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RESUMO 

Regiões costeiras são muito suscetíveis a mudanças de ordem geral, determinadas pela 

ação de marés e ventos, em poucas horas ou dias. As mudanças climáticas sazonais que 

ocorrem sobre as áreas continentais adjacentes causam mudanças de temperatura e 

padrões de ventos, além de precipitações e descargas dos rios. O entendimento dessas 

características irá fornecer subsídios para a simulação hidráulica do canal de drenagem, 

projetado para a implantação do Aeroporto em Campos dos Goytacases. Para que seja 

possível a compreensão dessas questões, é necessário um enlace de entremeios integrado 

dessas informações resultando em um processo contínuo e dinâmico, cujo objetivo final é 

unir os mais diversos interesses dos setores governamentais, sociedade e a ciência, de 

forma a compatibilizar o processo de desenvolvimento por meio de interesses setoriais e 

públicos. O presente trabalho objetiva gerar informações técnicas para verificar regiões 

susceptíveis à inundação, visando nortear o estudo preliminar para implantação do 

aeroporto, localizado no distrito de Campo dos Goytacazes, RJ. Para que isto seja possível, 

é necessário reunir dados técnicos e informações das estruturas hidráulicas estudadas e 

tratá-las em modelos computacionais específicos, obtendo-se, ao final, hidrogramas de 

vazões efluentes e mapas de áreas inundadas. 

Palavras-chaves: Hec-Ras, mancha de inundação, simulação hidráulica. 

Tema: Água, território e adaptação à variabilidade climática (3). 



1. INTRODUÇÃO  

A ocupação antrópica desenvolvida em algumas regiões sem a preocupação da interação 

com o meio ambiente agravaram os efeitos da variabilidade climática local, impossibilitando 

o desenvolvimento sustentável das mesmas. A região de estudo localiza-se em uma planície 

fluvial com grande suscetibilidade a inundações fluviais e de maré, que teve esse problema 

agravado por se tratar de uma antiga plantação de arroz.  

A antiga plantação de arroz deixou de legado a presença de inúmeros canais artificiais que 

cruzam toda a área da planície fluvial, maximizando os efeitos das inundações. O 

entendimento das características locais irá fornecer subsídios para a simulação hidráulica 

das intervenções de drenagem, projetadas para viabilizar a implantação de um Aeroporto de 

cargas, no distrito de Campo de Goytacazes, RJ. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA 

A região do estudo se localiza na região norte do Estado do Rio de Janeiro, distando em 

aproximadamente 279 km da capital estadual, Rio de Janeiro. Abrange uma área de 87,863 

km², estando inserida no espaço territorial do maior município da região (Campo de 

Goytacazes). 

A região de entorno à área de influência do estudo apresenta grande diversidade e 

quantidade de corpos hídricos, quais sejam lagoas continentais e costeiras, rios, lagos e até 

mesmo o oceano. Além de possuir alguns aquíferos já catalogados e com grande potencial, 

principalmente para abastecimento público, nas cidades de Campos dos Goytacazes e São 

João da Barra.  

Os corpos hídricos de destaque nessas regiões são os rios Muriaé, Paraíba do Sul, Pomba 

e as lagoas de Cima, Campelo e Feia. Os municípios de Campos dos Goytacazes e São 

João da Barra contam ainda com uma vasta rede de canais artificiais com cerca de 1.500 

km de extensão, onde a maior parte deflui do rio Paraíba do Sul. Esses canais, que auxiliam 

na irrigação e dessedentação na Baixada dos Goytacazes. 

Eventos de derramamentos de efluentes têm sido constantes nos rios destas regiões: 

derramamento de ácido sulfúrico, em 2001, (rio Paraíba do Sul), emissão de efluentes de 

uma indústria de celulose, em 2003, (rios Pomba, Paraíba do Sul e o Oceano Atlântico), 

indústria de mineração de alumínio, em 2006 e 2007, (rios Muriaé e Paraíba do Sul), 

derramamento de inseticida e acaricida “endosulfan”, em 2008, (rio Paraíba do Sul), entre 

outros.  

A vegetação original da região de projeto encontra-se profundamente modificada pela ação 

antrópica, principalmente através da exploração agrícola (cana de açúcar e arroz), 

atividades de longa data na região. A cobertura vegetal original, da qual ficaram apenas 

pequenos remanescentes, constitui-se das seguintes formações: floresta subperenifólia de 

várzea; campos hidrófilos; campos halófilos; vegetação de restinga (PROJIR, 1984 em 

Rocha 2003). 

