto de 
Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

 

 

Figura 3.11 – Canteiro de obras do cinturão na Avenida da Liberdade. Fonte: Grupo de 
Saneamento - Projeto de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 

2018 
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Figura 3.12 – Estação Elevatória de Esgoto na Avenida da Liberdade. Fonte: Grupo de 
Saneamento - Projeto de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 

2018 

No bairro Macedônia, as ruas São Francisco de Assis e Vicente Celestino, transversais 

entre si, se encontram em região de cota mais baixa e são as que mais possuem registros 

de eventos de alagamento. Ambas apresentam diversos exemplos de bocas de lobo 

obstruídas, denotando falta de manutenção. 

O bairro do Sítio abrange parte do Morro do Forno, incluindo as ruas Vera Cruz e Manoel 

Duarte, paralelas entre si. Ambas também apresentam problema de cota mais baixa que o 

seu entorno, problema agravado por se encontrarem ao pé do Morro. Foram encontradas 

rampas e ladeiras descendo do morro diretamente nas ruas, sem calhas para receber o 

escoamento superficial, aumentando o volume de água a ser recebido pelas bocas de lobo, 

que se encontram obstruídas na maioria dos casos. Para evitar que a água da chuva entre 

nas residências, os moradores já constroem suas casas com portas acima do nível do meio 

fio, além de, em alguns casos, fazerem uso de sistema de comportas. Um exemplo disso 

se ilustra na Figura 3.13. 
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Figura 3.13 – Nível da porta acima do meio fio. Fonte: Grupo de Saneamento - Projeto de 
Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

3.2.1.3 3º dia: 25/07/2018 

O Parque Público da Prainha, no entorno da Lagoa da Prainha (corpo de água artificial 

posterior à década de 1950), exerce a função de bacia de retenção (média de 3,5m de 

profundidade) recebendo o escoamento superficial do entorno (Figura 3.14). A presença 

de diversas entradas indica que parte da drenagem urbana era desviada para a Lagoa, 

porém foi afirmado pelo administrador do parque, Sr. Isaias, que isto não ocorre mais. 

Segundo ele, a Lagoa não recebe esgoto, apenas águas pluviais, que são direcionadas para 

a Estação Elevatória da Prainha (Figura 3.15) e, daí, para a ETE da Praia Grande. 
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Figura 3.14 – Lagoa do Parque Público Prefeito Hermes Barcellos, no bairro da Prainha. Fonte: 
Grupo de Saneamento - Projeto de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo 

Solidário. Julho 2018 

 

Figura 3.15 – Estação Elevatória dentro do parque. Fonte: Grupo de Saneamento - Projeto de 
Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

A Lagoa teria o seu extravasamento direcionado à Prainha através de um canal localizado 

sob a Av. Dorilo Vasconcelos e controlado por comportas operadas por volantes. Foi 

observado que os volantes já não existem mais, confirmando a desativação da comporta. 

Uma barragem sob uma pequena ponte controla o fluxo da água da Lagoa, sendo apenas 

ultrapassada em eventos de chuva. Antes dessa barragem, observa-se água parada com 
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aspecto degradado, possivelmente pela presença de esgoto. Após a barragem, o aspecto 

se torna mais natural. 

Na noite do dia 17 e madrugada do dia 18 de junho de 2018, foi registrada uma chuva 

intensa que causou inundação do Parque da Prainha e seu entorno, alcançando 0,50 m 

acima do nível do espelho de água (Figura 3.16). Como resposta, as comportas foram 

abertas (antes obstruídas, precisaram ser quebradas para o extravasamento da água da 

lagoa para a Prainha). As comportas foram abertas às 8h do dia 18 de junho de 2018 e foi 

necessário um dia e meio para escoar completamente. A saída do canal foi novamente 

fechada após o evento, como se comprova na Figura 3.17. Há previsão de uma parceria 

com a empresa Prolagos, para manutenção trimestral da lagoa. 

 

Figura 3.16 – Nível de água registrado no muro do parque. Fonte: Grupo de Saneamento - 
Projeto de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

 

Figura 3.17 – Saída das galerias da Avenida Dorilo Vasconcelos, fechada por inutilização e 
reaberta temporariamente durante o evento de junho. Fonte: Grupo de Saneamento - Projeto 

de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 
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3.2.1.4 4º dia: 26/07/2018 

No 4º e último dia, em conversa com membros da Defesa Civil, foi observada a 

necessidade de investimentos em infraestrutura nos Morros da Cabocla e Boa Vista, no 

âmbito do esgotamento sanitário e drenagem urbana. Ainda sobre os morros, foi 

levantado o perigo de deslizamentos e pedras soltas. 

 Diagnóstico e diretrizes preliminares 

Como resumo da visita de campo, foram apontadas as seguintes deficiências do sistema 

de drenagem urbana, que influenciam negativamente nos níveis de alagamento atingidos 

e na qualidade de vida dos cidadãos de Arraial do Cabo.  

 Contaminação das águas pluviais pelo sistema de esgotamento sanitário; 

 Efluente lançado ao corpo receptor sem tratamento em E.T.E.; 

 Bocas de lobo obstruídas com folhas e lixo; 

 Alta taxa de impermeabilização do solo dificulta a absorção de parcela da chuva 

e a consequente recarga do lençol freático; 

 Lagoa da Prainha contaminada pelo esgoto sanitário; 

 Saída do Canal da Prainha obstruída devido ao valor turístico da praia; 

 Implementação de cinturões interceptores de esgoto na Avenida Liberdade e 

Lagoa da Prainha, garantindo lançamento de águas pluviais (exclusivamente) na 

Praia dos Anjos e Prainha. 

Arraial do Cabo se encontra numa situação delicada, devido aos impactos ambientais 

causados pelas fragilidades dos sistemas de saneamento. São problemas que atingem não 

apenas o meio ambiente, mas prejudicam a imagem da cidade, cujas paisagens naturais 

possuem forte apelo turístico. Além disso, afetam a qualidade do espaço público e a vida 

cotidiana. 

Ainda assim, o município tem potencial para reverter a situação e melhorar a qualidade 

de vida dos moradores através do esforço conjunto do poder público e dos demais gestores 

dos sistemas de saneamento, e com a participação ativa da população. 

As informações colhidas durante a visita técnica realizada permitiram ao grupo 

desenvolver uma avaliação crítica do sistema de drenagem urbana e propor diretrizes 

preliminares para mitigação do problema de cheias no município. Isto vai permitir nortear 

o trabalho a ser realizado na modelagem e a consecução dos cenários propostos: 
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 Recuperação da Lagoa da Prainha como bacia de retenção; 

 Propor bacias de detenção associadas ao sistema de espaços livres, 

especialmente em pontos que contribuem para as inundações, visando retardar e 

reduzir os picos de cheia; 

 Aumentar a permeabilidade do solo urbano, permitindo a recarga do lençol 

freático e diminuindo o volume de escoamento superficial; 

 Ampliação da rede de microdrenagem para todo o município; 

 Desobstrução e constante manutenção da rede de microdrenagem; 

 Aumento da resiliência urbana a inundações. 

 Grupo de extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário 

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(FAU/UFRJ) é a instituição promotora do projeto de extensão, que é coordenado pela 

Profa. Raquel Hemerly Tardin Coelho. 

O projeto deriva numa parceria entre professores da UFRJ, entre a FAU e o Instituto 

Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe/UFRJ), por 

meio do Prof. Marcelo Gomes Miguez, orientador deste trabalho e criador do software de 

modelagem hidrodinâmica empregado. 

Também foi estabelecida uma parceria com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (DAU/PUC-Rio), que envolve 

outros projetos de extensão desenvolvidos no DAU/PUC-Rio, complementares a este, 

aqui proposto, e relativos à Resiliência Urbana, Mobilidade e Habitação. Em 

complemento, cabe também mencionar a parceria estabelecida com o Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, cuja 

colaboração se dará, principalmente na área de Biourbanismo. Ainda, o projeto conta com 

a participação da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo. 

O projeto de extensão é dividido em 3 subgrupos: Saneamento, Sistema de espaços livres 

e Urbanismo bioclimático. O grupo de Saneamento, formado por alunos da FAU/UFRJ é 

coordenado pela Prof.ª Aline Pires Veról, coorientadora do presente projeto, e tem por 

objetivo a criação de diretrizes que sirvam de subsídio para a revisão do Plano Diretor de 

Arraial do Cabo, com foco na melhoria dos sistemas de Saneamento Básico:  
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Abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, coleta de lixo e controle da 

drenagem de águas pluviais. O grupo vem realizando uma análise crítica e objetiva do 

sistema atual, com a coleta de dados e informações técnicas, para estudar quais medidas 

poderiam ser eficazes para o melhoramento do sistema, em cada uma das áreas 

mencionadas. 

As conclusões preliminares as quais chegaram neste grupo, deram uma base importante 

ao entendimento da situação atual no referente à drenagem urbana. De forma similar, as 

conclusões que se pretendem neste trabalho, darão informações técnicas valiosas para o 

desenvolvimento das diretrizes sobre saneamento básico, objetivo principal do subgrupo 

de saneamento. Deve-se destacar então a importância de manter um fluxo bidirecional de 

informações. 

Este trabalho materializa a colaboração entre os dois organismos da UFRJ integrantes do 

projeto. O trabalho foi desenvolvido com a ajuda de alunos de investigação científica e 

pesquisadores do Laboratório de Hidráulica Computacional (LHC) da Coppe/UFRJ, e 

seguiu as indicações da engenheira Bruna Peres Battemarco como orientadora da parte 

mais técnica do trabalho. 

Desse modo, o trabalho envolve profissionais com especialidades complementares e 

pertencentes a diferentes unidades da UFRJ e outras instituições. Este fato garante o 

caráter interdisciplinar e interinstitucional. Ao mesmo tempo, no projeto de extensão se 

prevê a participação dos alunos junto à população e instituições locais. (TARDIN, 2016) 

 Objetivos 

O projeto de extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário aborda o tema 

do sistema de espaços livres e da importância em se considerar o planejamento urbano e 

da paisagem de modo sistêmico (TARDIN, 2014).  

O projeto de extensão está focado na proposta de diretrizes de planejamento urbano a 

partir de um sistema de espaços livres como elemento estruturador da ocupação urbana e 

condutor do processo de urbanização rumo à ordenação municipal de modo integrado, 

considerando os atributos (elementos e dinâmicas) urbanos, biofísicos e socioculturais 

(TARDIN, 2016). A Figura 3.18 apresenta o objetivo do grupo de extensão Sistemas de 

Espaços Livres_Urbanismo Solidário. 
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Figura 3.18 – Objetivo do Grupo de Extensão. Fonte: Grupo SEL – Projeto de Extensão 
Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário 

Estas diretrizes de planejamento, concebidas através de uma abordagem interdisciplinar, 

sistêmica e participativa, tem como premissa a elaboração de estratégias para o 

planejamento urbano local que estejam refletidas em políticas públicas inter-relacionadas 

voltadas para práticas locais sustentáveis (TARDIN, 2016). A Figura 3.19 ilustra as 

estratégias seguidas pelo grupo de extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo 

Solidário. 

 

Figura 3.19 – Abordagens na elaboração de Diretrizes. Fonte: Grupo SEL – Projeto de 
Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário 

A intenção do projeto Sistema de Espaços Livres_Urbanismo Solidário é trabalhar junto 

a prefeitura de cidades que não possuem planos urbanísticos, que apresentam planos 
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desatualizados ou que necessitem revisão, as quais não dispõem de recursos, sejam 

técnicos ou humanos, para realizar tal trabalho (TARDIN, 2016). Um resumo das 

diretrizes de atuação que tentam se desenvolver no presente projeto de extensão se mostra 

na Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 – Diretrizes de atuação do Grupo de Extensão. Fonte: Grupo SEL – Projeto de 
Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário 

Este projeto de extensão pretende alcançar os seguintes objetivos: (TARDIN, 2016) 

 A formatação de um sistema de informação geográfica capaz de auxiliar a 

tomada de decisão. 

 A realização de oficinas envolvendo a população local, os setores público, 

privado e o terceiro setor. 

 A proposta de um sistema de espaços livres, estruturador do território ocupado, 

como diretriz para a revisão do atual Plano Diretor da cidade de Arraial do Cabo. 

 Metodologia do grupo 

Metodologicamente, a proposta de um sistema de espaços livres, como proposto, envolve 

as seguintes etapas de trabalho a serem desenvolvidas pelo grupo de extensão e de um 

modo participativo com a população e instituições locais (TARDIN, 2016): 

 A compreensão do sistema de espaços ocupados e as dinâmicas urbanas;  

 O reconhecimento dos espaços livres existentes e os processos nos quais estão 

envolvidos; 

 O levantamento da legislação urbana e ambiental;  
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 A proposta de objetivos de sustentabilidade e a estruturação das diretrizes 

propostas;  

 A análise e a avaliação dos espaços livres, seus elementos, e relações que 

estabelecem com a ocupação urbana e a legislação urbana e ambiental;  

 A construção de uma cartografia própria e georreferenciada; 

 A discussão das demandas da população local e de instituições públicas e 

privadas;  

 A explicitação e discussão de critérios técnicos  

 A discussão e definição de um sistema de espaços livres, estruturador do 

território ocupado, como diretriz para um futuro Plano Diretor. 

A execução das etapas anteriores consiste na possibilidade de acompanhar e avaliar o 

andamento do projeto. A Figura 3.21 resume a metodologia. 

 

Figura 3.21 – Metodologia adoptada no Grupo de Extensão. Fonte: Grupo SEL – Projeto de 
Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário 

 Contexto de Arraial do Cabo 

A cidade escolhida para ser objeto de estudo nesta edição do Projeto de Extensão Sistemas 

de Espaços Livres_Urbanismo Solidário é o município de Arraial do Cabo, na Região dos 

Lagos do Estado do Rio de Janeiro. 

A atuação sobre uma cidade turística abre espaço para uma discussão do planejamento 

urbano em regiões litorais do país, onde é necessário conviver uma sociedade estática, os 
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moradores, com outra sociedade, dinâmica, que é a decorrente do turismo, isto é, duas 

realidades diferentes conectadas e com características urbanas, socioculturais, e biofísicas 

diversas. Estas regiões são dotadas de uma notável diversidade, muito sensíveis e carentes 

de ferramentas para a formulação de planos urbanos. 

Por outro lado, o desenvolvimento participativo do projeto, com o envolvimento da 

população e de instituições locais, tem a intenção de trazer à tona discussões sobre os 

anseios locais junto a técnicas de planejamento urbano, no intuito de colaborar para a 

construção coletiva de diretrizes para a revisão do atual Plano Diretor. 

É importante ressaltar que a metodologia gerada pelo projeto pode ser rebatida na atuação 

em outras cidades em situação semelhante, sobretudo na Região dos Lagos e outras do 

litoral dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

O que se observa, em grande parte dos municípios, é a inexistência ou a obsolescência 

dos Planos Diretores. O último Plano Diretor de Arraial do Cabo data de 1992 e é 

instituído pela Lei Nº 206 de 23-04-1992 (ARRAIAL DO CABO, 1992). Por outra parte, 

o Decreto Municipal Nº 2.471 de 05-07-2007 institui a comissão municipal gestora da 

revisão do plano diretor de desenvolvimento urbano integrado e considera (ARRAIAL 

DO CABO, 2007): 

 A importância da revisão do Plano Diretor de Arraial do Cabo como instrumento 

básico de atualização da política de desenvolvimento e expansão urbana, na busca 

de melhor qualidade de vida dos seus munícipes; 

 Que, conforme determina o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), a lei que institui 

o Plano Diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos; 

 Os objetivos aos quais deve ser capaz de alcançar o Plano Diretor. 
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4. METODOLOGIA 

Este capítulo tem por objetivo organizar a sequência lógica de procedimentos 

metodológicos propostos por este trabalho, de forma a torná-los replicáveis em outras 

bacias hidrográficas urbanas. 

A proposta do modelo de células parte do princípio de que uma bacia pode ser subdividida 

em um conjunto de compartimentos homogêneos, chamados de células de escoamento, 

que, em grupo ou isoladamente, representam paisagens urbanas, num arranjo tal que 

reproduz os padrões de escoamento, dentro ou fora da rede de drenagem, a partir das 

interações entre as células modeladas. Há, porém, uma etapa ao uso do modelo 

computacional propriamente dito, fundamental para a qualidade da modelação como um 

todo, que representa uma discretização topográfica e hidráulica, com conotações típicas 

de engenharia. 

 Concepção do modelo 

Neste primeiro apartado do capítulo metodologia, vai se resumir a metodologia básica a 

seguir durante o projeto, que será de aplicação na criação de outros modelos 

hidrodinâmicos de drenagem urbana. A metodologia aqui proposta é baseada no uso 

combinado dois programas de software, um para a criação da topologia e inclusão das 

informações necessárias, e outro para a imposição das condições iniciais e de contorno e 

para a obtenção de resultados numéricos sobre os alagamentos. 

 Metodologia geral 

De forma geral, a marcação das células deve resultar em uma rede de escoamento 

articulada, que permita a reprodução dos padrões gerais de escoamento. Para tal, propõe-

se o desenvolvimento desta atividade conforme conjunto básico de procedimentos 

descritos ao longo do trabalho. 

O processo para a criação de um modelo que represente a realidade da drenagem urbana, 

começa pelo levantamento de dados. Devem ser obtidas a maior quantidade de dados 

relevantes para análise, partindo de dados topográficos de terreno, dados batimétricos dos 

cursos de água e cadastros das redes de drenagem existentes. A quantidade, qualidade e 

precisão destes dados levantados é diretamente proporcional ao nível de detalhamento 

que poderá ser alcançado pelo modelo matemático a ser utilizado para representar o 
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comportamento hidrodinâmico da bacia. A qualidade dos dados também influi na 

confiabilidade dos resultados. 

Como primeiro passo da metodologia, tem-se a definição de uma bacia hidrográfica 

urbana como caso de estudo e o entendimento da sua principal rede hidrográfica. 

Utilizando a bacia como unidade de planejamento, identificam-se os principais cursos de 

água e redes de drenagem relevantes para a escala de planejamento. O presente trabalho 

focará na escala de macrodrenagem, sabendo que os impactos de sua falha geram piores 

consequências quando comparados com falhas de microdrenagem e que, em geral, são 

estas falhas que imobilizam a cidade, enquanto as falhas de microdrenagem são mais 

locais e podem ser vistas como uma distorção do próprio sistema de drenagem, também 

de forma mais local. 

Como ferramenta de modelagem, diversos softwares são capazes de bem representar a 

hidrodinâmica de bacias hidrográficas urbanas complexas. Porém, quando nos deparamos 

com a realidade de países em desenvolvimento, percebemos que não há sempre dados 

topográficos e batimétricos completos. Esta ausência é um problema que pode ser 

solucionado pela experiência do modelador, porém, ela também impede o uso de alguns 

recursos de modelagem que requerem uma extensa base de dados para execução, como 

modelos em duas ou três dimensões. Assim, como alternativa, surge o Modelo de Células 

de Escoamento (MODCEL) desenvolvido por (MIGUEZ, 2001). MODCEL é um modelo 

hidrodinâmico Quasi-2D e, para seu uso, é necessário simplificar e discretizar a bacia em 

células de escoamento. Tais células são compartimentos homogêneos que funcionam de 

forma integrada, comunicando-se apenas por leis hidráulicas unidimensionais. Após a 

modelação da bacia urbana considerada é necessário fazer a calibração do modelo. 

Dentro do processo de modelagem, a calibração é uma fundamental ação que deve 

preceder a utilização do modelo hidrodinâmico (TEJASWINI, et al., 2018). Para simular 

adequadamente o comportamento hidrodinâmico em bacias hidrográficas é necessário 

que seja realizada de maneira satisfatória, especialmente para melhorar a consistência do 

modelo e para reduzir a incerteza dos parâmetros. Modificações coerentes na 

interpretação topográfica e hidrodinâmica do modelo devem ser realizadas até que, por 

comparação, os resultados das simulações se aproximem das informações registradas. 

Assim, o modelo matemático será considerado calibrado, estando apto para simulações 

de diferentes cenários. 
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Com o propósito de auxiliar na elaboração de cartografia do projeto, será utilizado o 

software de Sistema de Informação Geográfica (QGIS). Ele vai ser usado para a análise 

de todas as informações georreferenciadas, para sua exposição e elaboração de cartografia 

própria, além de facilitar a entrada da informação precisa pelo MODCEL, por meio de 

arquivos shape, e na visualização gráfica dos resultados. 

 Informações prévias à modelagem 

As informações requeridas são consideradas de 4 tipos: 

 Informações cartográficas, que possuem a localização geográfica dos pontos de 

interesse e as cotas dadas mediante o Modelo Digital de Elevações. Também 

resulta interessante dispor de ortofotos e camadas vetoriais com o uso de solo. 

Essas informações digitalizadas nos permitem trabalhar dentro de um programa 

GIS, mediante arquivos georreferenciados, com objetivo de entender o 

funcionamento do modelo e criar o esquema topológico. 

 Informações técnicas, as quais consistem em dados sobre a rede de 

macrodrenagem e microdrenagem, que são o traçado, perfis verticais e seções 

com as dimensões necessárias, os materiais do recobrimento, o número de bocas 

de lobo, etc. Também é preciso conhecer a cobertura do solo e dados da 

urbanização como a largura das ruas, o tipo de pavimento e a altura do meio fio 

nelas. Essas informações vão definir os coeficientes e valores de geometria que 

devem ser colocados nas diferentes células dentro das tabelas de atributos. 

 Informações sobre alagamentos: são requeridas informações sobre os níveis de 

água atingidos durante um evento específico e denominado evento de calibração. 

Também é importante conhecer a priori as áreas que sofrem maiores 

alagamentos, pois norteará as tarefas de criação do modelo. 

 Informações hidrológicas, elas são as condições de contorno ou iniciais que 

devem ser impostas no modelo topológico, mediante o uso do programa de 

modelização MODCEL. Estas informações têm que estar referidas ao evento da 

calibração e aos eventos artificiais de projeto, construídas em base a um período 

de recorrência. Podem ser dos tipos: distribuição temporal do volume de água 

precipitado sobre a área de drenagem, vazões entrantes no sistema por meio de 

rios, ou evolução do nível do mar, em regiões litorâneas. 
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 Metodologia desenvolvida no QGIS 

Neste trabalho, vai ser usado um programa de Sistema de Informação Geográfica 

(Geographic Information System - GIS). Este tipo de programa contém um conjunto de 

ferramentas que permite a captura, edição, representação e análise de dados 

georreferenciados. Neste estudo emprega-se o programa de livre acesso QGIS. 

As tarefas dentro deste programa podem ser diferenciadas nas seguintes etapas: 

1. Análise preliminar de informações 

2. Criação da geometria 

3. Tabelas de atributos 

 Cartografia utilizada e análise preliminar 

O primeiro passo, como em qualquer processo, é conseguir, importar e ajustar as 

informações precisas. A cartografia digitalizada em arquivos de formato shape (extensão 

de arquivo .shp) a ser utilizada durante a análise da drenagem e a divisão das células têm 

como fonte o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a seguinte: 

 Fotografias aéreas ou ortofotos com abrangência à toda a área que se pretende 

modelar, incluindo as áreas anexas que têm influência sobre a região de estudo. 

 Modelo Digital de Elevações (MDE) do IBGE: é uma camada raster que permite 

conhecer a topografia e calcular as cotas dos pontos que se precisem, com uma 

exatidão de ± 1 metro. 

 Uso do solo: 

o O shape “Sup_urbana” do IBGE é uma camada tipo polígono que distingue 

entre solo urbano, susceptível de locar uma construção determinada, e não 

urbano. 

o O arquivo “Amb_uso_cobertura_vegetal” do IBGE dá maiores 

informações vetoriais sobre a cobertura do solo, vegetal ou não. 

 Arruamento: é uma camada vetorial, disponibilizada no IBGE, do tipo linha com 

as ruas da cidade. Ela vai ser usada como base para a geração de mapas, para 

facilitar a localização espacial de quaisquer forem as camadas que possam vir a 

ser desenvolvidas. 
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Limites municipais da região de estudo, disponibilizados no IBGE.Com o shape dos 

limites entre distritos, devem ser cortadas as demais camadas, para assim economizar no 

peso dos arquivos e no tempo de processamento e renderizado. 

4.2.1.1 Estudo da topografia e direção do escoamento 

Previamente à criação dos arquivos shape necessários para o MODCEL, são realizados 

trabalhos para o entendimento da topografia e do funcionamento do escoamento das águas 

de chuva na cidade. Para isto são realizadas duas operações, uma no próprio programa de 

QGIS, e a outra carregando a ferramenta GRASS. GRASS é outro sistema de informação 

geográfica de código aberto, gratuito, e conectado com QGIS. 

A partir da camada raster que tem o Modelo Digital de Elevações (MDE), extraem-se: 

 Curvas de nível cada 1 e 5 metros, usando o “Raster  Extração  Curvas de 

nível”; 

 Mapa de declividade: O programa calcula a inclinação do terreno em base ao 

MDE, gerando assim outra camada raster com informações sobre a declividade 

para cada pixel. Isto se faz com o comando: “Raster  Analise do terreno  

Declividade”. 

Uma vez carregada a ferramenta GRASS, e igualmente baseado no MDE, se devêm fazer 

as operações: 

Para trabalhar dentro do GRASS, se devêm importar todas as camadas necessárias desde 

o QGIS para o GRASS. O método mais fácil é criando um novo diretório de mapas em 

GRASS e definindo a região de trabalho de GRASS como a extensão total da região de 

estudo. 

Deve-se transformar a camada raster do MDE mediante o comando “Importar Raster 

Carregado”, dentro das “Ferramentas de GRASS”. Agora, dentro das ferramentas se 

executa “r.watershed”. Aqui é importante definir um tamanho mínimo apropriado para a 

finalidade do o estudo. Neste trabalho usou-se 100 números de pixels.  

Obtêm-se assim os seguintes arquivos em GRASS: 

 Subbacins: divide o território em bacias pequenas, de modo que todos os pontos 

daquela área contribuem a um mesmo ponto. Esse ponto de saída forma parte ao 
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mesmo tempo da seguinte bacia a jusante. Como exemplo dos resultados se 

mostra na Figura 4.1 essa camada obtida para o modelo de Arraial do Cabo. 

 Stream network: Esses pontos de saída da água das bacias são unidos por meio 

de uma rede ramificada que acaba num ponto, pode ser entendida como a rede 

de escoamento de água, se não existissem obstáculos próprios do meio urbano. 

 Flow Accumulation: baseando-se na topografia da região, o MDE, gera uma 

camada que representa visualmente os pontos que irão acumular água. 

 

Figura 4.1 – Divisão em células de escoamento seguindo a topografia gerada pela ferramenta 
GRASS. Fonte: o autor 

Para poder continuar trabalhando com estas informações, se pode exportar de novo para 

QGIS. Isto é realizando uma operação de vetorização e criando assim um shape vetorial 

de polígonos para a divisão em bacias, e de tipo linha para a rede de fluxo. 

Com estas informações se deve fazer um analise com objeto do entendimento da bacia 

hidrográfica desde o ponto de vista da topografia, isto é o entendimento do escoamento 

natural da bacia, prévia intervenção humana. Para facilitar a visualização, se colocam os 

resultados sobrepostos com a camada do arruamento. Assim, na Figura 4.2 se representam 

as áreas com risco natural de alagamento, por causa das cotas baixas. E na Figura 4.3 se 

pode extrair uma ideia da direção do escoamento ao longo das ruas. Também se interpreta 

quais ruas do modelo irão ter uma vazão maior. 
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Figura 4.2 – Ruas com maior tendência natural à acumulação de água mediante o uso da 
ferramenta GRASS. Fonte: o autor 

 

 

Figura 4.3 – Sentido de escoamento das ruas, por superposição da rede de fluxo mediante o 
uso da ferramenta GRASS. Fonte: o autor 

4.2.1.2 Desenho das macrobacias e talvegues principais 

Com os mapas gerados antes, se procede à identificação visual das bacias que compõem 

o modelo. Devem ser desenhadas criando uma nova camada e com ajuda da divisão de 

células de GRASS e das curvas de nível. É importante evitar a interseção entre as 

diferentes bacias. 

Dentro de cada bacia desenham-se os talvegues principais, por simples identificação 

visual a partir dos mapas da topografia desenvolvidos (curvas de nível e MDE). Deles se 
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deve obter seu comprimento e declividade média, para calcular os tempos de 

concentração de cada bacia, junto com a informação das áreas de cada uma. O talvegue 

considerado como principal, é aquele com maior comprimento dentro de cada bacia. O 

comprimento das linhas é facilmente calculado com o comando “$lenght” dentro da 

tabela de atributos. 

O desnível máximo se obtém a partir do MDE, vendo a máxima cota para cada bacia. A 

área de drenagem de cada bacia calcula-se diretamente com a calculadora de campos de 

QGIS. 

As áreas urbanizadas se calculam no QGIS, mediante a criação de uma camada 

temporária resultante da interseção entre as camadas “Uso de solo” do IBGE e 

“Macrobacias” criada. Se desconta também a área ocupada por grandes parques urbanos 

e outras superfícies com gramado de tamanho considerável, como estádios de futebol. O 

cálculo de áreas dentro de uma camada de polígonos é feito na calculadora de campos, 

com o comando “$area”. 

Todas essas informações são necessárias para a estimação do tempo de concentração de 

cada bacia, para logo, calcular a chuva de projeto. 

 Modelação topológica (geometria) 

A modelação hidráulica e topográfica da bacia hidrográfica talvez seja a mais importante 

etapa da modelação matemática (TEJASWINI, et al., 2018). A modelação hidráulica e 

topográfica de uma bacia hidrográfica refere-se à forma como esta bacia é representada 

no modelo, ou seja, refere-se ao modo como se dá forma à realidade física da natureza 

dentro do modelo. Faz parte desta modelação, então, a identificação de áreas alagáveis, 

das direções principais de escoamento, o que por sua vez definirá o mapa geral do padrão 

do escoamento, a definição das características hidráulicas e geométricas das seções de 

escoamento em trechos de rio, bem como a definição geométrica de áreas homogêneas 

de armazenamento, além da definição das interações que ocorrem entre os diversos 

elementos topográficos ou estruturas hidráulicas identificadas. 

4.2.2.1 Divisão em células 

O software MODCEL trabalha reduzindo a realidade física para uma rede de células de 

escoamento interligada. Cada uma dessas células funciona como uma unidade básica, 

que, ao serem unidas, pode-se montar a paisagem geral da bacia. O centro da célula fica 
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definido pela convergência dos escoamentos das células vizinhas, estando 

necessariamente sobre uma rua e, muito provavelmente, em um cruzamento. Os limites 

entre as células são definidos pelo sentido de escoamento das edificações para as ruas, 

sendo habitual que eles passem pela metade dos quarteirões. Passa-se a ter então, as 

principais ruas funcionando como canais e as demais áreas da célula funcionando como 

planícies alagadas. A Figura 4.4 mostra esta situação. 

 

Figura 4.4 – Conceito do uso de células de escoamento para a representação da realidade 
urbana. Fonte: (MIGUEZ, 2001) 

Neste trabalho, na divisão das células pensou-se algum método que seja mais 

automatizado para a poder criar modelos grandes em um tempo menor. Assim, se 

provaram dois métodos: 

1. Poligonização da camada das bacias calculadas pela ferramenta GRASS 

2. Utilização da ferramenta Thyssen 
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4.2.2.1.1 Método GRASS 

A sigla GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) significa “Sistema de 

Suporte a Análise de Recursos Geográficos”. O GRASS roda em diversas plataformas 

computacionais. Já há algum tempo autores têm mencionado o GRASS como “o maior, 

mais poderoso e mais confiável software livre para SIG que existe” (SMOTRITSKY, 

2004). 

Outros softwares de GIS, como o QGIS, desenvolveram plug-ins para integração com ele. 

Cada função é conduzida por um módulo próprio, o que faz do GRASS um programa 

bem estruturado e transparente. 

Para o primeiro método, se tem que converter em um shape de polígonos a informação 

que a análise das bacias feita anteriormente fornece dentro da ferramenta GRASS. Essa 

divisão de células, só leva em consideração a topografia do lugar, dividindo a área em 

pequenas células homogêneas que escoam para um mesmo ponto. Esta ferramenta cria 

uma rede de fluxo que conecta todas as células formando uma árvore. 

Neste projeto, esse método desenvolveu-se na região da Prainha. Na Figura 4.5, para 

exemplificar os resultados, mostra-se a divisão das células resultante nesta região. Este 

método não se considera muito apropriado para regiões urbanizadas, pois não reflete a 

situação da drenagem das edificações, onde cada prédio vai escoar água para a rua que 

tem na frente, de um modo generalizado. Este método só leva em consideração a 

topografia (MDE). Também pode ligar as células de um modo que não é possível na 

realidade pela existência de edificações e outros obstáculos. Tem-se que lembrar que 

dentro da rede urbana, se parte da hipótese de que o escoamento acontece ao longo das 

ruas. 

De qualquer forma se decidiu incluir neste trabalho a descrição do método, pois se 

acredita que pode economizar muito tempo em modelagens que tem grandes áreas não 

construídas, onde o escoamento é determinado só pela topografia, influenciando na 

situação dos alagamentos dentro do âmbito urbano. 
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Figura 4.5 – Proposta de divisão de células no bairro da Prainha, mediante o método baseado 
na ferramenta GRASS. Fonte: o autor 

Esta divisão de células é feita seguindo as seguintes tarefas: 

1. Desenho das bacias 

Como a divisão em bacias gerada pela ferramenta GRASS mostrou-se muito heterogênea 

com respeito às áreas das células obtidas, aconselha-se o desenho manual das células que 

irão constituir o modelo. As células são desenhadas acima das bacias criadas no GRASS, 

resolvendo a união de várias, a divisão ou a modificação delas, com base aos obstáculos 

que o escoamento da água pode encontrar no meio urbano ou rural. 

Um procedimento automático pode ser realizado com auxílio da ferramenta GRASS: 

“exportação de raster para QGIS”, seguida de uma poligonização da camada gerada 

dentro do QGIS. Porém, esse método, junto com a criação automatizada das ligações, só 

deve ser usado quando a forma das células criadas seja totalmente livre, e sempre 

submetido a profunda revisão 

2. Colocação dos centros 

Os centros serão colocados manualmente dentro de cada célula já criada, e localizado no 

ponto mais baixo dela. Isto é no caso de solo não urbanizado, se estiver usando o método 

dentro de uma região edificada, os centros devem coincidir com os cruzamentos de ruas. 

Lembra-se que este método não leva em consideração o escoamento das edificações para 

as ruas, de modo que vai requerer muitos ajustes dentro da modelização urbana.  
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3. Ligação entre os centros 

É desde esses pontos que vão começar o shape de ligações, seguindo a rede de fluxo 

desenhada pela ferramenta GRASS. Ela vai ter uma forma de árvore, de forma que desde 

cada célula a água só tem uma direção que seguir para alcançar uma cota menor. 

4.2.2.1.2 Método Thyssen 

Dentro da rede urbana, o princípio da marcação de uma célula segue a premissa de se 

localizar o centro da célula em uma posição tal que possa vir a se ligar com os centros 

das células vizinhas, construindo-se assim uma malha que venha a abranger toda a área a 

que o modelo se propõe a simular, mapeando o padrão de escoamento 

O segundo método, que tem como base a utilização da ferramenta de triangulação do 

QGIS, e mais apropriado para planícies urbanas e foi o utilizado no projeto. Aqui o 

modelador tem que criar um shape de pontos, e colocar um ponto em cada cruzamento de 

ruas. É habitual em áreas urbanas antigas, com um tecido muito complexo, se omitir os 

cruzamentos que se localizam muito próximos. O número de células resultantes do 

modelo, vai depender do número de pontos colocados nos cruzamentos. Essa camada vai 

constituir a camada dos centros precisa para sua exportação para o MODCEL. Esse 

método também permite ao modelador, dar uma maior precisão naquelas áreas que 

precise de maior exatidão, por serem áreas alagadas, por ter um risco especial, ou por 

fazer parte da própria solução do problema de drenagem. Isso será tão fácil como 

adicionar mais pontos nessas regiões. 

Após o shape terminado, se precisa ir nas operações de camadas vetoriais, ferramentas 

geométricas, e fazer uma "triangulação de Delaunay". Não se deve esquecer de colocar 

alguns pontos adicionais nos extremos do limite de estudo, para assim estender o shape 

de células para a região inteira. Esta ferramenta, cria uns polígonos com suas fronteiras 

locadas equidistantes de dois centros vizinhos. Esta ferramenta é a mesma que a utilizada 

habitualmente para a designação de áreas de influência, como no caso de informações 

pluviométricas (polígonos de Thyssen). 

O shape de polígonos criado deve ser cortado com o comando “Clipper” do QGIS na 

extensão requerida pelo estudo. Procurando uma maior homogeneidade nas células 

criadas, algumas delas foram divididas levando em consideração o uso do solo, 

distinguindo entre urbanizado e não urbanizado, e o mapa de pendentes. É importante 
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neste sentido, conferir que não existem células com abrangência a duas regiões 

urbanisticamente diferentes. 

Esta distinção também permite a classificação das células e estimar uns coeficientes mais 

coerentes com a realidade que se tenta modelar. Para uma melhor representação da 

atualidade, e consequentemente do terreno durante o evento da calibração, as informações 

do uso de solo devem ser corroboradas com subsidio das fotografias aéreas mais atuais 

das que se disponham. 

Operações adicionais de criação de células devem ser feitas nas encostas, regiões de 

topografia variável e naqueles lugares que os limites das células estejam determinados 

por condições próprias da modelagem. Também se aconselha, como no método anterior, 

criar dividir as células criadas em outras mais uniformes, se existirem regiões com 

diferente inclinação ou ocupação do solo. 

Uma melhoria na divisão de células pode ser conseguida por meio de correções manuais 

das fronteiras criadas entre elas. Assim, deve-se procurar que essas fronteiras discorram 

por meio dos quarteirões na parte urbanizada, com o objetivo que separar as contribuições 

de cada loteamento para a rua na qual está localizado. Este método apresenta melhores 

resultados quanto mais regularidade possua o tecido urbano. 

Por último, só falta adicionar as células da praia e do mar. Nas células que tem a parte da 

orla, recomenda-se usar a fronteira da orla como divisão das células, pois se criará uma 

ligação tipo vertedouro entre elas. As células de mar se desenham fechando as demais 

células, mas não têm de seguir outros critérios geométricos adicionais. 

4.2.2.2 Completando os centros das células 

Após a conclusão da camada referente às células do modelo, se precisa revistar o shape 

de centros criados. Lembrando que cada célula deve ter um, e somente um centro. Assim, 

tem que ser apagados os pontos colocados para o ajusta da extensão do shape de células, 

e devem ser adicionados outros nas novas células criadas no passo anterior. Os centros 

correspondentes às células do tipo planícies não urbanas, que têm uma grande 

declividade, são colocados na região de menor cota das células. Os centros referentes ao 

uso de solo urbano, terão sua localização certa nos cruzamentos entre as ruas. 

Como comprovação sugere-se conferir que o número de elementos tipo polígono é 

coincidente com o número de centros criados. 



77 
 

 
 

4.2.2.3 Unindo os centros: ligações 

Após terminados e conferidos as duas camadas, as células e os centros, se procede a criar 

uma nova camada vetorial tipo linha com as ligações. Com base na foto aérea e com a 

camada do arruamento obtido no SISGRAS, se procede a unir os centros, tomando as 

seguintes precauções: 

Só podem ser unidas duas células que tiver uma fronteira entre elas, ou seja, duas células 

que sejam vizinhas. 

Além, elas também têm que possuir um modo de enlace entre elas. Na realidade que se 

pretende modelar, as áreas representadas por meio das duas células devem ter uma 

conexão existente, como tal qual uma rua ou um espaço aberto como uma praça. 

Pode acontecer, de ter duas células ligadas por meio de uma rua que forma parte de uma 

terceira célula. Como essas células não poderiam se ligar por não ser vizinhas, se sugere 

não colocar essa ligação e anotar essa rua pela qual não vai ter escoamento correndo na 

rua. Mais na frente se indica como resolver esta situação. De qualquer modo, deve se 

tentar evitar essa situação, dividindo a terceira célula de maneira que permita desenhar as 

ligações da forma correta. 

4.2.2.4 Áreas de armazenamento 

A área de armazenamento disponível em cada célula será a área inundada em caso de 

enchentes urbanas. E aquela área dentro da célula que tem capacidade para armazenar 

água por sua morfologia e topografia. 

Para sua criação é duplicado o arquivo que contém a informação geográfica das células, 

e nomeado como “armazenamento”. Dentro desse novo arquivo shape é onde se 

realizam as modificações necessárias. 

As células que irão sofrer modificações na sua geometria são aquelas que por ter uma 

grande declividade, não irão acumular água em toda sua superfície. São as células de 

encostas, não urbanizadas ou urbanizadas, caracterizadas por declividades superiores ao 

15 % que vão ver alteradas suas áreas de armazenamento. A modificação é feita reduzindo 

a célula até ocupar uma área bem menor no entorno do centro dela, ou seja, nas cotas 

mais baixas da célula. 
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As células tipo planície, não precisam tem uma área de armazenamento associada, porém 

neste método, essas informações são importadas mediante um arquivo shape que tem as 

mesmas células que o shape principal da geometria das células. As únicas células que não 

vão ter uma correspondência dentro do shape de áreas de armazenamento, são as células 

de galeria. Mais adiante neste documento se indica como são calculados os volumes de 

armazenamento nessa tipologia de células. 

4.2.2.5 Modelando as galerias 

Outras células que tem que ser desenhadas e adicionadas na camada tipo polígono, mas 

não requerem de uma geometria especifica, são as células das galerias subterrâneas. Se 

modelam como uma célula com forma retangular que ocupe todo o comprimento da 

galeria, para depois ser dividida por trechos coincidentes com a divisão das células da sua 

superfície.  

4.2.2.6 Shape de cota – área 

As células do tipo reservatório precisam de uma relação entre o volume de 

armazenamento e o nível de água dentro dela. Isto é a conhecida curva de capacidade do 

reservatório. No caso, esta informação é dada mediante a área da superfície ocupada pela 

água para cada cota da sua batimetria. A informação pode ser dada mediante uma tabela 

cota – área escrita diretamente no MODCEL, ou, como se fez neste trabalho, construindo 

uma camada com essas superfícies de água a cada metro de profundidade, partindo do 

nível inicial. 

Também se adianta que esse tipo de informação, tipo cota – área, vai ser preciso para 

aquelas células que tem um espaço livre, objeto de receber modificações na sua 

morfologia, o que será feito para os diferentes cenários propostos sobre a ocupação de 

espaços livres, medida de drenagem sustentável. 

 Informações das camadas: tabelas de atributos 

As tabelas de atributos dos arquivos que vão ser importados no MODCEL, devem conter 

as seguintes informações: 

 Células: Identificador; Tipo de célula; Linha; Área; Run-off; Cota de fundo; 

Dados de chuva 

 Centros: Identificador 

 Ligações: Tipo; Coeficiente (segundo tipo de ligação); Geometria; 



79 
 

 
 

 Áreas de armazenamento: Identificador; Área de armazenamento 

 Cota – área: Identificador, Cota, Área associada 

Além dessas informações, o software permite importar dados relativos a postos 

pluviométricos; modelos de urbanização; e cota inicial da água. 

Em primeiro lugar, a numeração dada para as células deve coincidir com a numeração 

dos centros e das células de armazenamento. Nesse ponto também mencionar que a 

numeração deve começar em um (1). Para criar essa correspondência podem ser feitas as 

seguintes tarefas: 

1. Designar ID aleatório no shape dos centros 

2. Executar o complemento de QGIS “Point Sampling Tool”, para assim associar 

a informação escrita nos centros às células que os contêm. 

3. Conferir galerias: a ferramenta pode ter designado o mesmo número do centro 

para as células da galeria e da planície superficial. Deve-se conferir a 

correspondência mediante identificação visual. 

A continuação coloca-se as informações precisas escrevendo diretamente na tabela de 

atributos da camada das células. Estas são: 

4.2.3.1 Tipos de célula: 

Existem os seguintes tipos de células que podem ser usadas para a modelação da realidade 

da drenagem: 

 Tipo 0. Canal. As células de mar são representadas mediante este tipo de células. 

Elas não precisam de área de armazenamento. 

 Tipo 1. Galerias. São trechos de canais fechados, subterrâneos, que compõem a 

rede de macrodrenagem junto com os canais. 