O uso e cobertura do solo da região, onde o projeto está inserido, está intimamente ligado à 

sua topografia. Seu território é pouco acidentado, sendo formado em sua maior parte por 

planície, constituindo a denominada Baixada dos Goytacazes. De acordo com o 

mapeamento do uso e da cobertura do solo do Estado do Rio de Janeiro, elaborado pela 



Fundação CIDE em 2003, a partir da interpretação de imagens de satélite LANDSAT VII, do 

ano de 2001, na região do projeto estão presentes os seguintes usos: áreas de cultura, 

predominantemente o cultivo de cana-de-açúcar e de pastagens. As áreas de cultura 

estendem-se por toda planície aluvionar e pela de tabuleiros. 

Com exceção dos poucos locais mais elevados, o município de Campos dos Goytacazes, foi 

classificado, segundo a Fundação CIDE (1997), em quente (temperaturas acima de 18ºC) e 

semiúmido (4 a 6 meses secos) e seco (7 a 10 meses secos). A classificação da área do 

estudo de acordo com Classificação climática de Köppen-Geiger é Aw. 

 

3.  ESTUDO HIDROLÓGICO 

Inicialmente, foi realizado um estudo hidrológico convencional, dividido em duas partes, em 

uma primeira fase realizou-se o estudo para a área de implantação do aeroporto e em uma 

segunda estudou-se a área de influência. Vale a pena reforçar que os resultados obtidos no 

primeiro estudo foram inseridos no segundo, deixando claro que estes não são estudos 

independentes. 

Como forma de validar o estudo hidrológico, foi apresentado os resultados obtidos para o 

INEA – Instituto Estadual do Ambiente. Como resposta o INEA aceitou o estudo e propôs a 

fixação das vazões a serem utilizadas no estudo.  

Estas vazões são: 7,03 m³/s (TR 20) para a canalização; 8,36 m³/s (TR 50) para a travessia 

sob a pista de asa fixa e sob a estrada de serviço, calculados na foz; 6,03 m³/s (TR 50) para 

a travessia sob a estrada da servidão. 

A partir destas premissas fornecidas pelo INEA, relativas às vazões do canal do Pancráceo, 

foi realizada uma análise detalhada de suas características, visando posterior determinação 

da vazão de referência para a simulação da mancha de inundação da área do 

empreendimento. 

Da interação da equipe com os representantes do INEA, chegou-se ao consenso da 

utilização da vazão de 6,03 m³/s como vazão de referência para a simulação da mancha de 

inundação. Vale ressaltar que independente da escolha da vazão de 6,03 m³/s como vazão 

de referência, foi executada a verificação hidráulica das outras vazões fornecidas pelo INEA 

nos seus respectivos dispositivos hidráulicos. 

De posse da vazão de 6,03 m³/s como vazão de referência, o próximo passo foi a confecção 

de um hidrograma que representasse um evento com vazão de pico de 6,03 m³/s, a partir da 

interpolação de uma curva polinomial de ordem dois. Este hidrograma pode ser visualizado 

a seguir: 



  

Figura 1. Hidrograma gerado para a simulação 

A partir deste hidrograma de entrada foram realizadas as simulações dos cenários 01 e 02, 

cujos métodos de execução estão apresentados no capítulo 5. 

 

4. HEC - RAS 

O Sistema de Análises de Rios do Corpo de Engenharia do Exército Norte Americano, HEC-

RAS, é um software distribuído gratuitamente, que possibilita a realização de cálculos 

unidimensionais do escoamento em regimes permanente e não permanente, transporte de 

sedimentos, modelagem de bacias e análise de gradientes de temperatura da água (SILVA, 

2011). As principais informações-chave para o desenvolvimento de simulações, nestes 

quatro módulos distintos, são compostas pela base de dados topográficos, que contém a 

geometria das seções topobatimétricas, e a base de dados hidrológicos, que informarão ao 

software os parâmetros das chuvas e vazões de projeto adotadas para os estudos. 

Em seu componente de análise do escoamento em regime permanente, o sistema é voltado 

para calcular os níveis das superfícies da água para o escoamento permanente 

gradualmente variado. Neste módulo, o usuário poderá simular o escoamento em bacias 

hidrográficas que contenham desde um único trecho de rio até situações que envolvam uma 

complexa rede de drenagem com junções e rios tributários. Além disso, o usuário poderá 

escolher entre os escoamentos subcrítico, supercrítico e misto. 