 Tipo 2. Planícies urbanizadas. Constituem a maior parte do modelo em âmbito 

urbano. São áreas homogêneas alagáveis que juntas, normalmente, compõem 

áreas de reservação e acúmulo de água, tendo escoamento bem mais lento do 

que na rede principal de macrodrenagem. No caso da drenagem urbana, em 

função da escala da modelagem, estas células podem se referir a quadras 

edificadas, praças, parques, etc. ou a agrupamentos destas quadras, em áreas de 

características semelhantes, definindo pequenas sub-bacias. Esta situação, 

porém, é complexa em termos de escoamento, pois as ruas que dividem as 
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quadras funcionam como canais, caminhos preferenciais, que vão trilhar rumos 

diversos dentro de uma única célula, conforme mostrado anteriormente na 

Figura 4.4. 

 Tipo 3. Reservatório. 

 Tipo 4. Planícies não urbanizadas. São áreas elevadas, em termos de cotas 

topográficas, que têm a finalidade de conduzir água das chuvas para dentro do 

modelo. Em termos matemáticos este tipo de célula não recebe nenhum 

tratamento particular, mas na divisão da bacia em células, ou seja, na modelação 

topográfica, cabe ressaltar que, não haverá interação destas com as demais 

células do modelo, pois a própria cota só permitirá o escoamento afluindo para 

a área modelada. Este tipo de célula é normalmente definido nas bordas da bacia 

em estudo e em áreas elevadas de encosta. 

4.2.3.2 Linha: 

É um número que indica o nível da célula dentro da matriz da topologia do modelo. 

Lembrando que uma célula só pode se ligar com as células do mesmo nível, um superior, 

ou um inferior.  

4.2.3.3 Área: 

As áreas das células são calculadas diretamente no QGIS, criando-se uma nova coluna e 

escrevendo a função “$area” dentro da calculadora de campos. 

Sugere-se multiplicar por 1.000 a área das células do mar. Isto é porque essas células vão 

a acumular toda a água precipitada sobre o modelo, aumentando consequentemente o 

nível da água. Sendo que o nível de água dessas células do mar, não é influenciado pela 

chuva e sim pela maré atuante, que é a condição de contorno aplicada. 

Para as células correspondentes às galerias, a área é obtida pela a multiplicação da 

extensão da célula pela largura da galeria. Assim, deve se medir o comprimento de cada 

trecho de galeria até completar sua extensão, e multiplicar pela largura.  Para o cálculo 

correto nas galerias de seção circular, tem que ser realizada uma conversão geométrica. 

Se fosse multiplicado pelo diâmetro, estaria se superestimando a sua capacidade de 

armazenamento, medida em volume por unidade de comprimento. Para corrigir as áreas 

nestas células, aplica-se um coeficiente que converte a seção circular em uma seção 
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quadrada de igual área. O lado desse quadrado se tomará como a largura no cálculo da 

área em planta. 

4.2.3.4 Runoff: 

O coeficiente runoff ou coeficiente de escoamento superficial reflete a quantidade de água 

que escorre ao longo da área da célula até seu ponto mais baixo e é dado como uma 

relação com o volume de água total precipitada nesse intervalo de tempo. A diferença de 

volumes será a porção de água infiltrada no terreno ou acumulada superficialmente, de 

forma que resulta abstraída do sistema. 

Esses valores dependem da cobertura do solo e da declividade.  

Nas células que incluem diferentes tipos de uso de solo no seu interior, como jardins, 

parques ou estacionamentos, os coeficientes devem ser calculados mediante média 

ponderada com as áreas relativas a cada uso de solo. Para isto se sugere tomar como base 

a ocupação real do solo dada pelas ortofotos. 

4.2.3.5 Cota: 

Como já foi comentado, o MDE do IBGE permite obter as curvas de nível de metro a 

metro. Com o complemento “Point Sampling Tool” foram obtidas as cotas nos pontos 

geográficos requeridos, os centros das células. Para colocar essas informações na tabela 

de atributos correspondente a camada das células, que é onde deve estar para permitir a 

exportação para o MODCEL, pode se empregar o complemento “spatialJoin” dentro do 

administrador de complementos. 

Também vão ser precisas as informações de cota das galerias, tanto a cota de fundo quanto 

a cota do teto, ou a altura da seção. A falta de maiores informações se sugere realizar uma 

aproximação conhecendo a profundidade das galerias e as cotas da superfície do terreno. 

4.2.3.6 Chuva 

Dentro de uma nova coluna, deve se escrever para todas as células o nome do arquivo 

com as condições iniciais, ou seja, com a informação da precipitação queda no evento. 

Normalmente o nome desse arquivo de texto vai ser “P0.dat”. 

4.2.3.7 Áreas de armazenamento: 

Uma vez criada e conferida a geometria das células de armazenamento, se precisa colocar 

na tabela de atributos duas informações: 
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A primeira é o número de identificador. Para isto se faz como no caso anterior para as 

células, ou seja, a partir dos números designados aos centros. A segunda informação é a 

área de cada célula. Também é calculada no próprio QGIS, escrevendo “$area” na 

calculadora de campos, e multiplicando as áreas das células do mar. 

Para as células que não possuem esta informação, como seriam as células de galeria, o 

software toma o valor da área total da célula como área de armazenamento. É por isto que 

precisamos colocar as informações do volume de armazenamento para as células de 

galeria na coluna da área da célula. 

4.2.3.8 Tipos de ligações: 

Cada ligação vai ter uma letra que representa de qual tipo ela é, e segundo isso, o 

programa vai interpretar o resto de dados como um tipo de informações. Assim, o modelo 

pode ter os seguintes tipos de ligações: 

 P, ligação de planície: escoamento à superfície livre sem termos de inercia, 

simular a comunicação entre duas células de planície vizinhas cujo escoamento 

ocorre através de ruas e logradouros. 

 V, ligação de vertedouro: são aplicadas em células que começam a escoar para 

a célula a jusante a partir de uma determinada cota. O tipo de vertedouro 

simulado é do tipo vertedouro de soleira espessa, livre ou afogado. Vai precisar 

de cota de vertedouro, largura e coeficiente. 

 G1 e G2, ligações de galeria: as ligações do tipo galeria representam escoamento 

à superfície livre ou sob pressão, dependendo da vazão a ser transportada e o 

nível atingido no interior da sua seção. A G1 representa aquelas galerias de seção 

retangular enquanto a G2 é de seção circular. 

 M2, ligação que conecta as células superficiais com as células de galeria. Elas 

podem representar as bocas de lobo situadas nas células acima das galerias ou a 

rede de microdrenagem. O funcionamento desta ligação pode ser entendido 

vendo a Figura 4.6.  
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Figura 4.6 – Conceito da ligação tipo bueiro ou boca de lobo. Fonte: (MIGUEZ, 2001) 

 S, saída das galerias: representam a desembocadura das galerias com expansão 

do escoamento. 

 O2, operação de comporta: essa ligação é criada para simular uma manobra de 

apertura ou cerre na saída de um reservatório ou outra célula que armazene água. 

Na sequência, na Tabela 4.1, se mostram as informações que cada tipo de ligação vai 

precisar. Nos seguintes apartados se detalham as informações precisas e os valores 

assumidos. 
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Tabela 4.1 – Informações precisas para os tipos de ligações usados 

 

4.2.3.9 Geometria: 

Para estabelecer as larguras das diferentes ruas, que serão as ligações tipo planície e vão 

representar o escoamento superficial, podem ser classificadas em várias categorias, em 

base as camadas do arruamento do SIGRAS e as ortofotos.  

As longitudes de vertedouro são medidas no QGIS, medindo o comprimento das 

fronteiras entre as duas células que são ligadas por esse tipo de ligação. Estas informações 

devem se comprovar caso a caso. 

A informação da geometria para as células do tipo galeria, vem referida à própria 

geometria dela. 

O número de bocas de lobo que vão representar a ligação das células superficiais com as 

células da galeria pode se estimar com auxílio da ferramenta Street View do Google 

Maps. 

TIPO DE LIGAÇAO GEOMETRIA COEFICIENTES COTA DE 

VERTEDOURO 

PLANICIE (P) Largura da rua Manning rua ̶ 

VERTEDOURO (V) Comprimento do 

vertedouro 

Coeficiente do 

vertedouro 

Cota do lábio do 

vertedouro 

GALERIA 

RETANGULAR (G1) 

Largura da 

galeria 

Manning galeria de 

concreto 

̶ 

GALERIA 

CIRCULAR (G2) 

Diâmetro da 

galeria 

Manning galeria de 

concreto 

̶ 

MICRODRENAGEM 

(M2) 

Número de bocas 

de lobo 

̶ ̶ 

SAÍDA DE 

GALERIA (S) 

Largura da 

desembocadura 

Manning trecho 

anterior 

̶ 

OPERAÇÃO DE 

COMPORTA (O2) 

̶ ̶ ̶ 
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As larguras das ligações correspondentes às saídas das galerias, e que vem a representar 

uma expansão do escoamento, pode se tomar como 3 vezes a dimensão horizontal da 

galeria. 

4.2.3.10 Coeficientes: 

Os coeficientes necessários para a realização das diversas ligações entre as células são os 

coeficientes de vertedouro e os coeficientes de Manning. Seus valores iniciais devem ser 

obtidos, primordialmente, através da literatura clássica. Porém, para efeito de calibração, 

todos são passíveis de alteração dentro de limites físicos aceitáveis, de forma a se 

encontrar o conjunto de valores ótimos que retrate, o mais fielmente possível, o 

escoamento na bacia modelada. 

O coeficiente de Manning, também chamado de coeficiente de rugosidade, representa as 

forças de atrito geradas entre o escoamento da água e as superfícies pelas quais avança. 

É amplamente usado nas equações da hidráulica e foram calculados seus valores para 

elevadas superfícies e condições. De um modo similar, o coeficiente do vertedouro 

representa a resistência oferecia por ele contra o escoamento de água sobre ele. 

4.2.3.11 Cota de vertedouro: 

Para cada ligação do tipo vertedouro, deve ser feita uma análise visual e conceitual sobre 

como de fato acontece o escoamento, para assim dar uns valores ajustados à realidade. 

 Concepção final da topologia 

Finalmente, depois de toda a metodologia desenvolvida nestas linhas, é criado o modelo 

topográfico que inclui as geometrias das células, as ligações existentes entre elas, e todas 

as informações necessárias para a realização dos cálculos hidrodinâmicos após a 

imposição das condições de contorno e iniciais do problema determinado. 

O esquema ou matriz topológica é uma representação gráfica das células do modelo e as 

ligações que existem entre elas. Constitui uma informação importante para o 

entendimento do funcionamento do modelo e resume os caminhos de escoamento da 

água. 

 Metodologia desenvolvida no MODCEL 

Para estudar o comportamento do escoamento superficial diante das diversas 

configurações urbanas propostas, é utilizado como ferramenta metodológica a 

modelagem matemática computacional por meio do software Modelo de Células de 
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Escoamento – MODCEL, desenvolvido na UFRJ por Miguez (2001), que tem como 

princípio a representação do espaço urbano através de compartimentos homogêneos, que 

cobrem toda a superfície da bacia e faz toda ela se integrar e interagir em função do 

escoamento que sobre ela ocorre, indo de encontro aos objetivos e exigências da 

modelação das enchentes urbanas. 

 Programa de cálculo hidrodinâmico 

O software MODCEL é um programa de modelação que simula o padrão de escoamento 

em uma bacia, a partir da discretização da mesma. A divisão em compartimentos 

homogêneos permite caracterizar cada parte constituinte da paisagem urbana, baseado no 

conceito de células de escoamento (ZANOBETTI, et al., 1968), e observar a interação 

entre elas. Portanto, torna-se necessário obter informações topográficas consistentes do 

local de estudo. 

O MODCEL (MIGUEZ, et al., 2011) é um modelo Quasi-2D que estabelece as interações 

entre células a partir de leis hidráulicas unidimensionais, trabalhando como um modelo 

hidrodinâmico, ao passo que também realiza funções hidrológicas simples. Ele é capaz 

de integrar, em uma representação espacial, o escoamento superficial, em canais abertos 

e em tubulações. O uso deste modelo é feito como uma ferramenta de suporte às decisões, 

porque ele age na identificação dos locais de vulnerabilidade às inundações, sugerindo os 

pontos de intervenção e evidenciando os impactos das medidas de drenagem propostas. 

4.3.1.1 Hipóteses do Modelo de Células para Cheias Urbanas 

 A natureza pode ser representada por compartimentos homogêneos, interligados, 

chamados células de escoamento. A cidade e sua rede de drenagem são 

subdivididas em células, formando uma rede de escoamento bidimensional, com 

possibilidade de escoamento em várias direções nas zonas de inundação, a partir 

de relações unidimensionais de troca. 

 Na célula, o perfil da superfície livre é considerado horizontal, a área desta 

superfície depende da elevação do nível de água no interior da mesma e o volume 

de água contido em cada célula está diretamente relacionado com o nível de água 

no centro da mesma, ou seja, �� = �(��), mais especificamente, �� = ���
×

(�� − ���), onde Z0i é a cota do fundo da célula. 

 Cada célula comunica-se com células vizinhas, que são arranjadas em um 

esquema topológico constituído por grupos formais, onde uma célula de um dado 
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grupo só pode se comunicar com células deste mesmo grupo, ou dos grupos 

imediatamente posterior e anterior. 

 O escoamento entre células pode ser calculado através de leis hidráulicas 

conhecidas, como, por exemplo, a equação dinâmica de Saint-Venant, completa 

ou simplificada, a equação de escoamento sobre vertedouros, livres ou afogados, 

a equação de escoamento através de orifícios, equações de escoamento através 

de bueiros, entre outras várias, sendo, neste estudo, considerados os efeitos de 

inércia no escoamento que ocorre nos cursos de água principais. 

 A vazão entre duas células adjacentes, em qualquer tempo, é apenas função dos 

níveis de água no centro dessas células, ou seja, ��,� = �(��, ��). 

 As seções transversais de escoamento são tomadas como retangulares 

equivalentes; 

 O escoamento pode ocorrer simultaneamente em duas camadas, uma superficial 

e outra subterrânea, em galeria, estando as células da superfície e as da galeria 

associadas por uma ligação entre elas. Nas galerias, o escoamento é considerado 

inicialmente à superfície livre, mas pode vir a sofrer afogamento, passando a ser 

considerado sob pressão. 

Segue a sequência de atividades que tem que ser realizadas dentro do programa de cálculo 

hidrodinâmico. 

 Importação no MODCEL 

Uma vez prontos os arquivos shapes produzidos no QGIS, se começa a trabalhar dentro 

da interfase do MODCEL. O primeiro passo é importar todos os shapes criados com suas 

respetivas informações escritas nas tabelas de atributos. 

Durante o processo de importação o programa vai advertir dos erros, como tal qual 

elementos que não importou corretamente. Nesta parte do processo tem que se conferir 

que não foram cometidos erros nas operações realizadas no QGIS. 

 Informações adicionais do modelo 

Agora se procede a completar as informações faltantes do modelo. Algumas delas 

poderiam ter sido colocadas no QGIS de forma similar ao trabalhado até aqui, mas resulta 

mais simples preencher as seguintes informações no próprio programa de modelização. 
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4.3.3.1 Correções nível inicial 

Nas células que são afetadas pela condição de contorno, deve se colocar um nível inicial 

de água igual o maior do que a cota do nível do mar no instante inicial, ou seja, o primeiro 

valor do arquivo texto com as condições de contorno. Essas células, além das células de 

mar, vão ser todas aquelas que tenham uma cota inferior ao nível inicial do mar dado pela 

condição de contorno, já seja nas células no litoral ou nas galerias.  

4.3.3.2 Operação de comporta 

As ligações do tipo “Operação de comporta, O2”, são configuradas na própria interface 

do MODCEL. Isto é, dentro das opções de edição da ligação, em “Gerenciar orifícios”. 

As informações requeridas são coeficiente, cota e apertura do orifício. A informação se 

subministra em intervalos de tempo, pudendo variar qualquer um desses valores ao longo 

da manobra que quer se simular. 

4.3.3.3 Modelos de urbanização 

O programa permite designar os valores de altura do meio fio, e cota da entrada na 

edificação, para cada célula. Também permite modificar as proporções entre áreas de rua 

e de edificações. 

Além da descrição da topologia do modelo, com as células ligações e todas as suas 

informações, o programa também precisa das condições iniciais e de contorno para serem 

aplicadas ao modelo construído. Estas podem ser: 

 Condições iniciais: Precipitação 

As condições iniciais neste tipo de modelos é a distribuição de precipitação ao longo do 

tempo durante a duração do evento. Essas condições são aplicadas para todas as células, 

pois o tamanho da bacia é suficientemente pequeno para se poder realizar a simplificação 

de que em todas as células está caindo a mesma quantidade de precipitação em todo 

momento. 

Serão aplicados dois eventos diferentes, segundo a fase do estudo: 

 Evento da calibração. 

 Para o estudo dos diferentes cenários, tem que se construir um evento de projeto. 
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4.3.4.1 Precipitação no evento da calibração 

Para conhecer a distribuição temporal da chuva precipitada durante a duração do evento, 

os dados da estação meteorológica no horário do evento, podem ser acessados a partir do 

site do INMET.  

Sugere-se deixar uns períodos de tempo sem chuva antes da precipitação, para os níveis 

estabilizarem, e outra hora após o termino do evento, durante a qual as células irão estar 

escoando a água acumulada nelas e reduzindo consequentemente o nível do alagamento. 

Esses dados precisam ser salvos em um arquivo de texto denominado “P0.dat” para seu 

posterior emprego no programa de cálculo. 

4.3.4.2 Chuva de projeto 

Os cenários que irão ser calculados, constituem uma alteração (ou não) do modelo 

original sometidos a um evento de precipitação calculado e definido como Evento de 

Projeto. 

Para o cálculo da chuva de projeto utiliza-se outra ferramenta computacional 

desenvolvida pelo Laboratório de Hidrologia – Coppe/UFRJ, denominada Sistema de 

Modelagem Hidrológica – HIDROFLU (MAGALHÃES, et al., 2005). 

O programa calcula a distribuição da precipitação ao longo do tempo do evento 

determinado, mediante o uso das equações de Otto Pfafstetter ou de equações IDF. 

A intensidade pluviométrica é calculada como a associada a um período de recorrência 

de 25 anos, conforme recomendado pelo Ministério das Cidades para projetos de 

macrodrenagem (BRASIL, 2001). O Tempo de Recorrência ou Período de Retorno é o 

número médio e provável para a repetição de um evento chuvoso, ou sua superação, em 

uma determinada escala de tempo, normalmente anos. É o período de tempo médio que 

um determinado evento hidrológico é igualado ou superado pelo menos uma vez 

Para o dimensionamento de estruturas de microdrenagem, onde as vazões são 

determinadas pelo método racional modificado, o tempo de duração da chuva é igual ao 

tempo de concentração; para o método do hidrograma unitário sintético do SCS 

recomenda-se que o tempo de duração da chuva seja no mínimo igual ao tempo de 

concentração ou até o dobro deste valor (RIO DE JANEIRO, 2010).  
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O Tempo de Concentração corresponde ao tempo necessário para que toda área de 

drenagem passe a contribuir efetivamente na seção ou ponto do projeto. É o tempo em 

minutos, que uma gota d’água teórica leva para ir do ponto mais afastado da bacia de 

contribuição, até o ponto de concentração considerado. É a soma do tempo de entrada 

com os tempos de percurso em galerias e sarjetas. 

O sistema HIDRO-FLU é um sistema computacional de geração de hidrogramas, a partir 

de uma chuva medida ou de projeto, de características físicas e critérios de ocupação e 

uso do solo em bacias hidrográficas de pequeno e médio porte, funcionando assim, como 

uma ferramenta de apoio a projetos hidráulicos. 

O Sistema HIDRO-FLU tem sua estrutura de cálculo baseada na representação dos 

seguintes processos: 

 Cálculo do Tempo de Concentração; 

 Elaboração da Chuva de Projeto; 

 Separação da Chuva Efetiva; 

 Determinação do Hidrograma de Projeto; 

 Dimensionamento Hidráulico de Canalizações e Reservatórios de Detenção. 

Basicamente, a primeira etapa é o cálculo do tempo de concentração, que é feito a partir 

de características fisiográficas da bacia. Deste modo, o software HIDROFLU determina o 

valor do tempo de concentração por meio de várias expressões e em função dos dados 

inseridos, calculados durante o desenho das macrobacias. Estes dados são: 

 Área de drenagem da bacia 

 Comprimento do seu talvegue principal 

 Declividade média do talvegue 

 Desnível máximo da bacia, tomado como a diferencia entre suas cotas máxima 

e mínima 

 Área urbanizada ou porcentagem de solo urbanizado 

Essa informação pode ser obtida facilmente desde as diferentes camadas digitalizadas 

empregadas no programa QGIS. O tempo de concentração será utilizado no cálculo do 

hidrograma unitário sintético e também como duração da chuva para a elaboração da 

chuva de projeto, que é uma prática usual em projetos de drenagem. 
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O cálculo de uma chuva de projeto demanda a escolha de um tempo de recorrência para 

este evento, sendo este último definido em função do risco admitido. Uma vez calculada 

a chuva de projeto, o passo seguinte é a separação da parcela desta que escoa 

superficialmente, considerando o padrão de uso e ocupação do solo na bacia. Como é 

habitual na simulação de pequenas e médias bacias, considera-se desprezível a influência 

dos escoamentos sub-superficiais e subterrâneos no hidrograma de cheia, sendo, portanto, 

desprezados estes últimos. A partir da chuva efetiva torna-se possível o cálculo do 

hidrograma superficial, o que é feito através da combinação do uso de um hidrograma 

unitário sintético e de um reservatório linear. Por fim, o sistema permite que seja efetuado 

o dimensionamento hidráulico de algumas intervenções como o cálculo de canalizações 

e de reservatórios de detenção. 

O funcionamento deste sistema em relação aos cálculos hidrológicos é tipicamente o de 

um modelo concentrado. Os cálculos hidráulicos, por sua vez, são considerados para uma 

estrutura localizada no exutório da bacia em questão. Na fase presente de 

desenvolvimento, o sistema ainda não permite a divisão da bacia em células homogêneas, 

onde será feita a simulação hidrológica, e a articulação destas através da propagação com 

modelos hidrodinâmicos. Este tipo de simulação deverá ser implementado 

oportunamente. (MAGALHÃES, et al., 2005) 

Agora com esses dados pode ser construído o hietograma do projeto. O próprio software 

MODCEL gera os dados de mm/min precipitados em cada intervalo de tempo de 1 

minutos durante a precipitação de meia hora de duração. Após isso, somente é 

aconselhado adicionar 10 minutos sem chuva antes e depois do evento com objeto de 

garantir a estabilização dos níveis de água. 

 Condições de contorno: Maré 

As condições de contorno podem ser de dois tipos, de vazão ou de nível. As primeiras 

representariam entrada de água no sistema, como um rio, enquanto que as segundas 

impõem um nível de água nas células que são aplicadas, representando assim o nível 

variável do mar por causa da maré.  

Segundo a parte do estudo em que esteja sendo utilizado o modelo, serão usadas duas 

condições de maré diferentes, estas são: 
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 Na fase de calibração vai se representar o nível da mare no momento do evento 

que está se simulando. 

 Para as demais simulações, vai se usar a maré de projeto, que é aquela que tem 

o maior nível do mar coincidente com o pico do hietograma. 

4.3.5.1 Estado da maré no evento da calibração 

No site da Marinha do Brasil podem ser acessados os dados da estação maregráfica e uma 

previsão anual dos níveis da maré. Esses dados de níveis estão referidos aos níveis da 

maré alta e da maré baixa, e também se indica o horário no qual irão acontecer. 

Esses níveis estão referidos ao nível médio do mar (NMM) no local da estação 

maregráfica. Eles precisam ser referidos ao NMM de Imbituba, ao qual estão referidas 

todas as cotas sobre terreno dadas pelo IBGE. A diferença entre os níveis médios de 

ambos locais vem dado nas informações da estação. 

Se precisa interpolar esses dados assumindo que a variação da maré segue uma curva 

trigonométrica com relação ao tempo. Então, após a correção efetuada nos níveis, é 

parametrizada uma curva senoidal e ajustada aos dados de nível que se obtiveram. Para a 

composição das curvas, seguiu-se o método proposto pelo professor Fábio Kruse do 

Centro Universitário FEEVALE, no qual se dá um enfoque gráfico e o significado dos 

coeficientes a, b, c e d da função � = � + � · sin(� · � + �). Foram construídas duas 

curvas diferentes, uma formada pelos dois valores de maré alta, e a outra com os outros 

valores da maré baixa. Nesta metodologia: 

 O parâmetro c representa a celeridade da onda e é calculado pela divisão: � =

 2�/�, sendo p o tempo transcorrido entre dois amplitudes da onda (picos da 

maré alta). 

 O parâmetro b é a amplitude da curva, no caso a diferença entre a maré alta e a 

baixa. 

 Os parâmetros a e d são responsáveis de um deslocamento, vertical e horizontal 

respectivamente, da curva senoidal desenhada. 

Finalmente, com a composição das duas curvas calculadas, obtém-se o maregrama 

durante o episódio de precipitação base para a calibração. 
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Deve se gerar um arquivo de texto “CC.txt” com as informações do nível do mar 

discretizadas minuto a minuto, pois isto vai facilitar a entrada dos dados na interface do 

MODCEL. 

4.3.5.2 Maré de projeto 

Para as simulações de Projeto, o Cenário Nº 0 e os cenários correspondentes às 

alternativas de mitigação, a condição de contorno que será aplicada nas células de maré 

será diferente. 

Ela, por representar uma situação de projeto, é calculada para a pior situação. Isto é, 

quando se dá a maior das marés o mesmo dia, e tem a situação correspondente a alta-mare 

coincidente com o máximo do hietograma de projeto. 

Enquanto a intensidade de precipitação é calculada para um período de recorrência 

elevado, os níveis de maré não precisam ser incrementados por causa do fator de 

simultaneidade. Dificilmente vai acontecer a chuva associada a um período de 25 anos 

no mesmo dia que temos a maré maior possível para esse mesmo tempo. Se deve trasladar 

a curva da maré para os valores máximos das duas condições coincidirem. 

Essa operação é feita manualmente procurando o valor máximo e deixando esse nível 

máximo no centro do maregrama. Esses dados podem ser colados em outro arquivo de 

texto denominado “CC25.txt” para sua importação no MODCEL. 

 Últimas operações 

Seguinte passo é calcular distância entre centros e coeficiente de distância para todas as 

ligações. A seguir tem que se impor as condições de contorno e iniciais. Para isto, dentro 

das opções de projeto, se faz: 

Condições iniciais 

 Intervalo de tempo da precipitação calculada como condição inicial e número 

total de intervalos. 

 Incluir tipos de urbanização 

 Editar arquivos de chuva: Escreve-se o nome do arquivo com as condições 

iniciais, “P0.dat”, os valores são colados a partir do arquivo de texto para a 

interface do MODCEL. 

Condições de contorno: se adiciona uma condição de contorno do tipo cotas. 
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 Parâmetros: coeficiente de Manning e a largura da desembocadura e distancia ao 

desague, que se corresponde com a largura da praia. 

 Da mesma maneira, são colados os valores da maré, arquivo “CC.txt” no 

MODCEL 

 São editadas as células do mar para aplicar a condição de contorno modelada 

nelas. Isto se faz dentro de “Gerencias condições de contorno” nas opções de 

edição de célula. 

Também tem que estar selecionadas todas as células e todas as ligações no apartado 

“Projeto” para GrafQ e para GrafZ. Antes de rodar o programa, o projeto tem que ser 

salvo dentro de uma pasta nova e sem mais arquivos. Agora se pode gerar os arquivos de 

ENTRADA, eles foram guardados em uma pasta com esse nome. 

Se tiver o arquivo executável MODCELAS.exe na mesma pasta do projeto e com esse 

nome, se pode executar o programa de cálculo a partir da própria interface do MODCEL. 

 Calibração 

Uma vez terminada a concepção do modelo, e adicionadas as condições de contorno e 

iniciais, são gerados os arquivos de entrada. O programa MODCEL lê os arquivos de 

entrada e calcula níveis de água e vazões para cada célula ao longo do tempo, colocando 

os resultados em arquivos de texto na pasta de SAIDAS. Esses arquivos podem ser 

carregados de novo na interface do MODCEL. Os arquivos GrafQ e GrafZ, podem ser 

importados numa planilha Excel para a visualização dos gráficos. 

A calibração do modelo matemático se refere ao processo de ajuste de parâmetros de 

modelagem para representar tanto o comportamento hidrodinâmico normal da bacia, 

como também eventos de chuva intensa (elevadas pluviosidades). Dentro do processo de 

modelagem, a calibração é uma fundamental ação que deve preceder a utilização do 

modelo hidrodinâmico (TEJASWINI, et al., 2018). 

Neste processo, se precisa da obtenção de dados medidos e observados para o evento de 

calibração, para que deste modo seja possível realizar a comparação com os dados 

simulados a partir do software MODCEL. 
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5. APLICAÇÃO AO CASO DE ESTUDO 

Neste capítulo, vai se aplicar a metodologia apresentada no capítulo 4, com o objetivo de 

explicar como foi concebido o modelo hidrodinâmico no âmbito do estudo. Pretende-se 

oferecer uma explicação do funcionamento das bacias que dê uma ideia de como deve ser 

modelado o espaço. Assim, vão se expor todas as peculiaridades deste modelo. 

 Concepção do modelo 

A partir dos conhecimentos que se tem sobre o urbanismo de Arraial do Cabo, sobre sus 

bacia hidrográfica, sobre os pontos críticos de alagamento, e sobre o funcionamento do 

sistema de drenagem, se pensou no melhor modo de representar essa realidade. Essas 

características do modelo conceitual são citadas na sequência. 

O distrito Sede de Arraial do Cabo é composto por três bacias hidrográficas 

independentes. Na bacia da Praia Grande não foram constatados problemas de 

alagamentos. A bacia da Praia dos Anjos é a de maior área e maior tempo de concentração. 

A divisória com a bacia da Prainha é localizada ao longo da Rua Dom Pedro I. Desde ela 

são conduzidas elevadas vazões ao longo da Rua José Pinto de Macedo e a Avenida 

Getúlio Vargas. 

As regiões de maiores alagamentos são coincidentes com lugares de cota baixa, onde a 

água não tem outra saída que não seja a rede de microdrenagem. Esses lugares estão 

formados pelas ruas Vera Cruz, São Francisco de Assis, José Pinto de Macedo e a 

Avenida Getúlio Vargas. 

Cada uma das bacias termina em uma praia diferente, a qual dá nome à bacia. Antes das 

praias encontram-se as respetivas orlas urbanizadas. A ligação entre elas e as células de 

praia deve ser estudada em função dos obstáculos existentes. Assim, se aconselha criar 

ligações do tipo vertedouro que permitam mudar a cota do vertido. 

Se constata a existência de vários morros, urbanizados ou não, que produzem um rápido 

escoamento, por causa da sua elevada declividade para as partes de menor cota, 

fortemente urbanizadas. Estes morros são o morro de Boa Vista, o morro da Atalaia e o 

morro da Cabocla ou da Coca-Cola. Essas regiões vão ser modeladas com células de 

encosta. 
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Nas localizações com maiores problemas de alagamentos, principalmente nas ruas Vera 

Cruz e São Francisco de Assis, o número de células criadas vai ser maior, com objeto de 

conseguir uma maior precisão nos resultados sobre o nível de água atingido dentro delas. 

Não foram conseguidas informações sobre a rede de microdrenagem, porém, foi 

constatada a existência de duas galerias de macrodrenagem, uma sob a Avenida da 

Liberdade e de seção retangular, e uma outra que comunica a lagoa do Parque Público 

Prefeito Hermes Barcellos com a Prainha, de seção circular e atualmente fora de uso. 

Tendo como prova a contaminação das águas da lagoa, se assumiu que a rede de esgoto 

é interconectada com a rede de águas pluviais, formando assim um sistema de drenagem 

misto. No modelo não vão ser modeladas essas interferências devido à falta de 

conhecimentos precisos e a grande quantidade de variáveis necessárias. Então, apenas a 

rede de macrodrenagem vai ser modelada, assumindo que o escoamento acontece pelas 

ruas. 

Parte importante deste modelo, é a concepção do funcionamento da lagoa do parque de 

Prainha (ver Figura 5.1), para o qual foram importantes as informações técnicas e visuais 

conseguidas durante a visita de campo. Dentro dele temos células não urbanizadas e com 

coeficiente run-off menor e coeficiente de Manning elevado, representando o gramado do 

parque. De modo similar, se deixou uma única célula, que será do tipo reservatório, para 

a representação da lagoa. Dentro dela, foi medido um nível de espera de 90 centímetros. 

Esse nível era controlado mediante um vertedouro que comunica a parte da lagoa onde se 

encontra a entrada da galeria. A entrada de água ao interior do parque, acontece por meio 

das portas de acesso nele. As larguras e obstáculos que elas possam ter, devem ser levados 

em consideração na modelagem. São criadas ligações do tipo operação de comporta para 

representar a comunicação da lagoa com as galerias que têm a saída na praia. 
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Figura 5.1 – Modelação do Parque Público e da lagoa de retenção. Fonte: o autor 

Essas galerias consistem em duas tubulações de seção circular que terminam na Prainha. 

Elas foram inoperadas para evitar o lançamento de esgoto na praia, a qual tem uma 

relevância natural e turística. Durante o evento de calibração, no dia 18 de junho às 9:00 

horas foram abertas as saídas retirando o muro que foi levantado, e manobradas as 

comportas do parque, as quais estavam sem volante. Não se conseguiu abrir uma delas 

pela acumulação de lixo. Após a evacuação das águas, que demorou dois dias, foi 

executado o muro de novo, bloqueando a comunicação lagoa – mar. Essas informações 

foram recebidas durante uma conversa com o Sr. Isaias, responsável do parque, na Figura 

3.17 se ilustra o muro recém construído. 

 Aplicação do software QGIS 

 Cartografia utilizada 

A cartografia digitalizada em arquivos de formato shape (extensão de arquivo .shp) a ser 

utilizada durante a análise da drenagem e a divisão das células tem como fonte o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São empregadas bases cartográficas 

continuas e arquivos raster pertencentes ao Projeto RJ-25 realizado pelo IBGE, do estado 

do Rio de Janeiro escala 1:25.000. Folha 2747-4-SE versão 2018. Assim se conseguiram 

as seguintes informações digitalizadas: 
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 Fotografias aéreas de Arraial do Cabo do IBGE 

 Ortofotos Drone: durante a visita de campo e com a colaboração do aluno de 

Geografia e Meio Ambiente de Pontifícia Universidade Católica (PUC) Alberto 

Martins Diniz, foi feito um levantamento com fotografias aéreas tomadas com 

um drone (Figura 5.4). Esse material foi bem interessante por permitir conhecer 

a ocupação do solo no momento atual e a expansão urbana fora da região com 

planejamento. A metodologia seguida e algumas informações técnicas sobre o 

levantamento se encontram mais adiante neste capítulo. 

 Modelo Digital de Elevações (MDE) do IBGE: ele é apresentado na Figura 5.2 

 Uso do solo: (ver Figura 5.3) 

o O shape “Sup_urbana” do IBGE 

o O arquivo “Amb_uso_cobertura_vegetal” do IBGE 

 Arruamento: camada vetorial do tipo linha disponibilizada no IBGE. Esta 

camada, junto com as informações do uso do solo, são apresentadas na Figura 

5.3. 

 Limite municipal de Arraial do Cabo, disponibilizado no IBGE. 
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Figura 5.2 – Modelo Digital de Elevações (MDE) do IBGE. Fonte: o autor 
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Figura 5.3 – Mapa com as informações de uso do solo e principais vias urbanas (IBGE) . Fonte: 
o autor 

A região de estúdio do presente trabalho se reduz ao distrito Sede. No projeto se decidiu 

não incluir a Vila Industrial onde se situa o parque fabril da empresa ALCALIS. Isto foi 

por uma falta de informação da topografia com valores de cotas requeridos pelo projeto, 

e porque os problemas de alagamento já são mitigados pela construção de pavimentos 

permeáveis. Estas informações foram obtidas por meio da conversa mantida com a síndica 

Andréia que falou sobre a história bairro-condomínio e suas características. Por esse 

motivo, neste estudo o corte se realiza manualmente com a criação de um polígono. 

Para a produção das ortofotos no município de Arraial do Cabo, foi utilizado o Drone 

Phantom 4 advanced registrado como (PR-789456126) e o software Pix4d 4.2. Em 
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primeiro lugar, foi necessário pedir autorização de voo no Sarpas (Solicitação de Acesso 

de Aeronaves Remotamente Pilotadas) e somente após a liberação pode-se iniciar a 

operação de mapeamento.  

A primeira etapa, foi definir os polígonos de voo na cidade e foi escolhida a altura de 200 

metros, gerando pixels de 5.45 cm. Feito isso, utilizou-se o aplicativo PIX4D CAPTURE 

responsável pelo controle automático do drone e realização das fotografias. Foram 

necessárias 1400 fotos para mapear toda a área central do município de Arraial.  

Após a obtenção de todas as fotos, exportaram-se para o software as imagens, iniciando 

o processo de criação das ortofotos. Em seguida à criação da nuvem de pontos no 

aplicativo, realizou-se o aperfeiçoamento do georrefenciamento das imagens, com dados 

obtidos em campo. Para a realização deste feito, optou-se pelo Datum wgs84 para as 

coordenadas. Por fim, o software corrigiu a projeção cônica das fotos para ortogonal, 

dando origem as Ortofotos. 

 

Figura 5.4 – Fotografia aérea do bairro de Praia Grande tomada no mapeamento com Drone. 
Fonte: Alberto Martins Diniz. Julho 2018 
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 Desenho das bacias 

O limite da região de estudo é o distrito Sede de Arraial do Cabo, a exceção da área 

ocupada pela empresa de mineração Álcalis. Este domínio inclui três bacias hidrográficas, 

denominadas como segue: 

 Bacia da Praia dos Anjos 

 Bacia da Praia Grande 

 Bacia da Prainha 

Essas bacias não são representadas totalmente no modelo, pois mesmo seja a prática 

habitual, no caso de estudo podem ser limitadas pelos seus extremos. Isto é devido a que 

o escoamento, a partir dessa fronteira desenhada, acontece de forma perpendicular à linha 

do litoral, de forma que a água precipitada fora da região que está sendo analisada não 

entre no sistema modelizado. No projeto, os limites nortes das bacias de Prainha e Praia 

Grande são um exemplo de esta simplificação empregada. O mapa gerado no QGIS com 

a divisão da região do projeto nas três bacias, junto com as linhas dos talvegues principais 

de cada uma delas, se apresenta na Figura 5.5. 
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Figura 5.5 – Bacias hidrográficas do Distrito Sede e seus talvegues de maior comprimento. 
Fonte: o autor 

 Divisão de células 

A metodologia seguida para a divisão das células do modelo de Arraial do Cabo foi a 

explicada no item 4.2.2.1.2, por ser mais apropriada para grandes extensões urbanizadas. 

No caso de estudo, e por ter um tecido urbano muito complexo na região centro, omitiu-

se os cruzamentos que estavam muito próximos. 

Para a modelação do litoral, foi usada a divisão física entre a orla e a praia na parte de 

Praia Grande, pois ela tem uma elevada largura e uma cota bem mais baixa, e variável 

por causa das dunas, em comparação com a orla urbanizada. Essa situação pode se ver na 

Figura 5.6, na imagem da esquerda. Uma situação similar acontece na orla da Prainha, ao 
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contrário, na praia dos Anjos o acesso à praia é feito na cota da calçada (direita). 

 

Figura 5.6 – Representação das células de praia, Praia Grande (dir.), Praia dos Anjos (esq.). 
Fonte: Grupo de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

Depois a divisão geométrica das células, foram criadas as camadas vetoriais 

correspondentes aos centros a suas ligações, com acordo ao descrito na metodologia e 

usando como base a camada que possui as ruas da cidade. Também é criada outra camada 

com as informações das áreas de armazenamento. Isto foi feito copiando as células e 

modificando a geometria de aquelas que são caraterizadas por declividades superiores ao 

15 %, que podemos chamar de células de encosta, sejam urbanizadas ou naturais. 

5.2.3.1 Modelação das galerias de macrodrenagem 

O modelo tem duas galerias, uma de seção retangular duplicada na avenida da Liberdade 

e desembocando na praia dos Anjos; e outra formada por duas tubulações circulares 

comunicando a lagoa com a praia de prainha. No modelo vai se desenhar a retangular 

como uma única galeria de largura dupla e coeficiente de Manning corrigido, mas para a 

galeria circular precisam ser desenhadas as duas tubulações por separado e paralelas, pois 

durante no evento de calibração, uma delas ficou entupida na comunicação com a lagoa, 

que é feita com comporta. Os operários abriram a comporta após 15 horas de chuva, as 

8h do dia 18 de junho, segundo o administrador do parque, o Sr. Isaias, na conversa 

mantida durante a visita. 

5.2.3.2 Modelação da lagoa mediante um arquivo cota – área 

O modelo consta de uma célula tipo reservatório, que é a lagoa pertencente ao Parque 

Público Prefeito Hermes Barcellos, locado no bairro da Prainha. Este tipo de células 

precisa da relação entre a área da superfície ocupada pela água para cada cota da sua 

batimetria (tabela cota – área). 
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Dificilmente essa informação vai influenciar durante a calibração, pois a lagoa vai receber 

uma quantidade de água bem maior do que vai vazar pela galeria diametral. Mas essa 

informação vai ser importante para a construção de qualquer cenário que mude leve em 

consideração uma atuação nela, como tal qual pode ser um rebaixamento do nível de água 

inicial. 

Não se tem informações sobre a topografia do fundo da lagoa. Somente se sabe que tem 

uma profundidade muito variável por ter uma origem natural e por irregularidades devidas 

a acumulação de lixo. A profundidade varia entre 3 e 4 metros desde a cota do terreno, 

definida em 1,90 metros sobre o nível do mar. Essas informações foram conseguidas na 

conversa com o Sr. Isaias, responsável do parque, durante a visita de campo. Também se 

constatou que possui um nível de espera estimado em 90 centímetros, esta altura pode ser 

apreciada na Figura 5.7. Isto é, uma diferença entre o Nível Máximo Normal (NMN) e a 

altura do muro perimetral circundante, que é vertical e tem sua cota superior coincidente 

com o terreno do parque. Ou seja, o NMN da lagoa se situa na cota 1,00 metro. 

 

Figura 5.7 – Imagem do nível de armazenamento temporário da lagoa. Fonte: Grupo de 
Urbanismo Solidário. Julho 2018 

O Nível Máximo Normal é aquele a partir de qual, um aumento na cota implica um 

vazamento ao exterior do sistema. Também será a cota do lábio do vertedouro. Na Lagoa 
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da Prainha, se situa um vertedouro constituído por uma parede vertical embaixo da ponte 

que se situa perto da Rua E. 

Para a construção do shape, se desenharam outros dois polígonos menores, respeitando 

uma distância de 4,50 metros com a borda exterior. Isto é porque se estimou um talude 

interno com uma inclinação de 1:3 e a diferencia de cotas escolhida entre dois polígonos 

é de 1,50 metros, resultando assim um arquivo com quatro polígonos, e as informações 

contidas na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Relação cota – área da lagoa do parque (célula 17) 

COTA ÁREA  

1,90 m 12.832,9 m2  

1,00 m 12.832,9 m2  

 – 0,50 m 9.717,05 m2 

 – 2,00 m 6.919,18 m2 

 

 Informações das camadas: tabelas de atributos 

As tabelas de atributos dos arquivos que vão ser importados no MODCEL, devem conter 

as seguintes informações: 

 Células: Identificador; Tipo de célula; Linha; Área; Run-off; Cota de fundo; 

Dados de chuva 

 Centros: Identificador 

 Ligações: Tipo; Coeficiente (segundo tipo de ligação); Geometria; 

 Áreas de armazenamento: Identificador; Área de armazenamento 

 Cota – área: Identificador, Cota, Área associada 

A continuação coloca-se as informações precisas escrevendo diretamente na tabela de 

atributos da camada das células. Estas são: 

5.2.4.1 Tipos de célula: 

O modelo possui os seguintes tipos de células: 

 Tipo 0. Canal. As células de mar foram representadas mediante este tipo de 

células. 
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 Tipo 1. Galerias. Em Arraial do Cabo, toda a rede de drenagem é subterrânea e, 

devido a não ser considerada a microdrenagem, é representada por este tipo de 

células. 