Para simular o escoamento, este componente se baseia na solução unidimensional da 

Equação da Energia. As perdas são calculadas a partir da Equação de Manning, e a 

Equação do Momento é utilizada em situações onde a superfície da água sofre variações 

extremas. As simulações em regime de escoamento não permanente são baseadas na 

solução das equações de Saint Venant, onde o usuário poderá simular o escoamento em 

uma complexa rede de canais abertos. Basicamente, para a elaboração de uma simulação 

no HEC-RAS é necessário seguir cinco etapas principais que irão criar o modelo hidráulico 

estudado, são elas: criação de um novo projeto; inserção de dados geométricos; inserção de 

dados referentes ao escoamento e às condições de contorno; realização da simulação; 

visualização de resultados. Uma vez criado o projeto, se faz necessária à inserção dos 

dados geométricos que irão conter as características da área estudada. 

Esta ferramenta tem a função de conectar as informações referentes ao trecho de rio 

estudado, suas seções transversais e as estruturas hidráulicas existentes naquele local, 

sendo assim de extrema importância, pois o modelo utilizará estas informações para realizar 

os cálculos referentes ao escoamento. Vale ressaltar que é importante utilizar dados com 



nível de precisão adequado às análises a desenvolver, pois a resolução e acurácia dos 

resultados dependerão diretamente da precisão os dados de entrada. 

Estes dados podem ser obtidos através do uso de equipamentos de medição como GPS, 

estação total ou outro equipamento de uso em topografia, além de imagens orbitais ou de 

levantamentos aéreos. A junção destes dados poderá ser feita no próprio HEC-RAS, porém, 

atualmente existem inúmeros softwares que auxiliam nesta laboriosa etapa, como o 

AutoCAD Civil 3D, entre outros. 

Ao fim desta etapa, as informações necessárias ao escoamento são inseridas. Esta etapa 

dependerá, inicialmente, do tipo de escoamento que se deseja calcular, permanente ou não 

permanente. Feito isto, a simulação referente ao regime de escoamento escolhido irá 

solicitar as condições de contorno, que irão fornecer ao modelo os dados necessários para o 

cálculo do deslocamento do escoamento. 

Uma vez tendo fornecido as informações referentes à geometria e ao escoamento, a 

simulação esta pronta para ser realizada. Novamente, o regime de escoamento escolhido irá 

interferir nas opções disponíveis. O HEC-RAS irá solicitar então, ao usuário, a criação de um 

plano de análise, que irá conter as informações necessárias para a simulação e a escolha 

do intervalo de tempo de simulação, que poderá depender ou não das condições de 

contorno adotadas. 

A visualização dos resultados pode ser feita de várias formas. A principal delas é a 

apresentação de hidrogramas de saída que poderão ser calculados em várias seções de 

controle e utilizados na elaboração de mapas de inundação. Estes hidrogramas irão fornecer 

ao usuário os valores de vazão e cota máxima. Além disso, o usuário poderá obter a 

visualização do perfil longitudinal ou tridimensional da propagação e informações referentes 

às características do escoamento e das seções, como por exemplo, a velocidade de 

propagação e curvas chaves. 

 

5. METODOLOGIA DE TRABALHO 

As simulações hidrodinâmicas foram executadas sobre abordagens distintas. No primeiro 

cenário a base topográfica utilizada foi obtida a partir da calibração da base SRTM com 82 

pontos coletados em campo com uso de GPS Diferencial, sendo aplicado o método da 

convolução cúbica para ajuste do modelo aos pontos. Em seguida, foram inseridas as 

calhas existentes do canal do Pancráceo, a partir da interpolação de 13 seções batimétricas 

obtidas a partir de levantamento de campo, e a geometria da lagoa do Lagamar e do canal 

do Quitingute, ambos tendo suas cotas de fundo definidas na elevação zero metros. Esta 

concepção visa estudar o comportamento atual do terreno frente à onda de cheia 

apresentada no capítulo 3 do presente artigo. 

Já o segundo cenário foi concebido com o intuito de verificar os efeitos da interação da obra 

de implantação do aeroporto e da canalização de parte do canal do Pancráceo sobre os 

corpos hídricos locais. Foi construído outro modelo de terreno, baseado no SRTM calibrado 

pelos pontos de DGPS, onde foram inseridos a lagoa do Lagamar e o canal do Quitingute da 

mesma forma que no cenário 1. A principal diferença é que este modelo apresenta o trecho 

projetado do canal do Pancráceo e não suas calhas existentes, possibilitando analisar o 

comportamento do fluxo sobre o sistema projetado. 



Os dados hidrológicos utilizados em ambos os cenários são apresentados no capítulo 3, 

sendo que foram montados planos de simulação independentes para cada um deles. 

O Quadro 1 apresenta a síntese das características de cada cenário simulado. 