 Tipo 2. Planícies urbanizadas. Constituem a maior parte do modelo de Arraial 

do Cabo. 

 Tipo 3. Reservatório. No modelo, a única célula que vai pertencer a esta tipologia 

é a célula nº 17 que representa a lagoa. A ela vai ser designada o shape com a 

informação cota – área. 

 Tipo 4. Planícies não urbanizadas. 

5.2.4.2 Linha: 

O modelo é formado por 285 células, que são divididas em três linhas. Devido a que uma 

célula só pode se ligar com as células do mesmo nível, um superior, ou um inferior, no 

presente modelo, não podem existir ligações entre as células dos níveis 1 e 3. 

No esquema seguido para a designação dos diferentes níveis se colocou primeiramente o 

nível 2 para todas as células e foram se mudando os valores para as células mais a jusante 

e mais a montante do modelo, para se ganhar em eficiência. Assim, as células de mar, as 

células com praia e as localizadas na orla, junto com as galerias de drenagem e as células 

superficiais a elas, pertencem à linha 3. Por outro lado, as células das encostas e mais 

afastadas das galerias, irão formar a linha 1. 

5.2.4.3 Área: 

As áreas das células são calculadas diretamente no QGIS mediante o uso da calculadora 

de campos. As células do mar têm sua área multiplicada por 1.000 para evitar a influência 

da acumulação da água no seu nível, que será dado pela condição de contorno imposta. 

Para as células correspondentes às galerias, a área é obtida pela a multiplicação da 

extensão da célula pela largura da galeria. Ela toma o valor de 3 metros na galeria da 

Avenida da Liberdade, pois as duas que correm em paralelo se modelaram como uma 

galeria só. Para o cálculo correto nas outras duas galerias circulares no bairro de Prainha, 

foi realizada uma conversão geométrica explicada no item 4.2.3.3. 

5.2.4.4 Runoff: 

Após consultados valores de referência para diferentes condições de infiltração na 

bibliografia (VEN TE CHOW, et al., 1994), (Instrução Rio-Águas), e analisados os usos 
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de solo existentes na região objeto da modelação, se designaram os valores do coeficiente 

runoff das células apresentados na Tabela 5.2. As células se classificaram de acordo com 

essas categorias para poder usar esses valores resumidos, segundo o tipo de célula, 

cobertura do solo e declividade do terreno. 

Tabela 5.2 – Coeficientes runoff apurados para o modelo. 

CLASSIFICAÇÃO DAS CÉLULAS DO MODELO COEFICIENTES RUNOFF 

ASSOCIADOS 

CÉLULAS DE ENCOSTA 

100 % favelizada 0.9 – 0.95 

75 % favelizada 0.80 

50 % favelizada 0.70 

25 % favelizada 0.60 

0 % favelizada = planícies não urbanas 0.50 

CLASSIFICAÇÃO ÁREAS NÃO CONSTRUÍDAS 

Até um 10 % de declividade 0.35 (min. 0.30) 

10 – 15 % 0.40 

15 – 25 % 0.45 

> 25 % 0.50 

Praias 0.10 

Mar e lagoa 1.00 

CLASSIFICAÇÃO CÉLULAS URBANAS 

Valor padrão 0.70 

Áreas asfaltadas (< 10 % permeável) 0.80 – 0.90 

Alta ocupação (< 30 % solo permeável) 0.70 – 0.80 

Existência de espaços livres (>30 %) 0.55 – 0.65 

Células de parque 0.30 – 0.45 (0.40) 

Moradias unifamiliares 0.40 – 0.50 

Zona rural (casas espaçadas) 0.35 

 

Depois, dentro de cada categoria se admite um intervalo de variação, de forma que se foi 

ajustando visualmente, em base na ocupação real do solo dada pelas ortofotos tomadas, 
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os coeficientes naquelas células, que mesmo estando dentro de uma categoria, fosse 

preciso mudar. 

Como nas etapas anteriores tentou-se construir a geometria procurando uniformidade no 

uso de solo das células e não foram precisos muitos ajustes, somente na parte de 

calibração do modelo. 

5.2.4.5 Cota: 

Como já foi comentado, em Arraial do Cabo, o problema dos alagamentos deriva, além 

da ocupação irregular nos morros, da existência de cotas muito baixas e declividades 

quase nulas, dificultando o escoamento das células. Na região centro, há um desnível de 

apena quase dois metros de ponta a ponta da cidade. 

Também se encontram várias células de escoamento com a cota de fundo inferior a dois 

metros sobre o nível do mar, e formando uma concavidade que só recebe água durante o 

episódio de chuva. Essas células se encontram nas 3 áreas principais de alagamento dentro 

da bacia da praia dos anjos, a seguir, Av. Getúlio Vargas, Rua São Francisco de Assis, 

Rua Vera Cruz. 

Como se vê na Figura 5.8, a topografia de Arraial do Cabo é caraterizada por umas 

declividades muito elevadas, superiores ao 20 – 30 %, nos morros que realizam o 

fechamento das bacias hidrográficas. No pé deles começa a planície quase horizontal e 

com problemas de alagamentos. Nesta região não há lugar com declividade superior a 5 

%, e também se mostra que as 3 ruas sinaladas com problemas de alagamento, constituem 

lugares de inclinação do terreno inferior ao 1 %. Não há áreas com inclinações 

intermediárias, mostrando a grande variação em pouco espaço, o que produz uma perda 

brusca de velocidade da água, e consequentemente um aumento de nível do alagamento. 
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Figura 5.8 – Mapa de declividade do terreno da região de estudo. Fonte: o autor 

Então o modelo tem que refletir essa situação das cotas com maior exatidão. O MDE do 

IBGE não permite obter as curvas de nível com uma exatidão aceitável, pois resulta 

escassa para representar fielmente o funcionamento da drenagem nestas áreas rasas. 

É por isto que se utilizaram as cotas marcadas sobre uma planta de um projeto de Sistema 

de Esgotamento Sanitário (2009), fornecido pela Prefeitura de Arraial do Cabo.  

Marcaram-se em QGIS, todos os pontos com informação de cota e criou-se uma camada 

raster que extrapola essas cotas à toda a região (Raster  Interpolação). Essas duas 

camadas se expõem na Figura 5.9. Conseguiu-se assim, uma maior exatidão nos valores 

das cotas dentro da cidade. 
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Figura 5.9 – Obtenção de cotas do plano de esgoto e geração de raster. Fonte: o autor 

Essa camada raster não representa bem o desnível existente nos diferentes morros, logo, 

nas células das encostas, se designou a cota da célula, com seu centro colocado na parte 

de menor cota, a partir das próprias do raster MDE. A operação é feita do mesmo modo, 

com uso dos dois complementos do QGIS, o “Point Sampling Tool” e o “spatialJoin”. 

5.2.4.5.1 Cotas da galeria G1 embaixo da Avenida da Liberdade 

Não se conseguiram informações técnicas sobre as galerias de macrodrenagem existente. 

Só conseguiu se constatar as dimensões de altura e largura por observação durante a visita 

de campo. As cotas, se estimaram do seguinte modo: 

Uma primeira aproximação se obteve considerando que a cota do teto da galeria se 

encontra a 40 centímetros abaixo da cota da célula superficial, calculada por meio da 

planta de esgoto. O problema vem quando se requer dar homogeneidade no perfil da 

galeria, pois ela deve ter sempre um traçado descendente e sem variações bruscas da sua 

cota. Então, decidiu-se colocar as cotas obtidas numa planilha de Excel para obter um 

gráfico (Figura 5.10) e gerar uma linha de tendência do tipo equação de segundo grau. 

Lembra-se que os comprimentos das ligações entre os trechos de galeria podem ser 

calculados automaticamente mediante a calculadora de campos do QGIS. Com a equação 

obtida por interpolação das cotas, e com as distancias entre os centros, obtêm-se as novas 

cotas para as células da galeria G1. 
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Figura 5.10 – Perfil longitudinal teórico da galeria sob a Avenida da Liberdade. Fonte: o autor 

5.2.4.5.2 Cotas da galeria G2 embaixo da Avenida Dorilo Vasconcelos (bairro 

Prainha) 

As informações conseguidas na galeria do bairro da Prainha são ainda menores, pois não 

se pôde constatar a localização da saída da galeria. Segundo conversas não oficiais esta 

teria sido obstruída durante a construção da orla. As cotas do terreno ao longo da avenida 

são em sentido ascendente com direção à praia da Prainha, por isso, não pode ser assumida 

uma distância constante entre o eixo da galeria e a cota do terreno. 

Assim, se parte da hipótese de que o começo da galeria tem o eixo situado a uma distância 

de 1,5 vezes o diâmetro, ou seja, 1,20 metros a baixo da cota da superfície. Foi assumida 

uma declividade constante e mínima de 0,1 % constituindo assim uma galeria quase 

horizontal, com a declividade mínima para operações de limpeza. Como o comprimento 

total são 300 metros, a cota do eixo na saída está a 60 centímetros sobre o nível do mar. 

Para colocar corretamente as informações na tabela de atributos, se deve abstrair o raio 

de 40 cm para obter a cota do fundo da galeria, que é o dado preciso para o MODCEL. 

5.2.4.6 Tipos de ligações: 

O modelo de Arraial do Cabo tem os seguintes tipos de ligações: 

 P, ligação de planície: 

 V, ligação de vertedouro: o modelo vai ter ligações tipo vertedouro na lagoa, nas 

orlas das três praias e entre as duas partes da lagoa. 
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 G1, galeria de seção retangular: corresponde à galeria situada sob a Avenida da 

Liberdade. Ela foi desenhada como uma galeria só, sendo que na realidade está 

formada por duas seções de 1,50 metros de largura e 1 metro de altura. Esta 

galeria começa na Praça Euclides de Aguilar e tem a saída na Praia dos Anjos, 

mostrada na Figura 5.11. Tem um comprimento total de 1.050 metros e um 

desnível de quase 60 centímetros. 

 G2, galeria de seção circular: foram desenhadas duas galerias paralelas 

comunicando a lagoa do Parque Público Prefeito Hermes Barcellos com a praia 

de Prainha, dentro da bacia com o mesmo nome. 

 M2, microdrenagem: no caso de estudo, elas vão representar as bocas de lobo 

situadas nas células acima das galerias, pois não se está modelando a rede de 

microdrenagem. Isto é porque foi impossível obter informações do projeto 

existente da rede, assim como suas interferências com a rede de esgoto, que tem 

seu reflexo sobre a poluição da lagoa.  

 S, saída das galerias: representam a desembocadura das galerias na praia, com 

expansão do escoamento. 

 

Figura 5.11 – Saída da galeria da Avenida da Liberdade na Praia dos Anjos. Fonte: Grupo de 
Saneamento - Projeto de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 

2018 

 O2, operação de comporta: essa ligação é criada para simular no evento da 

calibração, a manobra que foi feita durante a chuva. Esta ligação vai ser 
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configurada dentro da própria interface do MODCEL. As explicações são 

detalhadas no item 5.3.2. 

Nos seguintes apartados se detalham as informações precisas e os valores assumidos. 

5.2.4.7 Geometria: 

Nesta parte do estudo, se teve a colaboração do grupo do Projeto de Extensão, pois eles 

criaram um arquivo shape com as ruas hierarquizadas. Esta camada do tipo vetorial, junto 

com o arruamento do SIGRAS e as ortofotos, permitiu a categorização das ruas. 

Finalmente foram dados os seguintes valores para cada tipo. (Ver Tabela 5.3). 

Tabela 5.3 – Larguras adotadas no modelo segundo a tipologia de via e sua hierarquia 

Hierarquia ou tipologia de via Largura padrão adotada 

Avenida da Liberdade 30 metros 

Rodovia General Bruno Martins (BR-120) 25 metros 

Coletoras bairro de Prainha e Avenida 

Roberto Silveira 

20 metros 

Orlas da Praia Grande e Praia dos Anjos 20 metros 

Orla da Prainha 15 metros 

Principais avenidas distribuidoras. 

Avenidas Getúlio Vargas, Dom Pedro I, e 

Governador Leonel de Moura, Rua 

Epitácio Pessoa, etc. 

15 metros 

Residenciais bairro da Prainha 12 metros 

Coletoras zona centro 12 metros 

Residenciais zona centro 10 metros 

Ruas do centro histórico (bairro 

Macedônia) 

8 metros 

Ruas perto dos morros da Coca-Cola 

(entorno Rua Vera Cruz) e do Atalaia 

8 metros 

Travessias nas comunidades  5 metros 

Caminhos de terra 4 metros 
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Depois de classificar as ruas nessas categorias e designar o valor da largura da ligação 

para elas, deve se proceder com uma revisão visual. Aqui se pretende: 

 Nas ruas identificadas durante a criação das ligações, como explicado no item 

4.2.2.3, que não ligam células no modelo, porém consistem num caminho para a 

água na realidade, viram suas larguras modificadas. A largura da rua não 

representada foi dividida e adicionada nas outras ruas próximas que ligam as 

mesmas células. 

 Se incrementou a largura em 5 metros em todas as ruas que incluem uma praça 

ou outro tipo de espaço livre e sem obstáculos importantes para a circulação de 

água. 

 Também, aqui se designou a largura das ligações que não têm a vazão confinada. 

Estas células seriam as encostas e células de praia. A largura delas pode se tomar 

como o comprimento total da fronteira com a outra célula correspondente à 

ligação. 

As longitudes de vertedouro são obtidas do QGIS, medindo o comprimento das fronteiras 

entre as duas células que são ligadas por esse tipo de ligação. Há ligações de vertedouro 

que têm a cota do vertedouro superior à da cota do terreno. Isto acontece pela existência 

de obstáculos que podem ser muros. Neste caso, o comprimento pode não ser a fronteira 

inteira entre as duas células. No modelo de Arraial do Cabo, esta situação acontece no 

Parque Público do Prefeito Hermes Barcellos, no qual se tem ligações de pequeno 

comprimento e cota no terreno, representando o escoamento através dos acessos ao 

mesmo (ver imagens abaixo); e outras maiores, porém com uma cota superior, modelando 

assim a existência do muro ao redor do parque (ver Figura 5.12). 
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Figura 5.12 – Imagens dos acessos ao Parque Público. Fonte: Grupo de Urbanismo Solidário, 
2018 

A informação da geometria para as células do tipo galeria, vem referida à própria 

geometria dela. No caso da galeria retangular, correndo sob a Avenida da Liberdade, vai 

ser a largura de cada uma delas multiplicada por dois, devido a que na realidade consta 

de dois ramais paralelos de 1,50 metros de largura cada um. Isto dá uma largura de 3,00 

metros para todas as células do tipo G1. 

Na galeria de seção circular que comunicam a lagoa do Parque Público do Prefeito com 

a praia da Prainha, a informação requerida é o diâmetro. Ela também está formada por 

dois ramais, mas no modelo decidiu-se representar as duas tubulações por separado, de 

modo que o diâmetro de cada uma delas é de 80 centímetros. 

As ligações das células superficiais com as células da galeria situadas embaixo delas, 

representadas por ligações do tipo M2, precisam da informação do número de orifícios 

ou bocas de lobo. Com ajuda das ortofotos de Arraial do Cabo e com o uso da ferramenta 

Street View do Google Maps, foram situadas todas as bocas de lobo ao longo da Avenida 

da Liberdade e da Avenida Dorilo Vasconcelos, assim como nos encontros com as ruas 

perpendiculares a elas. Foi criado assim um shape de bocas de lobo dentro do QGIS. 

Depois se contaram quantas bocas de lobo se encontram dentro de cada trecho de galeria, 

e se colocaram essa informação dentro da tabela de atributos dessas ligações. O resultado 

para o bairro de Prainha é mostrado na Figura 5.13. 
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Figura 5.13 – Fotografia aérea do bairro da Prainha com a localização das bocas de lobo 
observadas. Fonte: o autor 

As larguras das ligações correspondentes às saídas das galerias se tomaram como 3 vezes 

a dimensão horizontal da galeria. Deste modo, para a G1 vai se considerar 9 metros, e 

para as duas galerias diametrais, se consideram 3 metros. 

Para a ligação de comporta não é preciso colocar nenhuma informação por enquanto. Só 

vai-se desenhar ela entre as células da lagoa e o começo da galeria. Foi desenhada só para 

a galeria esquerda, pois a uma delas comportas não funcionou o dia do evento, pois 

entupiu durante a manobra. 

5.2.4.8 Coeficientes: 

Os coeficientes listados a seguir, junto com o coeficiente de escoamento run-off, são 

necessários para a realização das diversas ligações entre as células.  

Os valores dados para cada tipo de coeficiente, assim como esse intervalo de valores 

razoáveis que podem tomar (MIGUEZ, et al., 2011), são dados na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 – Valores assumidos para os coeficientes no modelo 

COEFICIENTE INTERVALO DE VALORES VALOR FINAL 

ADOTADO 

Manning G1 0.012 – 0.02 Esses valores dependem da 

forma de execução das galerias e da 

manutenção recebida.  

0.016 

Manning G2 0.025 
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COEFICIENTE INTERVALO DE VALORES VALOR FINAL 

ADOTADO 

Manning ruas 

pavimentadas 

0.04 – 0.10. Varia em função do 

revestimento da rua, da presença de 

obstáculos e variações 

0.055 

Manning ruas com 

paralelepípedos 

0.07 

Manning 

caminhos de terra 

0.07 – 0.12. Segundo cobertura de solo e 

inclinação 

0.10 nas encostas e 

0.08 nos parques e 

gramados 

Coeficiente de 

vertedouro 

0.10 – 0.15. O valor depende de direção relativa do vertimento 

com o escoamento, sendo maior se o vertimento é frontal. Por 

isso foi ajustado caso a caso 

 

O coeficiente de Manning para a galeria da Avenida da Liberdade (G1), foi incrementado 

como resultado da simplificação feita na modelagem ao tratar as duas seções retangulares 

como uma só. Assim, acrescentando 0,005 podemos aproximar a resistência ao 

escoamento produzida pela parede intermediária. 

5.2.4.9 Cota de vertedouro: 

As cotas dos lábios dos vertedouros existentes, foram estimadas a partir das imagens 

tomadas durante a visita de campo. Assim, devem ser medidas as alturas de meios fios 

existentes entre as orlas e suas respetivas praias, a altura do muro ao redor do parque 

público de Prainha (ver Figura 5.14), e estudados todos os obstáculos que possam existir 

ao escoamento, como degraus ou diferencias de níveis nas portas de acesso ao interior do 

parque. 
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Figura 5.14 – Muro cercando o Parque Público. Fonte: Grupo de Saneamento - Projeto de 
Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

 Concepção final da topologia 

Na sequência se citam umas caraterísticas básicas do Modelo da Drenagem Urbana para 

Arraial do Cabo, cujo mapa se vê na Figura 5.15
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. Também, na Figura 5.16, se ilustra a matriz o esquema topológico criado na modelagem 

de Arraial do Cabo. 

 Área modelada: 3.155.625 m²; 

 Número de células: 285; 

o Incluindo: Planícies urbanizadas ou não urbanizadas, galerias de 

macrodrenagem e lagoa de retenção; 

 Níveis da matriz ou linhas: 3; 

 Número de ligações: 531; 

o Incluindo: Planícies, Comporta e saída da galeria, Bueiros das galerias, e 

Vertedouro; 

 Dados necessários para o modelo: 
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o Células: área, cota, coeficiente run-off, e área de armazenamento; 

o Ligações: largura de ruas, coeficientes de Manning, e dimensões das 

galerias 

 

Figura 5.15 – Mapa da divisão em células de escoamento e suas ligações. Fonte: o autor 
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Figura 5.16 – Esquema topológico de Arraial do Cabo. Fonte: o autor 
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 Aplicação do software MODCEL 

Depois realizada a importação dos arquivos shapes gerados, que contém a informação 

geométrica ou topologia e as informações necessárias para cada elemento, se procedeu a 

realizar as seguintes tarefas dentro do programa de cálculo hidrodinâmico: 

 Correção do nível inicial 

As três células de mar, junto com a célula 270 e 285, que representam o último trecho da 

galeria da Avenida da Liberdade e a saída da mesma na Praia dos Anjos, vieram alteradas 

a cota inicial do nível da água, pois tinham uma cota de fundo inferior a 41,4 cm, que é o 

nível inicial da maré dada pela condição de contorno. 

 Operação de comporta 

A lagoa de retenção localizada no Parque Público Prefeito Hermes Barcellos comunica 

com o mar por meio de duas galerias circulares que discorrem em paralelo sob a Avenida 

Dorilo Vasconcelos. A comunicação da lagoa com as galerias é feita por meio de duas 

comportas operadas de forma manual, localizadas dentro de uma segunda lagoa de menor 

tamanho (ver Figura 5.17). Atualmente, A comunicação entre as duas lagoas consiste em 

uma parede vertical de concreto, construída embaixo da ponte. Essa parede se construiu 

com o objetivo de não deixar passar grandes quantidades de lixo e resíduos que possam 

entupir a galeria. 

 

Figura 5.17 – Localização das comportas e vertedouro embaixo da ponte. Fonte: Grupo de 
Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

Por causa da acumulação de resíduos e da poluição da água da lagoa, a galeria parou de 

ser usada, para assim evitar o lançamento das águas contaminadas na praia. A saída da 
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galeria é na praia de Prainha, mas durante a visita técnica se constatou que foi obstruída 

com a atuação urbanística realizada para construir a orla da praia, ver Figura 3.17. 

Depois dessas atuações a conexão entre a lagoa de retenção e o mar da praia dos Anjos 

acabou e a galeria passou a funcionar como galeria de drenagem para o bairro de Prainha. 

Porém, no dia do Evento da Calibração, e por pedido da Prefeitura e de Defesa Civil, se 

realizou uma manobra de apertura nas comportas. Essa manobra foi feita 

aproximadamente as 8h do dia 18 de junho, segundo conversas com o administrador do 

parque. Não se conseguiu que as duas galerias funcionassem corretamente, pois uma 

delas, entupiu no primeiro instante por causa de um grande volume de lixo acumulado na 

sua embocadura. 

Essa operação de comporta precisa ser simulada durante a calibração, pois pode ter uma 

afeção significativa nos níveis de água atingidos ao redor da lagoa. Assim, foi criada uma 

ligação do tipo “Operação de comporta, O2” entre a célula menor da lagoa e uma das 

galerias desenhadas (ligação entre as células 256 e 23). Dentro das opções de edição da 

ligação, em “Gerenciar orifícios”, colocou-se as informações requeridas. 

A área do orifício é coincidente com a área da seção da galeria, quando a comporta está 

aberta. Assim, no projeto de Arraial do Cabo, foram inseridos dois intervalos de tempo: 

 Até as 09:00. Área = 0.001 

 Até o final na simulação. Área = 0.501. 

 Modelos de urbanização 

No presente projeto foram atribuídos 5 modelos diferentes de urbanização. Esses 

modelos, junto com os valores das cotas, se mostram na Figura 5.18. Este trabalho foi 

feito em base à visita de campo e fotografias tomadas (Figura 5.19). 
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Figura 5.18 - Modelos esquemáticos de urbanização encontrados em Arraial do Cabo. Fonte: 
Grupo de Saneamento - Projeto de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo 

Solidário. Julho 2018 
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Rua José Pinto de Macedo (modelo 3) 

  

Rua Vera Cruz (modelo 4) Rua São Francisco de Assis (modelo 3) 

Figura 5.19 – Imagens tomadas durante a visita de campo sobre os modelos de urbanização. 
Fonte: Grupo de Saneamento - Projeto de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo 

Solidário. Julho 2018 

Os valores padrões correspondem com o modelo dois. À região entre o parque e a praia 

de Prainha, foi designado o modelo urbanístico número 1. O modelo três, com um grande 

degrau, foi encontrado na região alagável da Avenida Getúlio Vargas; na Rua Vilas Bôas; 

no entorno do parque da Prainha (Rua José Pinto de Macedo); na Rua Dom Pedro I; e em 

alguns lugares do bairro Macedônia e da Rua Carlos Gomes. As ruas com o modelo 

número quatro, de meio fio alto, são locadas no entorno na Rua Vera Cruz é na Rua Tomé 

de Souza. As células de encosta não urbanizada ou com edificações isoladas foram 

designadas com o modelo número cinco. 

Depois de ter a descrição topológica do modelo e todas as informações necessárias, o 

programa também precisa das condições iniciais e de contorno para serem aplicadas ao 

modelo construído. No modelo de Arraial do Cabo, estas são: 

 Condições iniciais: Precipitação 

Serão aplicados dois eventos diferentes, segundo a fase do estudo: 
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 Durante a calibração, vão ser utilizados os dados do evento de precipitação 

acontecidos nos dias 17 e 18 de junho de 2018, evento no qual vai ser baseada a 

calibração. 

 Para o estudo dos diferentes cenários, vai se construir um evento de projeto. 

5.3.4.1 Precipitação no evento da calibração 

O evento de precipitação ocorrido em junho de 2018 teve uma duração total de 18h, 

começando às 18h do dia 17 e acabando às 12:00 do dia seguinte.  

Em Arraial do Cabo, existe uma estação meteorológica do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia), com a referência Arraial do Cabo A606. Foi aberta em 22/09/2016. Ela se 

encontra perto da saída da galeria na praia dos Anjos, no final da Avenida Liberdade. 

Exatamente, sua localização tem as seguintes coordenadas: Latitude 22° 58' 31.7" Sul; 

Longitude 42° 01' 17.2" Oeste; e tem três (3) metros de altitude sobre o nível do mar. 

O pluviômetro da estação dá os valores em intervalos iguais, de uma hora, e se precisa de 

um passo de tempo menor para realizar os cálculos hidrodinâmicos. Para resolver isto, 

pode-se dividir o volume de água precipitada durante uma hora por 60, para obter o 

volume em cada minuto. Realiza-se esta distribuição homogênea no tempo pois já pois o 

hietograma com distribuição horária já tem um máximo acontecendo em um instante 

próximo a dois terços da duração total. A forma desse hidrograma lembra à forma dos 

hietogramas teóricos habituais. 

A Figura 5.20 apresenta o hietograma de precipitação do evento de calibração. Ele 

permite ver a quantidade de água precipitada a cada hora em mm. A intensidade máxima 

de precipitação corresponde entre as 6 e 7 horas da madrugada, e atinge o valor de 33,6 

mm/h. 
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Figura 5.20 – Hietograma do evento usado na calibração dos dias 17 e 18 de junho. Fonte: o 
INMET. 

Deixa-se uma hora sem chuva antes da precipitação, e outra hora após o termino do 

evento. Desta forma, obtém-se um evento para a calibração de 20 horas de duração, com 

a informação dada em 1.200 intervalos de um minuto de duração, ou seja, intensidade de 

chuva em milímetros por minuto (mm/min). 

5.3.4.2 Chuva de projeto 

Para o cálculo da chuva de projeto utiliza-se outra ferramenta desenvolvida pelo 

Laboratório de Hidrologia – Coppe/UFRJ, e denominada Sistema de Modelagem 

Hidrológica – HIDROFLU. 

Este programa é um sistema computacional de geração de hidrogramas, pois calcula a 

distribuição da precipitação ao longo do tempo do evento determinado. Para o trabalho, 

foi utilizada a equação de Otto Pfafstetter para a região dos lagos. Os coeficientes desta 

expressão, deduzida a partir da estação pluviométrica de Cabo Frio, se mostram na Figura 

5.21. 
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Figura 5.21 – Equação de Otto Pfafstetter em Cabo Frio. Fonte: HIDROFLU (MAGALHÃES, et 
al., 2005) 

Deste modo, o software HIDROFLU determina o valor do tempo de concentração por meio 

de várias expressões e em função dos dados inseridos, calculados durante o desenho das 

macrobacias. Estes dados vêm na Tabela 5.5: 

Tabela 5.5 – Dados das bacias hidrográficas que conformam o Distrito Sede de Arraial do 
Cabo, na região limitada ao estudo. 

 Praia de Anjos Prainha Praia Grande 

Área drenagem 2.102.275 m2 482.093 m2 571.257 m2 

Comprimento do 

talvegue 

principal* 

2.104 m 1.170 m 585 m 

Declividade do 

talvegue 

6,84 % 2,73 % 7,18 % 

Desnível máximo 144 m 144 m 75 m 

Área urbanizada 1.740.350 m2 86.606 m2 320.725 m2 

Porcentagem de 

solo não 

urbanizado 

17,22 % 82,04 % 43,86 % 

 

Após o cálculo do tempo de concentração para cada bacia, optou-se por utilizar a duração 

da chuva de projeto igual a 30 minutos, coincidente com o maior tempo de concentração 

médio obtido, segundo as diferentes expressões, para a bacia da Praia dos Anjos. Os 

valores se mostram na Figura 5.22. 
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Figura 5.22 – Valores do tempo de concentração para Arraial do Cabo. Fonte: HIDROFLU 
(MAGALHÃES, et al., 2005) 

Agora com esses dados, e adicionando 10 minutos sem chuva antes e depois do evento, 

foi construído o hietograma do projeto (Figura 5.23). 

 

Figura 5.23 – Hietograma de projeto associado a um tempo de recorrência de 25 anos. Fonte: 
o software HIDROFLU 
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 Condições de contorno: Maré 

As condições que devem se impor são do tipo cota, referidas ao nível do mar, e serão 

aplicadas nas três células de mar que tem o modelo (Prainha, Praia dos Anjos, e Praia 

Grande). De novo devido à pouca extensão da região de estudo, e por falta de informações 

mais precisas, se realiza a hipótese de que o nível do mar varia do mesmo modo ao longo 

do tempo nas três praias. 

São usadas duas condições de maré diferentes, que vêm representar: 

 O nível da mare durante o evento da calibração. 

 A maré de projeto, usada para os diferentes cenários simulados. 

 Outra condição de contorno pode ser usada para simular um possível aumento 

do nível do mar, em relação com os estudos de mudança climática, assunto 

fortemente vinculado aos objetivos do grupo de Urbanismo Bioclimático 

pertencente ao projeto de extensão. 

5.3.5.1 Estado da maré no evento da calibração 

Foi localizada uma estação maregráfica no Porto do Forno. Ela pertence à Marinha do 

Brasil e recebe a numeração “Porto do Forno – 50156” 

Na sequência se mostram as evoluções da maré ao longo do mês de junho de 2018 (Figura 

5.24), e nos dias referentes ao evento da calibração (Figura 5.25). 

 

Figura 5.24 – Níveis da maré ao longo do mês de junho de 2018. Fonte: A Marinha do Brasil 
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Figura 5.25 – Níveis da maré prevista durante os dias do evento da calibração. Fonte: A 
Marinha do Brasil 

Esses níveis precisam ser referidos ao NMM de Imbituba, para isto, devem ser 

descontados 68 centímetros dos níveis anteriores. 

Durante o tempo da calibração somente se tem 4 valores do nível do mar, ressaltados no 

gráfico da Figura 5.25. 

Para interpolar esses valores com relação ao tempo, foram parametrizadas duas curvas 

senoidais, correspondentes às marés alta e baixa, seguindo o método proposto no capítulo 

anterior (4.3.5.2). Nesta metodologia: 

 O parâmetro p ou comprimento da onda toma o valor de 664 minutos. 

 As amplitudes das curvas, são de 25 cm para a primeira curva e de 40 cm para a 

segunda. 

 Os parâmetros a e d foram alcançados após tentativas com objeto dos pontos 

máximos e mínimos das curvas coincidissem com os dados da estação. 

Finalmente, obtém-se o maregrama (Figura 5.26) dos dias 17 e 18 de junho base para a 

calibração. Ele contém as informações do nível do mar discretizadas minuto a minuto, 

pois é passo do tempo escolhido para os cálculos na simulação do modelo. 
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Figura 5.26 – Maregrama usado durante a fase de calibração do modelo. Fonte: o autor 

5.3.5.2 Maré de projeto 

Se resolveu deixar a mesma maré que a acontecida no evento da calibração, por possuir 

uns valores acima da média, e somente trasladar a curva para os valores máximos das 

duas condições coincidirem. Para isto, se adquiriram os valores máximos dos 50 

intervalos de tempo de um minuto e se colocou o maior nível no centro do maregrama 

(Figura 5.27). 

 

Figura 5.27 – Maregrama usado durante a simulação dos cenários de projeto. Fonte: o autor 

Para colocar corretamente as condições de contorno nas células do mar, se escreveram as 

seguintes informações: 
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 Largura da desembocadura: 10 metros 

 Distância ao desague: 80 metros 

 Calibração 

Para este processo, foram realizadas comparações entre as respostas do modelo 

matemático e as medições registradas no evento de chuva intensa ocorrido no dia 17 de 

junho de 2018. Tal evento foi escolhido por ser dos maiores acontecidos nos últimos 5 

anos e por sua cercania com as datas da visita técnica. Desta forma foi possível constatar 

junto com grupos de moradores locais quais áreas foram alagadas, o nível da lâmina de 

água e o tempo de permanência da água sobre as ruas. Também se obtiveram fotografias 

e documentos visuais do evento de precipitação, como a da Figura 5.28, e foram anotadas 

marcas de água nas paredes dos edifícios que mostram os níveis de outros eventos de 

precipitação ocorridos em Arraial do Cabo. Após a obtenção destes dados, foi possível 

realizar a comparação com os dados simulados a partir do software MODCEL. 

 

Figura 5.28 – Imagem do alagamento produzido no dia 18 de junho de 2018 no entorno do 
Parque Público. Obtida com a população local 

Com todas as informações, se obteve a representação gráfica da mancha de água atingida 

no evento do 17 de junho. Esta serve de comparação durante o processo de calibração do 

modelo, e é mostrada na Figura 5.29. Também, foram obtidos uns valores do nível que 

podem ser tomados de forma aproximada e que variam a partir de 40 centímetros nas 
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partes mais afetadas como são o Parque Público Prefeito Hermes Barcellos e no final da 

Rua São Francisco de Assis, no seu encontro com a Rua Almirante Tamandaré. 

 

Figura 5.29 – Mapeamento da mancha produzida pelas cheias, mostrando as ruas e as células 
do modelo. Fonte: o autor 

Também se levou em consideração na calibração o tempo de permanência da lâmina de 

água, pois sabe-se que o parque público ficou alagado durante dia e meio após a chuva. 

Isto foi feito uma vez só e permitiu comprovar que efetivamente o parque e seu entorno 

tem um escoamento mais devagar, demorando outras 24 horas para retornar na situação 

prévia à chuva. Nos outros bairros, entre 2 e 4 horas foi suficiente para reestabelecer os 

níveis, pois existe rede de microdrenagem que permitiu a evacuação das águas mediante 

a galeria da Avenida da Liberdade.  

O software permite a visualização dos resultados de diferentes modos. Os empregados 

principalmente durante o processo de calibração foram: 

 Análise dos níveis máximos atingidos, por meio de uma imagem com a mancha 

de água máxima 

 Geração de um vídeo de curta duração com a simulação dos níveis de água ao 

longo do tempo 

 Exportação das vazões e níveis de água de cada célula ao longo do tempo para 

uma planilha Excel. Isto foi feito com subsidio numa planilha Excel com macros 

que permite a rápida importação dos dados e representação gráfica de vazões e 

níveis para cada célula. A planilha empregada foi desenvolvida pelo engenheiro 

Parque Público Prefeito 

Hermes Barcellos 

Bairro de Macedônia 

Av. Getúlio Vargas 

Rua Vera Cruz 
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João Paulo Fraga, aluno bolsista do Laboratório de Hidráulica Computacional 

(LHC/UFRJ) 

Na Tabela 5.6, se enumeram os erros e comportamentos anómalos observados nos 

resultados obtidos na simulação. Eles se mostram por ordem cronológico e as correções 

correspondentes feitas, pertencem a diferentes simulações efetuadas. Aproximadamente 

após cinco correções do modelo se obtiveram uns resultados ajustados com a realidade. 

Essas informações se incluíram no trabalho com a intenção de ajudar ao modelador no 

processo de busca de erros habituais, identificação das causas e correções a serem feitas. 

Tabela 5.6 – Relação dos erros e anomalias observadas durante a calibração, analise das 
causas e correções feitas.  

OBSERVAÇÃO CAUSA CORREÇÃO 

Acumulação de água 

algumas células do 

extremo do morro da 

Cabocla 

Má aproximação das cotas 

do plano de esgoto por falta 

de informação no lugar. 

Correção das cotas nessa 

região a partir do MDE. 

Células começam com 

água 

Nível inicial errado Nível inicial zerado 

Alto nível no começo da 

galeria liberdade 

Células de mar diferentes Célula sem condição de 

contorno 

Imposição da condição de 

contorno na célula 

Lagoa perdendo água 

Galeria Prainha saturada 

Comporta aberta Configuração da ligação 

Bairro de prainha não alaga 

Galeria prainha saturada 

Grande conexão com a 

rede de macrodrenagem 

Tirar 50 % bocas de lobo, 

pois na realidade a maioria 

sempre está entupida 

 

Bairro de prainha não alaga Rápido escoamento Aumentar cota de 

vertedouro nas ligações 

orla – praia e da lagoa em 

10 cm 
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OBSERVAÇÃO CAUSA CORREÇÃO 

Descontinuidade no nível 

máximo na galeria da 

Avenida da Liberdade 

Importação geométrica dos 

centros das células de 

galeria errada 

Igualar os coeficientes de 

distância entre células de 

galeria a 0,5 

Galeria saturada 

rapidamente 

Níveis mínimos nas células 

de superfície 

Grande conexão com a 

rede de macrodrenagem 

Tirar 50 % bocas de lobo, 

pois na realidade a maioria 

sempre está entupida 

 

Nível do mar maior do que 

as condições de contorno 

Influência do 

armazenamento das células 

no seu nível 

Aumentar ordem de 

magnitude das suas áreas 

de armazenamento 

 

Célula sem variação do 

nível 

 

Célula sem ligações 

 

Corrigir ligações da célula 

Avenida Getúlio Vargas 

alaga 

Falta de informação 

coletada durante a visita de 

campo 

Conferir alagamento na 

região por analise da 

topografia e de material 

fotográfico 

Célula sem dados de 

alagamento com amplo 

nível de água 

Extrapolação pouco 

precisa nas cotas do plano 

de esgoto 

Correção manual das cotas 

a partir do plano + MDE 

Grandes níveis de água 

generalizados, superiores a 

50 cm 

Grande volume de água 

Não foi simulada rede de 

microdrenagem 

Escoamento devagar 

Diminuição de 0,05 no 

coeficiente de run-off de 

todas as células 

Diminuição do Manning 

padrão das ruas n = 0,06 ou 

0,08 em ruas com 

paralelepípedos 

Células ligadas que não 

trocam água 

Células não adicionadas no 

GrafQ e GrafZ 

Adição de todas as células 

e ligações 

Revisão conceitual do 

modelo 

 Correção de largura de ruas 

em praças 
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OBSERVAÇÃO CAUSA CORREÇÃO 

Não gera novos dados de 

entrada depois de 

modificar as tabelas 

Problemas de 

compatibilidade na 

exportação + importação 

das tabelas com Excel 

Configurar Excel para uso 

de ponto como separador 

decimal antes de importar 

dados 

Ordem da lista deve ser 

coincidente 

Não copiar cabeçalhos 

Não executa mais o 

MODCELAS 

Erros nos arquivos de 

entrada gerados 

Perda de algumas 

informações durante a 

exportação + nova 

importação dos arquivos 

shapes para o QGIS  

Escrever cota de teto das 

galerias G1 

Escrever diâmetro e 

extensão das galerias G2 

Importação do arquivo cota 

– área original 

 

Coeficientes de saída 

errados (Conferindo 

tabelas) 

Erros de entrada de dados Coeficiente na saía = 

trecho de galeria anterior 

Conferir valores máximos 

e mínimos das colunas 

Correção largura de ruas 

Duas galerias saturadas 

rapidamente 

Coeficiente de Manning 

das galerias muito elevados 

G1: n = 0,025 

G2: n = 0,016 

Conferir ligação de saída 

Não foi simulada a saída 

obstruída da galeria G2 

Não foi levado em 

consideração 

Manning saída G2 = 0,04 

Camping do centro não 

modelado 

Estádio de futebol com 

run-off elevado 

Não foi levado em 

consideração 

Cálculo do novo 

coeficiente run-off por 

ponderação 

Deveria ter se criado como 

uma célula só 

Comprovação visual Células não vizinhas 

ligadas diretamente 

Correção das ligações 

afetadas 
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OBSERVAÇÃO CAUSA CORREÇÃO 

Representação do Parque 

da lagoa pouco correta 

conceitualmente 

Falta de avaliação da 

morfologia interna do 

parque e das suas fronteiras 

Edição da concepção 

topológica do modelo 

Região do parque não alaga 

(e Rua Jose Pinto de 

Macedo) 

Nível de espera e cotas da 

lagoa erradas 

Ligações erradas 

Células não ligadas 

Erros de importação 

Correção e ajuste da sua 

seção (informação cota – 

área) 

Conferir e completar 

ligações criadas e suas 

informações 

Começo da galeria G1 

nunca cheia 

Pouca entrada de água na 

galeria 

Restaurar ralos originais 

dos dois primeiros trechos 

Trecho nº 1 da galeria G1 

não varia de nível 

Cota de teto errada Correção cota do teto da 

célula 

No começo da simulação 

se vê água descendo pela 

galeria G1 

Nível inicial errado no 

trecho nº 1 

Correção da cota inicial na 

célula 

Grandes níveis de água em 

células que formam pontos 

baixos, superiores a 50 cm 

Grande volume de água 

Não foi simulada rede de 

microdrenagem 

Escoamento devagar 

Modelação de uma rede 

geral de microdrenagem 

que colete as águas das 

células locadas em pontos 

baixos 

Ajuste Manning de ruas 

A partir da comparação dos resultados (Figura 5.30) das simulações do evento ocorrido 

nos dias 17 e 18 de junho de 2018 com as informações registradas, o modelo matemático 

foi considerado calibrado, estando apto para simulações de diferentes cenários. 
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Figura 5.30 – Níveis Máximos de água do modelo calibrado. Fonte: MODCEL 
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6. RESULTADOS 

O modelo matemático utilizado, MODCEL, é uma importante ferramenta para simular 

diferentes modificações no território e estudar sua resposta em relação às cheias urbanas. 

Com isso, permite avaliar o impacto que uma obra ou atuação urbanística vai causar sobre 

a lâmina de água na cidade. 

Neste estudo, pretende-se, com o apoio da modelagem matemática, realizar a avaliação 

das medidas de drenagem urbana propostas, para estudar a melhoria conseguida com sua 

implantação. Estas medidas podem vir a se tornar parte de uma possível revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

 Cenário Nº 0: 

O primeiro cenário simulado trata do Cenário Nº 0, que é a representação da realidade 

sob a precipitação de projeto calculada. Ele representa a situação atual da bacia 

hidrográfica e o comportamento do sistema de drenagem nas condições atuais, a partir da 

compreensão dos problemas existentes, permitindo a proposição de soluções que possam 

mitigar o problema das cheias, mostrando não só os níveis de água, como as vazões que 

escoam entre as células de escoamento do modelo ao longo do tempo. 

A simulação deste cenário tem por objetivos realizar um diagnóstico da situação atual, 

reconhecendo quais regiões têm de fato maiores problemas de alagamento e analisando 

as causas da acumulação de água na região de estudo, auxiliar na concepção de 

alternativas e soluções e servir como base para a comparação da redução da lâmina de 

água conseguida com as intervenções urbanísticas. Assim, com os resultados do Cenário 

Nº 0, podem-se conferir as vazões de escoamento entre as diferentes células, permitindo 

entender a procedência das águas e procurar soluções que evitem esse caminho 

preferencial até o lugar com problemas de alagamento. Trata-se assim de solucionar os 

problemas na origem, e não diretamente no local, onde os volumes que precisariam ser 

armazenados irão ser bem maiores. Um exemplo prático dessa ideia se mostra na 

pretensão de formar bacias de detenção nos espaços livres indicados, que não estão 

locados necessariamente nas áreas com grandes níveis de alagamento. 

Na visão sustentável da problemática da drenagem urbana atual, são essas vazões as que 

devem ser retidas, para escoar mais lentamente e não causar problemas a jusante. Neste 
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trabalho, as soluções propostas serão conjugadas com diferentes atuações urbanísticas, 

com o intuito de melhor integrá-las ao espaço urbano.  

Este trabalho faz parte do Projeto de Extensão de Urbanismo_Solidário, cadastrado na 

UFRJ. Nesse contexto, serão propostas soluções que diminuam a lâmina de água ao 

mesmo tempo que conseguem aumentar o valor social e paisagístico do local de atuação. 

Procuram-se, também, atuações que tenham como resultado um lugar integrado com o 

tecido urbano e com a sociedade, que saiba lidar com a água. 