Quadro 1. Quadro resumo dos cenários simulados 

Informações 
Cenários 

01 02 

Área de 
abrangência 

Calhas artificiais do Pancráceo + Lagoa 
Lagamar + Canal Quitingute 

Canal Projetado do Pancráceo + Lagoa 
Lagamar + Canal Quitingute 

Topográficas SRTM Calibrado + Seções Batimétricas SRTM Calibrado + Seções Batimétricas 

Hidráulico-
Hidrológicas 

Pico definido INEA + Interpolação 
Polinomial 

Pico definido INEA + Interpolação 
Polinomial 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Cenário 01 – Análise do Canal do Pancráceo – Condição Atual 

A seguir são apresentados os resultados das simulações hidrodinâmicas para o canal do 

Pancráceo em sua configuração atual, ou seja, considerando sua geometria atualmente 

existente, formada por duas calhas irregulares que cortam a área, transportando as águas 

dos terrenos de montante para a lagoa do Lagamar. 

Os perfis longitudinais das duas calhas do canal do Pancráceo são apresentados a seguir, 

na Figura 2 e Figura 3, respectivamente. 

 
 

Figura 2. Calha principal do canal do 
Pancráceo (código de simulação NAT-D) 

Figura 3. Calha secundária do canal do Pancráceo 
(código de simulação NAT-E) 

Nota-se, em ambas as calhas, a estabilização do nível d’água na lagoa do Lagamar (região 

mais à esquerda nos dois perfis) em 0,56 metros, valor este abaixo do NA máximo 

observado na lagoa (0,69 metros). 

Os perfis dos fundos das duas calhas contém a geometria constatada e registrada in loco 

pela equipe de topografia, variando em cota de -0,40 metros até cerca de +0,30 metros, 

produzindo efeitos diversos na superfície da linha d’água, mas que se estabilizam no 

encontro com a lagoa, onde as declividades foram assumidas como zero, ou seja, o modelo 

considerou que a lagoa tem fundo plano e na cota 0,00 metros. 

O nível d’água dentro do terreno não ultrapassa a cota 1,50 m. Mesmo assim algumas áreas 

com menores cotas são inundadas, em virtude das características geométricas do terreno. 



Os hidrogramas nas seções onde a calha principal do Pancráceo encontra a lagoa do 

Lagamar e junto ao ponto mais ao sul da lagoa do Lagamar são apresentadas na Figura 4 e 

Figura 5 a seguir. 

  

Figura 4. Hidrograma resultante na seção de 
jusante da calha principal do Pancráceo) 

Figura 5. Hidrograma resultante na seção de 
jusante da calha secundária do Pancráceo 

Analisando os gráficos pode-se observar o amortecimento da onda simulada, que parte de 

6,03 m³/s, no início do canal, sendo reduzida a 3,72 m³/s junto à lagoa e chegando a 1,09 

m³/s no trecho estuarino. Já os níveis d’água se estabilizam em 0,55 m, sendo necessárias 

cerca de 78 horas para sua estabilização. 

A mancha de inundação resultante desta simulação é apresentada na Figura 6 que se 

segue. Nota-se que a vazão definida pelo INEA não é capaz de provocar inundações 

consideráveis no terreno na sua configuração atual. 

 

Figura 6. Mancha de inundação das calhas existentes no canal do Pancráceo 

6.2. Cenário 02 – Análise do Canal do Pancráceo – Após Canalização 

A seguir são apresentados os resultados das simulações hidrodinâmicas para o canal do 

Pancráceo considerando o projeto de canalização no trecho que corta a área do 

empreendimento. 

A simulação foi realizada desde o início do trecho canalizado, na travessia da Estrada da 

Servidão, até a lagoa do Lagamar, interagindo com o canal do Quitingute, que foi 

considerado confinado no trecho. Desta forma, tanto a lagoa do Lagamar como o canal do 

Quitingute funcionam como áreas de amortecimento das vazões provenientes do canal do 

Pancráceo e a maré não exerce influência sobre as águas superficiais no trecho, devido à 

existência de comportas isolando o sistema. 



A seguir, é apresentado o perfil longitudinal do canal do Pancráceo, desde a estrada de 

servidão até a parte mais próxima ao oceano, na lagoa do Lagamar, conforme Figura 7. 

 

Figura 7. Perfil Longitudinal: Canal do Pancráceo (canalizado) e lagoa do Lagamar 

Nota-se a estabilização da lâmina d’água na cota 0,56 m ao longo da lagoa do Lagamar, 

que vai do zero até os 4.000 m do perfil. Nota-se ainda um degrau de 0,27m entre a lagoa e 

o canal. Este desnível foi admitido em função da fixação da cota de fundo da lagoa na 

elevação 0,00 m e a cota de saída do projeto de canalização. O nível d’água ao longo do 

trecho canalizado permanece contido na calha, não havendo, no trecho, extravasamentos 

laterais. 