Nesse sentido, serão utilizados espaços verdes livres e praças existentes que possam 

abrigar funções de reservação e de infiltração das águas urbanas, sofrendo pequenas 

modificações, o rebaixamento da sua cota de fundo, exercendo, assim, a função de bacias 

de detenção. Estas bacias irão funcionar armazenando as águas da chuva 

temporariamente, devolvendo-as ao ambiente aos poucos, seja por meio de infiltração no 

solo, ou pelo encaminhamento para a rede de drenagem, com a finalidade de amortecer o 

hidrograma causado pela precipitação e reduzir sua vazão máxima de saída. 

As características do evento meteorológico de projeto, o qual vai ser usado para todas as 

simulações, tanto na atuação atua quanto nos cenários futuros, podem se resumir em: 

 Intensidade de precipitação máxima associada a 25 anos 

 Duração do evento igual ao maior tempo de concentração obtido para as três 

bacias hidrográficas 

 Nível máximo da maré, coincidente com o instante de maior intensidade de 

chuva. 

A modelação do Cenário Nº 0 implica em mudanças no modelo utilizado na “Calibração”, 

como exemplificado a seguir: 

 Imposição das novas condições iniciais 

É preciso mudar tanto a informação do passo do tempo (duração do intervalo e número 

de subdivisões) quanto os dados de precipitação, colando as informações do arquivo de 

texto gerado com a Chuva de Projeto “TR25.txt” 

 Imposição das novas condições de contorno 
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A condição do nível da maré foi mudada para a representação dos cenários de projeto. 

Por isto é preciso colar as novas informações discretizadas no tempo nas opções do 

projeto – condições de contorno. 

 Configuração da operação de comporta 

Não são realizadas operações de manutenção das galerias que formam a rede de 

macrodrenagem. Tampouco são efetuadas manobras de controle do nível de água na lagoa 

por meio da sua comunicação com o mar. Lembra-se que a lagoa se encontra altamente 

poluída pelo lançamento de esgoto sanitário e acumulação de lixo. 

É por isto, que para o modelo que representa o Cenário Nº 0 foi eliminada a ligação 

operação de comporta entre a lagoa e a galeria que formava parte da calibração. 

Está em projeto a recuperação do Parque Público Prefeito Hermes Barcellos e a 

construção de um cinturão ao redor da lagoa que intercepte o fluxo de esgoto antes da sua 

chegada na lagoa. Assim, pretende-se restabelecer a funcionalidade da lagoa do parque 

como lagoa de retenção, e aumentando sua capacidade de mitigar os efeitos causados pela 

precipitação. Uma vez que as obras sejam executadas, poderá ser considerada novamente 

no modelo a ligação entre a lagoa e as galerias de seção diametral. 

Deste modo se dá por terminada a modelação da situação atual ou Cenário Nº 0. Os 

resultados da lâmina de água máxima alcançada nas diferentes células se mostram na 

Figura 6.1. 
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Figura 6.1 – Níveis Máximos de água no Cenário Nº 0: situação atual sob precipitação de 
projeto. Fonte: MODCEL 

Além de uma análise visual da mancha de água produzida pelo evento de precipitação de 

projeto, podem ser obtidas informações sobre vazões e níveis ao longo do tempo para 

cada célula. Isto é feito para as células de interesse e por meio da exportação dos dados 

nos arquivos “grafQ.dat” e “grafZ.dat” numa planilha Excel. Também é interessante neste 

sentido, a visualização gráfica dos volumes armazenados nas células. 

Estas análises são feitas somente nas regiões alagadas, para conseguir entender as causas 

do grande nível de água e a procedência da mesma. Essas áreas estão localizadas no 

entorno do Parque Público Prefeito Hermes Barcellos, no bairro da Prainha, e se 

estendendo pela Rua José Pinto de Macedo; na Avenida de Getúlio Vargas; na Rua Vera 

Cruz, no bairro do Sítio; e na Rua São Francisco de Assis no bairro da Macedónia. A 

primeira das áreas vulneráveis corresponde à bacia hidrográfica de Prainha, enquanto, 

todas as outras estão locadas na bacia da Praia dos Anjos. Na bacia de Praia Grande não 

se constataram grandes problemas de alagamentos. 
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 Proposição de alternativas para mitigação dos alagamentos: 

Após análise dos resultados sobre a lâmina de água do modelo calibrado sob a 

precipitação de projeto (Cenário Nº 0), foi reunida a equipe para realizar um 

brainstorming sobre as utilidades práticas do modelo e para definir os cenários a serem 

simulados neste trabalho. Elaborou-se uma lista com as possíveis soluções para mitigar o 

efeito dos alagamentos nas áreas com maiores inundações. 

A solução na Prainha passa por uma intervenção no Parque Público, que será tratada mais 

na frente. É por isso que durante a reunião, a equipe focou em procurar soluções na região 

centro do distrito Sede (bacia dos Anjos). Nessa região, a ocupação do solo está muito 

explorada e o tecido urbano é dificilmente modificável. Constata-se a inexistência de 

grandes espaços livres como parques ou praças urbanas, que possam abrigar modificações 

para aumentar o armazenamento de água nos eventos de precipitação, e 

consequentemente mitigar os problemas de alagamento diretamente no local. 

Procuraram-se, então, alternativas que pudessem rebaixar a lâmina de água, elaborando-

se, assim, uma lista priorizada de ações, que serão os cenários a simular. 

 Utilização de espaços livres como bacias de detenção, seguindo o conceito de 

paisagens multifuncionais; 

 Substituição dos pavimentos tradicionais por pavimentos porosos nas áreas de 

calçadas; 

 Instalação de reservatórios de lotes com volume de 2m³ nos lotes privados; 

 Soluções tradicionais, como a canalização das águas pluviais por seu rápido 

lançamento conseguindo a redução na lâmina de água. 

Destaca-se que, neste trabalho, foi simulada apenas a primeira intervenção citada. As 

outras medidas refletem objetivos futuros do grupo de extensão, sendo referência para os 

próximos passos.  

Serão estudados os problemas de alagamentos e desenvolvidas suas possíveis soluções 

para cada uma das áreas antes mencionadas, seguindo a ordem de prioridades 

estabelecida. Assim, são descritas a seguir em que consistem essas medidas, que 

implicações ou melhorias podem trazer na área alagada, e como se procederá com sua 

inclusão no modelo. 
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 Espaços verdes. 

Será desenvolvido um projeto para cada espaço livre modificado. Para isso serão 

necessários os volumes armazenados nas células durante a precipitação de projeto. O 

objetivo do dimensionamento será estimar a profundidade da escavação necessária, 

tecnicamente e economicamente viável, para armazenar um determinado volume de água. 

 Praça da Independência: 

Localizada no centro da cidade, na Rua Dom Pedro I, está próxima à Paróquia do Sagrado 

Coração de Jesus, e possui um entorno bastante ativo, com comércio, restaurantes, 

instituições e pousadas. Uma das ruas de seu entorno imediato está fechada ao transito de 

veículos, o que possibilita a integração espacial da mesma às edificações que a 

conformam, como o Clube Guarany (atualmente sem funcionamento).  

A praça possui equipamentos e mobiliários que guiam o uso do espaço, como as mesas 

protegidas por um pergolado em madeira que abrigam os jogos de carteado (ver Figura 

6.2); o coreto de caráter peculiar; a banca de jornal; os bancos localizados abaixo das 

copas das árvores; e o ponto de ônibus, formam diversos núcleos de ocupação da praça. 

Esta praça se encontra situada em uma altitude mais elevada que a média do município, 

pois esta rua forma a divisória entre as bacias de Prainha e Praia dos Anjos. Tem uma 

grande inclinação produzindo escoamento tanto para o bairro de Prainha quanto para a 

Avenida Getúlio Vargas, ocasionando grandes alagamentos. Uma atuação nesta praça 

pode aliviar os alagamentos a jusante se retém um volume de água no seu interior. É esta 

opção que vai ser avaliada. 
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Figura 6.2 – Ponto de encontro na Praça da Independência, vital no controle das vazões a 
jusante. Fonte: Grupo de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 

2018 

 Parque Público Prefeito Hermes Barcellos: 

O parque do bairro da Prainha, onde se localiza a lagoa, é um elemento chave para a 

mitigação dos alagamentos neste bairro, pois atualmente ela não é capaz de absorver toda 

a água precipitada pela chuva, produzindo seu transborde no parque inteiro e nas ruas de 

acesso a ele. Por isso vai se estudar um “Projeto de recuperação da lagoa de retenção”, 

que se incluirá nas diretrizes para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(Figura 6.3). 
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Figura 6.3 – Fotografia tomada no interior do Parque Público Prefeito Hermes Barcellos. Fonte: 
Grupo de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

 Espaços livres no bairro do Sítio: 

O alagamento neste local se produz pela existência do morro da Cabocla, ou mais 

conhecido como morro da Coca-Cola, que escoa uma vazão muito elevada. Ao mesmo 

tempo, a água não tem uma saída fácil pela topografia, e depende da rede de 

microdrenagem para evacuar. Os dois extremos da Rua Vera Cruz estão elevados, 

formando um lugar de cotas baixas no seu centro, onde se produzem os maiores níveis de 

água. 

Localizada na área do Sítio, aos pés do Morro da Cabocla, se encontra uma pequena praça 

que recebe o mesmo nome da rua, a Praça Manoel Duarte (ver Figura 6.4). Ela tem 

formato triangular e é cercada por ruas de baixíssimo movimento. Seu entorno é 

residencial, não foram identificadas atividades comerciais na visita de campo, e se 

constitui como um dos pontos de subida para o Morro da Cabocla (segundo entrevistados, 

a ladeira é ocupada pelo tráfico). 
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Figura 6.4 – Praça Manoel Duarte. Fonte: Grupo de Extensão Sistemas de Espaços 
Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

A praça abriga um parquinho infantil de madeira, cercado por bancos de concreto. Há 

arborização no entorno do parquinho, e o lado oposto da praça não possui sombreamento. 

(TARDIN, 2016) 

Também foram localizadas uma pista de futebol na Rua Manoel Duarte, nº 420; e um 

terreno vazio na Rua Vera Cruz, nº 30. Ambos locais estão localizados sob a mancha 

produzida pela água durante a precipitação de projeto. Vão se propor projetos de 

rebaixamento da superfície, para formar assim umas bacias de retenção no local, em 

combinação com medidas para aumentar a infiltração no terreno. 

 Espaços livres no bairro da Macedônia: 

Este bairro se corresponde com a parte mais antiga da cidade, e tem um tecido urbano 

complexo e totalmente edificado. Não foi achado nenhum espaço livre ou terreno público 

disponível no local dos alagamentos, para formar uma bacia de retenção durante os 

episódios de precipitação. Na área se tem somente um terreno abandonado, porém 

construído, na Rua Jorge Washington nº 2, que se mostra na Figura 6.5. A desapropriação 

deste espaço pode servir para a construção de um pequeno parque de crianças, ou uma 

explanada que visa constituir um lugar de encontro para a vizinhança. 
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Figura 6.5 – Terreno abandonado na confluência entre as ruas São Francisco de Assis e 
Washington, se avalia a implantação de um reservatório subterrâneo. Fonte: Grupo de 

Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

Observou-se que a grande parte da água que chega nessa região, vem dos morros situados 

ao Sul e ao Oeste. Eles pertencem ao Pontal do Atalaia. No lado esquerdo desta formação 

estão localizados alguns condomínios privados. Na saída deles se encontrou um espaço 

não construído, de propriedade privada. Esse terreno vazio se encontra na Rua Nazareth, 

nº 75. 

Vai ser estudada a possibilidade de se construir um reservatório rebaixado que evite o 

direcionamento dessas águas até a região centro da cidade, de novo com a combinação de 

materiais permeáveis que facilitem a infiltração da água no terreno. 

Outros terrenos que hoje não estão construídos, porém são de titularidade privada, e que 

podem reduzir as vazões circulantes ao longo da Rua Almirante Tamandaré, se encontram 

nesta mesma rua. A funcionalidade desses espaços como bacia de retenção também pode 

ser avaliada se for necessário. 

 Praça Olivia Coelho Vidal 

Localizada no encontro da Rua Washington Luís e a Rua Olívia Coelho Vidal, na região 

do centro, em um contexto majoritariamente residencial, com alguns equipamentos de 

serviço e comércio. Na Figura 6.6 se aprecia uma vista aérea da praça. Ela é pouco 

arborizada, com pouca presença de vegetação, somente alguns canteiros de flores no seu 

perímetro. Ela abriga dois equipamentos: o campo de futebol e o parquinho infantil, 
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ambos cercados por telas que delimitam seus espaços e garantem a segurança dos 

frequentadores. 

O uso da praça é tímido ao longo do dia, já que o sol incide diretamente nos equipamentos 

devido à falta de arborização. Ao final da tarde, quando o sol começa a se pôr, a praça é 

intensamente utilizada por crianças e adolescentes, e as mães que ficam em volta do 

parquinho olhando os filhos (TARDIN, 2016). 

Esta praça, após uma reforma construtiva, pode servir para o armazenamento das águas 

que vem correndo pela Rua Washington Luís, com origem na parte elevada da Rua Dom 

Pedro I. Como comentado, é daí que a água encontra um caminho com grande inclinação 

chegando até a parte de cotas menores da Avenida Getúlio Vargas. 

 

Figura 6.6 – Vista aérea da Praça Olivia Coelho Vidal, com parque para crianças e pista de 
futebol. Fonte: Grupo de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo Solidário. Julho 

2018 

Além dessa praça, há dois outros espaços livres que poderiam ter a mesma funcionalidade, 

porém são localizados um pouco mais longe do lugar com problemas de alagamento. 

Estes espaços são um terreno vazio na Avenida Getúlio Vargas, 35, e a Praça José Vieira 

de Macedo. 
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Outra grande parte da vazão entrante nesta parte de cotas mais baixas, tem a origem no 

morro da Atalaia e corre ao longo da Rua Epitácio Pessoa até seu encontro com a Avenida 

Getúlio Vargas. A partir daqui a água se reparte entre a avenida e Rua Carlos Gomes, 

produzindo um escoamento direto para a Avenida da Liberdade e sem causar maiores 

problemas. É nesse encontro entre as ruas que existe uma rotatória, ela pode servir como 

pequeno reservatório enterrado. 

 Praça Martiniano Teixeira 

Existe outra praça municipal no bairro de Praia Grande, se localiza ao lado da Escola 

Municipal Adolpho Beranger Júnior, e por isso também é conhecida como Praça Adolfo, 

ou praça do colégio. Está localizada na Av. Getúlio Vargas, entre as ruas Fernando Lee e 

Pastor Paulo Manhard, e abriga o acesso à escola municipal através de uma rampa (ver 

Figura 6.7). 

A praça possui equipamentos de lazer e áreas de estar bastante arborizadas, que se 

organizam em diferentes áreas da praça: área do parquinho de crianças, envolto por um 

pergolado com bancos; canteiros e bancos que definem as áreas de circulação e estar; área 

da quadra poliesportiva e da quadra de vôlei de areia, ambas possuem uma arquibancada 

em concreto e são protegidas por telas; área estacionamento de foodtrucks. 

A praça é bastante utilizada pela população local. Jovens utilizam as quadras para jogos 

em grupo, enquanto as crianças mais novas brincam no parquinho cercado, e seus 

cuidadores sentam nos bancos do pergolado que o circunda (TARDIN, 2016). 

Ela não tem grandes problemas de alagamento, mas pode ajudar a reduzir a vazão 

circulante proveniente do morro da Atalaia. Ela é a causadora, em parte, dos problemas 

tanto na Avenida Getúlio Vargas, quanto no bairro da Macedônia. Com o modelo 

calibrado, pode se estudar o impacto que geraria uma intervenção nesta praça. 
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Figura 6.7 – Praça Martiniano Teixeira. Fonte: Grupo de Extensão Sistemas de Espaços 
Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

Todas estas modificações conformam o Cenário Nº 1 do projeto. Tanto para a seleção 

final delas, quanto para realizar um pré-dimensionamento do volume de armazenamento 

necessário, é preciso a análise dos resultados numéricos obtidos no Cenário Nº 0. 

Um exemplo de atuação urbanística com objeto de outorgar a funcionalidade de bacia de 

retenção mediante o rebaixamento da sua cota de fundo, é ilustrado na Figura 6.8. Trata-

se de um exemplo de como estratégias de saneamento urbano podem ser trabalhadas em 

conjunto com o sistema de espaços livres. Foi um projeto desenvolvido pela equipe de 

Saneamento da FAU, baixo supervisão da Profa. Aline Pires Veról, para a criação de uma 

nova praça em Arraial do Cabo locada na Rua Edna Teixeira de Mello Fialho. 
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Figura 6.8 – Projeto de praça sustentável e multifuncional, colaborando na mitigação dos 
alagamentos. Fonte: Grupo de Saneamento - Projeto de Extensão Sistemas de Espaços 

Livres_Urbanismo Solidário. Julho 2018 

A praça possui quatro principais áreas: a quadra poliesportiva, um grande gramado, uma 

ciclovia, e um parque de skate. A área do gramado tem uma alta permeabilidade, enquanto 

a ciclovia e a quadra poliesportiva recebem um tratamento poroso, sem emprego de 

asfalto, que torna o ambiente mais quente além de impermeabilizar o solo. Por fim, o 

parque de skate visa reduzir os alagamentos do entorno funcionando como um sistema de 

bacias de retenção, com capacidade superior aos 2.500 m3. Ele funciona armazenando 

temporariamente as aguas precipitadas para depois devolver para o sistema em um tempo 

mais espalhado, reduzindo assim a vazão máxima. 

 Cenário Nº 1 

Para a concepção deste cenário, são realizadas modificações no modelo original. Estas 

modificações vêm representar alterações urbanísticas realizadas nas células às quais 

pertencem os parques e espaços públicos listados. 

A maneira de representar estas modificações urbanísticas nos espaços livres, consistentes 

em um rebaixamento da sua cota com a finalidade de criar um maior volume de 

armazenamento, passa pela criação de um arquivo cota - área para cada parque. 

Para a simulação do cenário, cria-se um novo modelo a partir do utilizado para o Cenário 

Nº 0. Dentro dele, e com objetivo de representar um aumento da capacidade de 

armazenamento nas praças e espaços livres selecionados, é feito um ajuste nas células 

que tem abrangência nesses espaços. Elas passarão a ser do tipo reservatório e se incluirá 
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uma informação cota – área a cada uma delas. Vai se supor que o rebaixamento da cota 

do espaço livre é feito homogeneamente na sua área, ou seja, com um desnível único entre 

o fundo do parque é a cota original das ruas, conformando assim uma parede vertical no 

seu limite. 

Para o cálculo das áreas de cada parque, é criado um arquivo shape dentro do QGIS, no 

qual são delimitadas geometricamente, por identificação visual, os espaços designados. 

Tem que ser levada em consideração a divisão de células durante o desenho das áreas. 

Lembra-se de empregar a última versão da divisão de células exportado sua geometria a 

partir do MODCEL. Deste modo, obtém-se uma lista de polígonos com áreas associadas 

e relacionadas com uma única célula e que, em conjunto, representa o sistema de espaços 

livres objetos da alternativa Cenário Nº 1. 

Para a estimativa do volume de armazenamento necessário dentro de uma célula do 

modelo, podem ser analisadas as informações do arquivo “GrafV.dat” gerado na 

simulação do Cenário Nº 0. Isto mostra resultados significativos para aquelas células que 

tem problemas de alagamento local, na própria célula. Assim foi calculado para a pista 

de futebol e para os reservatórios enterrados. Pelo contrário, não serve para as células 

com importante escoamento para jusante. Aqui, se sugere observar os gráficos de vazões 

do Cenário Nº 0, para assim gerar uma ideia de quanto volume (obtido como 

multiplicação da vazão – eixo y, e o tempo – eixo x) deve ser armazenado para não causar 

alagamentos a jusante. 

Agora, dentro da interface do MODCEL, se colocam as informações cota – área para cada 

célula afetada. Assim, se relaciona a cota de fundo original da célula com sua área total, 

enquanto a nova cota de fundo, após a atuação urbanística modelada, é atribuída a área 

calculada no QGIS. 

Assim mesmo, também é preciso dar saída a esse volume armazenado temporariamente, 

mediante a comunicação com a galeria de drenagem mais próxima. Isto se faz colocando 

uma ligação direta do tipo orifício. Estas ligações se colocam com um diâmetro igual a 

20 centímetros, o que dá uma área da seção de 0,0314 m2. São colocadas a uma cota 

coincidente ao fundo do reservatório construído. Isto é porque esses espaços tem uma 

funcionalidade social em tempo seco, logo tendo que garantir seu completo desague. 

Foram testados diâmetros maiores sem obter um reflexo de importantes mudanças nos 
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níveis. Esse fenômeno pode ser entendido quando se vê que a galeria de macrodrenagem 

está ao máximo da sua capacidade. 

Durante a criação dessas novas ligações, deve se prestar especial atenção na linha da 

matriz das células. Por outro lado, se existirem ligações de microdrenagem entre elas, 

serão apagadas para evitar duplicidades.  

A decisão final dos espaços escolhidos passou por numerosos testes e análises rápidas 

dos resultados obtidos, de forma parcial por cada uma das atuações, vendo assim quais 

delas trariam uma redução considerável na lâmina de água. 

Também, tentou se dar prioridade ás áreas com uma funcionalidade social existente, como 

praças, depois se modelaram outros espaços livres de titularidade pública como as 

rotatórias, e por último, quando necessário, se fez um rebaixamento em terrenos livres 

particulares, simulando assim uma expropriação da prefeitura. 

Deste modo, as primeiras intervenções modeladas foram a Praça da Independência, a 

praça Manoel Duarte e o espaço livre da Rua Nazareth, devido a que foi detectada uma 

vazão superior aos 2 m3/s ao longo da Rua Almirante Tamandaré por causa da confluência 

dos fluxos de água procedentes do morro da Atalaia e o final da Avenida de Getúlio 

Vargas. Os resultados foram positivos, porém não suficientes no bairro do Sítio e 

inapreciáveis em Macedônia. Se comprovou que a intervenção da praça da independência 

reduziu as vazões causantes dos alagamentos na prainha, porém o nível no seu entorno 

desceu apenas 2 cm.  

Na sequência, foram adicionadas a pista de futebol do bairro do Sítio e a praça Martiniano 

Teixeira. A intenção é realizar uma série de atuações urbanísticas espalhadas na bacia 

para reduzir as vazões de água a jusante. Os resultados são satisfatórios na Rua Vera Cruz, 

mas as atuações não tiveram reflexo nas células de cota mais baixa da macedônia e da 

Avenida Getúlio Vargas (células 149 e 112), porém trouxe reduções de nível a jusante 

em todo o entorno centro.  

Tentou-se também, modificar a praça Olivia Coelho Vidal e aumentar o coeficiente 

Manning da Avenida Getúlio Vergas, com objeto de aumentar a proporção de água que 

chega nesta praça. Os resultados nas células da avenida foram de 1 centímetro, logo foi 

descartada esta intervenção. 
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Para concluir este cenário, foram simulados dois reservatórios enterrados que irão 

armazenar a água que chega até essas células de cota baixa. Estes reservatórios se 

encontram, um na rotatória no encontro entre a Avenida Getúlio Vargas e as ruas Epitácio 

Pessoa e Carlos Gomes, e o outro sob a edificação abandonada da Rua São Francisco de 

Assis. Os dois tem uma área em planta de pequenas dimensões, aproximadamente 100 

metros quadrados, e a cota de escavação se designou em 1,50 metros abaixo do terreno. 

A rotatória não teria funcionalidade social, mas no terreno abandonado, após sua 

expropriação e construção do reservatório, pode se utilizar para a construção de um 

pequeno parque infantil ou uma pequena praça que sirva como lugar de encontro da 

vizinhança.  

As dimensões finais dos reservatórios ou bacias modeladas, foram escolhidos vendo o 

nível máximo que era alcançado dentro deles, e reduzindo sua profundidade até esse nível. 

Sempre garantindo uns valores razoáveis de diferença de nível. Estes podem ser de 50 

centímetros para praças e espaços funcionais, e até um máximo de 1 metro. Para 

reservatórios enterrados que não tem outra funcionalidade, permitem-se maiores 

profundidades. 

Em continuação, na Figura 6.9, se mostram os espaços selecionados para as reformas de 

cota, em amarelo, de todos os espaços livres cadastrados inicialmente. Na Tabela 6.1, se 

pode ver qual é a célula correspondente no modelo, assim como as informações precisam 

de cota área e o volume conseguido com o rebaixamento do fundo. 

 

Figura 6.9 – Seleção de espaços livres modificados no Cenário Nº 1. Fonte: o autor 
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Tabela 6.1 – Praças modeladas no Cenário Nº 1: rebaixamento da sua cota e capacidade de 
armazenagem 

 
Célula NA 

máx. 

(m) 

Prof. 

de 

projeto  

Cota 

fundo 

Cota 

terreno 

Área 

planta 

(m2) 

Volum

e (m3) 

Parque da 

Independência 

121 0,05 0,10 6,370 6,470 1.161,78 58,09 

Praça Manuel 

Duarte 

126 0,86 0,90 1,800 2,700 220,92 189,99 

Pista futebol 

Sítio 

129 0,66 0,70 2,011 2,711 464,28 306,42 

Rotatória Av. 

Getúlio Vargas 

138 0,61 0,70 1,849 2,549 133,31 81,32 

Praça 

Martineiro 

144 0,37 0,40 2,198 2,598 2.095,87 775,47 

Terreno 

Macedônia 

148 1,50 1,50 0,295 1,795 116,89 175,34 

Rua Nazareth 165 0,08 0,10 7,573 7,673 306,52 24,52 

 

 Bacia da prainha – obras na lagoa 

A solução aos problemas de alagamentos no entorno do Parque Público Prefeito Hermes 

Barcellos, no bairro da Prainha, passa necessariamente por uma intervenção urbanística 

nele e por uma recuperação ambiental da lagoa do seu interior. 

Como primeira tentativa se reduziu o nível inicial de água na lagoa. Para determinar o 

descenso necessário, se estimou o volume máximo armazenado em todas as células ao 

redor da lagoa, e se dividiu pela área da mesma, obtendo assim uns 70 cm. No modelo se 

comprovou, que os níveis dos alagamentos no exterior do parque não são alterados, pois 

o alagamento permanece confinado no exterior do parque. Uma redução da cota da lagoa, 

conseguiria diminuir o tempo de permanência da mancha de água, pois a lagoa acabaria 

aceitando um volume maior e não se produziria o alagamento da Figura 5.28. 

Tenta-se então, dar uma maior comunicação entre as células alagadas e a lagoa, que irá 

receber a água precipitada. Para realizar de maneira eficaz esses ajustes na morfologia do 
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parque, deve ser bem entendida origem dos problemas no local. Para isto é feito uma 

análise de vazões e níveis para todas as células ao redor do parque e no seu interior. 

Se tem as encostas ao norte da rodovia General Bruno Martins (BR-120), que aportam 

volumes de água elevados para a célula 6, de cota mais baixa. Daqui a água só pode ir 

para a célula 28, que constitui um ponto baixo, recebe uma vazão máxima superior aos 2 

m3/s provenientes da Rua Dom Pedro I, e que não tem um acesso direto no parque. É aqui 

onde se alcançam os maiores níveis de água no bairro da Prainha para o Cenário Nº 0, de 

29 cm. 

Cabe destacar neste sentido, a localização inadequada da “Secretaria de projetos, obras e 

serviços” da Prefeitura de Arraial do Cabo. Ela constitui um grande obstáculo para o 

escoamento das células 6 e 28 para o interior do parque. Estas instalações se encontram 

na parte de menor cota do parque. Sugere-se a mudança na sua localização. Resulta de 

elevada importância a conexão da Travessa João José de Andrade com o interior do 

parque. Se não conseguir uma ligação natural e superficial, se deve recorrer à instalação 

de uma tubulação de 35 cm que lance as águas acumuladas para a lagoa. 

Pelo outro extremo da parte, temos alagamentos na Rua Projetada E e na Avenida Dorilo 

Vasconcelos. Esta parte tem declividade para o parque, e a entrada de água nele, é feita 

por um acesso para pessoas de menos de 2 metros de comprimento. Todo o demais 

perímetro do parque é formado por um muro que impede a água entrar até alcançar os 60 

centímetros no exterior dele. Durante a visita de campo também se constatou um elevado 

número de bocas de lobo totalmente entupidas, o que sem dúvida agrava a situação nestas 

ruas. 

Para melhorar o funcionamento em termos de drenagem urbana do parque, e sem precisar 

recorrer a efetuar obras de tubulações, se pensou em facilitar o ingresso de água pluvial 

no interior do parque. Assim, no modelo, se fizeram os seguintes ajustes. 

 Redução do nível de espera e da cota do vertedouro da saída da lagoa (células 

17 e 256) em 20 centímetros. 

 Comunicação direta da célula 28 com a lagoa. 

 Alargamento dos acessos nas células 27, 275 e 10, em até 10 metros adicionais. 

 Redução do coeficiente de Manning a 0,06 nos acessos, simulando a construção 

de calhas de concreto. 
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 Substituição do muro por um muro permeável ao longo da Rua E. Foi simulado 

com a criação de uma ligação vertedouro entre estas células, com comprimento 

de 40 metros e cota 10 cm acima da cota da rua. 

 Com objeto de reduzir os níveis mais a montante do bairro de Prainha, células 

24 e 15, se aconselha a manutenção de sarjetas e bocas de lobo nesta área. No 

modelo foi simulado adicionando um 30 % dos bueiros existentes no modelo. 

Lembra-se que eles foram tirados durante a calibração por se assumir como fora 

de serviço. 

Se deixa constatada a existência de uma rotatória dentro da célula 6 que pode ser 

rebaixada com objetivo de armazenar as águas que correm pela rodovia. 

Este Parque Público, adquire grande relevância dentro dos atributos urbanos e biofísicos 

da cidade de Arraial do Cabo. Tem um grande potencial na mitigação dos alagamentos, 

além de constituir o maior parque urbano da cidade. Por seus valores paisagísticos e de 

conexão com a natureza, um projeto de recuperação deve ser feito, para devolver a 

importância da sua lagoa como infraestrutura azul. Constitui o principal ponto de 

encontro dos habitantes do bairro e lugar de passeio da cidade, é um elemento estruturador 

do território que ainda tem bastante potencial no referente aos seus valores urbanos, 

naturais e paisagísticos. 

Os níveis máximos alcançados em cada célula na simulação do cenário Nº 1, com as 

modificações selecionadas e sob a precipitação de projeto, são mostradas na Figura 6.10. 



161 
 

 
 

 

Figura 6.10 – Níveis máximos de alagamento no Cenário Nº 1. Fonte: MODCEL 

Com os resultados gráficos da melhoria atingida no Cenário Nº 1, além da mancha de 

água produzida, se mostra a evolução do nível de água para algumas células chave, como 

são as células 112 e 163 da Avenida Getúlio Vargas, nos bairros Centro e Praia Grande 

respetivamente (Figura 6.11), e a célula 275 que representa a Rua Projetada E, no bairro 

de Prainha (Figura 6.12). Também, na Figura 6.13 se ilustra os hidrogramas de entrada e 

saída da célula 150, que vem simular as vazões na Rua Almirante Tamandaré, que destaca 

por ter uma vazão elevada e escoar as águas provenientes do morro da Atalaia até o bairro 

de Macedônia. 
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Figura 6.11 – Comparação da evolução do nível máximo de água em diferentes pontos da 
Avenida Getúlio Vargas, nos cenários 0 e 1. Fonte: o autor 

 

Figura 6.12 – Comparação da evolução do nível máximo de água no bairro de Prainha nos 
cenários 0 e 1. Fonte: o autor 
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Figura 6.13 – Comparação dos hidrogramas da Rua Tamandaré (célula 150). Fonte: o autor 

A continuação, na Tabela 6.2 são expostas as reduções referentes ao nível d’agua 

conseguidas para cada rua, indicando também o número de célula correspondente. Esses 

dados são resumidos por bairros realizando a média das diferencias de nível, na Tabela 

6.3. 

Tabela 6.2 – Redução da lâmina de água conseguida em cada célula ou rua 

Nº de 

célula 

Rua Bairro: NA Max 

Cenário 

Nº 0 (cm) 

NA Max 

Cenário 

Nº 1 (cm) 

Redução 

conseguida 

(cm) 

89 Avenida Getúlio Vargas Centro 36 26 10 

90 Rua Machado de Assis Centro 24 18 6 

105 Avenida Getúlio Vargas Centro 30 27 3 

112 Avenida Getúlio Vargas Centro 36 22 14 

240 Rua Castro Alves Centro 34 31 3 

121 Rua Dom Pedro I Centro 6 4 2 

137 Rua Carlos Gomes Centro 14 7 7 

145 Rua Carlos Gomes Centro 14 11 3 

149 Rua São Francisco de 

Assis 

Macedônia 49 27 22 

151 Rua Dom Manuel Macedônia 33 18 15 

152 Rua George Washington Macedônia 34 15 19 
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Nº de 

célula 

Rua Bairro: NA Max 

Cenário 

Nº 0 (cm) 

NA Max 

Cenário 

Nº 1 (cm) 

Redução 

conseguida 

(cm) 

168 Rua São Francisco de 

Assis 

Macedônia 10 7 3 

202 Rua Frei Caneca Macedônia 29 14 15 

153 Rua Pedro Simas Macedônia 16 14 2 

147 Rua Pastor Paulo Manhard Praia Grande 31 23 8 

150 Rua Almirante Tamandaré Praia Grande 49 40 9 

146 Rua Bernadino Viana Praia Grande 21 19 2 

163 Rua Almirante Tamandaré Praia Grande 38 26 12 

143 Avenida Getúlio Vargas Praia Grande 15 12 3 

195 Rua José Francisco Praia Grande 14 12 2 

10 Rodovia General Bruno 

Martins 

Prainha 11 8 3 

24 Avenida Dorilo 

Vasconcelos 

Prainha 17 14 3 

27 Rua José Pinto de Macedo Prainha 15 13 2 

28 Travessa João José de 

Andrade 

Prainha 29 20 9 

275 Rua Projetada E Prainha 22 11 11 

283 Parque Público Prefeito 

Hermes Barcellos 

Prainha 42 36 6 

127 Rua Manoel Duarte Sítio 49 35 14 

66 Avenida Governador 

Leonel de Moura Brizola 

Sítio 22 20 2 

71 Rua Vera Cruz Sítio 29 27 2 

75 Rua Damião Teixeira Sítio 23 21 2 

128 Travessa Manoel Duarte Sítio 31 26 5 

130 Rua Vera Cruz Sítio 18 11 7 

131 Rua Vera Cruz Sítio 33 28 5 
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Tabela 6.3 – Resumo dos níveis máximos conseguidos no Cenário Nº 1 e sua redução em 
cada bairro 

 
Nível Máximo médio de água (cm) 

Bairro: NA Max 

Cenário Nº 0 

NA Max 

Cenário Nº 1 

Redução 

conseguida 

Centro 24 18 6 

Macedônia 29 16 13 

Praia 

grande 

28 22 6 

Prainha 23 17 6 

Sítio 29 24 5 
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7. CONCLUSÃO 

O êxito em tornar sustentável o crescimento das cidades está intimamente relacionado a 

um planejamento urbano consistente, que seja capaz de compatibilizar as demandas 

urbanas com aquelas do sistema natural. O presente estudo ratificou a importância desta 

relação a partir da comparação entre os cenários considerados na cidade de Arraial do 

Cabo, Rio de Janeiro. No trabalho, foi simulado um cenário futuro considerando uma 

intervenção urbanística nos espaços livres da cidade. Como etapa seguinte, também é 

proposto um segundo cenário referido à implantação de medidas de drenagem 

sustentável, como a substituição dos pavimentos das calçadas em bairros com maior 

escoamento durante as cheias ou a instalação de reservatórios de lote. Do mesmo modo, 

indicam-se várias análises que podem ser feitas com base no trabalho realizado e dentro 

do âmbito dos objetivos do grupo de Extensão Sistemas de Espaços Livres_Urbanismo 

Solidário. 

Visando o crescimento sustentável, o projeto urbano sustentável aqui desenvolvido 

buscou a integração das demandas sociais e ambientais. Assim, os espaços projetados 

oferecem áreas de lazer para a população e, em eventos de cheia, desempenham 

importante função no sistema de drenagem. Entende-se, portanto, que a apropriação 

adequada e consciente dos espaços livres públicos é uma alternativa essencial na 

reestruturação urbana. As medidas propostas se mostraram efetivas, sendo possível 

concluir que a valorização da relação entre a cidade e a água revela que a drenagem urbana 

não é solucionada apenas por obras estruturais hidráulicas tradicionais. 

No que se refere à manutenção das conexões ambientais, estas foram asseguradas pela 

modificação do Parque Público Prefeito Hermes Barcellos e pela melhoria da qualidade 

das águas da lagoa e da sua relação com o ambiente urbano. Destaca-se que as obras do 

cinturão, em execução na Avenida da Liberdade e em fase de projeto ao redor do Parque 

Público, pretendem interromper o vazamento de esgoto sanitário nos lugares de maior 

interesse ecológico. Lugares naturais que devem ser preservados por meio de esforços da 

Prefeitura são as praias da cidade, como a praia dos Anjos e a Prainha, as mais 

deterioradas. A deterioração da praia dos Anjos se dá pela existência do porto e pela má 

gestão e limitação inexistente das atividades portuárias, além do lançamento de águas 

poluídas oriundas do sistema de esgotamento atual. 
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Por meio de modelagem matemática computacional, através do software MODCEL, 

foram estudados os impactos das propostas da atuação urbanística com objetivo na 

recuperação de um Sistema de Espaços Livres que consiga uma redução nos níveis de 

alagamento da cidade, em comparação com o cenário atual. 

Na sequência, são sugeridos outros cenários para avaliação por meio da ferramenta 

computacional. Estes cenários representam a inclusão de medidas de drenagem 

sustentável no sistema atual e que permitam mitigar os alagamentos produzidos na cidade. 

 Cenário Nº 2: Pavimentos Permeáveis 

Neste cenário, serão simuladas ações sustentáveis como a colocação de pavimentos 

permeáveis nas calçadas e a instalação de reservatórios ou caixas d’água nos loteamentos 

existentes. A primeira medida vem a reduzir a parcela de água que escoa pelas ruas, 

favorecendo a infiltração no terreno. Já a segunda medida, consegue os mesmos 

resultados, por meio da interceptação de um determinado volume de água precipitado 

sobre cada loteamento existente. 

Desta forma, sugere-se que as medidas propostas para o Cenário Nº 1 sejam 

complementadas com a substituição do pavimento atual das calçadas por um pavimento 

permeável. Esse pavimento, também denominado poroso, está especialmente desenhado 

para favorecer a infiltração da água que escoa pela sua superfície para o interior do 

terreno, abstraindo assim um volume de água do sistema. A modelagem deste tipo de 

solução, é efetuada modificando-se o coeficiente runoff das células onde se queira colocar 

o novo pavimento.  

 Cenário Nº 3: Reservatórios de Lote 

Esta solução consiste na construção de um pequeno reservatório, de aproximadamente 2 

m3 de capacidade, dentro de cada loteamento. O objetivo deles é reduzir 

consideravelmente a quantidade de água que o efeito da construção aporta nas ruas. 

Para consecução desta medida dentro dos loteamentos de propriedade privada, devem ser 

previstas reformas fiscais sobre as tarifas de saneamento básico percebidas pela Prefeitura 

de Arraial do Cabo, prometendo uma redução para aqueles loteamentos que de fato 

tenham instalado o reservatório de lote como requerido. É competência da prefeitura 

determinar quais são as melhores maneiras de transmitir para os proprietários a 
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importância que tais medidas possuem para a melhora da qualidade de vida de todos os 

moradores. 

Para a modelagem do Cenário Nº 3, é preciso abstrair uma parcela da chuva precipitada 

no evento simulado (chuva de projeto). Isso representaria o preenchimento dos 

reservatórios durante os primeiros instantes da precipitação, de forma que o loteamento 

não estará aportando água ao sistema até ter transcorrido o tempo preciso para encher 

totalmente o volume considerado. Esta metodologia segue aquela desenvolvida na tese 

de doutorado apresentada pela Profa. Aline Pires Veról (2013). 

 Cenário Nº 4: Soluções Tradicionais 

Em último caso, e só se não tiver conseguido os objetivos de redução do nível de água 

nas áreas estudadas mediante a aplicação das medidas propostas anteriormente, devem 

ser avaliadas as soluções construtivas mais tradicionais, consistentes em afastar o 

problema da água mediante a construção de obras e canalizações. Essas soluções, em 

superposição com às expostas nos cenários anteriores, formariam, assim, o último cenário 

de estudo, o Cenário Nº 4. Não é este o objetivo do grupo de Urbanismo Solidário, mas 

este tipo de soluções também deve ser avaliado em uma comparativa multicritério, onde 

sua não funcionalidade social e paisagística vai penalizar este tipo de atuações. 

Como exemplo, destaca-se a situação da Rua Vera Cruz, onde não há solução fácil devido 

à concentração das águas que descem desde o Morro da Coca-Cola até chegar em um 

ponto baixo onde precisa de rede de drenagem para evacuar as águas. Por outro lado, essa 

região está localizada perto da Praia dos Anjos, assim como do começo da galeria da 

Avenida de Liberdade. Por isso, uma solução para esta região poderia ser a construção de 

uma nova galeria sob a Rua Vera Cruz e que esteja conectada com a outra galeria, ou 

tenha sua saída diretamente na praia. 

 Outras simulações de interesse 

A contribuição deste trabalho para o grupo de Urbanismo, que vai continuar o projeto de 

extensão até dezembro de 2019, é o modelo como ferramenta para a tomada de decisões 

com foco na resiliência. Outras utilidades práticas que podem ser aproveitadas pelo grupo 

de urbanismo, porém não foram simuladas neste trabalho, foram aparecendo ao longo dos 

meses de projeto. Resumem-se em: 
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 Influência na drenagem da cidade que tem a construção de um determinado 

loteamento, considerando suas áreas impermeáveis; 

 Justificar a porcentagem recomendada pelas leis e normativas sobre a proporção 

de área que permanecer permeável; 

 Mostrar os resultados da continuação de uma ocupação irregular como é o morro 

da Cabocla; 

 Medir a influência das atuações urbanísticas e projetos em propriedades da 

prefeitura; 

 Evolução da situação da drenagem em Arraial comparando várias situações 

futuras com modelos de expansão urbanística diferentes; 

 Volta à situação original menos urbanizada: entender como era o sistema de 

drenagem antigamente na cidade de Arraial do Cabo; 

 Medir em termos de nível de alagamentos os possíveis resultados de um aumento 

do nível do mar, como parte dos efeitos de mudança climática. 

É possível concluir, por fim, que os resultados obtidos neste trabalho corroboram com as 

hipóteses propostas, mostrando que as cidades com um uso ordenado e sustentável do 

solo, respeitando a dinâmica da água e preservando os espaços de água podem responder 

de forma mais eficiente às inundações. Os espaços livres multifuncionais propostos para 

incorporar a dinâmica das águas foram capazes de reduzir significativamente os níveis de 

água nos bairros mais afetados pelos alagamentos. Pode ser destacado, assim, que um 

projeto adequado de sistema de drenagem deve preceder o planejamento urbano, evitando 

expor a população ao risco e, consequentemente, evitando a necessidade de ações de 

mitigação. Como principal conclusão, considera-se que a drenagem deve ser consolidada 

como eixo estruturante do planejamento urbano, gerando oportunidades e 

desenvolvimento para outros eixos, demarcando locais de acordo com o risco de 

inundação para guiar o desenvolvimento da cidade e gerando uma interface amigável 

entre os ambientes naturais e construídos. 

Se determina deste modo, que os objetivos propostos no início do trabalho foram 

corretamente completados, propondo uma metodologia inovadora junto com soluções que 

incorporem o uso de espaços livres à mitigação dos alagamentos, e incluindo um 

diagnóstico e uma série de diretrizes preliminares, auxiliando ao Grupo de Extensão no 

referente ao a drenagem urbana e entregando junto com o trabalho um modelo calibrado, 
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uma potente ferramenta computacional. Os objetivos pessoais também são cumpridos, 

pois se dá por terminado um trabalho de engenharia, realizado em grupo, que tem como 

base um problema real e que ajuda ao povo brasileiro em na mitigação de um problema 

com grande influência social, devolvendo assim, uma pequena parte da toda a 

contribuição que ele me deu durante meu intercâmbio. 
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