O hidrograma resultante da simulação, na seção de entrada da lagoa, é apresentado na 

Figura 8. Nota-se o retardamento do pico do hidrograma, resultado dos efeitos de borda do 

fluxo ao transitar pelo canal projetado. 

 

Figura 8. Hidrograma de chegada à lagoa do Lagamar 

Já a Figura 9 apresenta o hidrograma e o respectivo cotagrama no final da lagoa, próximo 

ao oceano, onde pode ser observado que o período de 96 horas de simulação foi suficiente 

para propagar a onda de entrada até o final do trecho estudado, estabilizando o nível da 

lagoa em 0,53 metros, valor inferior ao máximo observado no local (0,69 m). O tempo de 

estabilização foi de 82 horas. 
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Figura 9. Hidrograma e cotagrama na seção mais ao sul da logoa do Lagamar 

Vale ressaltar, que os perfis longitudinais apresentados anteriormente foram obtidos 

diretamente do HEC-RAS, e que os valores representados pela lâmina d’água 

correspondem à cota máxima atingida durante a simulação e não a máxima histórica 

observada ou constante de qualquer outra fonte de informação. 

A Figura 10 apresenta as áreas inundadas resultantes deste cenário simulado. Observa-se 

na figura a indicação dos platôs de implantação do aeroporto, totalmente fora de qualquer 

área sob o risco de alagamento em função da vazão simulada. 

 

Figura 10. Inundação resultante da simulação do trecho canalizado 

Como pode ser observado na Figura 10, todo o fluxo permanece contido na lagoa do 
Lagamar e no canal Quitingute, com extravasamento de calha apenas em pequenas áreas 
marginais ao sistema. 

Nesta simulação, o nível d’água se estabiliza na cota 0,56 m, na lagoa do Lagamar e canal 

do Quitingute, que amortecem a onda de cheia de 50 anos de recorrência, armazenando 

todo o fluxo afluente. 

 

7. CONCLUSÃO  

A dinâmica hídrica da região estuarina estudada pode ser melhor compreendida a partir das 

simulações hidrodinâmicas executadas, que possibilitaram a análise da interação dos 



corpos hídricos artificiais existentes na área, produzindo como resultado a delimitação das 

áreas susceptíveis a inundação. 

Os efeitos da oscilação da maré na área, não foram considerados nas simulações devido ao 

fato de que há comportas instaladas no final do canal do Quitingute, impossibilitando sua 

ligação direta com o estuário do Canal da Flecha, este sim sob a influência da maré. 

O primeiro cenário foi concebido com o intuito de estudar o comportamento atual do terreno 

frente à onda de cheia apresentada. A base topográfica utilizada foi obtida a partir da 

calibração da base SRTM, na qual foram inseridas as calhas existentes do canal do 

Pancráceo e a geometria da lagoa do Lagamar e do canal do Quitingute. Os resultados 

desta simulação, conforme Figura 6, apontaram para o fato de que a rede de canais 

existentes tem grande efeito de amortecimento sobre a onda de cheia estudada, 

armazenando o fluxo afluente em suas calhas principais. Este cenário apresenta 

consistência devido à calibração do MDT, sendo que a pequena área alagada resultante 

pode ser explicada pela baixa vazão de entrada, definida pelo INEA, conforme capítulo 3.  

Já o segundo cenário busca verificar os efeitos da interação da obra de implantação do 

aeroporto e da canalização de parte do canal do Pancráceo sobre os corpos hídricos locais. 

A base topográfica foi baseada no SRTM calibrado, onde foram inseridos a lagoa do 

Lagamar e o canal do Quitingute, além do trecho projetado do canal do Pancráceo e o platô 

de implantação do aeroporto. Os resultados desta simulação, conforme Figura 10, apontam 

que não haveria incremento significativo nas cotas atingidas atualmente pelas inundações 

em função da canalização do canal do Pancráceo e da implantação do aeroporto, que 

contribuiriam ainda para a redução das áreas alagadas na região noroeste do terreno 

previsto para receber o empreendimento. 

Após analisar os resultados das simulações conclui-se que a intervenção prevista na área 

não impactará quantitativamente os recursos hídricos locais, nem a dinâmica hídrica 

superficial local, que permanecerá sem alterações quantitativas significantes caso o 

empreendimento seja implantado. 
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